
Erikoiskuljetukset tiekuljetuksina 
Tielaitos 	Kuljetusluvan hakeminen ja kuljetuksen suorittaminen 

Helsinki 1992 

Tlehallltus 
Tieliikenteen palvelut 

VAN 1-1 	7vv7 



Tielaitos 
Tiehallituksen kirjasto 

Doknro: 
;!denro: 'LO 	7 



Erikoiskuljetukset tiekuljetuksina 
Kuljetusluvan hakeminen ja kuljetuksen suorittaminen 

Tielaitos 
Tiehallitus, tieliikenteen palve'ut 

Helsinki 1992 



ISBN 951-47-5804-8 
TIEL 2300004 
Valtion painatuskeskus 
Pasilan VALTIMO 
Helsinki 1992 

Julkaisua myy 
Tiehallitus, painotuotevarsto 

Tielaitos 
Tiehallitus 
Opastinsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 



ALKUSANAT 

Tämä julkaisu on valmisteltu tiehallituksen tieliikenteen palvelut- vastuualueella 
yhteistyössä sisäasiainministeriön poliisiosaston, liikkuvan poliisin sekä 
tiepiirien kanssa. 

Julkaisuluonnos on ollut lausunnolla ja sen laadinnassa on otettu huomioon 
tiepiirien, poliisin, teollisuuden, kuljetus- ja maarakennusalan sekä keskeisem-
pien erikoisku Ijetusliikkeiden näkemykset. 

Julkaisu saatetaan vuonna 1993 lainsäädännön osalta ajan tasalle. 

Tielaitoksen johtoryhmässä on sovittu julkaisussa esitetyistä periaatteista 
9.3.1992. 



Tielaitos 	
MUU OHJAUS 	Tp-67/41/92 
9.3.1992 

VASTAANOTFAJA 
Tiepiirit 

SÄÄDÖSPERUSTA 
ajoneuvoasetus 35 b § 
ja 66 § 

KOHDISTUVU US 
Tielaitos, ulkopuoliset 

ASIASANAT 
erikoiskuljetus, kuljetuslupa 

KORVAA 
julkaisut TVH 742011/1978 ja 
TVH 742012/1983 

VOI MASSA 
1.4.1992-31.12.1993 

Enkoiskuljetukset tiekuljetuksina, 
kuljetusluvan hakeminen ja kuljetuk-
sen suorittaminen 

Tämä julkaisu sisältää erikoiskuljetusten luvan hakemisen, 
luvan myöntämisen, ja kuljetuksen suorittamisen penaatteet. 

Julkaisu korvaa julkaisut TVH 742012, "Enkoiskuljetukset 
yleisillä teillä, kuljetusluvan hakeminen ja kuljetuksen suo-
nttaminen" sekä TVH 742011, "Erikoiskuljetukset yleisillä 
teillä, toimi ntapenaatteet ku Ijetuslupahakemusten käsittelys-
sä". 

Ennen 1.4.1992 tielaitoksessa myönnettyjen kuljetuslupien 
perusteella suo ritetuissa ku Ijetuksi ssa saa niiden voimassa 
ollessa vaihtoehtoisesti noudattaa tämän julkaisun kohdan 7.1 
mukaisia lupamääräyksiä. 

/_ 
Tuotantojohtaja 	Matti-Pekka Rasilainen 

USÄTI ETOJA 	 JAKELU/MYYNTI 
Seppo Terävä 	 Tiehallitus, painotuotevarasto 
puh. (90) 1541 	 Opastinsilta 12 A tai PL 33 

00521 HELSINKI 
puh. 90 1541 



TIEDOKSI Liikenneministeriö 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
Liikkuva poliisi 
Keskuskauppakaman 
Suomen Kaupunkiliitto 
Suomen Kunnallisliitto 
Finlands svenska kommunförbund 
Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry 
Suomen Kuorma-autoliitto ry 
Teollisuuden Keskusliitto 
Koneyrittäjien Liitto 
Sopimusliikenteenharjoittaiat ry 



ErikoiskuIjotukse tiekuljotuksina 
	 7 

Sisältö 

1 YLEISTÄ 
	

11 

2 NORMAALILIIKENTEESSÄ SALLITUT MITAT, PAINOT JA MAS- 
SAT 12 
2.1 Ajoneuvon leveys 12 
2.2 Ajoneuvon korkeus 13 
2.3 Ajoneuvon ja yhdistelmän pituus 13 

2.3.1 	Moottorikäyttöinen ajoneuvo 13 
2.3.2 	Varsinainen perävaunu 14 
2.3.3 	Puoliperävaunu 14 
2.3.4 	Ajoneuvoyhdistelmät 15 

2.4 Akselipainot 16 
2.5 Telipainot 17 
2.6 Siltasääntö 18 
2.7 Kokonaismassat 19 

2.7.1 	Kaksiakselinen auto 19 
2.7.2 	Kolmiakselinen auto 20 
2.7.3 	Neliakselinen auto 20 
2.7.4 	Viisiakselinen auto 21 
2.7.5 	Puoliperävaunuyhdistelmä 21 
2.7.6 	Viisiakselinen varsinainen perävaunuyhdistelmä 22 
2.7.7 	Kuusiakselinen varsinainen perävaunuyhdistelmä 22 
2.7.8 	Seitsemänakselinen varsinainen perävaunuyhdistelmä 23 

2.8 Auton ja perävaunun massasuhde 24 
2.8.1 	Auto 24 
2.8.2 	Erikois- ja linja-auto 24 
2.8.3 	Hinausauto 24 

3 AJONEUVON KUORMAUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 	25 
3.1 Kuorman massa 	 25 
3.2 Kuorman ylitykset 	 25 
3.3 Kuormaustapaa koskeva määräys 	 25 
3.4 Kuljetustapaa koskeva määräys 	 25 

4 	MILLOIN KULJETUSLUPAA EI TARVITA 25 
4.1 	Leveät kuljetukset 25 
4.2 	Pitkät kuljetukset 26 

4.2.1 	Kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmä 26 
4.2.2 	Kuorma-auton ja hinattavan laitteen yhdistelmä 26 

4.3 	Korkeat kuljetukset 26 
4.4 	Konttikuljetukset 26 

4.4.1 	Leveys 26 



Erikolskulj.tuksM tiokuljotuksina 

4.4.2 Pituus 	 26 
4.4.3 Korkeus 	 26 

5 	KULJETUSLUPIEN MYÖNTÄJÄT 27 
5.1 Tielaitos 27 
5.2 Poliisi 27 
5.3 Autorekisterikeskus 27 
5.4 Valtionrautatiet 27 
5.5 Liikenneministeriä 27 
5.6 Ahvenanmaan maakuntahall itus 27 
5.7 Yksityistien pitäjä 28 

6 	KULJETUSLUVAT TIELAITOKSESSA 28 
6.1 Kuljetusluvan myöntämisen edellytykset 28 
6.2 Kuljetusluvan myöntämisen rajoituksia 28 

6.2.1 	Kuljetukset 	traktorilla, 	henkilö- 	tai 	pakettiautolla tai 
niiden yhdistämällä. 28 

6.2.2 	Kuljetukset kuorma-autolla tai sen yhdistelmällä 29 
6.3 Mihin kuljetuslupahakemus osoitetaan 29 
6.4 Miten kuljetuslupahakemus laaditaan 29 
6.5 Kuljetuslupahakemuksen käsittely 30 
6.6 Kuljetuslupa 30 
6.7 Kielteinen päätös 32 
6.8 Luvan peruuttaminen 32 
6.9 Valitusosoitus 32 

7 ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSET 	 33 
7.1 Yleiset määräykset 	 33 
7.2 Erikoismääräykset 	 38 
7.3 Määräyksistä poikkeaminen 	 38 

8 LIIKENTEENOHJAUS JA VAROITUSAUTOT 	 39 
8.1 Liikenteenohjaajan ohjauslaitteet ja asuste 	 39 
8.2 Liikenteenohjaajan tehtävät kuljetuksessa 	 40 
8.3 Poliisin suorittama liikenteen ohjaus erikoiskuljetusten yh- 

teydessä 	 40 
8.4 Erikoiskuljetuksessa käytettävä varoitusauto 	 41 
8.5 Varoitusauton toiminta kuljetuksessa 	 41 

9 KULAJETUKSEN MERKITSEMINEN 	 44 
9.1 Edessä 	 44 
9.2 Takana 	 44 
9.3 Sivulla 	 45 



ErikoiskuljetukaM tiekuljetuksina 
	 i!] 

10 ERIKOISKULJETUKSEN SUORITTAMINEN 	 46 
10.1 Kuljetuksen suunnittelu 	 46 
10.2 Kuljetusta edeltävät toimenpiteet 	 46 
10.3 Kuljetuksen suoritusajankohta ja aikarajoitukset 	 49 
10.4 Toimenpiteet kuljetuksen aikana 	 49 
10.5 Tiehen kuuluvien ja siihen liittyvien laitteiden ja rakenteiden 

suojaaminen 	 49 
10.6 Erikoiskuljetuksien suorittaminen letka-ajona 	 52 

11 ERIKOISKULJETUSTEN TARKASTUKSET JA SEURANTATUTKI-
MUKSET 	 53 

12 LIITTEET 	 55 



Erikoiskuljetukzet tiekulj.tukaina 
	 11 

YLEISTÄ 

ERIKOISKULJETUKSET YLEISILLÄ TEILLÄ 

1 YLEISTÄ 

Erikoiskuljetuksella tarkoitetaan näissä ohjeissa sellaista tiekuljetusta,jossa 
ylitetään vähintään yksi ajoneuvoasetuksen 33 tai 33 a §:ssä säädetyistä 
painoista tai massoista tai 34...35b §:ssä säädetyistä päämitoista taikka 
kuorman ylitys on ajoneuvoasetuksen 59 §:n 3 momentissa säädettyä 
suurempi. 

Erikoiskuljetusta varten tulee hankkia poikkeuksia lukuunottamatta ajoneu-
voasetuksen 65 tai 66 §:n edellyttämä lupa, jota näissä ohjeissa nimitetään 
kuljetusluvaksi. 

Kuljetusluvasta päättävä viranomainen seMttää tie- ja liikenneolosuhteita sekä 
kuljetusta koskevien tietojen perusteella kuljetuksen mandollisuuden sekä 
asettaa kuljetusta koskevat ehdot ja määräykset. 

Näiden ohjeiden tarkoituksena on täsmentää ja selventää yleisillä teillä 
erikoiskuljetuksille lupia haettaessa, lupahakemuksia käsiteltäessä sekä 
erikoiskuljetuksia suoritettaessa noudatettavaa käytäntöä. Ohjeita noudatta-
maila luodaan edellytykset kuljetuslupahakemusten yhtenäiselle ja joustavalle 
käsittelylle ja erikoisku Ijetusten kitkattomalle sujumiselle. 

Näissä ohjeissa massalla tarkoitetaan ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän 
kokonaispainoa. 
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2 NORMAALILIIKENTEESSÄ SALLITUT MITAT, PAINOT 
JA MASSAT 

2.1 Ajoneuvon leveys 

Ajoneuvon suurin sallittu leveys kuormineen on ajoneuvoasetuksen 35 § 1 
momentin perusteella 2,6 metriä. 

2,6 m 

Perävaunun leveys asettaa ajoneuvoasetuksen perusteella vetoauton 
minimileveydelle seuraavat rajat: 

* puoliperävaunun vetoauto saa olla etuakselin kohdalta enintäan 30 cm 
kapeampi kuin perävaunu 

* varsinaisen perävaunun vetoauto saa olla enintään 15 cm kapeampi kuin 
perävaunu. 

* erikoiskuljetusperävaunu saa olla vetoautoa leveämpi 

* kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n autoon kytketyn varsinaisen 
perävaunun leveys saa 1ittää vetoauton leveyden. Jos perävaunun leveys 
on suurempi kuin 2,3 metriä, perävaunun leveys saa kuitenkin olla 
enintään 0,6 metriä vetoauton rekisteriin merkittyä leveyttä suurempi. 

Traktorit ja moottorityökoneet 

* Traktona ja moottontyökonetta, jonka leveys on suurempi kuin 2,6 m 
mutta ei kuitenkaan yli 3 m, saa kuljettaa tiellä siirrettäessä traktoria tai 
moottorityökonetta työpaikaita toiselle tai huoltotarkoituksessa. 

* Traktorin suurinta leveyttä mitattaessa ei oteta huomioon siihen liitettyä 
työvälinettä eikä levikepyönä 
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* Traktonin saa kytkeä traktoriperävaunun, jonka leveys on enintään 2,6 m 
siitä huolimatta, että sen leveys ylittää traktorin leveyden. Kuitenkin saa 
traktoriin, jonka leveys on yli 2,6 m, kytkeä enintään traktorin levyisen 
hinattavan laitteen ehdolla, ettei hinattavaa laitetta kuljeteta tiellä muulloin 
kuin siirrettäessä sitä työpaikalta toiselle tai huoltotarkoituksessa. 

* Runko-ohjauksella varustettuun traktoriin ei saa kytkeä perävaunua 

* Tienpitoon tai sadonkorjuuseen käytettävään moottorityökoneeseen ei 
sovelleta ajoneuvon päämittoja koskevia säännöksiä. Työkone ei 
kuitenkaan saa ilmeisesti vaarantaa muuta liikennettä. 

* Maatalouteen tai tienpitoon käytettäviin hinattaviin laitteisiin ei sovelleta 
ajoneuvon leveyttä koskevia säännöksiä, jos kaikki kohtuudella vaadittavat 
toimenpiteet ylileveyden poistamiseksi on suoritettu eikä leveys ilmeisesti 
vaaranna muuta liikennettä ja jos ylileveät laitteet on lainsäädännön 
määräämällä tavalla merkitty. 

2.2 Ajoneuvon korkeus 

Ajoneuvon suurin sallittu korkeus kuormineen on ajoneuvoasetuksen 35 § 1 
momentin perusteella 4,0 metriä 

4,0 m 

2.3 Ajoneuvon Ja yhdistelman pituus 

2.3.1 Moottorikäyttöinen ajoneuvo 

* moottorikäyttöinen ajoneuvo 12 metriä 
* linja-auto 14,5 metriä 
* linja-auto nivelrakenteisena 18 metriä 
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12m 

2.3.2 Varsinainen perävaunu 

* yksiakselinen tai telillä varustettu varsinainen perävaunu 8,5 m ilman 
vetolaitteita 

* kaksi- tai useampiakselinen varsinainen perävaunu 12,5 metriä 

r.. 	r! 

8,5 m 

12,5 m 

2.3.3 Puoliperävaunu 

* puoliperävaunun pituus saa olla enintään 12 metriä vetotapista perävau-
nun takaosaan. Perävaunun korirakenne ei saa ulottua vaakatasossa 
kauemmaksi kuin 2,04 metriä vetotapin etupuolelle. Puoliperävaunun 
suurin sallittu pituus on 2,5 metrin perävaunun leveydellä noin 13,61 
metriä ja 2,6 metrin perävaunun leveydellä noin 13,57 metriä. 

13,57-13,61 m 

1< 	12,Om 

(tm 
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2.3.4 Ajoneuvoyhdistelmt 

* puoliperävaunuyhdistelmä 16,5 metriä 

* erityisesti pylväiden ja vastaavien pitkien esineiden kuljetukseen 
rakennettu puoliperävaunuyhdistelmä 20 metriä 

20m 

* auton ja yksiakselisen tai telillä varustetun varsinaisen perävaunuyhdistel-
män pituus 18,35 metriä, josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien 
summa 15,65 m ja etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä hinattavan 
ajorieuvon kuormatilan takapäähän 16,00 m. Tämä koskee yhdistelmää 
jotka on hyväksytty liikenteeseen 1.10.1991 jälkeen. 

18,35 m 

* kuorma-auton ja kaksi- tai useampiakselisen varsinaisen perävaunun 
muodostama yhdistelmä 22 metriä 

-t'"uuu --Juu,  ;:- 

22m 
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Ajoneuvoyhdistelmän suunn sallittu pituus riippuu em. säädöksien lisäksi myös 
vetoalsan pituudesta. Vetoaisan pituudesta on annettu seuraavat määräykset: 

Vetoalsan pituuden on oltava riittävän suuri, jotta vetoauton ja perävaunun 
rakenteet eivät kosketa toisiaan missään ajon aikana normaalisti 
esiintyvässä asennossa tai ajotilanteessa vetoaisan keskiakselin 
muodostaessa auton pituusakselin kanssa enintään 750  suuruisen kulman. 
Väli a (kts. kuvaa) ei tämän vuoksi saa olla suurempi kuin O,15 metriä. 

* vetoalsan suurin sallittu pituus saa olla enintään 4,5 metriä. Vetoaisa saa 
olla pituudeltaan kolmeen en mittaan säädettävä. Tällöin siinä tulee olla 
luotettavat lukituslaitteet. 

2.4 Akselipalnot 

Ajoneuvojen suurimmat sallitut akselipainot määräytyvät ajoneuvoasetuksen 
33 §:n mukaan. 

* Yksittäispyörin varustettu akseli on 8 tonnia. 

* Perävaunun yksittäispyörin varustettu akseli on 9 tonnia. 
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* 	Paripyöriflä varustettu akseli on 10 tonnia. 

* Vetävän akselin paino on 11,5 tonnia auton ollessa ulkomaanliikenteessä. 

2.5 Telipalnot 

Ajoneuvojen telipainot määräytyvät ajoneuvoasetuksen 33 §:n mukaan. 

* MOOTTORIKÄYTTÖINEN AJONEUVO. Kaksiakselisen telin paino on 16 
tonnia, jos teliväii on alle 1 ,3 metriä tai teli on varustettu ilma- ja 
lehtijousilla (sekajousitus). 

