
Tielaitos 	Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 

Helsinki 1992 

Tiehallitus 

VAN I7'z/V7U'V r p,q /A/f 



Ti&aitos 
Tiehallituksen kirjasta 

Doknro: 
Mdenro: 



Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 

Tielaitos 
Tiehallitus, tutkimuskeskus 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto 
Metsäalan Kuljetuksenantajat 
Suomen Kuorma-autoliitto ry 
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 

Helsinki 1992 



Julkaisun piirrokset Erkki Kauppila 

ISBN 951-47-5811-0 
TIEL 2301839 
Valtion painatuskeskus 
Pasilan VALTIMO 
Helsinki 1992 

Julkaisua myy 
Tiehallitus, painotuotevarsto 

Tielaitos 
Tiehallitus 
Opastinsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 



Tielaitos 	 MUU OHJAUS 

28.2.1992 

VASTAANOTTAJA 
Tiepiirit 

Stk-72/1 12/92 

SÄÄDÖSPERUSTA 	 KORVAA 
TVH 741839 

KOHDISTUVUUS 
Tielaitos 

VOIMASSA 
1.4.1992 - 31.12.1996 

ASIASANAT 
puutavaran kuljetus, puutavaran varastointi, puutavaran kuorrnaus 

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 

Pääosa metsäteollisuuden raaka-aineesta kuljetetaan yleisten teiden verkolla 
kuorma-autoilla. Teollisuuden taloudellinen toiminta edellyttää ympärivuotista, 
tasaista raaka-aineen saantia, joten puutavaran tiekuijetukset rasittavat erityisesti 
heikosti kantavaa kelirikkoaltista aiempaa tieverkkoa. Teollisuuden ja yleisen 
tien pitäjän vaatimusten yhteensovittaminen vaatii siten yhteisiä pelisääntöjä ja 
yhteistyötä. 
Tämän ohje on laadittu puutavaran kuljetuksista vastaavien organisaatioiden ja 
tielaitoksen yhteistyönä ja osapuolet ovat sopineet ohjeessa mainittujen peli-
sääntöjen noudattamisesta ja jo vakiintuneen yhteistyön edelleen kehittämisesta. 

---'. 	_/____: 
Suunnittelujohtaja 	 Erkki Koskinen 
Suunnitteluosasto 

Apulaisohtaj a 	 Kiriil Härkäncn 
Tutkimuskeskus 

LISATIETOJA 
	

JAKELU 
Matti Pietilä 
	

Tiehallitus, Painotuotevarasto 
puh. 90-1542499 
	

PL 33 000521 HELSINKI 
puh. 90-1541 



Alkusanat 

Jäljempänä annetut ohjeet on tarkoitettu puutavaran kuljetuksista ja yleisten 
teiden pidosta huolehtivien noudatettavaksi. Ohjeet on laatinut työryhmä,j ossa 
on ollut edustettuna Metsäalan Kuljetuksenantajat, Suomen Kuorma-autoliitto 
ry,Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry ja tiehallituksen tutkimuskeskus. Työn aikana 
on kuultu asiantuntijana Metsätehoa. 

Ohjeen ovat osapuolet hyväksyneet. Ohje on käsitelty tiehallituksessa ja 
hyväksytty 28.2.1992. 



Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 

SISÄLTÖ 

0. YLEISTA 7 

PUUTAVARAN VARASTOINTI 7 

1.1 	Puutavaran varastointi yksityisen tien varteen 7 
1.2 	Varastointi kuormausalueelle 7 
1.3 	Varastointi tienpitoai neen ottopaikalle 8 
1.4 	Varastointi maatalousliittyrnän tai tilapäisen 

liittymän yhteyteen 8 
1.5 	Varastointi pysäköimisalueille 8 
1.6 	Varastointi levähdysalueille 10 
1.7 	Varastointi yleisen tien viereen 10 

2. PUUTAVARAN KUORMAUS 10 

2.1 	Yleiset turvallisuusnäkökohdat 10 
2.2 	Liikenteen varoittaminen 11 
2.3 	Työturvallisuus 11 
2.4 	Järjestyksen noudattaminen 11 

3. PUUTAVARAN KULJETUS 14 

3.1 	Kuljetusten ajoitusja reitin valinta 14 
3.2 	Liikenteen varoittaminen 14 

4. YHTEISTYÖ 15 

4.0 	Yhteistyön tarkoitus ja organisointi 15 
4.1 	Puutavarakuljetusten huomioonottaminen 

tienpidossa. 15 

5. KULJETUSTEN SEURANTA JA VALVONTA 17 

6. PUUTAVARAN KULJETUSTA JA VARASTOINTIA 
KOSKEVAA PERUSTIETOA 17 

6.1 	Kuljetusosapuolet 17 
6.2 	Puutavaran tiekuljetuksetja kuljetuskalusto 17 
6.3 	Kuljetusten kausiluonteisuus 17 
6.4 	Puutavaran kuljetuksiin ja varastointiin 

vaikuttavat lait ja asetukset 18 

7. TIENPITOA KOSKEVAA PERUSTIETOA 18 

7.1 	Tienpitoon liittyviä käsitteitii ja määritelmiä 18 
7.2 	Tiehen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä 18 
7.3 	Teiden ja siltojen kantavuus 20 
7.4 	Tiestön tilarajoitukset 22 
7.5 	Kelirikkokausien huomioonottami nen puuta- 

varan kuljetuksissa 22 

8. LIITFEET 23 

1 	Puutavaran kuljetukseen ja varastointiin vaikuttavien 
lakien, asetusten ja päätösten keskeiset kohdat 23 

2 	Määräykset ja ohjeet 39 



Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 
	 7 

0. YLEISTÄ 
Puutavaran kuljetuksella tarkoitetaan näissä ohjeissa yleisellä tiellä suoritettavaa 
raakapuun kuljetusta varastointi- tai käyttöpaikalle. Kuljetukseen liittyy tien varrella 
tapahtuva puutavaran varastointi ja kuormaus. 

Yleisen tieverkon eräänä tehtävänä on palvella metsäteollisuuden kuljetustarpeita. 
Puutavaran kuljetuksien hoitaminen yleisen edun mukaisesti edellyttää liiketa-
loudellisten, liikenneteknillisten ja tienpidollisten näkökohtien huomioonottamista. 
Kuljetukset tulee hoitaa tehokkaasti siten, että muulle liikenteelle ja ympäristölle sekä 
tienpidolle aiheutuvat haitat olisivat mandollisimman pieniä ja ettei tiestöä tarpeetto-
masti vaurioitettaisi. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tulee puutavaran kuljetuksesta ja tienpidosta 
huolehtivien noudattaa jäljempänä annettuja ohjeita. Kaikkien osapuolien edun mu-
kaista on kiinteä yhteistyö eri tasoilla puutavaran varastointia, kuormaustaja kuljetuk-
sia suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

F gIkS. ViIYEI 	&Y7(SIi 

1.1 Varastointi yksityisen tien varteen 

Kun puutavaraa on tarkoitus varastoida yksityisen tien varteen on varmistettava,että 
kyseisen tien liittymä yleiseen tiehen on riittävän väljä ja kantava niille ajoneuvoille, 
joilla puulavara on tarkoitus kuljettaa varastosta yleiselle tielle. Ahtaat ja heikosti 
kantavat liittymät on syytä parantaa ennen kaukokuljetusten aloittamista. Työn voi 
tehdä tiepiirin luvalla ja ohjeiden mukaan joko yksityisen tien pitäjä tai kuljetuksen 
antaja tai suorittaja. 

Uuden yksityisen tien liittymän rakentaminen yleiseen tiehen edellyttää liittymäluvan 
hakemista tiepiiriltä. Liittymälupahakemusta ratkaistaessa tärkein näkökohta on 
liikenneturvallisuus liittymän kohdalla. Liittymälupaa ei voida myöntää sellaiseen 
paikkaan,jossa näkemät yleisen tien suunnassa esim. mäen tai mutkan vuoksi ovat 
riittämättömät. Liittymälupaa ei myöskään myönnetä liittymän rakentamiseksi lähelle 
ennestään olevaa liittymää (Liite 2.1). 

Kun tiepiiri myöntää luvan yksityisen tien liittämiseen yleiseen tiehen, on liittymän 
rakentamisessa noudatettava luvassa määriteltyjä ehtoja. Jos liitettävän yksityisen tien 
varteen ei rakenneta puutavaran kuormauspaikkaa, suositellaan sen varustamista 
levennyksillä perävaunun ja kuormaimen jättämistä varten (kuva 1). 

Ajoneuvoyhdistelmien kääntämistä varten suositellaan metsäautotie varustettavaksi 
joko halkaisijaltaan 30 metrin kääntöympyrällä tai Y-kääntöpaikalla, jonka haarat ovat 
25 metriä pitkät. 

Yksityistä tietä saadaan käyttää yleensä vain tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kulje-
tuksiin ja varastointiin. Muihin kuljetuksiin tai varastointiin on saatava lupa tien 
osakkailta tai tiekunnalta. (Yksityistielaki 80 §) 

1.2 Varastointi kuormausalueeBe 

Kun puutavaraa joudutaan varastoimaan yleisen tien varteen on suositeltavinta käyttää 
erityisesti tähän tarkoitukseen rakennettuja kuormausalueita. Kuormausalueet voivat 
olla joko tielaitoksen rakentamia yleisen tien liitännäisalueita tai yksityisten toimesta 
ja kustannuksella toteutettuja alueita. 
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Kuormausalueen rakentaminen yleisen tien pitäjän toimesta tulee kysymykseen vain 
silloin,kun aluetta tullaan käyttämään jatkuvasti tai usean vuoden ajan. Uusien 
kuormausalueiden tarve ja sijainti tulisi selvittää alueellisesti tiepiirin ja alueiden 
tarvitsijoiden yhteistyöryhmässä. Tällöin alueiden toteuttaminen tapahtuisi suun-
nitelmallisesti siten, että esimerkiksi teiden parantamisen yhteydessä syrjään jääneitä 
tieosia ja ylijäämämassojen läjitysalueita voitaisiin hyödyntää mandollisimman talou-
dellisesti. Yleiseen tiehen kuuluva kuormausalue voidaan perustaa myös tiepiirille 
tehtävän aloitteen perusteella. 

Kuorniausalue voidaan rakentaa myös alueen tarvitsijoiden toimesta ja kustannuk-
sella. Varastoalueen kustannuksiin voi maanomistaja saada melsänparannusvaroja. 
Alueen liittämiseksi yleiseen tiehen tarvitaan tiepiirin lupa. 

Kuormausalueiden suunnittelussa käytetään kuvan 1 mukaisia vaihtoehtoja. 
Kuormausalue tulee sijoittaa siten, että alueelta lähtevät kuormatut ajoneuvot 
voivat helposti saavuttaa normaalin matkanopeuden. Alueen sisäiset liikenne-
järjestelyt tulee suunnitella siten, että kuljetuskaluston ajotiet ovat läpiajettavia. 

1.3 Varastointi tienpitoaineen ottamlspailalle 

Yleisen tien liitännäisalueena olevalla tienpitoaineen ottopaikalla voidaan puutavaraa 
kuormata ja varastoida tiepiirin luvalla.Lupa voidaan antaa,jos kuormauksesta ja 
varastoinnista ei aiheudu kohtuutonta haittaa alueen muulle käytölle tai ympäristölle.Jos 
alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, tulee pohjavesien suojelua koskevat määrä-
ykset ottaa huomioon. 

Käytöstä poistettu tienpitoaineen ottopaikka voidaan tietyin edellytyksin muuttaa 
puutavaran varastointialueeksi. Aloite alueen muuttamiseksi puutavaran varas-
tointialueeksi tehdään tiepiirille, joka hankittuaan aloitteesta lausunnot ratkaisee 
asian. (Tieasetus 47 §). 

Harkittaessa tienpitoaineen ottopaikan käyttötarkoituksen muuttamisedellytyksiä,tulee 
ottaa huomioon alueen myöhemmästä käyttämisestä maa-aineslain perusteella mah-
dollisesti annetut määräykset ( Maa-aineslaki 5 §). 

1.4 Varastointi maatalousliittymän tai tilapäisen liuttymän yhteyteen 

Maatalousliittymä on tielain 52 §:n mukaan ainoastaan maa -ja metsätalousajoon 
tarkoitettu liittymä.Maatalousliittymät eivät yleensä ole mitoitettu raskaita puutavara- 
ajoneuvoja varten, joten ennen puutavaran varastoinnin aloittamista liittymän avarta-
minen ja sen kantavuuden lisääminen saattaa tulla kysymykseen. 