* MOOTTORIKÄYTTÖINEN AJONEUVO. kaksiakselisen toim paino on 18 
tonnia, jos teliväli on vähintään 1,3 metriä ja teli on varustettu lehtijousilla. 
Mikäli tällainen teli on varustettu ilmajousituksilla saa telipaino olla 19 
tonnia. 

1 
1 

16-19 t 

* MOOTTORIKÄYTTÖINEN AJONEUVO. Kolmiakselisen telin paino on 21 
tonnia, jos teliakselien väleistä pienin on vähemmän kuin 1,3 metriä ja 24 
tonnia, jos teliakselien väleistä pienin on vähintään 1,3 metriä. 

21-24 t 
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* PERÄVAUNU. Kaksiakselisen telin paino on 16 tonnia, jos telin painoja-
kauma on epäsymmetrinen tai teliväli on alle 1,3 metriä tai telissä on 
toinen akseli ilma- ja toinen lehtijousitettu. 

* PERÄVAUNU. Kaksiakselisen teli paino on 18 tonnia, jos teliväli on 
vähintään 1,3 metriä ja vähemmän kuin 1,8 metriä ja toim painojakauma 
on symmetrinen ja teli on jousitettu joko ilma- tai lehtijousilla. 

* PERÄVAUNU. Kaksiakselisen toim paino on 20 tonnia, jos teliväli on 
vähintään 1,8 metriä ja telin painojakauma on symmetrinen ja teli on 
jousitettu joko ilma- tai lehtijousilia. 

16-20 t 

* PERÄVAUNU. Kolmiakselisen telin paino on 21 tonnia, jos teliakselien 
väleistä pienin on vähemmän kuin 1,3 metriä tai telissä on yksi akseli 
ilma- tai lehtijousitettu (sekajousitus). 

* PERÄVAUNU. Koimiakselisen telin paino on 24 tonnia, jos teliakselien 
väleistä pienin on vähintään 1,3 metriä ja telin painojakauma on symmetri-
nen ja teli on jousitettu joko ilma- tai lehtijousilla. 

21-24 t 

2.6 Siltasääntö 

Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonaispaino riippuu myös 
siltasäännöstä (ajoneuvoasetus 33 a ,joka on seuraava: 

"Moottorikäyttöisen ajoneuvon tai siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon tai 
näiden muodostaman ajoneuvoyhdisteimän kokonaispaino ei kuitenkaan saa 
ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 270 kg jokaiselta 10 
senttimetnitä, joka ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistemän äärimmäisten akselien 
väli ylittää 1,8 metriä." 
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Ääriak- 
sel ivä h 
(m) 	0,0 	0.1 

2 	20540 20810 
3 	23240 23510 
4 	25940 26210 
5 	28640 28910 
6 	31340 31610 
7 	34040 34310 
8 	36740 37010 
9 	39440 39710 

10 	42140 42410 
11 	44840 45110 
12 	47540 47810 
13 	50240 50510 
14 	52940 53210 
15 	55640 55910 
16 	58340 58610 
17 	61040 61310  

;uurin sallittu kokonaispaii 
Akselivälin lisäys (m) 

0.2 
	

0.3 	0.4 	0.5 

21080 21350 21620 21890 
23780 24050 24320 24590 
26480 26750 27020 27290 
29180 29450 29720 29990 
31880 32150 32420 32690 
34580 24850 35120 35390 
37280 37550 37820 38090 
39980 40250 40520 40790 
42680 42950 43220 43490 
45380 45650 45920 46190 
48080 48350 48620 48890 
50780 51050 51320 51590 
53480 53750 54020 54290 
56180 56450 56720 56990 
58880 59150 59420 59690 
61580 61850 62120 62390 

w (kg) 

0.6 	0.7 	0.8 	0.9 

22160 22430 22700 22970 
24860 25130 25400 25670 
27560 27830 28100 28370 
30260 30530 30800 31070 
32960 33230 33500 33770 
35660 35930 36200 36470 
38360 38630 38900 39170 
41060 41330 41600 41870 
43760 44030 44300 44570 
46460 46730 47000 47270 
49160 49430 49700 49970 
51860 52130 52400 56270 
54560 54830 55000 55370 
57260 57530 57800 58070 
59960 60230 60500 60770 
62660 62930 63200 63470 

Ajoneuvoasetuksen 33 a §:ssä on myös vetoauton ja perävaunun välinen 
etäisyysvaatimus, joka kuuluu seuraavasti: 	 - 

"Auton takimmaisen ja kokonaispainoltaan yli 10 tonnin varsinaisen perävau-
nun etummaisen akselin väli tulee olla vähintään 3,0 metriä." 

Edellä mainittu etäisyysvaatimus ei aiheuta käytännön ongelmia ajoneuvojen 
mitoituksessa. 

- iii: 
3,O m 

2.7 Kokonaismassat 

2.7.1 Kaksiakselinen auto 

Kaksiakselisen auton suurin sallittu kokonaismassa on 17 tonnia. Auto, jota 
käytetään ulkomaanliikenteessä ja jonka vetävän akselin paino on 11,5 tonnia. 
kokonaismassa on 18 tonnia. Unja-auton suurin sallittu kokonaismassa on 18 
tonnia. 
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8t 	lOt=17t 	8 t 	11,5 t = 18 t 

Kotimaanliikenne 
	

Ulkomaanliikenne 

2.7.2 Kolmiaksellnen auto 

Kolmiakselisen auton kokonaismassa on lehti- tai ilmajousitetulla 18 tonnin 
telipainolla 25 tonnia ja ilmajousitetulla 19 tonnin telipainolla 26 tonnia. 
Nivellinja-auton kokonaismassa on 28 tonnia. 

	

8t 	18t=25t 
	

8t 	19t=26t 
1< 

3,7 m 	 4,1 m 

lehtijousitettu teli 18 t 
	

ilmajousitettu teli 19 t 

2.7.3 Neliakselinen auto 

Neliakselisen auton suurin sallittu kokonaismassa on 32 tonnia. 

IIl- 
8t 	24t=32t 

6,3m 
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2.7.4 Vilsiaksellnen auto 

Viisiakselisen auton suurin sallittu kokonaismassa on 38 tonnia. 

1oioi, o 

2.7.5 PuoIiperävaunuyhdisteIm 

PuoUperävaunuyhdistelman suurin sallittu kokonaismassa on 44 tonnia. Tämä 
kokonaismassa edellyttää 10,7 metrin siltasääntöpituutta ja vetoautoksi 3-
akselista kuorma-autoa. 

8t 	16-18t 	 20t=44t 

10,7 m 

8t 	16-18t 	 24 t=44t 
1< 

10,7 m 
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2.7.6 Viislakselinen varsinainen peravaunuyhdistelma 

Viisiakselisen varsinaisen perävaunuyhdistelmän suunn sallittu kokonaismassa 
on 44 tonnia. Tämä kokonaismassa edellyttää 10,7 metrin siitasääntöpituuden. 
Viisiakselisen yhdisteimän, joka muodostuu 2-akselisesta vetoautosta ja 3-
akselisesta perävaunusta, kokonaismassaa rajoittaa kytkentäsääntö 17 tonnin 
vetoauton kokonaismassalia 41 tonniin ja 18 tonnin vetoauton kokonaismas-
saHa 43 tonniin. 

10 t = 44 t 
8kt 	16-18 t 	10 t 

10,7 m 

8t 	 lOt 	lOt 	 16-20t=41t 

8t 	11,5t 	lOt 	 16-20t=43t 
'1 

9,6 / 10,4 m 

2.7.7 Kuuslakselinen varsinainen perävaunuyhdistelmä 

Kuusiakselisen varsinaisen perävaunuyhdistelmän suurin sallittu kokonaismas-
sa on 48 tonnia. Tämä kokonaismassa edellyttää 12,2 metrin siltasääntöpituu-
den. 

8 t 	18 t 	10 t 	16-20 t = 48 t 
'1 

12,2 m 
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8 	24t 	lOt ____t=48t 

12,2 m 

2.7.8 Seitsemänakselinen varsinainen perävaunuyhdlsteImä 

Seitsemänakselisen varsinaisen perävaunuyhdistelmäri suurin sailittu 
kokonaismassa on 56 tonnia. Tämä kokonaismassa saavutetaan 15,2 metrin 
siltasääntöpituudella. 

8t 	18t 	16-18t 
	

16-20t = 56 t 

15,2 m 

8t 	24t 	lOt 	20t=56t 

15,2 m 

Maan jäätyneenä ollessa voi tiehailitus myöntää luvan käyttää 60 tonnin 
kokonaismassaa, joka edellyttää 16,7 metrin siltasääntöpituuden. Tällöin 
ajoneuvoyhdistelmä tulee olla katsastettu 60 tonnin kokonaismassalle. 
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2.8 Auton ja peravaunun massasuhde 

2.8.1 Auto 

Autoon, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg, saa kytkeä yhdellä 
akselilla tai sen korvaavalla telillä taikka vastaavalla kaksoisakselistolla 
varustetun varsinaisen perävaunun. Perävaunun kokonaismassa saa olla: 

a) jos perävaunu on jarruton, enintään auton valmistajan hyväksynän painon 
suuruinen, ei kuitenkaan suurempi kuin puolet vetävän auton omasta 
painosta; tai 

b) jos perävaunu on varustettu jarruin, enintään auton valmistajan hyväksy-
män, tyyppikatsastustodistukseen merkityn massan suuruinen, ei kuiten-
kaan yli 50 prosenttia vetävän auton omaa massaa suurempi. Jos 
valmistaja ei ole ilmoittanut sallittua perävaunumassaa, se saa olla enin-
tään vetoauton oman massan suuruinen. 

2.8.2 Erikois- ja linja-auto 

Erikois- ja linja-autoon, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3 500 kg, saa 
kytkeä yhdellä akselilla tai sen korvaavalla telillä taikka vastaavalla kaksoisak-
selistolla varustetun varsinaisen perävaunun. Perävaunun kokonaismassa saa 
enimmäismassan rajoissa olla: 

a) jos perävaunu on jarruton 750 kg, mutta kuitenkin enintään puolet vetävän 
auton omasta massasta. 

b) jos perävaunu on varustettu jarruin, enintään vetoauton oman massan 
suuruinen; tai 

c) jos perävaunu on varustettu jarruin ja vetoauton kaikki akselit ovat vetäviä, 
enintään kaksi kertaa vetoauton oman massan suuruinen. 

2.8.3 Hinausauto 

Hinausautoksi rakennettuun ja varustettuun erikoisautoon saa edellä 
mainituista säännöksistä poiketen kytkeä perävaunun tai sen vetoauton 
epäkuntoisuuden vuoksi hinausta tarvitsevan perävaunun siten kuin 
perävaunun kytkemisestä kuorma-autoon on säädetty. 
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3 AJONEUVON KUORMAUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYK-
SET 

3.1 Kuorman massa 

Ajoneuvossa ei saa kuljettaa suurempaa kuormaa, kuin sen kantavuus tai 
akseli- tai, telipaino tai kokonaismassa sallii. Kuorma on lisäksi sijoitettava 
siten, ettei akseli- tai telipainoa ylitetä. Henkilöauton katolla kuljetettavan 
kuorman massa saa autoHe sallitun kokonaismassan rajoissa olla enintään 10 
prosenttia auton omasta massasta. 

3.2 Kuorman ylitykset 

Ajoneuvoa ei saa siten kuormata, että kuorma sivusuunnassa ulottuu 
ajoneuvon korin tai kuormatilan ulkopuolelle, eikä niin, että ajoneuvolle tiellä 
sallittu korkeus ylittyy (ks.poikkeukset kohta 4.). Kuorma saa ajoneuvolle tai 
ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon 
edessä enintään yhden metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon aan - 

viivan ulkopuolelle. 

3.3 Kuormaustapaa koskeva määräys 

Useampaa jakamatonta esinettä saa kuljettaa samassa kuljetuksessa, jos 
kuljetettavat esineet aiheuttaisivat kukin yksinään kuljetuksen pituuden, 
leveyden tai korkeuden ylittämisen. Muuta sallittua mitta-arvoa ei saa ylittää 
kuljetettavien esineiden sijoittamisella päällekkäin, rinnakkain tai peräkkäin. 

3.4 Ku Ijetustapaa koskeva määräys 

Jos kuljetus voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla, joista kukin aiheuttaa 
en raja-arvon ylittymisen, on ensisijaisesti noudatettava leveyttä ja toissijaisesti 
korkeutta koskevaa määräystä. 

4 MILLOIN KULJETUSLUPAA EI TARVITA 

4.1 Leveät kuljetukset 

Kuljetettaessa kuormaamatonta ajoneuvoa tai jakamatonta esinettä saa 
kuljetuksen leveys olla enintään 4,0 metriä. 
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4.2 Pitkät kuljetukset 

4.2.1 Kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmä 

Kuljetettaessa kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmää kuormaamat-
tomana tai jakamattomalla esineellä kuormattuna saa yhdistelmän pituus olla 
enintään 30,0 metriä. 

4.2.2 Kuorma-auton ja hinattavan laltteen yhdistelmä 

Kuljetettaessa kuorma-auton ja hinattavan laitteen yhdistelmää saa yhdistel-
män pituus olla enintään 30,0 metriä. 

4.3 Korkeat kuljetukset 

Kuljetettaessa kuormaamatonta ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää tai 
jakamatonta esinettä saa kuljetuksen korkeus olla enintään 4,4 metriä. 

4.4 Konttikuljetukset 

4.4.1 Leveys 

Kuljetettaessa konttia saadaan tielle suurin sallittu leveys (2,6 m) ylittää vain, 
jos kontti on tyhjä tai jakamattoman esineen pakkaus. Kuljetuksen leveys saa 
olla tällöin enintään 4 metriä. 

4.4.2 Pituus 

Kuljetettaessa ulkomailta tuotavaa tai sinne vietävää tyhjää tai valmiiksi 
pakattua konttia saadaan puoliperävaunuyhdistelmälle suurin sallittu pituus 
(16,5 m) ylittää vain, jos kontin kuljettaminen lyhyempää perävaunua käytettä-
essä edellyttäisi 4,0 m korkeuden ylittämisen. Kuljetuksen pituus saa olla 
tällöin 20 m ja korkeus enintään 4,0 m. Perävaunun on oltava syväkuormaus-
perävaunu. 

4.4.3 Korkeus 

Kuljetettaessa ulkomailta tuotavaa tai sinne vietävää tyhjää tai valmiiksi 
kuormattua konttia saadaan tielle suurin sallittu korkeus (4,0 m) ylittää 
enintään 4,4 metrin korkeuteen saakka. Tällöin yhdistelmän pituus saa olla 
puoliperävaunulla ainoastaan 16,5 m. 
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5 KULJETUSLUPIEN MYÖNTÄJÄT 

Erikoiskuljetuksen suorittamiseen tarvitaan kohdassa 4 mainittuja poikkeuksia 
lukuunottamatta kuljetuslupa. 

5.1 Tielaltos 

Tiehallitus ja tiepiirit voivat myöntää kuljetusluvan yleisellä tiellä suoritettavalle 
kuljetukselle. Tienpitäjän suostumuksella lupa voidaan myöntää myös 
kaupunkien katuverkolle, kuntien kaavatielle sekä yksityistielle (ks. myös kohta 
5.7). Tiepiiri voi myöntää luvan kelirikkorajoituksesta poikkeamiseen. 

5.2 Poliisi 

Poliisi voi tienpitäjän suostumuksella myöntää luvan piinnsä alueella tapahtu-
valle kuljetukselle. 

5.3 Autorekisterikeskus 

Autorekisterikeskus ja autorekistenkeskuksen määräämät katsastustoimipaikat 
myöntävät lupia yleensä ylisuuren ajoneuvon käyttämiseen tiellä. Ylimassai-
selle, poikkeuksen saaneelle ajoneuvolle on hankittava kuljetuslupa tievi-
ranomaiselta tai poliisilta. 

5.4 Valtionrautatiet 

Jos kuljetus ylittää rautatien tasonsteyksen, tarvitaan määrätyissä tapauksissa 
myös valtionrautateiden lupa (ks. liite rautateiden tasoristeysten ylittäminen 
erikoiskuljetuksilla). 

5.5 Liikenneministeriö 

Erikoistapauksissa voi liikenneministeriö myöntää poikkeuksia, kuten 
esimerkiksi yhteenkuormauksissa, joissa useampi esine kuljetetaan yhtenä 
kokonaisuutena. 

5.6 Ahvenanmaan maakuntahallitus 

Ahvenanmaalla erikoiskuljetukselle luvan myöntää maakuntahallitus 
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5.7 Yksityistien pitäjä 

Tiehoitokunnalta tai yksityistien pitäjältä saatu lupa käyttää tietä erikoiskulje-
tukseen on riittävä. Joidenkin yksityisteiden käyttäminen esim. siltojen kiertoon 
on erikseen sovittu. Näissä tapauksissa viranomaisen lupaan sisältyy myös 
yksityistieosuus. 

6 KULJETUSLUVAT TIELAITOKSESSA 

6.1 Kuljetusluvan myöntämisen edellytykset 

1. Kysymyksessä on jakamaton esine, jonka koko on sellainen, ettei sitä 
voida kohtuudella kuljettaa ylittämättä leveyden, korkeuden, pituuden tai 
massan normaalisti sallittuja rajoja. 

2. Esinettä ei voida lainkaan tai kohtuullisina pidettäviliä kustannuksilla kuljet-
taa muita kuljetustapoja käyttäen tähän tarkoitukseen sopivan rautatie- tai 
vesikuljetusmandollisuuden puuttuessa. 

3. Kuljetusajoneuvo on liikenteeseen hyväksytty ja rekisteröity sekä kyseistä 
kuljetusta varten tarkoituksenmukainen. Kuljetusajoneuvona tulee yleensä 
olla kuorma-auto, kun kuljetusmatka on pitkä. 

4. Teiden ja niillä olevien siltojen kantavuus ja käytettävissä oleva tila on riit-
tävä eikä kuljetus kohtuuttomasti häiritse tai vaaranna muuta liikennettä. 