Puutavaran kuljetusta varten tarpeellinen uusi pysyvä maatalousliittymä on rakennet-
tava tiepiirin ohjeiden mukaan sellaiseen paikkaan,ettei liittymän käyttö aiheuta 
huomattavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle. 

Tilapäisellä liittymällä tarkoitetaan rajoitetun ajan esim. puutavaran kuljetuksiin 
käytettävää liittymää.Tilapäisen liittymän paikka määrätään tiepiirin myöntämässä 
liittymäluvassa.Liittymäluvan ehtona on, että luvan saaja purkaa liittymän kuljetusten 
päätyttyä.Tilapäisiä liittymiä koskevia määräyksiä sovelletaan myös puutavaran 
kuljetuksia varten rakennettavien talviteiden liittymiin. 

1.5 Varastointi pysäköinaisalueiden yhteyteen 

Pysäköimisalueiden käyttö tilapäisinä kuormausalueina tulee kysymykseen silloin,kun 
pysäköimisalueen välittömässä läheisyydestä korjattua puutavaraa ei voida varastoida 
varsinaiselle kuormausalueelle. Pysäköimisalueen käyttöön voi tiepiiri myöntää 



Puutavaran kuljetus ylcisillä teillä 

Kuva 1. Puutavaravaraston liittyminen yleiseen tiehen 

metsätie tai muu 
yksityinen tie 

Kuormauspaikka yleiseen tiehen 
liittyvällä yksityisellä tiellä 

1 

yleinen tie 

i::z::4[ LH 

Yksityisen tien liittymä, jonka yhteydessä on levennys 
a) perävaunun b) kuormaimen ja perävaunun jattämistä varten 

Kuormauspaikka yleiseen tiehen kuuluvan tai 
siihen liittyvän kuormaus- tai muun alueen yhteydssä 
(Ei linja-autopysäkin kohdalla) 

_ - 
H -  - - - 	b - - - - 

Vähäliikenteisellä yleisellä tiellä tapahtuva kuormaus 
(Ei linja-autopysäkin kohdalla) 
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luvan seuraavissa tapauksissa: 
- alueen käyttö kuormaukseen ja varastointiin ei muuta alueen 

luonnetta 
- alueen varsinainen käyttö lyhytaikaiseen pysäköintiin on vähäistä 
- puutavara voidaan varastoida pysäköimistä varten varatun 

alueen ulkopuolelle 
Luvassa määrätään, milloin pysäköimisaluetta saa käyttää kuormaukseenja varastoin-
tim ja mihin mennessä luvan saaja on velvollinen siivoamaan alueen ja korvaamaan 
tien laitteille mandollisesti aiheutuneet vauriot. 

1.6 Varastointi levähdysalueille 

Levähdysalueiden käyttöä puutavaran kuormaukseen ei yleensä voida sallia,sillä 
puutavaran käsittelystä johtuva roskaantuminen haittaa alueen käyttöä sen varsi-
naiseen tarkoitukseen tienkäyttäjien pysäköimis- ja levähdysalueena. Lisäksi puuta-
varan käsittely voi vaurioittaa alueen istutuksia ja kasvillisuutta. 

Levähdysalueet on luokiteltu niiden käyttötarpeen ja varustuksen perusteella perus-
tason ja korkeantason levähdysalueisiin sekä palvelualueisiin. Tiepiiri voi poik-
keustapauksissa myöntää luvan perustason levähdysalueen määräaikaiseen talvella 
tapahtuvaan käyttöön, mikäli haitta alueen muille toiminnoille katsotaan vähäiseksi. 

1.7 Varastointi yleisen tien viereen 

Puutavaran varastoiminen tien viereen tai vierialueelle tieltä tehtävää 
kuormaamista varten on kiellettyä valta- ja kantateilä. Muilla alempiluokkai- 
sula vähäliikenteisillä teillä lyhytaikainen varastointi on sallittua seuraavilla ehdoilla: 

- puut varastoidaan siten, että ne ovat kohtisuorassa tien suuntaan 
nähden 

- varasto sijoitetaan mikäli mandollista tien levitysten kohdalle siten, 
että kuormattava ajoneuvo voidaan pysäköidä varsinaisen ajoradan 
ulkopuolelle. 

- varastoa ei saa sijoittaa linja-autopysäkin kohdalle 

- jos varastointipaikka on valittava muualta kuin tien levityksen kohdalta 
se on sijoitettava siten, että näkemäolosuhteet tiellä varaston kohdalla 
ovat hyvät ja että kyseisellä tienosalla ajoneuvon pysäköinti on sallittua. 

- puutavaran varastointi sähkö- tai telejohtojen alle on työturvallisuus-
syistä kielletty. 

Ennen varastoinnin aloittamista on aina neuvoteltava tiemestaripiirin edustajan kanssa 
varastointipaikan sopivuudesta tieltä tapahtuvaan kuormaamiseen. Samalla voidaan 
sopia myös kuormaamisen aikana tarvittavien liikennemerkkien vuokraamisesta 
tiemestaripiiriltä. 

2. PUUTAVARAN KUORMAUS 

2.1 Yleiset turvallisuusnäkökohdat 

Puutavaraa kuormattaessa tulee työn tehokkaan suorittamisen lisäksi ottaa huomioon 
liikenneturvallisuus,työturvallisuus ja ympäristönsuojelu. 
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Puutavaran kuormaus yleisen tien ajoradalla seisovaan ajoneuvoon tulee kysymyk-
seen vain sellaisessa tienkohdassa, jossa kuormatiava ajoneuvo voidaan turvallisesti 
ohittaa. Kuormaus on siten kielletty sellaisissa tienkohdissajoissa ajoneuvon 
pysäyttäminen on kielletty. Mikäli puutavaraa on varastoitu tällaiseen kohtaan 
yleisen tien viereen niin, että kuormaus yleisellä tiellä pysäköityyn ajoneuvoon ei ole 
mandollista aiheuttamatta vaaraa liikenteelle, on puutavara siirrettävä turvalli-
semmalle paikalle kuormattavaksi. 

2.2 Liikenteen varoittaniinen 

Kuormattaessa puutavaraa yleiseltä tieltä on erityistä huomiota kiinnitettävä muun 
liikenteen varoittamiseen. Yleensä käytetään kuvan 2a mukaista järjestelyä. Kuvassa 
esitettyä tielle asetettavaa varoituslaitetta saadaan käyttää lyhytaikaisissa töissä,joissa 
kiinteän varoitusmerkin pystyttäminen vaatii kohtuuttoman pitkän ajan. Tieviranomai-
set vuokraavat varoituslaitteita tähän tarkoitukseen. 

Milloin näkemäolosuhteet kuormauspaikalla ovat hyvät, riittää liikenteen varoittami- 
seksi ajoneuvon taakse riittävän kauas sijoitettu varoituskolmio kuva 2b. Muita kuin 
tielaitoksen hyväksymiä liikennemerkkejä tai liikenteenohjauslaitteita ei saa käyttää. 

2.3 Työturvallisuus 

Jos kuormaus joudutaan suorittamaan sähkölinjan lähellä, on työntekijöiden sekä 
muiden tien käyttäjien turvallisuus varmistettava ottamalla huomioon sähkö- 
tarkastuskeskuksen oppaassa mainitut turvaetäisyydet (Liite 2.2). 

Teletoimintalain 31 §:n mukaan työn suorittajan tulee ennen vaarantavaa työtä 
selvittää työalueella mandollisesti olevien kaapeleiden sijainti. Laissa sanalla 
telekaapeli tarkoitetaan sekä ilmajohtoja että maakaapeleita. Telekaapeleita vaaran- 
tavia töitä ovat myös metsätyöt ja metsäkuljetukset, koska ne saattavat vaurioittaa 
telekaapeleita ja varsinkin ilmajohtoja. Liltteen 23 oppaassa on annettu kaapeli- 
neuvonnan ja mandollisen vahinkoilmoi tuksen yhteystiedot. 

Ajettaessa puutavaraa veteen tai jäälle varastoitavaksi, noudatetaan Metsätehon ja 
työsuojeluhallituksen ohjetta (Liite 2.4). Puun varastoija vastaa siitä, etti 
kuormatessa on mandollista noudattaa em. työturvalilsuusohjeita. 

2.4 Järjestyksen noudattaminen 

Käytettäessä yleiseen tiehen kuuluvaa tai liittyvää aluetta puutavaran varastointiin tai 
kuormaukseen on alue välittömästi käytön jälkeen siivottava ja kuormauksesta 
mandollisesti aiheutuneet vauriot korjattava. Ellei luvan saanut huolehdi alueen 
siivoamisesta ja mandollisten vaurioiden korjaamisesta, työt tehdään tienpitäjän toi-
mesta luvan saajan kustannuksella. Annetun määräajan jälkeen alueelle jäänyt puu-
tavara viedään tienpitäjän toimesta lähimpään varastointiin soveltuvaan paikkaan, 
jonka sijaintia voi tiedustella tiemestaripiiristä. 

Irroitettavan kuormausnosturin ja perävaunun saa jättää pysäköimisalueelle omis-
tajan vastuulla enintään kanden vuorokauden ajaksi. Tällöin on edellytyksenä, 
että alueen varsinaista käyttöä varten jää riittävästi tilaa ja ettei kaluston jättämi-
sestä aiheudu likaantumista tai roskaantumista. 

Tieliikenneasetuksen 19 §:n mukaan linja-autopysäkille ei saa pysäköidä edes 
tilapäisesti muuta ajoneuvoa kuin linja-autoa, joten irroitettavan kuorma-
nosturin, periivaunun tai muun kuormauksessa käytettävän laitteen jättäminen 
linja-autopysäkille on ehdottomasti kielletty. 
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Kuva 2a Varoituslaitteen käyttö kuormattaessa aj oradalle pysäköityyn 
ajoneuvoon rajoitetuissa näkemäolosuhteissa 

/ 
Dt 

r uut0r0n kuormaus 

rA 

x) Etäisyys A on vähintään 150 m kun tien nopeusrajoitus on 80 kmfh ja 
vähintään 250 m kun rajoitus on 100 km/h 
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Kuva 2b Varoituskolniion kÄyt1i kuormattaessa ajoradalle pysäköityyn 
ajoneuvoon hyvissä näkemäolosuhteissa 

- 

-_1 
4 

•1 	- 

I 

-=== 

x) Etäisyys A on vähintään 150 m kun tien nopcusrajoitus on 80 km/h ja 
vähintään 250 m kun rajoitus on 100 km/h 
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3. PUUTAVARAN KUIJflUS 

3.1 Kuljetusten ajoitus ja reitin valinta 

Puutavaraa kuljetettaessa tulee tie- ja liikenneolosuhteet ottaa huomioon siten, että 
kuljetusreitteinä käytetään mandollisimman hyväkuntoisia ja kantavia teitä. Samalla 
muulle liikenteelle aiheutuvat haitat ja vaarat tulee pyrkiä minimoimaan. 

Ajoneuvoasetuksen 33 a §:n 3. momentin perusteella tiehallitus voi sallia kuorma- 
auton ja varsinaisen perävaunun seitsenakselisen yhdistelmän käytön enintään 60 
tonnin kokonaispainoisena yleisillä teillä maanjäätyneenäollessa. Kaduilla, kaavateillä 
ja yksityisillä teillä käyttö voidaan sallia tienpitäjän suostumuksella. Tiehallitus tekee 
vuosittain läänikohtaisen päätöksen siitä, milloin 60 tonnin kokonaispainolla ajo 
yleisillä teillä on sallittu. Päätöksessä on lueteltu myös niiden kuntien kadut ja 
kaavatiet, joille kunnat ovat antaneet suostumuksen 60 tonnin kokonaispainon 
käyttämiseen. Yksityisten teiden osalta kuljetuksen suorittaja joutuu itse hankkimaan 
tiekunnan suostumuksen. Tietoja valtion avustamien yksityisteiden tienpitäjistä saa 
tiemestaripiiristä ja muiden yksityisteiden osalta kunnasta. 