Jakamattomalia esineellä tarkoitetaan tässä sellaista esinettä, jota ei 
kuljetuksen ajaksi voida kohtuullisin kustannuksin jakaa pienemmiksi osiksi 
ylimitan tai ylimassan välttämiseksi. 

6.2 Kuljetusluvan myöntämisen rajoituksia 

6.2.1 	Kuljetukset traktoriila, henkilö- tai pakettiautolla tai niiden 
yhdistämällä. 

Kuljetuslupaa ei yleensä myönnetä 4,4 metriä korkeammille tai 4 metriä 
leveämmille kuljetuksille. Kuorman ylityksille voidaan lupa yleensä myöntää 
tielle yleisesti sallitun pituuden rajoista edessä enintään 2 metriä ja takana 
enintään 3 metriä sekä traktoriyhdistelmässä takana enintään 5 metriä. 
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6.2.2 Kuljetukset kuorma-autolla tai sen yhdistelmllä 

a) Kuljetuslupaa ei myönnetä yli 12 metriä pitkälle kuljetukselle kuorma- 
autolla ilman perävaunua lukuun ottamatta metsätraktonkuljetuksia niitä 
varten rakennetulla kuorma-autolla. Tällöin pituus saa olla enintään 15 
metriä. Pituuden rajoissa kuorma saa olla ajoneuvoa pitempi edessä 
enintään 2 metriä ja takana enintään 3 metriä. Perustellusta syystä ylitys 
voi olla suurempi. 

b) Kuljetuslupaa ei myönnetä yli 22 metriä pitkälle kuljetukselle kuorma-auton 
ja tavallisen varsinaisen perävaunun yhdistelmällä. Kuorma saa olla 
enintään 2,04 metriä perävaunun etuakseliston kääntöpisteen etupuolella. 

6.3 Mihin kuljetuslupahakemus osoitetaan 

Tavanomaiset kuljetuslupahakemukset osoitetaan joko tiepiireille tai 
tiehallitukselle. 

Huomattavan raskaita kuljetuksia koskevat hakemukset on tarkoituksenmu-
kaista osoittaa suoraan tiehallitukselle. Huomattavan raskaina pidetään yli 150 
tonnin kokonaismassaa. 

6.4 Miten kuljetuslupahakemus laaditaan 

Kuljetuslupahakemus tulee yleensä laatia kirjallisesti liitteessä esitettylle 
lomakkeelle. Kirjallinen hakemus voidaan lähettää tielaitokse!le tavallisena 
postina tai kuvansiirtolaitteella. Jos hakemus laaditaan muun muotoisena, 
tulee hakemuksesta kuitenkin ilmetä lomakkeessa edellytetyt tiedot. 
Hakemuslomakkeita on saatavana tielaitoksen lupakäsittelijöiltä sekä 
tiehallituksen painotuotevarastosta. 

Kuljetuslupahakemuksissa tulee ilmoittaa kuljetuksen maasta mitattu korkeus, 
suurin leveys ja pituus. Koko kuljetuksen mittoja määrättäessä on otettava 
huomioon kaikki mittoja suurentavat tekijät kuten kuljetustelineet ja -alustat 
tms. 

Kuljetuksen lähtö- ja määräpaikka on ilmoitettava täysin yksikäsitteisesti tar-
vittaessa karttaliitteiden avulla. Kuljetettava esine tulee määritellä nimellä. 

Painoja ja massaa koskevat tiedot on tarpeen ilmoittaa vain silloin, kun on 
yliraskas kuljetus. Yliraskaita kuljetuksia koskevien hakemusten laatimisessa 
on huomattava, että akselipainoksi, telipainoksi ja kokonaismassaksi tulee 
ilmoittaa todelliset ko. kuljetuksessa syntyvät painot ja massat eikä esim. 
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rekisteriotteen mukaisia kuljetusajoneuvolle suurimpia sallittuja painoja ja 
massoja. 

Yliraskaskaiden erikoiskuljetusten hakemukseen tulee aina liittää jäljennös 
ajoneuvon rekisteriotteesta ja käytettäessä perävaunua myös perävaunun 
rekisteriotteesta. 

Hinattavia laitteita koskeviin hakemuksiin tulee liittää jäljennös katsastustoimi-
paikan lausunnosta kytkinlaitteiden lujuudesta, milloin hinattavan laitteen 
massa on enemmän kuin 10 tonnia tai puolet vetävän ajoneuvon kokonais-
massasta (vrt. ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanopäätös 224 §). 

Yliraskaita ajoneuvonostureita koskevissa hakemuksissa tulee ilmoittaa 
rekisteriotteen mukainen mallimerkintä ja rekisterinumero. Usäksi tulee 
pyynnöstä lähettää lupakäsittelyssä muut mandollisesti tarvittavat asiakirja-
jäljennökset. 

6.5 Kuljetuslupahakemuksen käsittely 

Luvan saamiseksi ajoissa on yleensä ylipitkien, ylileveiden ja ylikorkeiden 
kuljetuksien osalta varattava aikaa kolme päivää ja yliraskaiden kuljetuksien 
osalta viikko hakemuksen käsittelyyn. Usäksi on otettava huomioon postin 
kulkemiseen kuluva aika mikäli ei ole käytettävissä kuvasiirtolaitetta. 

Käsittely saattaa vaatia pitemmänkin ajan, jos hakemus käsittää useita reittejä 
tai kuljetus poikkeaa huomattavasti yleisesti sallitusta mitoista tai -massoista. 
Huomattavasti poikkeavina yliraskaina kuljetuksina pidetään telipainoltaan yli 
13 + 13 + 13 tonnia ja puoliperävaunuyhdistelmiä kokonaismassaltaan yli 150 
tonnin kuljetuksia. 

Hakemusten ruuhkautuminen saattaa pidentää käsittelyaikaa. Kuljetuslupaha-
kemusten käsittely on nopeampaa, jos kysymyksessä olevan kuljetuksen koko 
tai kuormitus on sama kuin jo aikaisemmin samalla reitillä tutkituissa 
tapauksissa. Kiireellisissä tapauksissa hakemus pyritään käsittelemään edellä 
mainittua lyhyemmässä ajassa. 

6.6 Kuljetuslupa 

Kuljetuslupa voidaan myöntää joko kuljetuksen tilaajalle, kuljetuksen 
suorittajalle tai tuotteen valmistajalle. Kuljetuslupaa ei voida siirtää. Yhtiölle tai 
yritykselle myönneyn kuljetusluvan antamista yhtiön tai yrityksen kaikkien 
osakkaiden käyttöön ei pidetä luvan siirtämisenä, sen sijaan yhdelle 
osakkaalle myönnetyn kuljetusluvan antaminen muiden osakkaiden käyttöön 
on luvan siirtämistä eikä siten sallittua. 
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Kuljetuslupahakemusta koskeva päätös annetaan myönteisessä tapauksessa 
kirjallisena kuljeuslupana (kielteinen päätös ks. kohta 6.7). Kaikkiin lupapää-
töksiin liitetään valitusosoitus. 

Kuljetuslupa kirjoitetaan liitteen mukaiselle lomakkeelle, jonka ensimmäisellä 
sivulla on määritelty kuljetuksen laatu (kuljetettava esine ja kuljetusajoneuvot), 
kuljetusreitti ja luvan voimassaoloaika. Lupaan liittyy lupamääräykset, jotka on 
otettava huomioon erikoiskuljetusta suoritettaessa. Hakemusasiakirjoja ei pa-
lauteta luvan mukana. 

Kuljetuslupaan merkitään seuraavat tiedot: 

Kuljetuksen laatua koskevat tiedot ovat yleensä samoja kuin hakemuksessa-
km. Joissakin tapauksissa lupa voidaan erikoisehdoin myöntää vain 
pienemmälle tai kevyemmälle kuljetukselle kuin hakemuksessa on esitetty 
(esim. nosturi vastapainot riisuttuina). 

Kuljetusajoneuvon rekisterinumerot merkitään lupaan aina yliraskaskaissa 
kuljetuksissa. 

Luvan volmassaoloalka ja luvalla sallittavien kuljetusten määrä riippuvat 
kuljetustarpeesta ja kuljetettavan esineen laadusta. 

Jos mitat ylittävät aiemmin mainitut arvot sekä, painot ja massat ajoneuvoase-
tuksessa sallitut arvot, lupa myönnetään reittikohtaisena. Tapauksesta nippuen 
kuljetuskertojen määrä voi reittikohtaisessa luvassa olla rajoitettu. Luvan 
voimassaoloaika on 1 kk - 1 v, jos sitä ei ole ollut tarpeen rajoittaa lyhyem-
mäksi ajaksi. Voimassaoloaika voi olla 2v, jos kysymyksessä on enintään 
ajoneuvoasetuksen 35 b § mukaiset mitat. 

Kuljetusrelttl kirjoitetaan käyttäen paikkakuntien tai liittymien nimiä ja 
tienumeroita. Tieluokka on reittiä määnteltäessä ilmaistu seuraavin lyhennyk-
sin: 

vt = valtatie 
kt = kantatie 
mt = maantie 
pt = paikallistie 

Tienumerot on esitetty alikulkupaikkakartoissa, joita saa ostaa tai tilata tiehalli-
tuksen painotuoterastosta (os. PL 33, 00521 HELSINKI). 

Kuljetusreittiä koskevat tiedot saattavat poiketa hakemuksessa esitetyistä 
tiedoista, mikäli hakemuksen käsittelyn aikana on todettu, että hakijan esit- 
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tämä kuljetusreitti on kuljetukseen sopimaton. Tällöin kuitenkin varmistetaan 
muutetun reitin sopivuus ottamalla yhteys hakijaan. 

KuiJetuslupamäräykset sekä kuljetuksen merkitsemlnen on esitetty luvan 
liitteinä. (ks. myös kohta 7.) 

Luvan saaja vastaa kaikista ylimassan, ylileveyden, ylikorkeuden tai 
ylipituuden vuoksi aiheutuneista vahingoista (ajoneuvoasetus 67 §). 

Kuijetusluvasta perltän hinnaston mukainen maksu. 

6.7 Kielteinen päätös 

Kuljetuslupahakemusta koskevasta kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan 
suullisesti, puhelimitse tai hakijan pyytäessä kirjallisesti. Kirjallista päätöksestä 
peritään hinnaston mukainen maksu. 

ilmoitukseen sisältyy aina päätöksen perustelu. Hakijalle pyritään myös 
osoittamaan muu kuljetusvaihtoehto silloin, kun tähän tarvittavat perustiedot 
ovat hakemuksen käsittelijän käytetävissä. Hakemukseen liittyviä asiakirjoja 
ei palauteta hakijalle. 

Haluttaessa asia uudelleen käsiteltäväksi ei lisäselvityksiä esitettäessä tarvitse 
esittää uutta hakemusta. 

6.8 Luvan peruuttaminen 

Lupa voidaan peruuttaa sen voimassaoloaikanakin, mikäli tieolosuhteissa 
tapahtunut muutos tai muut ennakolta arvaamattomat syyt sen vaativat. 

6.9 Valitusosoitus 

Tiepiirin päätöksestä voidaan valittaa 30 päivän kuluessa tiehallitukseen. 
Tiehallituksen päätöksestä voidaan valittaa 30 päivän kuluessa liiken-
neministeriöön, jonka tällaisesta asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
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7 ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSET 

7.1 Yleiset määräykset 

1. Ajoneuvon liikennekelpoisuus 

Ajoneuvon pitää olla liikenteeseen hyväksytty kuljetusta vastaavilla painoilla 
ja massalla. Lupa ei oikeuta ylittämään ajoneuvon rekistenotteeseen merkittyä 
akseli- tai telipainoa sekä kokonaismassaa. 

2. Luvansaajan vastuu 

Luvansaaja vastaa kaikista ylipainon, ylimassan, ylileveyden, ylikorkeuden tai 
ylipituuden vuoksi aiheutuneista vahingoista. 

3. Luvan mukana pitäminen 

Kuljetuslupa tai sen jäljennös on oltava kuljetuksessa mukana ja vaadittaessa 
esitettävä poliisi-, katsastus- tai tieviranomaiselle. 

4. Luvan peruuttaminen 

Lupa voidaan peruuttaa, milloin olosuhteet luvan myöntämisen jälkeen ovat 
olennaisesti muuttuneet tai muuta syytä siihen ilmenee. 

5. Muut luvat 

Kadulle, rakennuskavatielle ja yksitysitielle on haettava lupa, jos ne eivät 
sisälly lupaan. Yleisellä tiellä tarkoitetaan valtion ylläpitämää tietä. Sähköiste-
tyn rautatien tasoristeyksen ylittämiseen on haettava lupa yli 4,5 metriä 
korkeil le kuljetu ksille. Rautatien tasoristeyksessä mandollisesti tehtäville 
erityisjärjestelyille on haettava lupa. 

Tielaitos tai poliisi myöntää luvan kaduille ja rakennuskaavateille. Yksityistien 
käyttämiseen pitää saada lupa tienpitäjältä. VR:n ratakeskus myöntää luvan 
rautateiden sähköistettyjen tasoristeysten ylittämiseen tai muihin erityisjäreste-
lyihir. 

6. Lupareitiltä poikkeaminen 

Jos kuljetus poikkeaa luvassa mainitulta reitiltä tai ei ole saanut lupaa kadulle, 
rakennuskaavatielle tai yksityistielle, on se niillä liikkuessaan normaalisään- 
nösten alainen. 
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7. Uikennerajoitukset 

Liikennemerkein osoitettuja paino-, massa- ja muita rajoituksia on noudatetta-
va, jos niihin ei ole saatu yksilöityä poikkeusta. Lupareittiä ei pidetä yksiläitynä 
poikkeuksena. 

VAROITUSTOIMENPITEET 

8. Liikenteenohjaaja (saattovalvoja) 

Kuljetuksen mukana tulee olla varoitustoimenpidetaulukon osoittamissa 
tapauksissa liikenteenohjaaja. Vähintään yhden liikenteenohjaajan tulee olla 
tiehallituksen hyväksymä (EKL). Jos on useita EKL-ohjaajia, näistä yhden on 
toimittava johtavana liikenteenohjaajana. Kun on kolme liikenteenohjaajaa, 
näistä kaksi ohjaa liikennettä pääsääntöisesti kuljetuksen edessä. Uiken-
teenohjaus on tarpeen myös kun kuljetus liikkuu normaaliliikenteen kulkusuun-
nan vastaisesti. Liikenteenohjaaja ei saa toimia erikoiskuljetusajoneuvon kul-
jettajana. 

9. Varoitusauto edessä 

Kuljetuksen edellä tulee kulkea varoitustoimenpidetaulukon osoittamissa 
tapauksissa varoitusauto (henkilö- tai pakettiauto). Varoitusauton katolla tulee 
olla tielaitoksen hyväksymä varoitustaulu sekä kiertävää tai vilkkuvaa 
ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin. Moottoritiellä varoitusauton tulee 
kulkea kuljetuksen takana. 

10. Varoitusauto takana 

Kuljetuksen takana tulee kulkea varoitustoimenpidetaulukon osoittamissa 
tapauksissa kohdan 9. mukaisesti varustettu varoitusauto. Kapeilla teillä joissa 
ohittaminen on mandotonta, takavaroitusauto saa kulkea kuljetuksen edellä 
yhdessä etuvaroitusauton kanssa liikennettä varoittamassa. 

11. Poliisi liikenteenohjaajana 

Kun kuljetuksen leveys on yli 7 metriä, poliisi harkitsee missä määrin poliisin 
suorittama liikenteen ohjaus on tarpeen. 

12. Viestiyhteydet 

Varoitusautojen ja erikoiskuljetusajoneuvon välillä tulee olla kuljetuksen aikana 
radioyhteys. 
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13. Varoitustaulu 

Aina kun kuljetukser, leveys On yn 3,5 metriä, varoitustaulun tekstinä on oltava 
"LEV4 KULJETUS". 

Kun kuljetuksen leveys on enintään 3,5 metriä ja kuljetus pituuden vuoksi 
tarvitsee varoitusauton, varoitustaulun tekstinä on oltava "PITKÄ KULJE-
TUS". Kun kuljetuksen mittojen vuoksi takana ei tarvita varoitusautoa ja pituus 
on yli 22 metriä, kuljetusajoneuvossa on käytettävä taaksepäin näkyvänä 
varoitustaulua, jossa tekstissä on "PITKÄ KULJETUS". 

Jos kuljetus mittojen vuoksi ei tarvitse varoitusautoa, mutta tarvitsee 
liikenteenohjausta esim. kierrettäessä siltoja normaaliliikenteen kulkusuunnan 
vastaisesti, varoitusautossa saa käyttää varoitustaulun tekstinä "KORKEA 
KULJETUS". 

14. Varoitustaulun ja varoitusvalon tarpeeton käyttö 

Varoitustaulua ja kiertävää tai vikkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävää 
valaisinta saa käyttää vain, kun kuljetuksen mitat sitä edellyttävät. Valaisinta 
saa kuitenkin käyttää kuljetuksen liikkuessa normaaleista liikkennesäännöistä 
poikkeavalla tavalla. 

KULJETUKSEN SUORITTAMINEN 

15. Yleinen varovaisuus 

Kuljetus on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen siten, että siitä on 
mandollisimman vähän haittaa tai vahinkoa muulle liikenteelle. 

16. Keli- ja sääolosuhteet 

Kuljetusta ei saa suorittaa sellaisissa keli- ja sääolosuhteissa, josta on ilmeistä 
vaaraa muille tiellä liikkujille, kuljetuksensuorittajille ja itse kuljetukselle. 
Tavanomaisten tienpitäjän hoitotoimenpiteiden lisäksi pyynnöstä tehtävät 
hiekoitukset, auraukset tai vastaavat ovat maksullisia. 

17. Rautateiden tasoristeykset 

Kuljetuksessa tulee noudattaa VR:n ohjeita erikoiskuljetusten suorittamisesta 
rautateiden tasoristeyksissä. (ks. liite). 
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18. Sähkö- ja puhelinjohdot 

Kuljetuksen suorittamisessa tulee ottaa huomioon sähkö- ja puhelinjohtojen 
korkeudet ja tarvittaessa sopia näiden laitteiden omistajien kanssa kuljetuksen 
vaatimista toimenpiteistä. 

19. Liikennemerkkiportaalit 

Kuljetusreitillä olevien liikennemerkkiportaalien mandollisesta nostamisesta on 
sovittava hyvissä ajoin ao. tiemestanpiirin kanssa. Nostaminen on suoritettava 
luvansaajan toimeksiannosta ja kustannuksella. 

20. Kuormaustapa 

Useampaa jakamatonta esinettä saa kuljettaa samassa kuljetuksessa, jos 
kuljetettavat esineet aiheuttaisivat yksinään kuljetuksen pituuden, leveyden tai 
korkeuden ylittämisen. Muuta sallittua mitta-arvoa ei saa ylittää kuljetettavien 
esineiden sijoittamisella päällekkäin, rinnakkain tai peräkkäin. Jos kuljetus 
voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla joista kukin aiheuttaa eri raja-arvon 
ylittymisen, on ensisijaisesti noudatettava leveyttä ja toissijaisesti korkeutta 
koskevaa määräystä. 

21. Ajonopeus 

Kuljetuksen leveyden ollessa yli 3,5 metriä tai pituuden yli 30 metriä tai 
tienpinnan leveyden ollessa alle 7 metriä saa kuljetuksen nopeus olla enintään 
60 km/h ja muutoin 80 km/h. Nopeus ei saa kuitenkaan ylittää kuljetusajo-
neuvolle sallittuja nopeuksia tai liikennemerkeillä merkittyjä nopeuksia. 

22. Aikarajoitukset 

Kuljetuksen leveyden ollessa yli 4 m tai pituuden yli 30 m taikka korkeuden 
yli 5,0 m, kuljetusta ei saa suorittaa seuraavina aikoina: 

arkipäivisin lauantaita lukuunottamatta klo 6 - 9 ja 15 - 17. 
Aikarajoitus on voimassa Uudenmaan, Turun ja Porin, 
Hämeen ja Kymen lääneissä kaikilla teillä sekä Vaasan, 
Jyväskylän, Kuopion, Joensuun, Kajaanin, Oulun, Kemin ja 
Rovaniemen taajama-alueilla. 

kesäaikana (1.5. - 31.8.) myös perjantaisin ja sunnuntaisin 
klo 15 - 20. Aikarajoitus on voimassa Uudenmaan, Turun ja 
Porin, Hämeen, Kymen,Mikkelin, Keski-Suomen, ja Vaasan 
lääneissä valta- ja kantateillä sekä moottoriteillä. 



Erikoiskuljetukset tiekujetuksin. 
	 37 

ERIKOLSKUUETUSLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSET 

juhannuksen ja joulun aatonaattona ja pitkäperjantain 
aattona sekä perättäisistä juhlapyhistä viimeisenä klo 15 - 
20. Aikarajoitus on voimassa koko maassa valta- ja kanta- 
teillä sekä moottoriteillä. 

Aikarajoitukset ovat voimassa myös kaupunkien katuverkolla 
silloin, kun se sisältyy tielaitoksen luvassa olevaan reittiin. 

Poliisin ollessa virkatyönä hoitamassa liikenteen ohjausta 
poliisi määrää, minä aikoina kuljetus saa liikkua. 

Liitteenä on enkoiskuljetuksen lupamääräykset, joissa on kuva erikoiskuljetuk-
sen varustamisesta. 

lAila 

- ISOf 	

740 	 13O 11 
- ___ 	 00 	,' 

;-IBW LT[UJ 
Teksti: Musta 
Pohja: Keltainen 

155 	 690 	 Iso 

140 	 7O 	 140 
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7.2 Erikoismääräykset 

Erikoismääräyksiä on tarpeen asettaa esim. varmuuden saamiseksi 
kuljetuksen todellisesta massasta ennen kuljetuksen lähtöä. Jos nosturille on 
myönnetty lupa ehdolla, että nosturista kuljetuksen ajaksi on määrättyjä osia 
poistettu massan vähentämiseksi, asetetaan lupamääräykseksi yhteyden 
ottaminen tieviranomaiseen mandollista tarkastusta varten ennen kuljetusta. 

Kun yliraskas kuljetus rasittaa reitin siltoja niiden kestokyvyn rajoille, on 
siltojen vaunoitumisen estämiseksi joissakin tapauksissa syytä punnita kuljetus 
ennen sen lähtemistä. Myös näissä tapauksissa lupamääräykseksi asetetaan 
yhteyden ottaminen tieviranomaiseen ennen kuljetuksen suorittamista mandol-
lisen punnituksen vuoksi. 

Kun kysymyksessä on tielaitoksen valvontaa tai tarkastusta edellyttävä 
kertakuljetus, kuljetuksen tultua suoritetuksi lupa on palautettava tielaitoksen 
valvojan tarkastusmerkinnällä varustettuna luvan myöntäjälle. Tielaitos perii 
tässä tarkoitetusta valvonnasta tai tarkastuksesta aiheutuvat kustannukset 
erikseen kuljetuksen suorittajalta. 

Jos luvassa edellytetään sillan ylittämistä ns. valvottuna kuljetuksena, pentään 
tästä hinnaston mukainen maksu jo lupaa myönnettäessä. 

Erikoismääräyksenä saattaa lisäksi tulla kysymykseen päällysrakenteen 
heikkojen kohtien suojaaminen teräslevyillä. 

7.3 Määräyksistä poikkeaminen 

Kuljetusluvassa asetetuista määräyksistä saadaan poiketa luvan myöntäneen 
viranomaisen tai paikallisen poliisin luvalla. Lupa poikkeamiseen voidaan 
antaa, mikäli riittävät perusteet siihen ovat olemassa, joko kirjallisesti tai 
puhelimitse. 

Poikkeaminen alunperin asetetuista määräyksistä voi tulla kysymykseen 
lähinnä seuraavista syistä: 

* tie- tai liikenneolosuhteet kuljetusreitillä ovat muuttuneet 

* kuljetusluvan hakija esittää uusia kuljetukseen liittyviä tietoja, jotka eivät 
ole olleet aikaisemmin hakemusta käsitteltäessä tiedossa. 

Puhelimitse voidaan lupamääräyksistä poikkeaminen sallia vain erityistapauk-
sessa. Kysymykseen voi tulla yleensä vain kuljettamista rajoittavista 
kellonajoista poikkeaminen, jos se ei vaaranna liikenneturvallisuutta tai 
kohtuuttomasti häiritse muuta liikennettä. Kysymykseen voi lisäksi tulla pienet 
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poikkeamat kuljetuksen leveydessä tai pituudessa edellyttäen, etteivät ne 
aineuta muutoksia lupamääräyksiin. 

Puhelimitse voidaan antaa lupa reitin muuttamiseen vain poikkeustapauksissa. 

Poliisin vastatessa liikenteen ohjauksesta voidaan poiketa aikarajoituksia 
koskevasta lupamääräyksestä. 

Paikallinen poliisi voi antaa luvan poiketa aikarajoituksia koskevasta lupamää-
räyksestä. 

8 LIIKENTEENOHJAUS JA VAROITUSAUTOT 

Liikenteenohjaus on tarpeen aina, kun erikoiskuljetus on esteenä muulle 
liikenteelle. Liikenteenohjaus on tavallisimmin tarpeen ahtaissa tienkohdissa, 
silloilla ja liittymissä. 

Liikenteen ohjauksesta huolehtivat poliisi, tiehallituksen hyväksymä liiken-
teenohjaaja, EKL (saattovalvoja) sekä poliisin hyväksymä liikenteenohjaaja. 

Uikenteenohjaaja, EKL on henkilö, jonka tiehallitus on hyväksynyt ohjaamaan 
liikennettä erikoiskuljetuksissa. 

8.1 Liikenteenohjaajan ohjauslaitteet ja asuste 

Liikenteen ohjaukseen on käytettävä liikenteen ohjauslaitteista annetun liiken-
neministeriön päätöksen mukaista pysäytysmerkkiä. Pimeän, hämärän tai 
muutoin huonon näkyvyyden vallitessa pysäytysmerkin sijasta voidaan käyttää 
punaista valoa näyttävää valaisinta. 

Liikenteenohjaajalla tulee olla näkyvä, vaatetus esim. oranssi tai keltainen 
heijastinnauhoin varustettu haalari tai liivi. 
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heijastava 
punainen 

J2Ocm 
hei Josta V 0 

keltainen 

Pysäytysmerkki, ajoneuvoUa 	 Esimerkki heijastavista 
ajo kielletty 	 liiveistä 

Kuva 1. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan varusteina on mm. pysäytys-
merkki ja näkyvä vaatetus 

8.2 Liike nteenohjaajan tehtävät kuljetuksessa 

Liikenteenohjaaja vastaa siitä, että muun liikenteen ohjaaminen kuljetuksen 
aikana suoritetaan asianmukaisesti. Lisäksi liikenteenohjaajan tehtävänä on 
varmistaa ennen kuljetuksen lähtöä sen laillisuus, valvoa lupamääräysten 
noudattamista ja kuljetuksen pysymistä luvan mukaisella reitillä ja varmistaa, 
että kuljetuksen suorittaja korjaa rikkoutuneet liikennemerkit tilapäisesti ja että 
tie muutoinkin jää liikennettä tyydyttävään kuntoon. 

8.3 Poliisin suorittama liikenteen ohjaus erikoiskuljetusten yh-
teydessä 

Mikäli kuljetus on yli 7 m leveä tai se muutoin esim. kuljetusreitin pienen 
leveyden vuoksi edellyttää huomattavia liikenteellisiä erityisjärjestelyjä, 
kuljetusluvassa määrätään, että luvan saajan on ilmoitettava kuljetuksesta läh-
töläänin liikkuvan poliisin osastoon (osoiteluettelo liitteenä), jossa päätetään, 
missä määrin poliisi valvoo kuljetuksen kulkua. Mikäli kuljetus tapahtuu pel-
kästään yhden poliisipiirin alueella, vastaava ilmoitus tulee tehdä ao. 
poliisipiiriin. 

Poliisin toimintamandollisuuksien helpottamiseksi on yli 7 m leveästä 
kuljetuksesta luvanhakijan lähetettävä etukäteisilmoituksena jäljennäs 
lupahakemuksesta em. poliisiyksikköihin. Hakemus tulee laatia ja lähettää 
poliisille tiedoksi niin hyvissä ajoin kuin mandollista, yleensä vähintään kaksi 
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vHkkoa ennen kuljetuksen 	jorittamista ja vain poikkeustapauksissa 
lynyempänä aikana. 

Etukäteisilmoituksessa tulee suunniteltu kuljetusajankohta pyrkiä määrittele-
mään mandoiksimman tarkasti. Ilmoituksentekovelvollisuudesta tai poliisin 
mukanaolosta huolimatta tulee tällaisten kuljetusten mukana aina olla 
varoitustoimenpidetaulukon mukainen määrä liikenteeneohjaajia, jotka, 
hoitavat heille kuuluvat liikenteenohjaus- ym. tehtävät. Poliisi voi tarvittaessa 
antaa ohjeita Iiikenteenohjaaijlle näiden tehtävissä. 

Jos joudutaan ajamaan moottoritiellä vastaantulevien kaistalla kello 6.00 - 
21.00 välisenä aikana, on otettava yhteys paikalliseen poliisiin, joka päättää 
liikenteenohjausjärjestelyistä. Muuna aikana yhteydenotto on kuljetuksen 
suorittajan harkittavissa. 

8.4 Erikoiskuljetuksessa käytettävä varoitusauto 

Varoitusautona on oltava henkilö- tai pakettiauto. Siihen ei saa olla kytkettynä 
perävaunua. 

Varoitusauto on varustettava sen katolle asennettavalla tiehallituksen 
hyväksymällä varoitustaululla sekä kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista 
valoa näyttävällä valaisimella. Valon tulee näkyä kaikkiin suuntiin. 

Varoitustaulussa on käytettävä kuljetuksen mittojen perusteella määräytyviä 
tekstejä (ks. kohta 7.1). Varoitustaulun lisäksi saa asentaa kuljetuksesta 
tiedottavan lisäkilven esim. "aja sivuun" tai kuljetuksen leveyttä osoittava luku 
metreinä. 

8.5 Varoitusauton toiminta kuljetuksessa 

Liikoneen turvallisuudesta huolehditaan kuljetuksen aikana noudattamalla 
sopivaa nopeutta ja huolehtimalla ohitusmandollisuuksien järjestämisestä sekä 
liikenteen ohjaamisesta. 

Kuljetuksen nopeus sovitetaan liikenteen nopeuteen ottaen kuitenkin 
huomioon kuljetusluvassa mainittu enimmäisnopeutta koskeva määräys. 
Jonomuodostuksen välttämiseksi erikoiskuljetusajoneuvo on pyrittävä ajoittain 
siirtämään pysäkäimis- tai levähdysalueelle tai muussa sopivassa paikassa 
tarjoamaan mandollisuus muulle liikenteelle ohitukseen. 

Mikäli kuljetuksen yhteydessä käytetään lupamääräysten mukaisesti 
varoitusautoja, etuvaroitusauton tulee kulkea taajamien ulkopuolella liikenteen 
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nopeudesta ja näkemäolosuhteista riippuen 150 - 500 m ja taajamassa 50 - 
100 m kuljetuksen edellä. 

Käytettäessä kahta etuvaroitusautoa, etummaisen auton tulee kulkea 
huomattavasti edempänä kuljetuksesta etenkin kapeilla tieosuuksilla sekä 
raskaan liikenteen käyttämillä reiteillä. 

Takavaroitusauton tehtävänä on varoittaa ja pyrkiä estämään takaa tulevan 
liikenteen ohitusyritykset, jos ohitus ei voi tapahtua turvallisesti sekä tiedottaa 
kuljetusajoneuvon kuljettajalle radiopuhelimella ku Ijetuksen taakse kertyvien 
ajoneuvojen ohitustarpeesta. Mutkikkaalla ja mäkisellä tiellä takavaroitusauto 
varoittaa myös takaa tulevaa liikennettä edellä kulkevasta hitaasta erikoiskulje-
tusajoneuvosta. 

Mikäli kuljetus täyttää tien koko leveydeltä siten, että vastaantuleva liikenne 
vaikeuttaa huomattavasti kohtaamistilanteita eikä takaa tuleva liikenne pysty 
ohittamaan kuljetusta normaalisti, voidaan takavaroitusauto siirtää kuljetuksen 
edelle. Näin voidaan vastaantulevaa liikennettä varoittaa kandella etuvaroi-
tusautolla, joiden etäisyydet kuljetukseen ovat aiemmin mainittun mukaiset. 
Takaa tulevan liikenteen ohitusmandollisuudesta on tällaisessakin tapaukses-
sa huolehdittava. 

Varoitusauton kuljettajalla tulee olla aina radiopuhelinyhteys erikoiskuljetusta 
suorittavaan ajoneuvoon ja muihin varoitusautoihin. Uikennettä ohjaavien 
henkilöiden on sijoituttava riittävän etäälle erikoiskuljetusta suorittavasta ajo- 
neuvosta siten, että muu liikenne huomaa pysäytysmerkin riittävän ajoissa. 
Liikenteen ohjaamiseksi tarvittavien henkilöiden ja välineiden tulee olla 
kuljetuksen mukana ja tarvittaessa välittömästi käytettävissä. 

Varoitusautoja sekä liikenteenohjaajaa koskevien lupamääräysten voimassaolo 
on osoitettu varoitustoimenpidetaulukossa. 
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Taulukko 1 	Kuljetuksessa vaadittavat varoitustoimenpiteet kuljetuksen 
mittojen mukaan. 

Kuljetuksen leveys B (m) 

V & V 
N 
VI 
m 

Varoitustoimenpide 
853 	13<Bz3,5  13,5<B<4 4<B<5 

V V AA 
b 

Kuljetuksen pituus L (m) ° 
VI 	VIVI 	 VI - 	ID 	0 	 o 

VI - 	ID 0 0 v 	V 	V 	C) 	V 
o 	A 	c 	0 	A 	VIO 	A 

V 	() 
VI 	c 	A 

C') 
VIA 

() 
U - .) ,. 	_.I 	_J 	_ C'4 	_J _J j 

Varoitusautoja edessä 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 

Uikertteenohjaajia 1 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 

Varoitusauto takana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Po'iisi — — - — - — — - — — - - _ — 1 _ 
1) Liikenteenohjaajista aina vähintään yhden tulee olla tielaitoksen hyväksy-

mä, EKL, joka toimii samalla johtavana liikenteenohjaajana. Jos kuljetuk-
sessa on useampia tielaitoksen hyväksymiä liikenteenohjaajia, tulee näistä 
yhden toimia johtavana liikenteenohjaana. 

2) Liikenteenohjaaja ei saa toimia kuljetusajoneuvon ajajana, vaan hänen on 
sijoituttava kuljetuksessa siten, että hän tarvittaessa voi pysäyttää 
vastaantulevan liikenteen ja muutoinkin ohjata liikennettä. 

3) Mikäli kuljetukselle määrätään kolme liikenteenohjaajaa, on kuljetuksen 
edellä oltava kaksi ja takana yksi liikenteenohjaaja. 

4) Poliisiohjaus virkatyönä liikenteenohjaajien lisäksi, jos poliisi katsoo sen 
tarpeelliseksi. 

Liikennettä saa ohjata vain liikenteenohjausoikeuden saanut henkilö. 
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9 KULJETUKSEN MERKITSEMINEN 

9.1 Edessä 

a) Leveys enintään 3,5 metriä kuitenkin alle 2,6 metrin leveissä kuljetuksissa 
vain, jos kuorma on kuljetusajoneuvoa leveämpi. 