Teiden kunto ja kantavuus tulee ottaa huomioon erityisesti kelirikkokausina. 
Kantavuudeltaan heikkojen sorateiden käyttämistä kelirikkoaikoina tulee mandolli-
suuksien mukaan välttää, vaikkei tielle olisikaan asetettu liikennerajoitusta. Rajoitta-
malla raskaita kuljetuksia kelirikkouhan alaisilla teillä,saatetaan välttyä kokonaan 
liikennerajoitusten asettamiselta tai rajoituskautta voidaan lyhentää. Teiden keli-
rikkotilanteen kehittymisestä ja puutavarakuljetusten ajoittamisesta tulee neuvo-
tella ja sopia kuljetusten antajien ja suorittajien sekä paikallisen tienpitäjän 
yhteistyöryhmässä. 

Painorajoitettujen siltojen ja lauttojen aiheuttamat rajoitukset on syytä selvittää kulje-
tusten suunnittelun yhteydessä tiepiiriltä saatavien karttojen avulla.Painorajoitetut 
si 1 lat rajoittavat puutavarakuljetuksia eniten. Kuljetusten jatkuvuuden turvaamiseksi 
on niille asetettuja rajoituksia syytä noudattaa,ettei siltojen vaurioitumisen takia 
ouduta asettamaan aikaisempaa alhaisempia painorajoituksia. 

Muun liikenteen turvallisuuden takia on ennen kuljetuksen aloittamista varmis-
tauduttava,että kuorma on sidottu määräysten mukaisesti siten, ettei puuta-
varaa kuljetuksen aikana pääse putoamaan kuormasta. Sidosten tiukkuus on tarkistet-
tava ennen yleiselle tielle tuloa ja muutenkin tarpeen mukaan matkan aikana. Kuljetet-
taessa puutavarakuormia heikosti kantavillaja kapeilla teillä tulee ajoneuvon kuormi-
tus, nopeus ja ajolinjat valita siten etteivät tien reunat sorru pyörien tien runkoon 
aiheuttamien voimien vaikutuksesta. 

3.2 Liikenteen varoittaminen 

Muun liikenteen varoittamista kuormauksen yhteydessä on käsitelty edellä kohdassa 
2.2. Tämän lisäksi on muuta liikennettä varoitettava puutavaraa kuljettavien ajoneu-
vojen siirtyessä yksityistieliittymän, maatalousliittymän tai tilapäisen liittymän kautta 
tai tiehen kuuluvalta kuormausalueelta yleiselle tielle. 

Yleisen tien liikennettä on varoitettava liikennemerkeillä seuraavissa tapauksissa: 

- liittymä näkyy yleistä tietä ajettaessa enintään 250 metrin etäisyy-
deltä valta- ja kantateillä sekä muilla maanteillä, joiden nopeusra-
joitus on 100 kmfh 

- liittymä näkyy yleistä tietä ajettaessa enintään 150 metrin etäisyy-
deltä muilla teillä. 
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Liikennemerkkinä käytetään merkkiä "Sivutien risteys" (162 tai 163) varustettuna 
lisäkilvellä "Tukkitie" (862). Merkki asetetaan näkemäolosuhteista riippuen joko 
yhdelle puolelle tai molemmille puolille liittymää 150 - 250 m etäisyydelle. Liitty-
välle tielle on asetettava liikennemerkki "Väistämisvelvollisuus risteyksessä" (231) 
(kuva 3 a). 

Liikennemerkkien tai muiden liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen tarvitaan 
tienpitäjän tai poliisin lupa.Merkit on poistettava heti kuljetuksen päättymisen jälkeen 
tai pitkäaikaisen keskeytyksen ajaksi. Liikennemerkkejä ei tarvita,jos kysymyksessä 
on vähäinen esim. kerran tapahtuva kuljetus. Tällöinkin liikennettä on varoitettava 
muulla asiaan kuuluvalla tavalla (kuva 3 b). 

4. YHTEISTYÖ 

4.0 Yhteistyön tarkoitus ja organisointi 

Puutavaran maantiekuljetusten toteuttaminen sekä yritysten että tienpitäjän kannalta 
edullisimmalla tavalla edellyttää osapuolien välistä yhteistyötä kaikilla tasoilla. 

Yhteistyö voidaan organisoida siten, että läänissä on pysyvä yhteistyöryhmä, jossa on 
edustettuna tiepiiri, kuljetusten antajat ja kuljetusten suorittajat. Tarpeen mukaan 
voidaan yhteistyöryhmään kutsua myös poliisin ja metsälautakunnan edustajat. 
Läänin yhteistyöryhmä käsittelee puutavaran kuljetuksiin liittyviä läänitason 
ongelmia ja sopii tässä ohjeessa annettujen periaatteiden soveltamisesta paikallisiin 
olosuhteisiin. 

Yhteistyöryhmässä voidaan sopia läänikohtaisen suunnitelman laatimisesta, käsitellä 
ja tehdä ehdotuksia puutavaran kuljetusten kannalta tarpeellisista toimenpiteistä kuten 
uusien varastointialueiden rakentamisesta, liittymien sijoittamisesta ja mitoitta-
misesta. Vuosittain ennen kelirikkokautta on tarpeellista sopia kuljetusten ajoitta-
misesta ja kuljetusreiteistä sekä kelirikon takia mandollisesti tarvittavista ylimääräi-
sistä kunnossapitotöistä. 

Läänitason yhteistyöryhmän jäsenten tulee huolehtia riittävästä tiedottamisesta 
edustamiensa organisaatioiden jäsenille. Yhteistyöryhmän kutsuu koolle tiepiirin 
edustaja. 

Paikallisella tasolla yhteistyö on tarpeen tiemestaripiirin,kuljetusten antaj icn 
työnjohtajien sekä kuorma-autoilijoiden kesken. Yhteistyön muodot voidaan sopia 
joustavasti siten, että osapuolet saavat ajan tasalla olevaa tietoa mm. kelirikkotilan-
teen kehityksestä ja tulevista liikennerajoituksista. Ryhmässä voidaan keskustella ja 
sopia esim. puutavarakuljetusten vaatim ista tehostetuista auraus- ja liukkaudentor-
juntatöistä tai luvista yleisen tien liitännäisalueiden käyttämiseksi puutavaran tilapäi-
seen varastointiin. Ryhmän kutsuu koolle tiemestari. 

4.1 Puutavarakuljetusten huomioonottaminen tienpidossa 

Tielain 10 §:n mukaan tieverkkoa kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota mm. 
teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden oleviin ja odotettavissa oleviin liiken-
netarpeisiin. Metsäteollisuuden puuraaka-ainekuljetusten osuus on 21 % maantielii-
kenteen tavarakuljetussuoritteesta. Alemmalla heikkokantoisella tieverkolla sen 
osuus nousee vieläkin suuremmaksi. Tämän takia myös tielaitoksen edun mukaista 
on toimia yhteistyössä puutavaran kuljetuksenantajien ja kuljetusten suorittaj icn 
kanssa,jotta tienpidon suunnittelua varten saadaan riittävästi tietoa puutavara- 
kuljetusten määristä ja palvelutarpeesta. Kuljetustarpeiden ja tienpidon näkökohtien 
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Kuva 3a Liikenteen varoittaminen puutavarakuljetuksista liikennemerkillä 

Kuva 3b Liikenteen varoittaminen harvoin toistuvisla puutavarakuljetuksista 

-- 	 - 

- 

Pysäytysmerkin "Ajoneuvolla ajo kielletty" käyttö edellyttää tiepiirin lupaa 
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yhteensovittaminen Onnistuu parhaiten läänitason ja paikallistason yhteistyöryhmissä 
edellä selostetulla tavalla. 

5. KUIJETUSTEN SEURANTA JA VALVONTA 

Tielaitos seuraa puutavarankuljetuksia kuten muitakin kuljetuksia haastattelemalla 
kuljettajia tien varrella tai postihaastatteluna sekä punnitsemalla ajoneuvoja auto-
maattisilla punnitusasemilla. Tutkimustietoa käytetään teiden kuormituksen seuran-
taan ja tieverkon kehittämisessä tarpeellisten liikenne-ennusteiden laatimiseen. 
Tienvarsihaastatteluista ilmoitetaan liikennemerkeillä. Automaattisilta punnitus-
asemilta kerätään tietoa liikennettä koskevaan tietokantaan, jossa yksittäisen ajo-
neuvon tietoja ei voida tunnistaa. 

Puutavarakuljetuksia voivat tarkastaa mm. poliisi ja tieviranomainen. Tieviranomaisen 
tarkastusoikeus perustuu tieliikennelain 97 §:n 2 momenttiin ,jonka mukaan kuormi-
tuksia valvomaan määrätyllä virkamiehellä on sama toimivalta kuin poliisilla. 
Tieviranomaisen tarkastuksilla pyritään estämään sallittuja suurempien kuormien 
aiheuttamia vaurioita tierakenteille ja silloille sekä torjumaan lauttojen ylikuormi-
tuksesta aiheutuva onnettomuusriski. Jos tarkastuksessa todetaan sallittujen painojen 
ylityksiä voidaan kuljetus keskeyttää, kunnes ylikuorma on poistettu. 

6. PUUTAVARAN KUIJETUSTA JA VARASTOINTIA KOSKEVAA 
PERUSTLETOA 

6.1 Kuljetusosapuolet 

Puutavaran kuljetuksen suorittajina ovat pääasiassa yksityiset pienyrittäjät. Kuljetus-
ten järjestelyistä kuljetuksenantajien puolesta huolehtivat metsäteollisuusyritykset 
ja valtion metsien osalta metsähallitus. Jokaisessa läänissä toimii kuljetuksenantajien 
yhteistyöelin. Valtakunnallisena yhteistyöorganisaationa kuljetuksenantajien puolella 
toimii Metsäalan Kuljetuksenantajat. Vastaavasti kuljetuksen suorittajia edustavat 
Suomen Kuorma-autoliitto ry ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, jolla on jokaisessa 
läänissä toimivat alueelliset jaostot. 

6.2 Puutavaran tiekuljetukset ja kuljetuskalusto 

Metsäteollisuuden käyttämästä kotimaisesta raakapuusta kuljetettiin v. 1990 kuorma- 
autolla 29,6 milj.m3  suoraan tehtaalle, 5,5 milj.m3  rautatielleja 4,7 milj.m 3  uittoon. 
Siten kuljetetusta kokonaispuumäärästä 40,8 milj.m 3 :stä 98% oli kuljetusketjun 
jossain vaiheessa kuorma-autokuljetuksessa. 

Kuorma-autokuljetusten etuna muihin kuljetusmuotoihin verrattuna on nopeus, 
joustavuus ja metsäautotieverkon laajentumisen myötä mandollisuus päästä lähelle 
hakkuualueita. Raakapuukuljetukset hoidetaan n. 1400:Ila puutavara-autolla, joista 
yli 90 % on nykyisten määräysten mukaisia 7-akselisia ajoneuvoyhdistelmiä, joiden 
kantavuus on 37,5 tonnia ja kokonaispaino 56 tonnia. 

6.3 Kuljetusten kausiluonteisuus 

Kuljetusten suunnittelussa pyritään ensisijaisesti turvaamaan metsäteollisuuden raaka- 
puun saanti. Lisäksi tavoitteena on kuljetuskaluston tasainen työllisyys ympäri 
vuoden. Metsäteollisuus pyrkii tasaamaan kuljetuksia ympärivuotisiksi ja vähentä- 
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mään teiden varrella varastoidun puutavaran määrää sekä kustannusten että puutavaran 
laadun takia. 

Koska kuljetuksiin kuitenkin joudutaan käyttämään teitä,joilla on riittävä kantavuus 
ainoastaan talvella, ajoittuu puutavarakuljetuksia käytännössä enemmän talvi-
kuukausille. Kuljetusten kausiluonteisuutta lisää myös tiestön kelirikkokausi, jolloin 
kuljetuksia joudutaan alemmalla tieverkolla rajoittamaan tai kieltämään kokonaan. 
Kelirikkokausien kuljetusrajoituksista aiheutuvaa haittaa ja tiestölle aiheutuvaa rasi-
tusta voidaan vähentää hyödyntämällä mandollisuutta ajaa 60 tonnin kokonais-
painolla maan jäätyneenä ollessa. 

Vuonna 1991 voimaan tullut laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta tulee 
vaikuttamaan osaltaan kuljetusten ajoittamiseen,sillä laissa on annettu määräajat 
kuorimattoman havupuutavaran poiskuljettamiselle metsästä (Lilte 1.5 ja 1.8). 

6.4 Puutavaran ku1jetuIsilnja varastolntiln vaikuttavat lait ja asetukset 

Puutavaran kuljetukseenja varastointiin vaikuttavat mm. seuraavat lait ja asetukset: 
Tieliikennelaki 
Tieliikenneasetus 
Ajoneuvoasetus 
Laki yleisistä teistä 
Laki metsän hyönteis-ja sienituhojen torjunnasta 
Teletoimintalaki 
Teletoiminta-asetus 
Laki ylikuormamaksusta 

Liitteessä 1 on esitetty ne edellämainittujen lakien, asetusten ja päätösten keskeiset 
kohdat, jotka vaikuttavat puutavaran kuljetukseen ja varastointiin. 

Llitteessä 2 on luettelo niistä julkaisuista, jossa on annettu tarkentavia ohjeita edellä-
mainittujen lakien ja asetusten soveltamisesta. 

7. TIENPITOA KOSKEVAA PERUSTIEFOA 

7.1 Tienpitoon liittyviä käsitteitä ja määritelmiä 

Yleisellä tiellä tarkoitetaan sellaista tietä,joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja 
jonka pitämisestä huolehditaan julkisena tehtävänä. 

Tielaitos vastaa yleisten teiden pidosta,johon kuuluu tien rakentaminen, parantaminen 
ja kunnossapito. Käytännössä 13 tiepiiriä vastaa itsenäisesti alueensa yleisten teiden 
tienpidosta. Tiepiirien rajat ja keskuspaikat on merkitty takakannessa olevalle kartalle. 

Uusi tie rakennetaan tai olemassa oleva tie parannetaan odotettavissa olevan liikenteen 
tarpeiden mukaan. Tiesuunnitelmaa laadittaessa tiepiiri pyrkii ottamaan huomioon eri 
tienkäyttäjäryhmien kuten puutavaran kuljetusten palvelutarpeet. 

Teiden kunnossapitoa varten 13 tiepiiriä on jaettu 153 tiemestaripiiriin,jotka vastaavat 
alueensa teiden päivittäisestä hoidosta (esim. auraus ja hiekoitus) sekä vuosittain 
tehtävistä kunnostustöistä (esim. ojien kunnostus). 

7.2 Tiehen liittyviä käsitteitä ja mäaritelmiä 

Tielain 3 § :ssä määritellyt tiehen kuuluvat alueet ja laitteet on esitetty kuvassa 4. 
Teihin kuuluviksi luetaan niiden liltännäisalueina pysyvästi tarvittavat: 
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1) tienpitoaineen ottamispaikat; 
2) tienpitoa varten tarpeelliset erityiset rakennus- ja varastoalueet; 
3) tien käyttäjien tarpeeseen varatut yleiset pysäköimis-ja kuormausalueet 
4) alueet, jotka ovat tarpeen tien käyttäjien lepoaja ravitsemista taikka 

ajoneuvojen huoltoa varten (levähdysalueet) ; sekä 
5) muut tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, kuten tien tai lii-

kenteen ympäristölle aiheuttamien haittojen vähentämiseksi tarvittavat 
alueet, sekä tien käyttäjienjätehuoltoon tarvittavat alueet. 

Alue,jota tarkoitetaan 1 momentissa, muodostaa tiealueen. Tiealue, jonka rajoja ei ole 
maanmittaustoimituksessa määrätty, ulottuu metrin etäisyydelle ojan tahi, missä ojaa 
ei ole tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyijästä. 

Liikennealue on asema- tai rakennuskaavassa liikennetarkoituksiin varattu alue 
(Rakennuslaki 36 §) 

Vierialueella tarkoitetaan kanden metrin etäisyydellä ojan, tahi ellei ojaa ole, kolmen 
metrin etäisyydelle tieluiskan tai leikkauksen ulkoreunasta ulottuvaa aluetta (Tielaki 
40 *) 
Suoja-alueella tarkoitetaan vierialueen ulkopuolella olevaa aluetta,joka ulottuu 20 
metrin etäisyydelle maantien tai 12 metrin etäisyydelle paikallistien ajoradan tai,jos 
ajoratoja on kaksi tai useampia, lähimmän ajoradan keskiviivasta. Erityistä syistä 
voidaan tiesuunnitelmassa tai lääninhallituksen päätöksellä pitentää sanottua etäi-
syyttä määrätyllä tiellä tai sen osalla enintään 50 metriksi (Tielaki 41*).  Valta- ja 
kantateillä suoja-alueen leveys on yleensä 30 metriä. 

Kuva 4. Yleiseen tiehen kuuluvat alueet ja laitteet 

Piennar 

Sisäluiska 
Sivuoja 

Vierialue 

Suoja-alue 

t f 

Ajorata 

Tiea lue 
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Näkemäalueella tarkoitetaan al uetta,jonka näkemäalan vapaana pitäminen sitä 
rajoittavista esteistä on tarpeen liikenneturvallisuuden takia (Tielaki 41*). 

Näkemäalueen rajojen määräämisestä on annettu yksityiskohtaiset ohjeet liikennemi-
nisteriön päätöksellä (314/81) ,jonka mukaan näkemäalue varataan 

- tien kaarrekohdassa 
- teiden risteyksissä ja liittymissä 
- tien ja rautatien tasoristeyksissä 

Näkemäalueiden rajat risteyksissä merkitään maastoon valkoisilla paaluilla. 
Näkemäalueiden sijainti ja mitat on esitetty kuvissa 5 ja 6. 

Tielaitoksella on yleisen tien tiealueeseen tieoikeus, joka tarkoittaa alueen pysyvää 
käyttöoikeutta tietarkoituksiin toisella kiinteistöön olevan oikeuden estämättä. (Tielaki 
29 §). Tienpitäjä voi hankkia tiealueen tai liitännäisalueen myös omistusoikeudella. 

Tien vieri-, suoja- ja näkemäalueeseen maanomistajalla on rajoitettu nautintaoikeus 
ja tienpitäjällä rajoitettu käyttöoikeus (Tielaki 40 § ja 41§). 

7.3 Teiden ja siltojen kantavuus 

Tien päällysrakenne mitoitetaan kestämään liikennöimisen ajoneuvojen suurimmilla 
sallituilla akseli-, tuli- ja kokonaispainoilla. Sillat on mitoitettu niiden suunnit-
teluajankohdan mitoitusmääräysten mukaisesti, joten yleisillä teillä on painorajoi-
tettuja siltoja, joiden kantavuus on pienempi kuin nykyiset suurimmat sallitut painot. 
Muulla tiestöllä ei kelirikkokausia lukuunottamatta ole painorajoituksia. Talvella 
maan jäätyneenä ollessa teiden kantavuus on suurempi kuin kesällä, joten ajo-
neuvojen suurinta sallittua kokonaispainoa on talviaikana voitu korottaa. 

Sallittujen painojen ylittäminen on teiden ja siltojen kestävyyden kannalta kohtalo-
kasta. Esimerkiksi sallitun akselipainon ylittäminen 10 prosentilla lisää tien rasitusta 
n. 50 prosentilla. Erityisesti kelirikkoaikoina tienpitäjän asettamia painorajoituksia 
tulee ehdottomasti noudattaa. 

Siltojen ja lauttojen kantavuus 

Siltojen painorajoitukset voivat varsinkin talvella estää suurimmilla sallituilla 
kokonaispainoilla liikennöimisen. Kuljetusten suunnittelua varten tielaitos julkaisee 
karttaa siltojen ja lauttojen painorajoituksista. Vuoden 1991 alussa oli yleisillä teillä 
504 painorajoitettua siltaa ja 47 lauttaa, joiden kantavuus oli alle 60 tonnia. 

Jääteiden kantavuus 

Jääteitä on yleisinä teinä käytössä pääasiassa Pohjois-Suomen lauttapaikoilla. Näille 
jääteille asetettavat painorajoitukset perustuvat taulukon 1 arvoihin. 

Taulukko 1 Jääteiden kantavuus 

Jään tehollinen 	 Suurin sallittu ajoneuvo- 
paksuus cm 	 yhdistelmän paino tonnia 

20 2,0 
40 7,0 
60 17.0 
70 23.0 
80 31,0 
90 39.0 

100 48,0 

Ohjeessa Puutavaran veteen- ja jäälleajo (ilite 2.4) on annettu kantavuusarvio myös 
105cm paksulle jäälle, mutta sitä ei voida soveltaa yleisillä teillä. 



:->--' 	:-•-: / 	.-'- 

21 Puutavaran kuljetus yleisilla teilla 

Kuva 5 Näkemäalueet tien tasoliittymässä 

Päätien nopeus- 	Näkemäkolmion suuruus 
rajoitus km/h 	Mitta A 	Mitta 	B 

m 	 m 

50 	 40 	 60 
80 	 40 	 120 

100 	 40 	 180 

Huom: Tontti-ja maatalousliittymässä mitta A = 10 m 

Kuva 6 Näkemäalue tien kaarrekohdassa 

- /I 
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7.4 Tiestön tilarajoitukset 

Vuoden 1991 alussa yleisillä teillä oli 68 siltaa, joiden vapaa alikulkukorkeus on 
pienempi kuin 4,0 metriä. Karttoja, joihin siltojen sijainti ja tiedot vapaasta alikul-
kukorkeudesta on merkitty, on saatavana tiepiireistä tai tiehallituksen paino-
tuotevarastosta. 

7.5 Kelirikkokausien huomioonotiaminen puutavaran kuljetuksissa 

Rakentamattomilla sora- ja öljysorateillä aiheuttaa roudan sulaminen keväällä kanta-
vuuden alentumista, jonka takia teille joudutaan asettamaan painorajoitus tai ne 
joudutaan kokonaan sul kemaan raskaalta liikenteeltä. 

Kelirikkokauden kesto ja painorajoitusten määrä riippuu talven ja kevään sää- 
olosuhteista. Vuonna 1990 rajoituksia jouduttiin asettamaan 4839 kilometrille eli 
6,3 prosentille tieverkon pituudesta. 

Kelirikon puutavarakulj etuksille aiheuttamia vi ivytyksiä ja lisäkustannuksia voidaan 
vähentää kuljetusten suunnittelulla yhteistyössä tiepiirin ja tiemestaripiirin kanssa. 
Kuljetusten ajoittamista varten tiepiiri voi tehdä ennusteen kelirikon alkamisesta ja 
ennakoida painorajoitusten kehittymistä erityyppisillä teillä. Lisäksi voidaan sopia 
kelirikon vaatimasta poikkeuksellisesta välivarastoinnista ja säätilan salliessa 
tilapäisistä kuljetuksista kelirikon aikana. 
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LIITE 1 

PUUTAVARAN KULJETUKSEEN JA VARASTOINTIIN 
VAJKUTTAVTEN LAKIEN, ASETUSTEN JA PÄÄTÖSTEN 
KESKEISET KOHDAT 

1.1 TIELIIKENNELAKI 267/81 

1.2 TIELIIKENNEASETUS 182/82 

1.3 AJONEUVOASETUS 233/82 

1.4 LAKI YLEISISTÄ TEISTÄ 243/54 

1.5 LAKI METSÄN HYÖNTEIS- JA 
SIENITUHOJEN TORJUNNASTA 263/9 1 

1.6 TELETOIMINTALAKI 183/87 
TELETOIMINTA-ASETUS 374/87 

1.7 LAKI YLIKUORMAMAKSUSTA 51/82 

1.8 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN 
PAATÖS METSÄN HYÖNTEIS- JA SIENI- 
TUHOJEN TORJUNNASTA 1397/28.11.1991 

Säädöksiin 31.12.1991 mennessä tehdyt muutokset on otettu huomioon 
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Puutavaran kuljetus yleisilla icillä 
Liite 1.1 

N:o 267 

Tieliikennelaki 
Anncuu Helsingissa 3 pivna huhiikuut t981 

Eduskunnan paatöksen mukaisesti säadetään: 

2 luku 

Liikennesäannöt 

27 § 
Pysä)tlärnistä ja pysäköimista koskevat 

kiellot 

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköida 
sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheu-
tuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy 
tai häiriytyy. 