* 	vetoauton etuosassa tai välittömästi ohjaamon takana 
kuorman leveydellä merkkitanko, jossa valkoinen 1 0x20 
cm:n heijastin ja ruskeankeltaista valoa näyttävä merkki-
valaisin, yli 3 metriä leveissä kuljetuksissa kaksi merkkiva-
laisinta päällekkäin. 

* 	kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä merk- 
kivalaisin, jos kuljetukselle määrätään etuvaroitusauto. 

b) Leveys yli 3,5 m 

* 	kuorman suurinta leveyttä osoittavat valkoinen 10x20 cm:n 
heijastin ja ulompana kaksi ruskeankeltaista valoa näyttävä 
merkkivalaisinta päällekkäin 

* 	ruskeakeltaista valoa näyttävät lisämerkkivalaisimet enintään 
metrin välein, jos ajoneuvon kiinteiden ja kuorman ulompien 
valaisimien etäisyys on yli metrin 

* 	kuorman ulkoreunaan asetettu punakeltajuovitettu vähintään 
0,3 x 1 m:n suuruinen lauta, jossa keltaiset juovat ovat 
heijastavia, jos kuljetuksen leveys on yli 4 metriä 

* 	kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä merk- 
kivalaisin. 

9.2 Takana 

* 	kuljetuksen suurinta leveyttä osoittava punaista valoa 
näyttävä merkkivalaisin, jos kuljetuksen leveys yli 2,6 m tai 
kuorma on kuljetusajoneuvoa leveämpi. Merkkivalaisimia 
kaksi päällekkäin, jos kuljetuksen leveys yli 3,0 m 

* 	kuljetuksen suurinta leveyttä osoittava punainen heijasn, jos 
kuljetuksen leveys yli 2,6 m tai kuorma on kuljetusajoneuvoa 
leveämpi. Perävaunussa ja hinattavassa laitteessa heijastin 
on kolmion muotoinen ja ajoneuvossa ilman perävaunua 
muun muotoinen. 
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* 	ounaista valoa näyttävät lisämerkkivalaisimet enintään 
metrin välein, jos ajoneuvon kiinteiden ja kuorman ulompien 
valaisimien etäisyys on yli metrin 

* 	kuormaan ulkoreunaan asetettu punakeltajuovitettu vähin- 
tään 0,3 x 1 rn:n suurinen lauta, jossa punaiset juovat ovat 
heijastavia, jos kuljetuksen leveys on yli 4 metriä 

* 	heijastava tai v!aistu 50x1 00 cm:n varoitustaulu varustet- 
tuna tekstillä "PITKÄ KUUETUS", jos kuljetuksen leveys on 
enintään 3,5 m ja pituus on yli 22 metriä eikä kuljetukselle 
määrätä takavaroitusautoa 

* 	pituutta osoittava taulu tai heijastimet jos kuljetuksen pituus 
on yli 15,5 metriä 

* 	kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä 
merkkivalaisin, jos kuljetukselle määrätään etuvaroitusauto 
ja edessä oleva vastaava valo ei näy taaksepäin. Mikäli 
kuljetu kselle määrätään takavaroitusauto, ei valaisinta 
tarvita. 

9.3 Sivulla 

* 	ruskeankeltaista valoa näyttävät sivumerkkivalaisimet perä- 
vaunun tai kuorman alareunassa, jos hinattavan ajoneuvon 
(perävaunun) pituus kuormineen on yli 6 metriä 

* 	ensimmaisen valaisimen etäisyys korin etupäästä On 
enintäan 2 metriä 

* 	valaisimien välinen etäisyys vähintään 2 metriä ja enintään 
6 metriä 

* 	takimmaisen valaisimen etäisyys takapäästä on enintään 
metri 

Merkkivalaisimien teho edessä ja takana on 15 - 21 W ja sivulla 4 - 10 W. 
Merkkivalaisiemien ja heijastimien korkeus edessä on 1 - 1,5 m, sivuilla ja 
takana 0,35 - 1,5 m. Hinattavan laitteen heijastimien korkeus on 0,35 - 1,0 m. 
Milloin korirakenteen vuoksi erityiset syyt vaativat, voivat hinattavan laitteen 
etuheijastimet olla enintään 1,2 m korkeudella. 
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10 ERIKOISKULJETUKSEN SUORITTAMINEN 

10.1 Kuljetuksen suunnittelu 

Erityisesti isokokoisen erikoiskuljetuksen tiekuljetusmandollisuus sekä kysy-
mykseen tuleva kuljetusreitti on selvitettävä hyvissä ajoin ennen kuljetusta. 
Mikäli kyseessä on teollisuuslaitoksessa valmistettavan tuotteen kuljetus, tulee 
sen kuljetusmandollisuus ottaa huomioon jo tuotteen suunnittelun yhteydessä. 

Kuljetusta varten tarvittavat luvat (tielaitoksen, mandollisesti poliisin ja 
valtionrautateiden sekä yksityistien omistajan) on syytä hakea mandollisimman 
ajoissa. 

Kuljetusmandollisuutta tiekuljetuksen osalta selvitettäessä voidaan ottaa 
yhteys tiehallitukseen tai tiepiiriin, joista tarvittaessa saa alustavia tietoja eri 
kuljetusreittien käyttömandollisuuksista. 

Tielaitoksesta saa mm. seuraavia yleisiä teitä koskevia tietoja kuljetuksen 
suunnittelua varten: 

* 	siltojen ja koko tien yli ulottuvien liikennemerkkiportaalien 
alikulkukorkeudet,leveydet ja matalien alikulkukohtien kierto-
mandollisuudet sisältävä julkaisu on ostettavissa tiehalli-
tuksen painetuotevarastosta 

* 	liikennemäärät 

* 	kelirikkotiedot 

* 	tiedot parantamistyön tai muun työn alaisista tieosista. 

Rautateiden tasoristeyksissä kuljetusta mandollisesti rajoittavien tekijöiden 
osalta saa tietoja valtionrautateiden ratakeskuksesta (radan tekniset tiedot ja 
Ii ikennetiedot). Ratakesku ksesta saadaan liikennetietojen lisäksi sähkäis-
tykseen liittyviä teknisiä tietoja. Liitteenä olevissa ohjeissa on selvitetty 
tasoristeyksissä erikoiskuljetusten suorittamista rajoittavia tekijöitä. 

10.2 Kuljetusta edeltävät toimenpiteet 

Kuljetuksen suunnittelu on tehtävä huolellisesti, jotta kuljetuksen aikana 
voitaisiin välttyä yllättäviltä esteitä tai vaikeuksilta. Kuljetusta edeltäviä 
toimenpiteitä ovat 

* 	kuljetuksen ajankohdan valinta 
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* 	yhteyksien ottaminen viranomaisiin ja laitoksiin mm. mandol- 
lisesti tarvittavan kuljetuksen valvonnan järjestämiseksi 

* 	kuljetusajoneuvojen varusteiden ja kuorman kiinnityksen 
tarkastus 

* 	yliraskaan ajoneuvon akseleiden punnitus tarvittaessa 

* 	kuljetuksen reitin tarkastus tarvittaessa 

kuljetu ksen yhteydessä tarvittavan Ii ikenteenohjau ksen 
suunnittelu. 

Yhteyksien ottaminen kuljetukseen liittyvistä yksityiskohdista varsinaisten 
lupien hakemisen lisäksi on tarpeen mm. seuraavissa tapauksissa: 

* 	tleiaitokseen, kun kuljetuksen suorittamisen ehdoksi on 
asetettu tielaitoksen valvojan mukanaolo siltojen ylittämisissä 
tai on tarpeen tilapäisesti suorittaa tiehen kuuluvien laitteiden 
muutostöitä (esim. portaalien nostaminen) tai tarkastus tie- 
laitoksen valvojan läsnäollessa taikka lupa edellyttää 
määräaikana ilmoitusta kuljetuksesta mandollista punnitusta 
varten. 

* 	valtionrautatelhln, kun tarvitaan VR:n erikoistoimenpiteitä 
tasoristeyksen ylittämiseen 

* 	polilsiin, kun kuljetuksen leveys on yli 7,0 m, jolloin poliisi 
harkitsee virkatyönä tapahtuvan poliisiohjauksen tarpeen (ks. 
kohta 8.3) 

* 	sähkölaltokseen, kun alitetaan sähkäturvallisuusmääräysten 
mukaiset turvaetäisyydet sähköjohdon alitse ajettaessa, ja 
puhellnialtokseen, kun puhelinjohtoja joudutaan nostamaan 
kuljetuksen ajaksi 

* 	kuntaan, kun kuljetusreittiin kuuluvalla kadulla tai rakennus- 
kaavatiellä tarvitaan erikoistoimenpiteitä 

* 	yksityisen tien pltäJään, kun kuljetusreittiin kuuluvalla 
yksityisellä tiellä tarvitaan erikoistoimenpiteitä. 

Kaikki yhteydenotot tulee tehdä niin ajoissa kuin mandollista, ts. heti kun 
kuljetuksen ajankohta tiedetään. On huomattava, että en viranomaiset tai 
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laitokset eivät aina pysty järjestämään valvontaa tai haluttuja toimenpiteitä 
kuljetuksen suorittajan haluamana ajankohtana, minkä vuoksi kuljetuksen 
ajankohtaan voi vielä tässä vaiheessa tulla muutoksia. 

Kuljetusajoneuvojen varusteiden ja kuorman tarkastuksessa on varmistaudut-
tava yleisesti kuljetuksen asianmukaisuudesta ja erityisesti erikoiskuljetuslu-
vassa kuljetusajoneuvon varusteille ja kuormaamistavaile asetettujen määräys-
ten noudattamisesta. Myös kuorman kiinnityksen riittävyys on tarkastettava. 
Kuljetusluvan voimassaolon edellytyksenä on kuorman sijoittaminen siten, että 
ku Ijetusluvassa mainitut akselipainot eivät ylity. 

Kuljetusajoneuvon punnitseminen kuormattuna suoritetaan tielaitoksen 
valvojan läsnäollessa kuljetuksen lähtöpaikalla, kun punnitseminen on katsottu 
tarpeelliseksi. Vaakojen hankkimisesta ja vaakojen upottamiseksi mandolli-
sesti tarvittavien matalien kuoppien tekemisestä kuljetuksen lähtöpaikalla huo-
lehtii yleensä kuljetuksen suorittaja. Punnituksissa voidaan käyttää mandolli-
suuksien mukaan myös tielaitoksen vaakoja. 

Viranomaisten tarkastuksesta, punnituksesta tai muista toimenpiteistä 
mandollisesti aiheutuvista haitoista kuten kuljetuksen viivästymisestä ei mak-
seta korvausta. 

Kuljetuksen luvan mukaisen reitin tarkastus etukäteen on tarpeen aina, kun 
kuljetuksen ulkoiset mitat ovat poikkeuksellisen suuret taikka kun tarvitaan tien 
päällysrakenteen suojaamista kuljetuksen aikana. 

On huomattava, että ylikorkeaa kuljetusta koskevaa kuljetuslupahakemusta 
käsiteltäessä on tutkittu kuljetusreitiltä vain siltojen alikulkukorkeudet ja siltojen 
ajoradan yläpuolisten osien alikulkukorkeudet, joten reitillä saattaa olla kulje-
tuksen suorittamista rajoittamassa muita esteitä. 

Tarkastuksessa todetaan ajoradan yläpuolisten esteiden k;keus ja luetteloi-
daan esteet, jotka vaativat erikoistoimenpiteitä kuljetuksen ajamiseksi ko. 
kohdasta. Tarkastuksen perusteella otetaan edellä kerrotun mukaisesti tar-
vittavat yhteydet. 

Tarkastuksessa todetaan myös kohdat, joissa on tarpeen suojata teräslevyin 
tien päällysrakenne kuljetuksen ajaksi, sekä jyrkät mutkat ja tienpinnan 
äkkinäiset korkeuserot. Suojaaminen teräslevyillä on tarpeen yleensä 
sorapintaisilla teillä akselipainojen ylittäessä 25 t. Tällöin on syytä suojata 
teräslevyin kelirikkoiset tienkohdat ja sellaisten rumpujen kohdat, joissa 
peitesyvyys on normaalia pienempi. 
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Paikallinen tiemestaripiiri tai tiepiiri antaa tietoja tällaisista suojaamista 
vaativista kohteista kuljetusreitillä. 

Kuljetuksen yhteydessä tarvittavan liikenteenohjauksen suunnittelu on tarpeen 
ainakin silloin, kun kuljetukselle on määrätty kaksi etuvaroitusautoa. 

10.3 Kuljetuksen suoritusajankohta ja alkarajoltukset 

Kuljetuksen ajankohta on pyrittävä valitsemaan liikenteeltään hiljaiseen 
vuorokaudenaikaan. Tarkoituksenmukaisimman ajankohdan valinta on 
erityisen tärkeätä silloin, kun kysymyksessä on huomattavan leveä tai pitkä 
taikka erittäin hitaasti liikkuva kuljetus (ks. aikarajoitukset kohdasta 7.1). 

10.4 Toimenpiteet kuljetuksen aikana 

Kuljetuksen onnistuminen edellyttää hyvin suoritettua ennakkosuunnittelua, 
tarvittavien lupien hankintaa sekä ammattitaitoisen henkilökunnan käyttöä 
ku Ijetu ksessa. 

Erikoiskuljetuksen aikana tulee huolehtia sopMlla toimenpiteillä sekä kuljetusta 
suorittavan henkilökunnan että muun liikenteen turvallisuudesta, liikenteen 
sujuvuudesta sekä tiehen kuuluvien ja tiehen liittyvien rakenteiden ehjänä 
säilymisestä. Rautateiden tasoristeyksiä ylitettäessä tulee noudattaa liitteenä 
olevia Valtionrautateiden ohjeita. 

Kuljetuksen suonttaja vastaa siitä, että kuljetuslupa lupamääräyksineen tai sen 
jäljennös on kuljetuksen mukana ja että kuljetuksen aikana noudatetaan 
lupamääräyksiä ja kuljetuksen valvojiksi nimettyjen henkilöiden ohjeita. 

10.5 Tiehen kuuluvien ja siihen liittyvien laitteiden ja rakenteiden 
suojaaminen 

Liikennemerkit ja niihin liittyvät rakenteet saattavat ylikorkean, ylileveän tai 
ylipitkän erikoiskuljetuksen ollessa kysymyksessä edellyttää erikoistoi-
menpiteitä (esim. portaalin nostaminen tai liikennemerkin poistaminen tila-
päisesti). 

Ennen tien yläpuolisen rakenteen alittamista on varmistuttava tarvittaessa 
pysähtymällä ja mittaamalla tai muulla tavoin tarkistamalla, että kuljetus 
mahtuu kulkemaan ko. rakenteen alitse. 

Kuljetuslupahakemusta käsiteltäessä on luvassa ilmoitetulta reitiltä tutkittu 
alikulkukorkeudet vain siltojen kohdalta, joten reitillä voi olla muita alikulkua 
rajoittavia esteitä kuten liikennemerkkiportaaleja. 
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Mikäli liikennemerkkiportaaleja joudutaan nostamaan tai portaaleihin kiinnitet-
tyjä merkkejä tilapäisesti poistamaan kuljetuksen ajaksi, on tästä sovittava 
tiemestaripiinn kanssa. Nostaminen tai merkkien poistaminen ja asettaminen 
takaisin paikalleen on suoritettava tiemestarin tai hänen nimeämän valvojan 
valvonnassa ja kuljetuksen suorittajan kustannuksella. 

Portaalit saa nostaa tai siirtää vasta välittömästi ennen kuljetusta ja ne on 
saatettava ennalleen heti kuljetuksen mentyä ohi. 

Varsinkin liittymissä saattaa ylileveän tai ylipitkän erikoiskuljetuksen suonttami-
nen edellyttää liikennemerkkien tilapäistä poistamista erikoiskuljetuksen tieltä. 
Tällaiset liikennemerkit voidaan poistaa ja saattaa ennalleen kuljetuksen 
suonttajan toimesta, ellei ole kysymyksessä liikennemerkkiportaali. Toimenpi-
teistä on ilmoitettava tienpitäjälle, tielaitoksessa tiemestaripiiriin. 

Mikäli liikennemerkin varsi joudutaan katkaisemaan, se voidaan jatkaa 
erityisellä holkilla. 

Heikot kohdat tien päällysrakenteessa suojataan teräslevyillä kuljetuksen 
suorittajan toimeksi annosta ja kustannuksella. Mandollisista tien päällysraken-
teen vaurioista on ilmoitettava välittömästi ao. tiemestarille. Heikkojen 
rumpujen ylitys saattaa vaatia erillisen ylikulkulaitteen (apusillan) käyttöä 
erityisen raskaiden kuljetusten yhteydessä. 

Tien yläpuolisia johtoja alitettaessa on puhelinjohtojen osalta pidettävä huolta 
siitä, että kuljetus ei tartu johtoihin. Jos tällainen vaara on olemassa, on 
otettava yhteys puhelinlaitokseen johdon nostamiseksi. Puhelinjohtojen tien 
ylittävä korkeus on alimmillaan 5 metriä. 

Sähköjohtoja alitettaessa on kuljetuksen suorittamiseen osallistuvan 
henkilökunnan turvallisuuden vuoksi pidettävä huolta siitä, että kuljetuksen 
lähimmäksi jännitteistä johtoa tulevan osan etäisyys johtoon on vähintään 
taulukossa 2 mainitun turvaetäisyyden suuruinen. Taulukossa 2 annetut mitat 
ovat sähköturvallisuusmääräysten mukaiset. Jos turvaetäisyys tulisi kuljetuk-
sen aikana alitetuksi, on otettava yhteys sähkölaitokseen johdon tekemiseksi 
jännitteettömäksi tai mandollisesti nostamiseksi tai katkaisemiseksi. 