Pysäyttaminen ja pysäköinti on kielletty: 
1) jalkakäytävällä, suojatidiä ja pyörätiellii 

sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä 
tat risteavaa pyoratieta; 

2) risteyksessä ja viittä metriä lähempänä 
risteivän ajoradan lähintä reunaa tai sen aja-
eltua jatkoa ajoradalla; 

3) niin lähellä rautatien tai raitiotien kis-
koja, etta siitä on haittaa kiskoliikenteelle; 

-1) siten, että liikennemerkki tai liikenneva-
loihiri kuuluva opastin peittyy; 

5) alikäytävässä ja tunnelissa: 
6) maenharjalla tai näkyvyydeltään rajoite-

tussa kaarteessa ja niiden läheisyydessa; 
7) missä ajorata ennen risteystä on sulkuvii-

voin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoi-
hin, eikä niin lähelle tällaista sulkuviivaa tai 
merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vai-
keutuu; 

8) jollei maksua ole suoritettu, sellaiselle 
pysäköiritipaikalle tai -alueelle, jonka käyttä-
rnisestä on vahvistettu maksu; sekä 

9) sulkuviivan kohdalle, milloin ajoneuvon 
ja sulkuviivari väliin jää vähemmän kuin kol-
me metriä eikä ajoneuvon ja siilkuviivan välis-
sä ole katkoviivaa. 

Polkupyörän ja mopon saa pysäyttää ja pysä-
köidä jalkakäytävälle ja pyörätielle Muunkin 
ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudat-
taen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle 
ja pyörätielle ajoneuvoon riousemista, siitä pois-
tumista, sen kuormaamista tai kuorman purka-
mista varten, milloin läheisyydessä ei ole käy-
tettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paik-
kaa ja pvsäyttämiseen on pakottavia syitä Py-
säytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuutto-
masti haitara 'jalkakäytävällä ja pyörätiellä kul-
kemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajo-
ncuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä 
ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta 
liikennettä. 

28 S 
Erityiset pysäköiritikiellot 

Pysäköinti on kielletty: 
1) kolmeakymmentä metriä lähempänä rau-

tatien tasoristeystä; 
2) kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja 

muutoinkin siien, että ajoneuvoliikenne kun-
teiscölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu; 

3) ajoradan reunan suuntaisesti pysäytetyn 
muun ajorieuvon kuin kaksipyöräisen polkupyö-
ran, mopon tai sivuvaunuttoman moottoripyö-
rän ritmalla; 

4) siten, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai 
sen kuljettaminen pois paikalta estyy; 

5) taajarnan ulkopuoldla ajoradalla, jos tie 
liikennemerkein on osoitettu etuajo-oikeutetuk-
si; sekä 

6) merkityn pysäköiritipaikan vieressä tahi 
merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneu-
vo osittainkin jää kullekin ajoneuvolle merki-
tyn paikan ulkopuolelle. 

3 luku 

Liikenteen ohjaus 

51 
Liikenteen ohjauslaitteen asellaminen 

Liikenteen ohjauslaitteen asettaa yleiselle 
tielle tie- ja vesirakennuslaitos. Kunta asettaa 
liikenteen ohjauslait teen kadulle, rakennuskaa-
vatielle, torille ja muulle vastaavanlaisdle lii-
kennealueelle. Ennen pysyväksi tarkoitetun lii-
kenteen ohjauslaitteen asettamista kunnan on 
varattava poliisillc tilaisuus antaa lausuntonsa 
asiassa, jollei asetuksella toisin säädetä. 

Muulle kuin 1 momentjssa tarkoitctulk tiel-
le liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä 
saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei 
kuitenkaan saa ilman pätevää syytä eviitä. Suos-
tumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai 
sen vieressä tehtävän työn vuoksi tat-peellisten 
tilapäisten liikennemerk]den asettamiseen. 

Taajarnaa osoittavan liikennemerkiri kytt-
misestä päättää kunta kuultuaan yleisten teiden 
osalta tie- ja vesirakennuslajtosta. Sanotun lii-
kennemerkin asettaa yleiselle tidI tie- ja vesi-
rakennuslaitos, muulle tielle kunta. 

Rautatjen tasoristeysmerkin asettaa rautatjen 
kunnossapitäjä. 
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54 S 
Liikenteen tilapäinen ohjaus 

Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi 
asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. 

Tien tilapäisestä sulkemisesta ja liikenteen 
ohjauksesta tiellä tehtävän työn, urheilukilpai-
lun tai sotilasharjoituksen vuoksi taikka muus-
ta niihin rinnastettavasta syystä säädetään ase-
tuksella. 

7 luku 

Liikennevalvonta 

93 S 
Ajoneu von pysäyttäninen ja tarkastus 

Ajoneuvo on poliisimiehen antamasta mer-
kistä pysäytettävä. 

Kuljettaja on velvollinen noudattamaan po-
liisimiehen ajoneuvon kunnon, varusteiden ja 
kuormituksen tarkastamiseksi antamia määräyk-
siä sekä sallimaan ajoneuvon liikennekelpoisuu-
den tarkastamisen. 

94 S 
Ajoasiakirjan esiuämis velvollisuus 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on 
vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle ajokortti, 
ajoneuvon rekisteriote ja muu asiakirja, jonka 
mukana pitämiseen hän on velvollinen. 

Jos ajoneuvon kuijettajalla ei ole mukanaan 
vaadittavaa ajokorttia, mutta hänen henkilölli-
syytensä on todettu ja hänellä voidaan olettaa 
olevan ajokortti, poliisimies voi sallia ajon jat-
kamisen. Tällöin kuljettaja on kuitenkin velvoi-
tettava esittämään ajokortti poliisille miiiiräajas-
sa. Vastaavasti voidaan menetellä, jos kuljet-
tajalta puuttuu muu 1 momernissa tarkoitettu 
asiakirja. 

94 a § 
14jopiirturin käytön valvonta 

Ajoneuvon kuljettajan, omistajan tai haki-
jan on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle 
hallussaan oleva ajopiirturin diagrammalevy 
tai sen jäljennös. 

Ajoneuvon omistajan tai haltijan on säilytet-
tävä käytettyjä ajopiirturin diagrammalevyjä 
kaksi vuotta ja vaadittaessa luovutettava ne tai 
niiden jäljennökset, siten kuin liikenneministe-
riö siitä määrää, tutkimustarkoituksiin käytet-
täväksi. Näin kerättyjä tietoja ei saa luvatta 
ilmaista sivulliselle. 

95 
Kuljeitajan ajokunnon valvonta 

Poliisimies voi määrätä moottorikäyttöisen 
ajoneuvon kuljettajan näkökyvyn tutkimiseksi 
tehtävään kokcescen. Kokeen saa tehdä vain 
siten ja sellaisella menetelmällä, ettei toimenpi-
teestä aiheudu tarpeetonta tai kohtuutonta 
haittaa ajoneuvon kuljettajalle. Sisäasiainminis-
teriö antaa tarkemmat ohjeet kokeen tekemi-
ses tä - 

Poliisimies määrää muihin toimenpiteisiin 
ryhtymättä kokeesta kieltaytyneen kuljettajan 
esittämään lääkärintodistuksen asuinpaikkansa 
poliisille. 

Alkoholin tai muun huumaavan aineen to-
teamiseksi tehtävästä kokeesta säädetään erik-
seen. 

96 S 
Ajoneuvon käytön estäminen 

Jos ajoneuvo ei rakenteeltaan, varusteiltaan 
tai kunnoltaan täytä säädeuyjä vaatimuksia tai 
jollei sitä ole asianmukaisesti katsastettu tai re-
kisteröity, poliisimies voi estää ajoneuvon käyt-
tämisen liikenteeseen ottamalla pois rekisteri- 
tunnukset ja rekisteriotteen tai muunlaisin tar-
vittavin keinoin. Asetuksella säädetään, millä 
ehdoin tällaisen ajoneuvon saa kuljettaa säily-
tettäväksi, korjattavaksi ja katsastettavaksi. 

Jos ajoneuvossa oleva puutteellisuus ei aiheu-
ta välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle, po-
liisimies voi ajoneuvon käyttöä estämättä mää-
rätä ajan, jonka kuluessa puutteellisuus on kor-
jattava. Poliisimies voi samalla määrätä ajoneu-
von katsastettavaksi. - 

Jos ajoneuvo on kuormattu säännösten vas-
taisesti, poliisimies voi määrätä ylikuorman pu-
rettavaksi, virheellisen kuormauksen korjatta-
vaksi tai tarvittaessa estää ajon jatkamisen. Sa-
moin poliisimies voi estää ajon jatkamisen ajo-
neuvolla, jossa on enemmän kuin sallittu mää-
rä henkilöitä. 

97 S 

Muut liikenteen valvojat 

Liikenneministeriön liikennettä valvomaan 
mäaräämällä virkamiehellä sekä autorekisterj-
keskuksen määräämällä katsastustehtäviä hoita-
valla virkamiehellä on virkatehtävissään sama 
toimivalta kuin poliisimiehellä 93-96 S:n 
mukaan. 

Tie- ja vesirakennushallituksen ajoneuvon 
mittoja, painoja ja kuormituksia valvomaan 
määräämällä virkamiehellä on näissä virkatehtä-
vissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 
93, 94 ja 96 S:n mukaan. 
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Liite 1.2 

N:o 182 

Tieliikenneasetus 
Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1982 

Liikenneministerin esittelystä säidetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain 
(267/81) nojalla: 

2 luku 

Liikenne moottoritiellä ja jnoottoriliikennetielli 

6S 
Ajoneuvoa ei saa kuljettaa moottoritien ajo- 

ratoja erottavalla keskikaistalla eikä sen ajora-
toja yhdistävällä poikittaistiellä. 

Ajoneuvoa ei saa kääntää eikä peruuttaa 
moottoritiellä eikä sen liittymä- tai 
erkanemistiellä. Ajoneuvon saa pysäyttää tai 
pysäköidä vain erityisesti osoitetulle pysäköinti-
paikalle tai levähdysalueelle. Ajoneuvon saa 
pysäyttää linja-auton pysäkille noudattaen, mitä 
merkkien 531 ja 532 kohdalla on säädetty. 

3 luku 

Liikennemerkit 

Ohjemerkit 
19 S 

Suorakaiteen muotoisilla ohjemerkeifiä anne-
taan ohjeita tienkäyttäjille sekä osoitetaan 
tienkohta, jossa merkkiin liittyvää liikennesään-
töä sovelletaan. 

Merkki 522 

Pvsäköinti kohtaamispaikalla on tien molemmilla puo-
lilla kielletty. 

Merkit 531 ja 532 

Muuta ajoneuvoa kuin linja-autoa ei saa pysäyttää 
eikä pvsiiköidä tiemerkinnöin osoitetulla matkalla 
merkin kummallekaan puolelle tai, jos merkintää ei 
ole, kahtatoista metriä lähemmäksi merkkiä. Tälle 
alueelle saa kuitenkin pysäyttää ajoneuvon siihen nou-
semista tai siitä poistumista varten, milloin se voi 
tapahtua linja-autoliikennettä estämättä. Merkki 
sijoitetaan korokkeelle tai tien reunaan. Mer-
kin yhteyteen voidaan asettaa kunnan vaakuna. tarif-
fin ja liikenteenharjoiitajarvhmän tunnus, pysäkin ni-
mi, linjojen numerotunnukset sekä linjojen päiitepis-
teiden tai reittien nimet. Pikavuorolinj-an pvsiikki 
osoitetaan merkin 532 yhteyteen asetettavalla lisä- 
kilvellä 

8 luku 

Tien tilapäinen sulkeminen 

50 S 
Suoritettaessa työtä, joka saattaa vaarantaa 

liikennettä, on tie tai tien osa, jolla työ teh-
dään, varustettava asianmukaisin liikennemer-
kein. Milloin olosuhteet sitä edellyttävät, on 
tällajncn tie tai tien osa pidettävä kokonaan 
tai osaksi suljettuna sekä työn suorittajan toi-
mesta varustettava säännösten ja määräysten 
mukaisin sulkulaittein ja merkkivaloin. 