Taulukossa 3 tarkoitettu jääkuormaa esiintyy harvoin ja se on helposti 
havaittavissa maastossa olevissa johdoissa, koska merkityksellinen jääkuorma 
muodostuu usean senttimetnn paksuisesta huurukerroksesta. Jos kuljetuksen 
aikana havaitaan em. jääkuormia johdoissa, on syytä ottaa yhteyttä sähkö- tai 
puhelinlaitokseen jääkuorman poistamiseksi teiden yläpuolisista johdoista. 
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Taulukko 2 	Liikkuvan tai siirrettävän koneen työskentelyalueen vähim- 
mäisetäisyys tai vähimmäisetäisyydet kuljetuksissa avojoh-
don paijaasta jännitteisenä olevasta osasta. Sulkeissa oleva 
arvo tarkoittaa etäisyyttä tyäskentelyalueen yläpuolella. 

Nimellisjännite Työskentelyalueen Vähimmäisetäisyys 
kV vähimmäisetäisyys tiekuljetuksissa 

m m 

<1 2(2) 0,5 
(> 1)...45 3 (2) 1,0 

110 5(3) 1,2 
220 5 (4) 2,0 
400 5 (5) 3,5 

Taulukko 3 	Ilmajohdon johtimien vähimmäisetäisyys tien tai sitä vas- 
taavan muun liikenneväylän pinnasta. 

Etäisyys m 

Virtajohtimen Jääkuorman Johdin poikki Johdin 
lämpötilan vaikuttaessa 
ollessa +50°C 

Riipujohdin, maadoitus- 5,50 5,00 5,00 
johdinjaukkosjohdin 6,00 5,00 5,12 

1 kV avoj. johdin 6,12 5,12 - 

1..10 kV avoj. johdin 5,60 5,60 5,22 
5 kV ratajohdon johdin 6,22 5,22 5,32 
0 kV avoj. johdin 6,32 5,32 5,48 
0 kV" 	" 6,48 5,48 5,90 
5 kV" 6,90 5,90 6,50 

llOkV" 	' 7,50 6,50 8,40 
220 kV" 	" 9,40 8,40 
400kV" 

Puhelinavojohto tai 5,00 5,00 5,00 
kaapeli (+40°C lämpö- 

tilassa 
4,60 4,60 4,60 

Puhelinpylvään harus 

Johto on tien yläpuolella, jos sen jokin osa on tien yläpuolella. Tien pintaan 
kuuluvat ajoradan lisäksi myös pientareet. 
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10.6 Erikoiskuljetuksien suorittaminen letka-ajona 

Erikoiskuljetuksia voidaan kuljettaa peräkkäin useampia yhtäaikaa 
seuraavin ehdoin: 

1 	Kuljetusletkan edellä tulee tulee kulkea ainakin yksi 
varoitusauto ja liikenteenohjaaja sekä kuljetuksen takana 
varoitusauto ja liikenteenohjaaja. 

2 	Varoitusautojen määrä edessä ja takana on varoitustoimen- 
pidetaulukon mukainen. Liikenteenohjaajien määrä on sama 
kuin varoitusautojen määrä edessä ja takana. 

3 	Mikäli kuljetusten suurin leveys ylittää 6 metriä, on kuljetus- 
ten välissä oltava varoitusauto. 

4 	Varoitusautossa saa käyttää myös muuta kuljetuksesta 
tiedottavaa tekstitaulua esim. kuljetusten määrä letkassa, aja 
sivuun tai muuta vastaavaa. 

5 	Varoitusajoneuvojen ja kuljetusajoneuvojen välillä on oltava 
radiopuhelinyhteys. 

6 	Letkaan kuuluvat kuljetukset merkitään muutoin samoin kun 
vastaavat yksittäiset kuljetukset 

7 	Kuljetusta suoritettaessa on otettava huomioon erikoiskul- 
jetusten suorittamista koskevat aikarajoitukset. 

8 	Ohittavaan liikenteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota 
ja sille on varattava riittävästi tilaisuuksia turvalliseen 
ohittamiseen. Pitkien jonojen syntyminen kuljetuksen taakse 
on estettävä kaikissa olosuhteissa varaamalla riittävästi 
tilaisuuksia ohittamiseen. 

9 	Erikoiskuljetusten väli on pidettävä niin suurena, että 
ohittavat ajoneuvot mahtuvat niiden väliin. Ajoneuvojen väli 
ei toisaalta saa olla niin suuri, että erikoiskuljetusajoneuvojo-
noa ei enää käsitettäisi letkaksi. 

10 	Kuljetuksen mukana tulee olla nämä ohjeet erikoiskuljetusten 
suorittamisesta letka-ajona. 
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11 ERIKOISKULJETUSTEN TARKASTUKSET JA SEU-
RANTATUTKIMUKSET 

Erikoiskuljetuksia seurataan suorittamalla ajoittain tienvarsilla kuorman 
mittausta tai punnitusta sekä haastattelemalla kuljetuksen suorittajia. 

Tämän ns. seurantatutkimuksen tavoitteena on lähinnä tieverkon kehittämi-
seen tarvittavien perustietojen hankkiminen. Seurantatutkimuksesta 
ilmoitetaan liikennemerkillä. 

Erikoiskuljetuksien tarkastukset on poliisin ja tieviranomaisen suonttamia 
tarkastuksia. Tieviranomaisen tarkastusoikeus perustuu tieliikennelain 97 §:n 
2 momenttiin, jonka mukaan 

"lie- ja vesirakennushailituksen ajoneuvon mittoja, painoja ja kuormituksia 
valvomaan määräämällä virkamiehellä on näissä virkatehtävissään sama 
toimivalta kuin poliisimiehellä 93, 94 ja 96 §:n mukaan". 

Tiehallitus on antanut tällaisen määräyksen yli 400 virkamiehelle. Usäksi on 
huomattava, että kuljetusluvan määräyksen mukaan kuljetuslupa on vaaditta-
essa esitettävä mm. tieviranomaiselle. 

Tarkastuksilla pyritään valvomaan, että asetuksen mukainen lupa todella 
hankitaan ja että luvassa asetettuja ehtoja noudatetaan kuljetuksen aikana. 
Jos tarkastuksessa todetaan puutteellisuuksia, kuljetus keskeytyy harkinnan 
mukaan siksi ajaksi, kunnes puutteellisuudet on poistettu. Tarkastuksissa 
havaittu lupaehtojen ja määräysten laiminlyönti vaikuttaa kuljetusluvan 
saamiseen myöhemmin. Toistuva laiminlyönti saattaa johtaa myös erivapautta 
koskevan luvan tai liikenneluvan peruuttamiseen. 
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12 LIITTEET 

1. Kuljetuslupahakemusten lähetysosoitteet 
2. Tiepiirit ja keskuspaikat 
3. Lupahakemus 
4. Kuljetuslupa 
5. Lupamääräykset 
6. Poliisimääräys 
7. Rautateiden tasoristeysten ylittäminen erikoiskuljetuksilla 
8. Erikoiskuljetuksiin liittyvä lainsäädäntö 



LIITE 1 

KUUETUSLUPAHAKEMUSTEN LÄHETYSOSOITTEET TI ELAITOKSESSA 

Katuosoite Postiosoite Puhelin Telefax 

Tiepiirit 

Uusimaa PL 70 90-1541 90-154 	91 1 
Opastinsilta 1 2 B 00521 HELSINKI (90-1487 221 käyttöön kesällä 1992) 

Turku PL636 921-677611 921-677 547 
Yliopistonkatu 34 20101 TURKU 

FJäme PL376 931-512 111 931-512 303 
Akerlundinkatu 5 b 33101 TAMPERE 

Kymi PL 13 951-2761 951-13 273 
Kauppamiehenkatu 4 45101 KOUVOLA 

Mikkeli PL 114 955-1911 955-360 527 
Raatihuoneenkatu 5 50101 MIKKELI 

Pohjois-Karjala PL 63 973-1411 973-141 2199 
Torikatu 36 A 80101 JOENSUU 

Kuopio PL 1117 971-199 111 971-199 399 
Kirkkokatu 1 70101 KUOPIO 
Keski-Su9mi PL 58 941-694 211 941-694 338 
Matarankatu 4 40101 JYVASKYLA 

Vaasa PL93 961-3264 111 961-3124 316 
Korsholmanpuistikko 44 65101 VAASA 

Keki-PohIanmaa PL 79 983-42 921 983-420 651 
Vaitakatu 4 84101 YLIVIESKA 

Oulu PL 261 981-310 9011 981-3109 297 
Ratakatu 13 90101 OULU 

Kapuu 
Kaliokatu 4 

PL 78 986-1631 986-163 248 
87101 KAJAANI 

Lappi PL 194 960-2941 960-294 042 
Halrituskatu 1-3 96101 ROVANIEMI 

TIEHALLITUS 
Tieliikenteen palvelut 	PL 33 	 90-1541 	90-154 2662 
Opastinsilta 1 2 A 	00521 HELSINKI 	(90-1487 21 käyttöön kesällä 1 992) 

Hakmyksen joutumiseksi mahIoIlisimm9n pian kuljetuslupien käsitteli jälle on kirjekuoren 
päälle hyvä merkitä sana KuietusIupahakemus. 



LIITE 2 

TIEPIIRIT JA KESKUSPAIKAT 

Piiri 

U Uusimaa 
T Turku 
H Häme 
Ky Kymi 
M Mikkeli 
PK Pohjois-Karj 
Ku Kuopio 
KS Keski-Suomi 
v Vaasa 
KP Keski-Pohjaz 
o Oulu 
Kn Kainuu 
L 	Lappi 



KULJETUSLUPAHAKEMUS 	LIITE 3 
TIELAITOKSELLE 

Luvan saajan nimi Hakemuksen paivämäara 

Luvan saajan osoite 

-- 1 Lupa noudetaan 
Vastaanottajan nimi. los se ei ole sama kuin Iuvansaajalla 

_______ 	 _____________________________ _____________ Lupa lähetetaän postitse 
Postitusosoite Lupa telefaxina nroon 

Puhelin nro Lisatietoja kuijetuksesta antaa 	 - - 

Kuljetusajoneuvo 	Rek nrot Rek nrot 

1 kuorma-auto - 	 - puoliperävaunu 
Reknrot (valmistusero tai muu yksiköinti) 

1 varsin. perävaunu välivaunu 
Mallimerkintä 	Reknro ealmistusnro tai muu yksitöinti) 

ajoneuvonosturi 
- 	

hinattava laite 

Kuljetettava esine tai kappale 

Paino Korkeus Leveys Pituus 

m m m 
Kuormatun ajoneuvon tai aoneuvoyhdistelmän enimmaismitat ja -painot 

-_________ 

Akselipainot 	L 	- -__ 	 L. 
Akselivältt 	 1 
Kokonaispano Korkeus maasta mitattuna Suurin leveys Suurin pituus 

t m m m 
K ui jetusreitt/ -reiti 1 

Kuljetuksen suoritusajankohta Kuliptijs 	alojen maara 

_______________________________________________________ kpl 
Letteena 

Jäljennökset rekisteriotteista ja perävaunukirjasta Jäljennös erivapauspäätöksestä - 

- 	
Katsastustoimipaikan lausunto hinattavan 
aitteen kytkennästa 	 ___________ Kuormakaavio (esimerkki kääntöpuolella) 

Hakemuksen täyttöohjeita kääntöpuolella. 

Ali -k jotui. 

TVH 7-r2° Hij 	 A4 300x50 689 6jl6GlF 12/747L/G 



ESIMERKKI KUORMAKAAVIOSTA 

PerävaunUn tuLipisteiden etaisyys 

Kuorman painopisteen etaisyys 
Tukipisteen etaisyys vetoauton taka- 
akseliston keskeltä 	 _______ 

2 	 3 
Omapaino (t) 	 + 1 	1 	1 	1 	 1 	 1 
Kuormanpaino (t) 	+ 	1 	1 	1 	 1 	 1 
Painot akseleittain (t) 	 1 	t 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
Akselivälit (ml 

Akselileveydet m) 

	

IIii 
	

i 1 

	

II 	 1 	1 
1 	1 	1 	1 

Renkaiden iukumaara 
	 kpl 	 kpl/aks. 	 kpl/aks 

HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEITA 

•Ylipaino. ylileveys. ylipituus tai ylikorkeus ei saa uiheutua kuormattavien kappaleiden sijoittamisesta rinnakkain, peräkkäin tai 
päällekkä in 

•Kuormatun ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painot eivät saa ylittäa ko kalustolle katsastustoimipaikan vahvistamia painoja 

• Kutjetusajoneuvon rekisterinumerojen ilmoittaminen ja rekisteriotteista ja perävaunukirjasta jäljennöSten lahettäminen on tarpeen 
vain silloin, kun kysymys on yliraskaasta kuljetuksesta tai erivapauden vaativa kalusto. 

•Kulletusreitin lähtö- ja määräpaikka tulee ilmoittaa karttanimiä käyttäen mandollisimman tarkasti (esim kaupunginosan nimi tai 
Suomen tiekartalla 1: 200 000 esiintyvä paikannimi). 

•Jos kuljetuslupa pyydetaän lähettamään telefaxina. niin postitusosoite on myos ilmoitettava alkuperaisen kuljetusluvan lähet-
ta mis k si 

KULJETUSLUPAHAKEMUSTEN LÄHETYSOSOITFEET 	KS. LIITE 1 



Tielaitos 	 KULJETUSLUPA 	Nro 
Tiehallitus 	 LIITE 4 

Päivämara 

Käsittelijä 

Tiedoksi 	 Luvansaajan nimi ja osoite 

Luvanhakijan nimi, jos se ei ole sama kuin luvansaaja Hakemuksen paivämaarä 

Postitusosoite Lupa lähetetty teletaxina nroon 

Kuljetusajoneuvot a 	Reknrot 
ajoneuvoyhdistelrnat 

kuorma -auto 

Rek.nrot 

puoliperävaunu 
2- tai useampiaks. 	Rek.nrot 
-- varsinainen 

perävaunu 
- 

lvalmistenro tai muu yksiläintil 
1 

välivaunu 

______________________________________________________________ 

(valmistenro tai muu yksiläinhi) 

hinattava laite 
Kuljetettava esine tai kappale 

Paino 

t 

Korkeus 

m 

Leveys 

m 

Pituus 

m 
Kuormatun ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän enimmäismitat ja enimrnäispainot (pituuden raloissa  kuorma saa olla edessä ja takana ajoneuvoa pitempi) 
Ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmähle liikenteeseen hyväksyttyjä painoja ei saa ylittaä. 

Akselipainot (t) 

Akselivälit (m) 
Kokonaispaino Korkeus maasta mitattuna 

m 

Leveys 

m 

Pituus 

m 
Kuljetusreitti/ - reitit edestakaisin lks. lupamääräys 	5) 

Luvan voimassaoloaika (ks. lupamaaräys 	22) 

Huomautuksia 

Lupa on myönnetty ajoneuvoasetuksen 66 §:n perusteella. Kuljetusta suoritettaessa on noudatettava liitteissä olevia lupa määräyksja. 

Liitteenä lupamääräykset 4/92 
ni 

Muut ).iitteet 	poliisimääräys (24.) 	. 	erikoismääräykset 

Lupamaksu 

TIEL 7001296-91 



AjoneuvoasetUkSen 67 §:n 
perusteella luvansaajan on 
korvattava vahinko, jos 
luvan nojalla tapahtuneessa 
kuljetuksessa tie tai siihen 
kuuluvat laitteet vahingoittuvat. 

VALITUSOSOITUS 

Tahän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla. 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon paatok-
sestä, mainittua päivää lukuunottamatta. 
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan liikenneministeriölle, on Imoitettava: 
1) valittajan nimi, 
2) päätös, johon haetaan muutosta, 
3) miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä 
4) vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja aikaisemmin on asiassa esittanyt. 
Kirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Siinä on mainittava valittajan ja, jos han ei ole allekirjoit-
tajana, myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Kirjelmään on liitettävä tämä päätös alkuperäisenä tai 
viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Kirjelmän mukana 
tulee olla myös todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin. 
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa liikenneministeriön kirjaamoon. Omalla vastuullaan valituskirjelmän 
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus- 
ajan päättymistä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. 

Liikenneministeriön osoite ja aukioloajat ovat: 
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 16 	 Postiosoite: PL 235 

HELSINKI 13 	 00131 HELSINKI 

Aukuoloaika: klo 8.00-16.15 
Kesäaikana: klo 8.00-15.15 



Tielaitos 	 ERIKOISKUUETUSLUVAN 
	

LIITE 5 
LUPAMÄÄRÄYKSET 

LUPAMÄÄRÄYKSET 4/92 
Voimassa 1.4.1992 alkaen 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 

1. Ajoneuvon Ajoneuvon pitää olla liikenteeseen hyväksytty kuljetusta vastaavilla painoil- 
liikennekelpoisuus la ja massalla. 	Lupa ei oikeuta ylittämään ajoneuvon rekisteriotteeseen 

merkittyjä akseli- tai telipainoa sekä kokonaismassaa. 

2. Luvansaajan 
vastuu Luvansaaja vastaa kaikista ylipainon, ylimassan, ylileveyden, ylikorkeuden 

tai ylipituuden vuoksi aiheutuneista vahingoista. 

3. Luvan mukana Kuljetuslupa tai sen jäljennös on oltava kuljetuksessa mukana ja vaadit- 
pitäminen taessa esitettävä poliisi-, katsastus- tai tieviranomaisel le. 

4. Luvan Lupa voidaan peruuttaa, 	milloin olosuhteet luvan 	myöntämisen jälkeen 
peruuttaminen ovat olennaisesti muuttuneet tai muuta syytä siihen ilmenee. 

5. Muut luvat Kadulle, rakennuskaavatielle ja yksitysitielle on haettava lupa, jos ne eivät 
sisälly lupaan. Yleisellä tiellä tarkoitetaan valtion ylläpitämää tietä. Sähköis- 
tetyn rautatien tasoristeyksen ylittämiseen on haettava lupa yli 4,5 metriä 
korkeille kuljetuksille. Rautatien tasoristeyksessä mandollisesti tehtäville 
erityisjärjestelyille on haettava lupa. 

Tielaitos tai poliisi myöntää luvan kaduille ja rakennuskaavateille. 	Yksi- 
tyistien käyttämiseen pitää saada lupa tienpitäjältä. 	VR:n ratakeskus 
myöntää luvan rautateiden sähköistettyjen tasoristeysten ylittämiseen tai 
muihin erityisjärjestelyihin. 

6. Lupareitiltä J05 kuljetus poikkeaa luvassa mainitulta reitiltä tai ei ole saanut lupaa 
polkkeaminen kadulle, rakennuskaavatielle tai yksityistielle, on se niillä liikkuessaan nor- 

maalisäännösten alainen. 

7. Liikenne- Liikennemerkein osoitettuja paino-, massa- ja muita rajoituksia on nouda- 
rajoitukset tettava, jos niihin ei ole saatu yksilöityä poikkeusta. 	Lupareittiä ei pidetä 

yksilöitynä poikkeuksena. 

Julkaisussa TIEL 2300004 on takempia ohjeita erikoiskuljetuksista 
tiekuljetuksina. 

(TIEL 8000004) 



VAROITUS- 
TOIMENPITEET 

Kuljetuksen leveys B (m) 

v oli v 
ol 1  

1- 
v 

r. 

B.(3 	,3<B<3.5 I3.6.8<4I 4.B< 	liIi 
Varoitustoimenpide 1 	 - - 1 1 - - 

Kuljetuksen pituus L (m) 

Vi 	VI 	VI 	 vi 
_j 	0 	 - 	0 	• 
v 	. 	V 	V 	 v 

v. 
ei 	- v ID 

I  

Varoitusautojaedess 111121121122222 

Liikenteenohjaajia 1 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 

Varoltusauto takana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Po*ii*i 
- - - - - - - - - - - - - - 

1 
- 

8. Liikenteen- Kuljetuksen mukana tulee olla varoitustoimenpidetaulukon osoittamissa ta- 
ohjaaja pauksissa liikenteenohjaaja. Vähintään yhden liikenteenohjaajan tulee olla 
(saattivalvoja) tiehallituksen hyväksymä EKL. Jos on useita EKL-ohjaajia, näistä yhden 

on toimittava johtavana liikenteenohjaajana. Kun on kolme liikenteenoh- 
jaajaa näistä kaksi ohjaa liikennettä pääsääntöisesti kuljetuksen edessä. 
Liikenteenohjaus on tarpeen myös kun kuljetus liikkuu normaaliliikenteen 
kulkusuunnan vastaisesti. Liikenteenohjaaja ei saa toimia erikoiskuljetus- 
ajoneuvon kuljettajana. 

9. Varoitusauto Kuljetu ksen edellä tulee kulkea varoitustoimenpidetaulukon osoittamissa 
edessä tapauksissa varoitusauto (henkilö- tai pakettiauto). Varoitusauton katolla 

tulee olla tielaitoksen hyväksymä varoitustaulu sekä kiertävää tai vilkkuvaa 
ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin. Moottoritiellä varoitusauton tulee 
kulkea kuljetuksen takana. 

10. Varoltusauto Kuljetuksen takana tulee kulkea varoitustoimenpidetaulukon osoittamissa 
takana tapauksissa kohdan 9. mukaisesti varustettu varoitusauto. Kapeilla teillä 

joissa ohittaminen on mandotonta, takavaroitusauto saa kulkea kuljetuksen 
edellä yhdessä etuvaroitusauton kanssa liikennettä varoittamassa. 

11. Poliisi Kun kuljetuksen leveys on yli 7 metriä, poliisi harkitsee missä määrin poliisin 
liikenteenohJaaJana suorittama liikenteenohjaus on tarpeen. 

12. Viestiyhteydet Varoitusautojen ja erikoiskuljetusajoneuvon välillä tulee olla kuljetuksen 
aikana radioyhteys. 

13. Varoltustaulut Aina kun kuljetuksen leveys on yli 3,5 metriä, varoitustaulun tekstinä on 
oltava "LEVEA KULJETUS". 

Kun kuljetuksen leveys on enintään 3,5 metriä ja kuljetus pituuden vuoksi 
tarvitsee varoitusauton, varoitustaulun tekstinä on oltava "PITKA KULJE- 
TUS". Kun kuljetuksen mittojen vuoksi takana ei tarvita varoitusautoa ja 
pituus on yli 22 metriä, kuljetusajoneuvossa on käytettävä taakse päin 
näkyvänä varoitustaulua, jossa tekstinä on "PITKA KULJETUS". 

Jos kuljetus mittojen vuoksi ei tarvitse varoitusautoa, mutta tarvitsee lii- 
kenteenohjausta, esim. kierrettäessä siltoja normaaliliikenteen kulkusuun- 
nan 	vastaisesti, 	varoitusautossa saa 	käyttää 	varoitustau 1 u n 	tekstinä 
"KORKEA KUUETUS". 

14. Varoitustaulun ja Varoitustaulua ja kiertävää tai vikkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävää 
varoltusvalon valaisinta saa käyttää vain, kun kuljetuksen mitat sitä edellyttävät. Valaisinta 
tarpeeton käyttö saa kuitenkin käyttää kuljetuksen liikkuessa normaaleista liikennesään- 

näistä poikkeavalla tavalla. 



Ruskeankeltaista valc 
näyttävät lisämerkki-
vataisimet enintään 
1 m välein ajoneuvon 
kiinteiden ja kuorman 
uloimpien valaisimien 
välissä. 

Punakettajuovitettu, 
esim. ,kuorman ulko-
reunaan kiinnitetty 
0,3 x 1 m tauta, ,jossc 
edessä keltaiset ja ta 
kana punaiset juovat 
heijastavia. jos kulje-
tuksen leveys >4 m. 

SIVULLA 

ERIKOISKULJETUSTA SUORITTAVAN AJONEUVON VAROITUSLAITTEET 
(ei koske ajoneuvonostureita) 

EDESSÄ 

	

Leveys 3,5m (alle 2,6m 	 Leveys >3,5m 
leveissä kuljetuksisso voin, 
jos kuorma on kuljetusajo- 
neuvoa leveärnpi). 

Varoitustautuja 
kaytetdän vain 
varoitusautoissa 

1 	 vaa ruskeankeltaista 
valoa nayttdva va(ai- 

1 	1 : 	Kiertävää toi vilkku- 

sin, jos kuljetukseUe 
________ 	1: 	mäarätään varoitus-' 
________ 1 	auto. 	 ________ 

-_o 	0 

Vetoauton etuosasso tai Kuorman suurinta te- 
välittömästi ohjaamon ta- veyttä osoittavat vaI- 
kana kuorman leveydetto 
merkkitanko , jossa valkoi- 

koinen 10x20 cm : n 
heijastin ja ruskean- 

r'n 10x20 cm : n heijastin keltaista valoa näyt- 
ja ruskeankettaista valoa täviä merkkivalaisimia 
näyttävä merkkivalaisin. kaksi päällekkäin. 

____________________ Merkkivalaisimia kaksi päal- 
lekkäin, jos kuljetuksen 
leveys >3 m. TAKANA 

Kiertavijä tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa 
nayttäva vataisin, jos kuljetukselle maärätäan yo -
roitusauto ja edessä oleva vastaava valo ei näy 
taaksepäin. Valaisinta ei tarvita, jos takana on 
varoitt.jsauto. 

Pituutta osoittava taulu tai heijastimet jos kutjetuk-
sen pituus >15.5 m. 

Kuorman suurinta leveytta osoittava punainen hei-
jastin, jos kuljetuksen leveys>2,6 m tai kuorma on 
kuljetusajoneuvoa leveämpi. Perävaunussa ja hinat- 
tavassa laitteessa heijastin on tasasivuisen kolmionl/ 	

/ 	riri 	r muotoinen (sivun pituus 15-20 cm). 

Kuorman suurinta leveyttä osoittaa punaista valoa 	 LI..J - LJLJ 
näyttävä merkkivalaisin, jos kuljetuksen leveys 
> 2,6 m tai kuorma kuljetusajoneuvoa leveämpi. 	Punaista valoa näyttävät (isämerkkivalaisimet 
Merkkivalaisimia kaksi päällekkäin, jos kuljetuksen 	enintään 1 m välein ajoneuvon kiinteiden ja 
leveys > 3 m. 	 kuorman uloimpien valaisimien välissä. 

Ruskeankeltaista valoa näyttävät sivumerkki-
valaisimet perävaunurakenteen tai kuorman 
atareunassa, jos hinattavan ajoneuvon pituus 
kuormineen> 6 m. 

Im 

Merkkivalaisimien teho edessä ja takana on 15-21 W ja sivuilla 4-10 W. Merkkivalaisimien ja hei-
jastimien korkeus edessä on 1-1,5 m, sivuilla ja takana 0,35-1,5 m. Hinattavan taitteen heijastimieri 
korkeus on 0,35-1 m, edessä korkeus on enintään 1,2 m. 



KULJETUSTEN SUORITTAMINEN 

15. Yleinen varovaisuus Kuljetus on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen siten, että siitä 
on mandollisimman vähän haittaa tai vahinkoa muulle liikenteelle. 

16. Keli- ja sääolosuhteet Kuljetusta ei saa suorittaa sellaisissa keli- ja sääolosuhteissa, josta on 
ilmeistä vaaraa muille tiellä liikkujille, kuljetuksensuorittajille ja itse kuljetuk- 
selle. Tavanomaisten tienpitäjän hoitotoimenpiteiden 	lisäksi pyynnöstä 
tehtävät hiekoitukset, auraukset tai vastaavat ovat maksullisia. 

17. Rautateiden Kuljetuksessa tulee noudattaa VR:n ohjeita erikoiskuljetusten suorittami- 
tasoristeykset sesta rautateiden tasoristeyksissä. Ohjeet ovat julkaisun TIEL 2300004 

liitteenä. 

18. Sähkö- ja puhelin- Kuljetuksen suorittamisessatulee ottaa huomioon sähkö-ja puhelinjoh-tojen 
johdot korkeudet ja tarvittaessa sopia näiden laitteiden omistajien kanssa kulje- 

tuksen vaatim ista toimenpiteistä. 

19. Liikennemerkki- Kuljetusreitillä olevien liikennemerkkiportaalien mandollisesta nostamises- 
portaalit ta on sovittava hyvissä ajoin ao. tiemestaripiirin kanssa. Nostaminen on 

suoritettava luvansaajan toimeksiannosta ja kustannuksella. 

20. Kuormaustapa Useampaa jakamatonta esinettä saa kuljettaa samassa kuljetuksessa, jos 
kuljetettavat esineet aiheuttaisivat yksinään kuljetuksen pituuden, 	levey- 
den tai korkeuden ylittämisen. Muuta sallittua mitta-arvoa ei saa ylittää kul- 
jetettavien esineiden sijoittamisella päällekkäin, rinnakkain tai peräkkäin. 
Jos kuljetus voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla joista kukin aiheuttaa 
eri raja-arvon ylittymisen, on ensisijaisesti noudatettava leveyttä ja toissi- 
jaisesti korkeutta koskevaa määräystä. 

21. Ajonopeus Kuljetuksen leveyden ollessa yli 3,5 metriä tai pituuden yli 30 metriä tai 
tienpinnan leveyden ollessa alle 7 metriä saa kuljetuksen nopeus olla 
enintään 60 km/h ja muutoin 80 km/h. Nopeus ei saa kuitenkaan ylittää 
kuljetusajoneuvolle 	sallittuja 	nopeuksia 	tai 	liikennemerkeillä 	merkittyjä 
nope u ksia. 

22. Aikarajoitukset Kuljetuksen leveyden ollessa yli 4 m tai pituuden yli 30 m taikka korkeuden 
yli 5 m ei kuljetusta saa suorittaa seuraavina aikoina: 

- 	 arkipäivisin lauantaita lukuunottamatta klo 6-9 ja 15-17. Aikarajoitus 
on voimassa Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen lää- 
neissä kaikilla teillä sekä Vaasan, Jyväskylän, Kuopion, Joensuun, 
Kajaanin, Oulun, Kemin ja Rovaniemen taajama-alueilla. 

- 	 kesäaikana (1 .5-31 .8) myös perjantaisin ja sunnuntaisin klo 15-20. 
Aikarajoitus on voimassa Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen, Ky- 
men, Mikkelin, Keski-Suomen ja Vaasan lääneissä valta- ja kanta- 
teillä sekä moottoriteillä. 

- 	 juhannuksen ja joulun aatonaattona ja pitkäperjantain aattona sekä 
peräkkäisistä juhlapyhistä viimeisenä klo 15-20. Aikarajoitus on voi- 
massa koko maassa valta- ja kantateillä sekä moottoriteillä. 

Aikarajoitukset ovat voimassa myös kaupunkien katuverkolla ja kuntien 
kaavatiellä silloin, kun ne sisältyy tielaitoksen luvassa olevaan reittiin. 

Poliisin ollessa virkatyönä hoitamassa liikenteen ohjausta, 	poliisi mää- 
rää, minä aikoina kuljetus saa liikkua. 

23. Letkakuljetukset Useita kuljetuksia saa suorittaa samanaikaisesti letkana julkaisun TIEL 
2300004 ohjeiden mukaisesti. 



LIITE 6 

Liittyy kuljetuslupaan nro 

LISÄMÄÄRÄYS NRO 24 

Luvansaajan on tehtävä kuljetuksesta tielaitoksen erikoiskuljetuksia koskevien 
ohjeiden mukainen ilmoitus poliisille, joka päättää missä maann poliisi valvoo 
kuljetuksen kulkua. 

Poliisin suorittama liikenteen ohjaus erikoiskuljetusten yhteydessä 

Mikäli kuljetus on yli 7 m leveä tai se muutoin esim. kuljetusreitin pienen leveyden 
vuoksi edellyttää huomattavia liikenteellisiä erityisjärjestelyjä, kuljetusluvassa mäarä-
tään, että luvan saajan on ilmoitettava kuljetuksesta lähtöläänin liikkuvan poliisin 
osastoon (osoiteluettelokääntöpuolella), jossa päätetään, missä mäarin poliisi valvoo 
kuljetuksen kulkua. Mikäli kuljetus tapahtuu pelkästään yhden poliisipiirin alueella, 
vastaava ilmoitus tulee tehdä ao. poliisipiiriin. 

Poliisin toimintamandollisuuksien helpottamiseksi on yli 7 m leveästä kuljetuksesta 
luvanhakijan lähetettävä etukäteisilmoituksena jäljennös lupahakemuksesta em. 
poliisiyksikköihin. Hakemus tulee laatia ja lähettää poliisille tiedoksi niin hyvissä 
ajoin kuin mandollista, yleensä vähintään kaksi viikkoa ennen kuljetuksen suoritta-
mista ja vain poikkeustapauksissa lyhyempänä aikana. 

Etukäteisilmoituksessa tulee suunniteltu kuljetusajankohta pyrkiä määrittelemään 
mandollisimman tarkasti. Ilmoituksentekovelvollisuudesta tai poliisin mukanaolosta 
huolimatta tulee tällaisten kuljetusten mukana aina olla varoitustoimenpidetaulukon 
mukainen määrä liikenteeneohjaajia, jotka, hoitavat heille kuuluvat liikenteenohjaus-
ym. tehtävät. Poliisi voi tarvittaessa antaa ohjeita liikenteenohjaaijlle näiden tehtä-
vissä. 

Jos joudutaan ajamaan moottontiella vastaantulevien kaistalla kello 6.00 - 21.00 
välisenä aikana, on otettava yhteys paikalliseen poliisiin, joka päättää liikenteenoh-
jausjärjestelyistä. Muuna aikana yhteydenotto on kuljetuksen suorittajan harkittavis-
sa. 

Mikäli poliisi katsoo tarpeelliseksi, voidaan kuljetuksen aikarajoituksia koskevasta 
määräyksestä poiketa. 



LIIKKUVAN POLIISIN OSASTOT 

KÄYNTIOSOITE 	POSTIOSOITE 	PUHELIN 

Merimiehenkatu 11 PL 143 90-134 471 
00121 HELSINKI 90-1344 7335 

Telefax 90-1344 7340 

Eerikinkatu 40-42 PL 51 92 1-655 500 
20101 TURKU 921-655 611 

Telefax 921-655 501 

Kasarmikatu 14 PL 109 917-5161 
13101 HÄMEENLINNA Telefax 9 17-169 660 

Hallituskatu 7 PL 69 951-2774 700 
45101 KOUVOLA Telefax 951-252 690 

Mikonkatu 7 D 

POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI Koulukatu 21 
Ylikom. Martti Mäkeläinen 

Asemakatu 38-40 

Cygnaeuksenkatu 1 C PL 29 
	

941-298 457 
40101 JYVÄSKYLÄ 

	
Telefax 941-298 335 

Tiilitehtaankatu 47 	PL 250 
	

961-173 173 
65101 VAASA 
	

Telefax 961-177 136 

Rata-aukio 2 	PL 40 
	

981-3137 111 
90101 OULU 
	

981-3137 176 
Telefax 981-374 380 

UUDENMAAN LÄÄNI 
Ylikom. Olavi Lempinen 

TURUN JA PORIN LÄÄNI 
Ylikom. Sven-Olof Hassel 

HÄMEEN LÄÄNI 
Ylikom. Mikko Heimo 

KYMEN LÄÄNI 
Ylikom. Erkki Tuohisaari 

MIKKELIN LÄÄNI 
Ylikom. Kalevi Pöntinen 

KUOPION LÄÄNI 
Ylikom. Jyrki Jäntti 

KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
Ylikom. Hannu Kuusjjärvi 

VAASAN LÄÄNI 
Ylikom. Sauli Vuorimaa 

OULUN LAANI 
Ylikom Kari Puranen 

PL302 955-1911 
50101 MIKKELI 955-191 2520 

Telefax 955-211 867 

PL 78 973-2051 
80101 JOENSUU 973-205 290 

Telefax 973-28 938 

PL 126 971-124 000/131 
70101 KUOPIO Telefax 971-116 105 

LAPIN LÄÄNI 	 Valtion virastotalo 	PL 117 	 960-2951 
Ylikom. Martti Tepponen 	Hallituskatu 1-3 	96101 ROVANIEMI 	Telefax 960-314 679 
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RAUTATEIDEN TASORISTEYSTEN YLITTÄMINEN 
ERIKOISKUUETUKSILLA 

0. Yleistä 

Rautateiden taso risteyksiä ylittävistä erikoisku Ijetuksista rautatievi-
ranomaisilta hankittava lupa on tarpeellinen paitsi näiden kuljetusten myös 
rautatieliikenteen turvaamiseksi. Turvaamisen tarve on kasvanut lähinnä 
rautateiden sähköistyksen ja enkoiskuljetusten määrän ja koon lisääntymi-
sen vuoksi. 