Kunnallislaissa (953/76) tarkoitetulla jär-
jestyssäännöillä voidaan antaa paikallisia mää-
räyksiä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyt-
tävä liikenteen turvaamiseksi tiellä, milloin 
kiinteistöstä tai siinä suoritettavasta työstä voi 
aiheutua haittaa tai vaaraa liikenteelle. 
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Liite 1.3 

N:o 233 

Aj oneuvoasetus 

Annt Hdsingiss' 26 päivänä maaliskuuta 1982 

Liikenneministerin esittelyst sädetiiii 3 pivän' huhtikuuta 1981 annetun tieliikenne-
lain (267/81) 86-89 ja 108 S:n nojalla: 

4 luku 

Ajoneuvon painot ja pimitat sekä 
ajoneuvoyhdistebnät 

Painoi 

33 § 
Ajoneuvoa tiellä kuljetettaessa eivät sen ak- 

seli- ja telipaino saa ylittää seuraavia arvoja: 
a) muu kuin c kohdassa tarkoitet- 

tu akseli erillisenä tai telissä ......... 10 tn 
kuitenkin: 
linja-auton vetävänä akselina ..... 10,5 tri 
linja-auton vetävänä akselina käy- 

tettäessä linja-autoa ulkomaanliiken- 
teessä 	............................... 11,5 	tn 

b) kuorma-auton vetävä paripyö- 
rin varustettu akseli erillisenä tai te- 
lissä käytettäessä autoa ulkomailta 
tuotavan tai sinne vietäväri valmiiksi 
kuormatun kontin kuljetuksessa tai 
vastaavan perävaunun vetoon ....... 11,5 	tn 

c) yksittäispyörin varustettu akseli 
erilhisenä tai telissä: 

autossa 	........................... 8 tn 
auton perävaunussa ............... 9 tn 

d) oottorikäyttöiscn ajoneuvon kak-
siaksdinen teli, jos aksdiväli on 
vähemmän kuin 1,3 metriä tai jos 
telissä toinen akseli on ilma- ja 
toinen lehrijousitettu .............. 16 tn 

e) moottorikäyttöisen ajoneuvon 
kaksiakselinen lehtijousitettu teli 
muissa kuin d kohdassa tarkoitetuis-
sa tapauksissa. .......................18 tn 

f) moottorikäyttöisen ajoneuvon 
kaksiaksehinen 	ilmajousitettu teli 
muissa kuin d kohdassa tarkoitetuis- 
sa tapauksissa ....................... 19 tfl  

g) moottorikayttöiscn ajoneuvon kol-
miakseliricn teli, jos teliaksclien vä-
kistä pienempi on vähintään 1.3 
metriä ............................. 	 24 tn 

h) hinattavan ajoncuvon kaksjaksclj-
nen teli, jos akseliväli on vähem-
män kuin 1,3 metriä tai telin pai-
nonjakautuma ci ole symmetrinen 
taikka telissä toinen akseli on ilma- 
ja toinen lehtijousitettu ........... 	 16 tn 

i) hinattavan ajoneuvon ka.ksiakseli-
nen teli muissa kuin h kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa, jos akse-
liväli on vähintään 1.3 metriä ja 
vähemmän kuin 1,8 metriä ........ 

	 18 tri 
j) hinattavan ajoneuvon kaksiakseli-

nen teli muissa kuin h kohdassa 
tarkoiteaiissa tapauksissa, jos akse-
liväli on vähintään 1,8 metriä ..... 	 20 tn 

k) hinattavan ajoneuvon koirniaksehi-
ncn tdhi, jos tchiakschien väleista 
pienempi on vähemmän kuin 1.3 
metriä tai tehin painonjakautuma ci 
ole symrnetrinen taikka telissä vain 
yksi akseli on ilma- tai lehtijousi-
tcttu ............................. 	21 	tri 

1) hinattavan ajoneuvon kolmiaksehi-
nen teli muissa kuin k kohdassa 
tarkoiteruissa tapauksissa, jos teli-
akselien väleistä pienempi on vä- 
hintään 1,3 metriä ................ 	 24 tri 

m) hinattavan ajoneuvon kolrniakseli-
nen tcli muissa kuin k kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa, jos tdi-
aksdkn väleisrä pienempi on vä- 
hintään 1,3 metriä ................ 24 tri 
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33 a § 
1. 	Autoa 	tiella 	kuljetettaessa 	ei 	sen koko- 

naispainO saa ylittää seuraavia arvoja: 

a) 	kaksiakselincn auto ............... 17 tn 
kuitenkin 	linja-auto 	ja 	33 §:n 	b 
kohdassa 	tarkoitettu 	auto, 	jonka 
vetoakselipaino on vhintaän 11,0 

b) kolmiakselinen auto ............ 25 tn 
c) ilmajousitetulla telillä varustet- 

tu kolmiakselinen auto .............. 26 tn 
d) kolmiakselinen nivellinja-auto 28 tn 

e) 	ndiakselincn auto ................ 32 tn 
f) 	viisiakselinen auto 	................ 38 tn 

2. Auton ja perävaunun yhdistelrnän koko-
naispaino ei sitä tiellä kuljetettaessa saa ylittää 
seuraavia arvoja, jolloin akselien lukumäärää 
laskettaessa ei oteta huomioon akselipainol-
taan alle viiden tonnin akselia: 

a) auton ja puoliperävaunun yh- 
distelmä ............................. 4 tfl 

b) auton ja varsinaisen perävau-
nun yhdistelmä: 

viisiakselisena ..................... 44 tn 
kuusiakselisena ................... 48 tn 
seitsemänakselisena ............... 56 tn 
3. Tie- ja vesirakennushallitus voi määrää- 

millään yleisillä teillä ja asianomaisen tienpitä-
jän suostumuksella muillakin teillä sallia auton 
ja varsinaisen perävaunun vhdistelniän käytön, 
kun maa on jäätyileenä. seitsemänakseliselle 
\'hdistelmälle sallitun 56 tonnin sijasta enintään 
60 tonnin kokonaispainolla. Tällaisen luvan 
edellytyksenä on, ettei tässä pykälässä ja 
33 §:ssä tarkoitettuja akseli-, teli- tai kokonais-
painoja sekä 40 §:n 3 momentin c kohdan 
mukaista perävaunun ja auton painosuhdetta 
vlitetä ja että ajoneuvoyhdistelmä on hyväksyt-
ty käytettäväksi luvan mukaisiila painoilla. 

4. Moottorikäyttöisen ajoneuvon tai siihen kyt. 
ketyn hinattavan ajoneuvon taikka näiden muo-
dostarnan ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino ei 
kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisa.ä-
mällä 20 tonniin 270 kg jokaiselta 10 senttimet-
riItä, jonka ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän 
äärimmäisten akselien väli ylittää 1,80 metriä. 
Auton takimmaisen ja kokonaispainoltaan yli 10 
tonnin varsinaisen perävaunun etummaisen akse-
lin välin tulee olla vähintään 3,0 metriä. 

5. Auton ja siihen kytketyn perävaunun yh-
teenlaskettu kokonaispaino ei myöskään saa yht-
tää määrää, joka saadaan la.skemalla yksi tonni 
vetoauton moottorin ECE-, ISO- tai DIN-järjes-
telmän mukaan mitatun tehon jokaista 4,4 kilo-
wartia kohti. 

6. Teloin varustetun ajoneuvon kokonaispaino 
saa olla enintään 20 tonnia. 

7. Moottorikäyttöisen ajoneuvon omasta pai-
nosta ja kokonaispainosta tulee vähintään 20 
prosenttia kohdistua ohjaavaan etuakseliin tai 
-akseleihin. 

34 § 
1. 	Moottorikäyttöisen ajoneuvon pituus 	ei 

saa ylittää seuraavia arvoja: 
a)linja-auto 	...................... 14,5 m 
nivelrakenteisena kuitenkin 18 m 
b) 	muu 	moottorikäyttöinen ajo- 

neuvo 	............................... 12 m 

2. Perävaunun pituus ilman kytkinlaitteita ei 
saa ylittää suraavia arvoja: 

a) puoliperävaunu: 
vetotapista 	perävaunun 	perään 

(vetopituus) 	......................... 12 m 

vetotapin pystyakselista vaakata-
sossa mihin tahansa sen etupuolella 
olevaan kohtaan mitattuna .......... 2,04 n. 

varsinainen perävaunu: 
yksiakselisena tai sitä vastaavalla 

telillä varustettuna .................. 8,5 m 

kaksi- tai useampiakselisena 	 12,5 rrt 

3. Ajoneuvoyhdistelmän pituus ei saa ylittää 
seuraavia arvoja: 

a) kuorma-auton ja 	puoliperä- 
vaunun yhdistelmä sekä muu kuin 
b—d kohdassa tarkoitettu ajoneu- 
voyhdistelmä ........................ 16,5 m 

b) kuorma-auton 	ja 	erityisesti 
pylväiden tai vastaavien pitkien esi- 
neiden 	kuljetukseen 	tarkoitetun 
puoliperävaunun yhdistelmä 20 m 

c) auton ja yksiakselisen tai sitä 
vastaavalla telillä varustetun varsi- 
naisen perävaunun tai hinattavan 
laitteen 	yhdistelmä .................. 18,35 m 

josta mitasta kuormatilojen ulko- 
pituuksien 	summa .................. 15,65 m 

ja etäisyys vetoauton kuormafl- 
lan etupäästä hinattavan ajoneuvon 
kuormatilan takapäähän ........... 16,00 m 

d) kuorma-auton ja 	kaksi- 	tai 
useampiakselisen varsinaisen perä- 
vaunun 	yhdistelmä .................. 22 m 

35 § 
1. Ajorieuvon suurin sallittu korkeus on 4,0 

metriä ja leveys 2,6 metriä. 

1 a. Kaksipyöräisen polkupyörän ja mopon 
suurin sallittu leveys on 1 momentista poiketen 
0,80 metriä. Useampipyöräisen polkupyörän ja 
mopon suurin sallittu leveys on 1,25 metriä. 

2. Kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n 
autoon kytketyn varsinaisen perävaunun leveys 
saa ylittää vetoauton leveyden. Jos perävaunun 
leveys on suurempi kuin 2,30 metriä, perävau-
nun leveys saa kuitenkin olla enintään 0,60 
metriä vetoauton rekisteriin merkittyä leveyttä 
suurempi. 

3. Muun kuin 2 momentissa tarkoitetun var-
sinaisen perävaunun leveys saa ylittää vetoau-

ton leveyden enintään 0,15 metriä. Puoliperä-
vaunun leveys saa ylittää vetoauton etuakselin 
kohdalta mitatun leveyden enintään 0,30 met- 
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riä. Erikoiskuljetusperävaunu ja autoon kyt-
kettävä hinattava laite saa olla vetoautoa le-
veämpi. 

4. Ajoneuvon leveyttä määrättäessä ei taus-
tapeiliä, suuntavaloja eikä sivuvaloja oteta 
huomioon, ei myöskään tienpitoon käytetta-
vässä ajoneuvossa siihen tilapäisesti kiinnitetty -
jä laitteita. 

35 a § 

2. Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän tulee 
olla siten kääntyvä, että uloimman etukulman 
kulkiessa 12,5 metrin säteisen ympyrän kaarta 
pitkin sisäsivu kulkee vähintään 5,0 metrin tai, 
jos on kyse 33 §:n b kohdassa tarkoitetun 
ajoneuvon ja sen perävaunun yhdistelmästä, 
vähintään 5,3 metrin säteistä kaarta pitkin. 

3. Yli 13 metriä pitkän linja-auton tulee 
kuitenkin olla siten kääntyvä, että uloimman 
etukulman kulkiessa 14 metrin säteistä ympy-
rän kaarta pitkin sisäsivu kulkee vähintään 6,0 
metrin säteistä kaarta pitkin. Lisäksi linja- 
auton korin tulee olla siten mitoitettu, että 
lähdettäessä autolla lii k keelle ohjauksen ollessa 
12,0 metrin säteistä kääntöympyrää vastaavas-
sa asennossa tai, milloin kääntöympyrä on tätä 
suurempi, pienintä kääntöympyrää vastaavassa 
asennossa, korin äärimmäisen takakulman siir -
tymä auton sivun määräämästä pituussuuntai-
sesta pystytasosta mitattuna on enintään 0,8 
metriä. Nivellinja-autolla saa tässä tarkoitettu 
sivusuuntainen siirtyrnä kuitenkin olla enintään 
1,2 metriä. 
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Liite 1.4 

N:o 243. 

Laki 
yleisistä teistä. 

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuut.a 1954. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 	
11 § 

1 luku. 
Yleisiä säännöksiä. 