Enkoiskuljetukset tulee suunnitella siten, ettei rautatiekuljetuksista ole 
haittaa rautatieliikenteelle. Ajoreitti tulee tämän vuoksi suunnitella siten, 
ettei tule nsteilemään samassa tasossa rautatien kanssa. Jos ylittäminen 
samassa tasossa on välttämätöntä, kuljetus ja radan ylitys olisi pyrittävä 
sijoittamaan sellaiseen aikaan, jolloin rautatieliikennettä ei ole. Jollei tämä-
kään ole mandollista ja radan ylitys vaatii enkoistoimenpiteitä, on hankitta 
va tasoristeyksen ylittämisen kohdan 2 mukaisesti rautatien lupa. 

1. TASORISTEYSTEN ERIKOISKULJETUSTEN SUORITTAMISELLE 
ASETTAMAT RAJOITUKSET 

Tasoristeykset rajoittavat niiden kautta suoritettavia erikoiskuljetuksia 
asettamalla tiettyjä vaatimuksia ylitysajan, leveyden, maavaran, korkeuden 
ja kuormituksen suhteen. 

1.1 Ylitysaika 
A. Tasoristeys ilman tu rvalaitteita 

Liikenneministeriön päätöksen 314/81 mukainen näkemä 6 x V (8 m:n 
etäisyydellä radasta) merkitsee 21,6 sekunnin ylitysaikaa. Tämä vastaa 
tällä hetkellä pääradalla 840 m. Suurella osalla tasoristeyksiä ei näkemä 
tieltä radalle ole näiden määräysten mukainen. Myöskin sääolosuhteet 
(lumisade, sumu yms.) voivat rajoittaa näkemää. 

8. Tasoristeys varustettu valo- ja ääni merkki laittei 1 la 

Varoituslaitteiden hälytys alkaa yksiraiteisella radalla 20 s ennen suurim-
malla sallitulla nopeudella ajavan junan tuloa. Useampiraiteisella radalla 
on hälytysaikaa lisätty yhdellä sekunnilla äänmmäisten raiteiden keskilinjo-
jen välisen etäisyyden jokaista metriä kohden. Kaksiraiteisella radalla 
hälytysaika on siten 25 s. 



C. Tasoristeys varustettu puolipuomilaittein 

Valo- ja äänivaroitus alkaa 1- ja 2-raiteisella radalla 27 s ennen suurim-
malla sallitulla nopeudella ajavan junan tuloa. 7 - 9 sekunnin kuluttua 
hälytyksen alkamisesta laskeutuvat puo mit. 

1.2 Leveys 

Ilman puomeja oleva tasoristeys ei normaalisti rajoita ylileveiden kulje-
tusten suonttamista, koska kuljetus voidaan tarvittaessa suorittaa keskellä 
ajorataa. Puolipuomein varustetuilla tasoristeyksillä on otettava huomioon 
se, että puomit laskeutuvat aikaisintaan 7 sekunnin kuluttua hälytyksen 
(valo- ja äänimerkit) alkamisesta. Tällöin on mandollista, että ylileveä 
kuljetus rikkoo alaslaskeutuvan puomin. Vaikka puomien rakenne onkin 
suunniteltu siten, ettei puomiin törmääminen aiheuta suuria vaurioita, on 
puomien nkkoutuminen pyrittävä estämään. Mikäli puomi vaurioituu ylile-
veän kuljetuksen johdosta, on siitä tehtävä välittömästi ilmoitus ko. ju-
nasuorittajalle tai kau ko-ohjaajalle ja tieliikennettä varoitettava rikkoutu-
neesta puomista. Tasonsteykselle on järjestettävä vartiointi siihen saakka, 
kunnes VR:n korjaushenkilökunta on korjanut vian. 

1.3 Korkeus 

Sähkö ratojen ratajo htorakenteet ja viestijohdot aiheuttavat myöskin rajoi-
tuksia tasoristeyksien kautta tapahtuvi lie erikoislupaa vaativille tieku ljetuk-
sille. 

Ratajohdon asettamat esteet 

Sähköistetyllä radalla aiheuttavat sähköistyksen kiinteisiin laitteisiin kuulu-
vat ratajohtorakenteet (kuva 1) rajoituksia ylikorkeille kuijetuksille. 

Jos ajoneuvokorkeus on korkeintaan 4 m, eivät ratajohtorakenteet aseta 
esteitä kuijetuksille. Suurin sallittu alikulkukorkeus sähköradan tasoristeyk-
sissä ratajohdon ollessa jännitteinen on 4,5 m (kiskon selästä mitattuna). 
Tällöin on noudatettava Sähköturvallisuusmääräyksiä (STM) ottaen huo-
mioon, että työskentelyalue rajoittuu henkilöillä 4 m:iin ja kuormalla 4,5 
m:iin kiskonselästä mitattuna. 

Erikoisesti on kiinnitettävä huomiota tien muotoon ylikäytävän kohdalla, 
jottei tien kaltevuus aiheuta työskentelyalueen rajojen ylitystä (ks.kuval). 

Huom! Ratajohto (jännite 25 kV) on jännitteinen, ellei jännitteettömyydestä 
ole VR:n kanssa kirjallisesti sovittu. 

Jos sopimuksen mukaisesti ratajohto kytketään jännitteettömäksi ja maa-
doitetaan sekä ryhdytään muihin, mandollisesti tarvittaviin turvallisuusjär-
jestelyihin, voidaan erityisluvalla sallia 4,5 m suurempaa alikulkukorkeutta 
vaativien ku Ijetusten liikkuminen sähköradan tasoristeyksissä. Tällöin 
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kuljetuksen korkeuden rajoittaa ratajohdon johtimien aiheuttama mekaani-
nen este. 

1.4 Maavara 

Rautateiden tasonsteyksien kohdalla tiessä on yleensä kupera taite, joka 
saattaa rajoittaa matalalla kuljetusalustalla tapahtuvien kuljetusten suont-
tamista. 

Pienimaavaraisten kuljetusalustojen osalta on syytä varmistaa tasoristeyk-
sien ylitysmandollisuus ennen erikoisviljetuksen suorittamista. Mikäli on 
olemassa vaara, että kuljetus juuttuu tasonsteykselle, on tämä vaara 
poistettva tienparannustoimenpitein tai kuljetukselle etsittävä toinen reitti, 
jossa tätä vaaraa ei ole. Mikäli kiinni juuttumisen vaaraa ei voida koko-
naan eliminoida, on liikenteen turvallisuus varmistettava erityistoimenpitein 
(vrt, kohta 2). 

Kuljetuksen suo rittaja on vastuussa ylitysten mandol listamiseksi tarvittavi-
en järjestelytoimenpiteiden aiheuttamista laitteiden muutos- ja ennalleen-
palauttamiskustannuksista. 

2. KULJETUSLUVAN HAKEMINEN RAUTATIEVIRANOMAISELTA 

Lupa haetaan kirjallisesti silloin, kun kuljetus vaatii rautatieliikenteen kes-
keyttämisen tai muita erikoistoimenpiteitä rautateiden puolelta kuten esim. 
seuraavissa tapauksissa: 

- ylikäytävään tai radan laitteisiin on tehtävä kuljetuksen normaalia suu-
remmasta leveydestä tai painosta johtuvia muutoksia 

- sähköistetyllä rataosalla joudutaan tekemään jännitekatkoa normaalia 
korkeamman kuljetuksen vuoksi tai mandollisesti siirtämään sähköradan 
laitteita 

- on oletettavissa, että kuljetus jostain syystä, esim. mataluutensa tähden 
voi juutua kiinni tasoristeykseen 

- kuljetus ei pituutensa tai hitautensa vuoksi pysty normaaliajassa (n. 15 
sek. yhden raiteen ylityksessä) ylittämään tasoristeystä. Jos näkemä ei 
ole ohjeiden mukainen eikä tasoristeyksessä ole turvalaitteita, tämä aika 
voi olla vielä pienempi. 

Lupahakemus tehdään asianomaiselle ratakeskuksen päällikölle, joka 
yhdessä tuotantoalueen päällikön kanssa ratkaisee hake muksen. Li ittees-
sä on esitetty valtionrautateiden ao. osoitteet ja puhelinnumerot. Kirjallinen 
lupa on kuitenkin vain ennakkosuunnitelma. Tasonsteyksen tarkasta yli-
tysajankohdasta on ehdottomasti sovittava vielä junasuorittajan kanssa ja 
saatava häneltä lupa ylityksen suorittamiseen, mikä on sisällytetty myös 
lupaehtoihi n. Lupaan merkitään tarvittavat yhteydenotto puhelinnu merot 
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kuljetusta toteutettaessa. 

Jos on kysymys kuljetuksesta, joka pituutensa tai hitautensa vuoksi ei 
pysty normaaliajassa tasoristeystä ylittämään, voi radan ylitys kuitenkin 
tapahtua ilman kirjallista lupaa, kun kuljetus tapahtuu sellaiseen aikaan, 
jolloin lupaa ei voida saada, ja on niin kiireellinen, ettei sen siirtämistä 
voida kohtuudella vaatia. Tasoristeyksen ylittämisen tulee tällöin tapahtua 
sellaiseen aikaan, kun rautatieliikennettä ei ole. Tästä on tiedustelemalla 
varmistauduttava lähi m mältä ju nasuonttajalta ilmoittamalla tarkka tasons-
teyksen ylittämisajankohta ja saatava junasuorittajan lupa ylityksen suorit-
tamiseen. 

Sähköturvallisuusasioista saa tietoa ao. sähköalueilta. Osoitteet ja puhe-
linnumerot liitteenä. 

Tasoristeyksen ylityksen tultua suoritetuksi on siitä ilmoitettava ao. ju-
nasuorittajalle, joka ilmoittaa tästä edelleen asianomaisille. 

3. KULJETUKSEN SUORITTAMINEN 

Tie-eri koisku Ijetu ksi ssa sähköistetyn radan taso risteyksissä, jossa ajojohto 
on jännitteinen ei saa nousta 1.7 m korkeammalle maasta kuorman kul-
kua tarkkailemaan. Tarkkailu on pyrittävä hoitamaan ohjaamosta tai taso-
risteyksen ulkopuolelta. 

Jos tasoristeyksen kansirakenne on huonokuntoinen, saattaa yliraskaiden 
kuljetusten yhteydessä olla tarpeen vahvistaa kansirakennetta. Vastaavas-
ti voi olla syytä vahvistaa tasoristeyksen lähellä tien rakennetta. 



RATAKESKUKSET: 

HELSINKI Helsingin ratakeskus 90-707 4312 
PL 632 90-634 576 
00101 HELSINKI 

KOUVOLA Kouvolan ratakeskus 951-292 312 
PL 148 
45101 KOUVOLA 

TAMPERE Tampereen ratakeskus 931-232 344 
PL416 931-152312 
33101 TAMPERE 

OULU Oulun ratakeskus 981-262 312 
PL 301 
90101 OULU 

PIEKSÄMÄKI Pieksämäen ratakeskus 958-151 71 
PL92 958-297 2100 
76101 PIEKSÄMÄKI 

TUOTANTOALUEET: 

HELSINKI Etelä-Suomen Tuotantoalue 90-707 2069 
PL 632 
00101 HELSINKI 

TAMPERE Länsi-Suomen Tuotantoalue 931 -152 256 
PL 416 
33101 TAMPERE 

KOUVOLA Itä-Suomen Tuotantoalue 951-292 201 
PL 148 
45101 KOUVOLA 

OULU Pohjois-Suomen Tuotantoalue 981-316 2286 
PL 301 
90101 OULU 
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SÄHKÖALUEET: 

HELSINKI 	 Helsingin sähköalue 	 90-707 3301 
Sähkötalo Ilmala 
00240 HELSINKI 

KOUVOLA 	 Kouvolan sähkäalue 	 951 -292 301 
PL 148 
45101 KOUVOLA 

TAMPERE 	 Tamperren sähköalue 	 931 -1 52 301 
PL416 
33101 TAMPERE 

SEINÄJOKI 	 Seinäjoen sähkäalue 	 964-415 2301 
PL 92 
60101 SEINÄJOKI 

OULU 	 Oulun sähköalue 	 981-316 2301 
PL 301 
90101 OULU 

PIEKSÄMÄKI 	Pieksämäen sähkäalue 	 958-297 2301 
PL 92 
76101 PIEKSÄMÄKI 

JOENSUU 	 Joensuu sähkäalue 	 973-310 69 
PL 88 
80101 JOENSUU 



Sähköistetyn radan johtimien huomioonottaminen erikoiskuljetuksissa 

A. 	Johtimet tasoristeyksessä 

ajojohdin/ripustin 
\ajolonka 

käontöorsi 
Rata johto 

perustukset, 
pylväät, 
kääntäorret ja 
johtimet 

Johtimisso on Z5kv:n 
jännite 
Johtimien minimietäisyys 
kiskonseldstd ( ksk) 
on 5.60m. 
Tienpinta on korkeam-
malla kuin ksk, ja esim. 
lumi voi nostaa tien 
pintaa. 

aluuiohdin 

1- pylväs 

E 

gE 
E 

: 

- 

B. 	Tien kaltevuuden vaikutus 

b Hsall.rj72_0.s 	 --- Kulkuneuvon ylimmän kohdan liikerata 
Kallistetussa raiteessa on lisäksi huomioitava kallistuksen 
vaikutus kulkuneuvon liikerataan ja H sallittuun. 

Kuva 1 
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ERIKOISKULJETUKSIIN LIITTYVAÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ 

Ajoneuvolainsäädäntö on uudistettavana. Vuonna 
1993 käyttöön otettavaksi suunniteltu uudistus 
koskee pääasiassa ajoneuvoasetusta ja sen täy-
täntöönpanopäätöstä. 

Nykyinen lainsäädäntö 

TLL = tieliikennelaki 
TLA = tieliikenneasetus 
ANA = ajoneuvoasetus 
ANAtpp = ajoneuvoasetuksen 

täytäntöönpanopäätös 
YlikL = laki ylikuorinamaksusta 
YlikA = asetus ylikuorinamaksusta 

1. Normaaliliikenteessä sallitut eniimnäispai-
not ja mitat 

ANA 33- 33 a § 	Akseli-, teli-, ajoneuvo- ja 
yhdistelmäpainot. 

ANA 34- 25 a § 	Ajoneuvon ja yhdistelmnän 
päämitat. 

2. Erikoismitat, joiden käyttämiseen tiellä ei 
tarvitse hakea kuljetuslupaa 

ANA 35 b § Erikoiskuljetukset ajoneu- 
voasetuksen niukaisilla pai- 
noilla. 

ANA 36 § Traktorit ja moottorityöko- 
neet. 

ANA 37 § Tienpito- ja sadonkorjuuko- 
neet. 

ANA 59 § 	3a moni. Venekuljetukset. 

3. Erikoiskuljetusperävaunut 

ANAtpp 153 § 	Perävaunujen määritelmät. 
ANAtpp 181-188 § Erikoiskuljetusperävaunujen 

varuste-, kuormaus- ja käyt-
tömnääräykset. 

4. Hinattavat laitteet 

ANAtpp 224 § 	Hinattavien laitteiden kyt- 
kinlaitteet. 



5. Ajoneuvojen kuormaus 

ANA59 § 
	 Kuorman sijoittaminen ajo- 

neuvoon. 

6. Kuljetuksen merkitseminen 

ANA 61 § 	 Ajoneuvoa pitemmän kuorman 
merkitseminen. 

ANAtpp 9 § 	Ulkonevien osien ja laittei- 
den merkitseminen. 

ANAtpp 25 § 	Kiertävää tai vilkkuvaa rus- 
keankeltaista valoa näyttä-
vän valaisimen asennus ja 
käyttö. 

ANAtpp 166 § 	Sivuvalaisimien käyttö kuor- 
man merkitseinisessä. 

7. Kuljetuslupien myöntäminen 

ANA 65 § 	 Ylipainoisen ja yliinittaisen 
ajoneuvon liikenteeseen hy-
väksyminen (autorekisteri-
keskus, katsastustoimipaikat 
ja liikenneministeriö). 

ANA 66 § 	 Kuljetusluvat tyhjän tai 
j akaniattomalla esineellä 
kuormatun ajoneuvon tai yh-
distelinän käyttämiseen tiel-
lä (tielaitos ja poliisi). 

8. Liikenteen ohjaus ja liikenteenohjaajat 

TLL 4 § 	 Liikenteen ohjaus. 
TLL 49 § 	 Liikenteenohjaajat. 
TLA 2 § 	 Liikenteenohjausoikeuksien 

myöntäminen. 

9. Ylikuormamaksu 

YlikL ja A 	Ylikuorinamaksun määräämispe- 
rusteet ja maksun suuruus. 
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