Tiehen kuuluvat ajorata ja muut liikennera-
dat, niin kuin jalkakäytävä ja polkupyörätie, 
sekä niiden säilymistä ja käyttämistä varten 
pysyvästi tarvittavat alueet, rakenteet ja lait-
teet, kuten piennar, luiska, pengermä, oja, 
keski-, väli-ja rajakaista, kohtaamis-, käänty-
mis- tai pysähdyspaikka, tiehen välittömästi 
liittyvä vähäinen varasto- tai pysäköimisalue 
sekä valaistuslaitteet ja liikennevalot, kaide, 
rumpu, silta, melueste, lautta laitureineen ja 
väylineen, laivalaituri tai varalaskupaikka, 
joka on määrätty tiehen liitettäväksi, ja tie- 
merkki. Tiehen kuuluu niin ikään alue, joka 
tarvitaan valtakunnan rajan ylittävästä tielii-
kenteestä aiheutuvaa tuifi- ja pas'sintarkastus-
ta varten. (23.1.1981/51) 

Teihin kuuluviksi luetaan niiden liitännäis-
alueina pysyvästi tarvittavat: 

1) tienpitoaineen ottamispaikat; 
2) tienpitoa varten tarpeelliset erityiset ra-

kennus- tai varastoalueet; 
3) tien käyttäjien tarpeeseen varatut yleiset 

pysäköimis- ja kuormausalueet 
4) alueet, jotka ovat tarpeen tien käyttäjien 

lepoa ja ravitsemista taikka ajoneuvojen huol-
toa varten (levähdysalueet); sekä 

5) muut tienpitoa tai liikennettä varten tar-
peelliset alueet, kuten tien tai liikenteen ympä-
ristölle aiheuttamien haittojen vähentämiseksi 
tarvittavat alueet, sekä tien käyttäjien jäte- 
huoltoon tarvittavat alueet. 

(23.1.1981/51) 
Alue, jota tarkoitetaan 1 momentissa, muo-

dostaa tiealueen. Tiealue, jonka rajoja ei ole 
maanmittaustoimituksessa määrätty, ulottuu 
metrin etäisyydelle ojan tahi, missä ojaa ei ole 
tieluiskan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. 
(12.6.1964/323) 

9 

Tien liitännäisahte voidaan perustaa ja tie 
parantaa yleisen tarpeen sitä vaatiessa. 

Tie on pidettävä liikennettä tyydyttävässä 
kunnossa. 

Tien kunnossapitoon kuuluvat: 
1) tienpitoaineen toimittaminen tielle, tien 

tasaisena pitäminen, tiepölyn sitominen, mil-
loin se katsotaan tarpeelliseksi, tien puhtaa-
napito, jätehuolto siten kuin siitä on erikseen 
säädetty, toimenpiteet tien kuivana pitämisek-
si, rummun korjaaminen ja uusiminen sekä 
sillan, laitunn, varalaskupaikan ja lautan pi-
täminen käyttökunnossa; (31.8.1978/676) 

2) kaiteen, tiemerkin tai muun sellaisen 
laitteen asettaminen; (23.1.1981/51) 

3) rakennusten, varastojen ja laitteiden, 
luonnonesteiden sekä puiden, pensaiden ja 
tarvittaessa muunkin kasvillisuuden poistami-
nen tiealueelta ja tien varrelta, jollei toimenpi- 
dettä sen vaatimien kustannusten suuruuden 
vuoksi ole pidettävä tien parantamisena 

4) lautan kuljettaminen, jäätien järjestämi-
nen lauttayhteyden sijaan, sillan vartioiminen 
sekä liikkuvan sillan avaaminen ja sulkemi-
nen; 

5) lumi- ja jääesteiden poistamiseksi sekä 
tulvan sattuessa tien liikennekelpoisena pitä-
miseksi tarvittavat toimenpiteet, näihin luet-
tuna myös tien viitoittaminen; 

6) tilapäisen kulkutien järjestäminen lu-
mentulon tai muun luonnonesteen taikka tien 
vaurioitumisen johdosta, sekä 

7) muut toimenpiteet, jotka tarkoittavat 
tien pysyttämistä liikennettä tyydyttävässä 
kunnossa tai tien varrella olevien esteiden 
poistamista. 

Jos 2 momentissa mainittu toimenpide suo-
ritetaan tien tekemisen yhteydessä, se luetaan 
tien tekemiseksi. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei kos-
ke tien käyttäjien tarpeeseen varatun kuor-
mausalueen kunnossapitoa. Niihin alueisiin, 
jotka on varattu tien käyttäjien lepoa ja ravit-
semista tai ajoneuvojen huoltoa varten, sovel-
letaan 1 ja 2 momentin säännöksiä, jollei 
alueen kunnossapidosta ole sopimuksella tai 
muutoin toisin määrätty. (9.8.1963/404) 
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6 luku. 
Tienvarsia koskevat maan käyttä.misen 

rajoitukset. 

- 	 41. 
Rakennusta ei saa pitää tien vienalueella. 

Tämän alueen ulkopuolellakin on rakennus-
ten pitäminen kielletty alueella, joka ulottuu 
20 metrin etäisyydelle maantien tai 12 metrin 
etäisyydelle paikallistien ajoradan tai, jos ajo- 
ratoja on kaksi tai useampia, lähimpänä ole-
van ajoradan keskiviivasta (suoja-alue). Eri-
tyisistä syistä voidaan tiesuunnitelmassa tai 
lääninhallituksen päätöksellä pitentää sanot-
tua etäisyyttä määrätyllä tiellä tai sen osalla 
enintään 50 metriksi. Yleisen tarpeen vaaties-
sa etäisyytti voidaan samoin pitentää enin-
tään 300 metriksi tiehen kuuluvan varalasku-
paikan kohdalla sekä pituussuunnassa sen 
kummastakin päästä 750 metrin etäisyydelle 
ulottuvalla jatkeella. (15.4.1988/334) 

Tien kaarrekohdassa taikka missä tiehen 
liittyy toinen yleinen tie tai yleisesti liikennöi-
ty yksityinen tie tahi sen poikki kulkee rauta-
tie, raitiotie tai vesireitti, älköön rakennusta 
pidettäkö, suoja-alueen ulkopuolellakaan, se!_ 
laisella alueella, jolla näkemäalan vapaana pi-
täminen sitä rajoittavista esteistä on tarpeen 
liikenneturvallisuuden vuoksi (näkemäalue). 

Tien vien-, suoja- tai näkemäalueella on 
kielletty pitämästä sellaista varastoa, aitaa tai 
muuta laitetta, josta tai jonka käytöstä aiheu-
tuu vaaraa liikenteelle tai josta on haittaa 
tienpidolle. 

Eräistä lievennyksistä tämän pykälän sään-
nöksiin säädetään 42 §:ssä. Näiden lievennys-
ten lisäksi voidaan, milloin harkitaan syytä 
siihen olevan, antaa lupa poikkeusten tekemi-
seen 1 ja 2 momentissa mainitusta kiellosta 
lääninhallituksen ja 3 momentissa olevasta 
kiellosta tienpitoviranomaisen päätöksellä. 
Milloin tienpitoviranomainen on evännyt lu-
van, asianosaisella on oikeus saattaa asia lää-
ninhallituksen tutkittavaksi. 

Johtopylväiden asettamisesta tien viereen 
on säädetty erikseen. 

8 luku. 

Yärjestystä ja turvallisuutta koskevia 
säännöksiä. 

50 § 
Tien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn 

edistämiseksi tie- ja vesirakennushallitus voi 
päätöksellään antaa määräyksiä tai kieltoja 
yksityisten teiden liittämisestä asemakaava- 
tai rakennuskaava-alueen ulkopuolella ole-
vaan tai tehtävään maantiehen tai sen osaan 
ja sille johtavien yksityisten teiden liittymien 
käyttämisestä. Erityisestä syystä [kulkulaitos-
ten ja yleisten töiden] ministeriö voi päätök-
sellään määrätä, että tässä momentiss.a olevia 
säännöksiä saa soveltaa myös tiettyyn paikal-
listiehen tai sen osaan. 

Jos asema- tai rakennuskaava-alueen ulko-
puolella kielletään käyttämästä ennestään ole-
vaa yksityisen tien liittymää, on kulkuyhtey-
den järjestämiseksi laadittava lääninhallituk-
sen hyväksyttävä järjestelysuunnitelma, jossa 
tarpeen mukaan määrätään tehtäväksi yksi-
tyinen tie tai liittymä tahi perustettavaksi oi-
keus ennestään olevaan yksityiseen tiehen tai 
33 §:n mukaisesti yleisenä tienä lakkautettuun 
taikka lakkaavaan tiehen tai tieosaan. Järjes-
telysuunnitelman toteuttamisen jälkeen tai 
tien tekemisen yhteydessä väliaikaisena järjes-
telynä sitä ennenkin, jos tienpitoviranomai-
nen katsoo sen välttämättömäksi ja hyväksyt-
tävä kulkuyhteys on tilapäisesti järjestetty, 
voidaan kielletty liittymä poistaa tai sen käyt-
tö estää tienpitoviranomaisen toimesta. 
(23.1.1981/51) 

52 § 
Edellä 50 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

kiellon estämättä tienpitoviranomainen voi, 
milloin muuttuneet olosuhteet tai muut paina-
vat syyt antavat siihen aihetta, sallia yksityi-
sen tien liittämisen kiellon alaiseen yleiseen 
tiehen tai kielletyn liittymän käyttämisen, jos 
kiinteistön tarkoituksenmukainen käyttö sitä 
vaatii ja liikenneturvallisuudelle siitä aiheutu-
va vaara harkitaan vähäiseksi. 

Yksityisen tien liittämiseen sellaiseen maan- 
tiehen, jolle ei ole annettu 50 §:n 1 momentin 
mukaista kieltoa, tarvitaan tienpitoviran-
omaisen lupa. Lupa, johon voidaan sisällyttää 
tarpeellisiksi katsottavia ehtoja, on myönnet- 
tävä, jos liittäminen on tarpeen ktinteiston 
käyttämiseksi ja liittymästä on riittävä vapaa 
näkymä maantien kumpaankin suuntaan ja se 
sijainniltaan suhteessa muihin risteyksiin ja 
liittymiin on sellainen, ettei liikenneturvalli-
suus sen takia vaarannu. Erityisestä syystä 
[kulkulaitosten ja yleisten töiden] ministeriö 
voi päätöksellään määrätä, että tämän mo-
mentin säännöksiä on sovellettava myös tiet-
tyyn paikallistiehen tai sen osaan. Jos yksityi-
nen tie on liitettävä paikallistiehen eikä täl-
laista ministeriön päätöstä ole annettu, on liit-
täminen teiden yhtymäkohdassa toimitettava 
tienpitoviranomaisen ohjeiden mukaan sillä 
tavoin, että yksityisestä tiestä liikenteelle ai-
heutuva vaara voidaan mandollisimman suu-
ressa määrin välttää. 

Ne rakenteet ja laitteet yleisen tien alueella, 
jotka ovat tarpeen yksityisen tien liittäruiseksi 
yleiseen, on yksityisen tien pitäjä velvollinen 
tekemään ja pitämään kunnossa tienpitovi-
ranomaisen ohjeiden mukaan sillä tavoin, et-
tei niistä ole vaaraa yleisen tien liikenteelle tai 
sen kunnossapidolle ja saa tienpitoviranomai- 
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nen, milloin syytä siihen on, ottaa tehdäkseen 
tähän kuuluvan työn asianomaisen kustan-
nuksella. Jos ennestään oleva yksityinen tie 
yhtyy yleiseen tiehen siten, että siitä aiheutuu 
vaaraa liikenteelle, yksityisen tien pitäjä on 
velvollinen ryhtymään tienpitoviranomaisen 
ohjeiden mukaan toimenpiteisiin liittämisen 
toimittamiseksi sillä tavoin, että vaara, mikäli 
mandollista, väitetään. 

Jos yleinen tie tehdään siten, että se katkai-
see ennestään olevan yksityisen tien taikka jos 
tietä levennetään, korotetaan tai alennetaan 
niin, että pääsy sille ennestään olevalta yksi-
tyiseltä tieltä huomattavasti vaikeutuu, ylei-
sen tien pitäjän velvollisuutena on kustannuk-
sellaan huolehtia yksityisen tien johtamiseksi 
yleisen tien poikki taikka sen liittämiseksi 
yleiseen tiehen tarpeellisten laitteiden ja niihin 
liittyvien töiden tekemisestä. Mitä tässä mo-
mentissa säädetään yksityisestä tiestä, koskee 
vastaavasti rakennuskaavatietä. 

Mitä 50 §:n 1 momentissaja tämän pykälän 
1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske moot-
toriteitä eikä moottoriliikenneteitä, joille pää-
systä yleiseltä tai yksityiseltä tieltä voidaan 
määrätä vain tiesuunnitelmassa. (22.1.1971/ 
44) 

Mitä tässä laissa säädetään yksityisen tien 
liittämisestä yleiseen tiehen tai sille johtavan 
yksityisen tien hittymän käyttämisestä, kos-
kee soveltuvin osin myös yksityisen tien teke-
mistä vahvistetun tiesuunnitelman tarkoitta-
malle tiealueelle. Yksityisellä tiellä tarkoite-
taan tässä laissa myös sellaista yksityiseen tie-
hen verrattavaa tietä tai liittymää, johon yk-
sityisistä teistä annettua lakia (358/62) ei so-
velleta. Kuitenkin saa 50 §:n 1 momentin ja 
tämän pykälän 2 momentin säännösten estä-
mättä tienpitoviranomaisen ohjeiden mukaan 
tehdä muuhun yleiseen tiehen kuin moottori- 
tiehen tai moottoriliikennetiehen sellaisen liit-
tymän, jota käytetään yksinomaan maata-
lous- tai metsätalousajoon (maatalousliitty-
mä), jollei liittymästä aiheudu huomattavaa 
vaaraa liikenneturvalljsuudelle. (22.1.1971/44) 

Asianosaisella on oikeus saattaa tienpitovi-
ranomaisen tämän pykälän perusteella teke-
mä ratkaisu tai antama ohje lääninhallituksen 
tutkittavaksi.  

53 § (24i11961/518) 
Tiealuccsecn kohdistuvaa työtä, kuten vie-

märin kaivamista tien alitse, maitolaiturita-
santeen ja sen laiturirakennelman sekä mui-
den laitteiden tekemistä tiealueelle tai johto-
jen asettamista tien yli, älköön kukaan, jollei 
erityisestä säännöksestä muuta johdu, suorit-
tako ilman tienpitoviranomaisen lupaa. Mil-
loin sellainen lupa ei ole tarpeen, on ennen 
työhön ryhtymistä tehtävä asiasta ilmoitus sa-
notulle viranomaiselle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen raken-
teiden ja laitteiden tekemisen ja kunnossapi-
don osalta on muutoin soveltuvin osin nouda-
tettava, mitä 52 §:n 3 momentissa on säädet-
ty. Tienpitäjän tulee kuitenkin huolehtia lu-
paehtojen mukaisesti rakennetun, ajorataan 
välittömästi liittyvän, käytössä olevan maito-
laituritasanteen koneellisesta talviauraukses-
ta, mikäli ajorata pidetään koneellisesti va-
paana lumi- ja jääesteistä. 

59 § (23.1.1981/51) 
Jos ajoneuvoliikenne saattaa vaurioittaa 

tietä, joka roudan sulamisen tai sateen vuoksi 
tahi muusta tällaisesta syystä on rakenteel-
taan heikentynyt, voi tienpitoviranomainen 
toistaiseksi tai määräajaksi kieltää tiellä tai 
sen osalla liikenteen tai rajoittaa sitä. 
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Liite 1.5 

N:o 263 

Laki 
metsän h}'önteis- ja sienituhojen torjunnasta 

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1991 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Lain soveltamisala 
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjumises-

ta säädetaän tässä laissa. 
Hyönteis- ja sienituhoilla tarkoitetaan tässä 

laissa hyönteisten ja sienten metsässä kasvaville 
puille välittömästi tai välillisesti aiheuttamia 
sellaisia tauteja ja muita vahinkoja, joista ai-
heutuu merkittävää puun tuoton vähentymistä 
tai laadun heikkenemistä. 

Maa- ja metsätalousministeriö saa antaa 4 ja 
6 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä myös baktee-
rien, virusten ja muiden eliöiden aiheuttamien 
metsätuhojen ehkäisemiseksi. 

2 

Puutavaran poistaminen hakkuupaikalta ja vä- 
livarastosta 

Puutavaran omistaja on velvollinen huoleh-
timaan, että 

1) syyskuun alun ja toukokuun lopun välise-
nä aikana kaadettu ainespuun mittavaatimuk-
set täyttävä mäntypuutavara kuljetetaan pois 
hakkuupaikalta tai välivarastosta Oulun ja La-
pin lääneissä viimeistään 15 päivänä heinäkuu-
ta ja muissa lääneissä viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta ja 

2) syyskuun alun ja kesäkuun lopun välisenä 
aikana kaadettu ainespuun mittavaatimukset 
täyttävä kuusipuutavara kuljetetaan pois hak-
kuupaikalta tai välivarastosta Oulun ja Lapin 
lääneissä viimeistään 15 päivänä elokuuta ja 
muissa lääneissä viimeistään 1 päivänä elokuu-
ta, tai että 

3) puutavara poiskuljettamisen sijasta 
a) kuoritaan viimeistään yhtä kuukautta en-

nen kuljettamisdlle säädettyä määräaikaa taik-
ka 

b) sijoitetaan, peitetään tai sille suoritetaan 
muita toimenpiteitä siten, ettei puutavarasta 
ilmeisestikään merkittävästi pääse leviämään 
metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä. 

Edellä 1 momentissa säädettyä velvollisuutta 
ei kuitenkaan ole, jos sen noudattaminen ai-
heuttaisi ennalta arvaamattomat olosuhteet 
huomioon ottaen kohtuutonta haittaa puutava-
ran korjuun ja kuljetuksen järjestämiselle tai 
kohtuuttoman suuria kustannuksia. 

3 

Puutavaran varastointi 
Havupuutavaran varastointi tehtaalla, uiton 

toimintapaikassa tai muulla pysyvällä varas-
tointipaikalla on mandollisuuksien mukaan 
järjestettävä siten, ettei metsätuhoja aiheutta-
via hyönteisiä merkittävästi leviä varastoidusta 
puutavarasta toisen metsään. 

Hyönteis- ja sienituhojen 
ennalta ehkäiseminen 

Metsän hyönteistuhojen ehkäisemiseksi maa- 
ja metsätalousministeriö voi antaa määräyksiä 
sellaisen ainespuun mittavaatimukset täyttä-
mättömän havupuun käsittelystä, jossa tuhoa 
aiheuttavat hyönteiset voivat merkittävästi li-
sää ntyä. 

Metsän sienituhojen ehkäisemiseksi maa- ja 
metsätalousministeriö voi antaa määräyksiä 
taimikonhoitotöiden ja hak kuiden yhteydessä 
suoritettavista toimenpiteistä. 

Metsätuhojen yleiseksi ehkäisemiseksi maa- 
ja metsätalousministeriö voi antaa määräyksiä 
metsänviljelyn toteutustavoista. 

Vahingoittuneiden puiden 
poistaminen metsästä 

Jos metsässä on merkittävästi myrskyn, lu-
men, metsäpalon tai muun tuhonaiheuttajan 
'ahingoittamia havupuita, maanomistaja on 
velvollinen huolehtimaan, että puut poistetaan 
metsästä viimeistään seuraavana kesänä ennen 

2 §:ssä puutavaran pois kuljettamiselle sääde-
tyn määräajan päättymistä tai suoritetaan met-
sätuhoja aiheuttavien hyönteisten leviämisen 
estämiseksi muita tarpeellisia toimenpiteitä. 

Jos 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet 
muodostuvat kustannuksiltaan tai muutoin 
kohtuuttomiksi, ei maanomistaja ole velvolli-
nen toimenpiteitä suorittamaan. 
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Liite 1.6 

N:o 183 

Teletoimintalaki 
Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säadetään: 

6 luku 
Erinäiset säännökset 

31 § 
Te/ekaape/eita vaarantava työ 

Ennen telekaapeleita vaarantavaan työhön ryh-
tymistä on työn suorittajan vaurioiden välttämi-
seksi selvitettävä työalueella mandollisesti olevien 
telekaapelien sijainti. Telelaitosten tulee antaa 
maksutta tietoja tekkaapelien sijainnista. 

N:o 374 

Teletoiminta-asetus 
Annettu Helsingissa 3 päivänä huhtikuuta 1987 

Liikenneministerin esittelystä säädetään 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain 
(183/87) 1, 19 ja 32 §:n nojalla: 

Telekaapelien sijoittaminen 

Tektoimintalain 31 §:ssä tarkoitettuja telekaa-
peleita vaarantavia töitä ovat maarakennustyöt 
kuten kaivuu-, maansiirto-, pengerrys-, räjäytys-, 
louhinta-, paalutus- ja kairaustyöt, vesirakennus-
työt kuten ruoppaus sekä metsätyöt samoin kuin 
muut sellaiset työt, jotka saattavat vaurioittaa 
telekaapeleita. 

Telelaitosten tulee järjestää telekaapeleiden si-
jaintitietopalvelu. Sijaintitiedustelun saatpaan te-
lelaitoksen tulee selvittää, missä määrin suoritet-
tava työ vaarantaa telekaapeleita, ja antaa niiden 
suojelemiseksi tarvittavat tiedot ja ohjeet työn 
suorittajalle. Tiedustelu on tehtävä hyvissä ajoin 
ennen työn suunniteltua aloittamista. 

Liikenneministeriö voi antaa tarkempia mää- 
räyksiä ja ohjeita sijaintitietopalvelun järjestämi-
sestä ja kaapelien suojelusta. 
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Liite 1.7 

Laki 
ylikuormamaksustn 

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1982 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään 

is 
So veltamisa.(a 

Ylikuorman kuljettamisesta tavaran kuljetuk-
seen tarkoitetussa moottorilcäyttöisessä ajoneu-
vossa tai sen perävaunussa tiellikenneaissa 
(267/81) tai sitä vastaavassa Ahvenanmaan 
maakuntalaissa tarkoitetulla tiellä määrätään 
valtiolle maksettava ylikuormamaksu tämän 
lain mukaan. 

Tätä lakia sovelletaan traktorilla ja sen perä-
vaunulla suoritettavaan kuljetukseen vain s11-
loin, kun kuljetukseen vaaditaan ammattimai-
sesta moottoriajoneuvoliikenteestä annettujen 
säännösten mukaan liikennelupa. 

Ylikuormarnaksu määrätään vain sellaisesta 
ylikuormasta, jonka liikenteen valvoja toteaa 
välittömästi kuljetuksen aikana. 

2S 
Maksuvelvollinen 

Ylikuormamaksu määrätään sen maksettavak-
si, joka ylikuorman kuljettamisen aikaan on 
kuljetukseen käytetyn ajoneuvon omistaja. Jos 
ylikuorma on ajoneuvoyhdistelinässä, ylikuor-
mamaksu määrätään vetoajoneuvon omistajan 
maksettavaksi. Jos ajoneuvo on toisen py-
syvässä hallinnassa, maksu määrätään kuiten-
kin haltijan maksettavaksi. 

Maksuvelvollinen voidaan määrätä moottori-
ajoneuvorekisterissä olevan tiedon mukaan, jol-
lei rekisteritietoa näytetä virheelliseksi. 

Ylikuormamaksu määrätään kuljetustehtävän 
antajan maksettavaksi, jos hänen rahtikirjaan 
ilmoittarnansa tai muutoin antamansa kuorman 
painoa tai tilavuutta koskeva virheellinen tieto 
on johtanut ylikuorman syntyniseen. 

3S 
Maksuvelvollisuudesta vapautuminen 

Ylikuorrnamaksua ei määrätä, jos maksuvel-
vollinen voi saattaa todennäköiseksi, että ajo-
neuvo ylikuormaa kuljetettaessa oli ollut luvat-
tomasti kuljettajan käytössä. 

Maksun peruste 

Ylikuormamaksu määrätään 'joneuvon tai 
ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonaispainon 
taikka sallitun akseli- tai telipainon ylittävästä 
painosta siltä osin, kuin ylitys on enemmän 
kuin 5 prosenttia sallitusta kokonaispainosta 
taikka enemmän kuin 10 prosenttia sallitusta 
akseli- tai telipainosta. 

Ajoneuvoyhdistelmän 	osalta 	miärätään 
maksu joko yhdistelmän sallitun kokonaispai- 

non ylityksen tai yhdistelmäan kuuluvien ajo-
neuvojen kokonaispainojen ylitysten yhteis-
määrän perusteella sen mukaan, kumpi on 
suurempi. 

Jos akseli- ja telipainojen 1 momentin mu-
kaan huomioon otettavien ylitysten yhteis-
määrä on suurempi kuin huomioon otettava 
kokonaispainon ylitys, ylikuormamaksu määrä-
tään sanotun yhteismäärän perusteella. 

Milloin kuljetuksessa sallitaan erityisen lu-
van perusteella tiellä yleisesti sallittuja pai-
noja suurempia painoja, määrätään yLikuorma-
maksu akseli-, tel- tai kokonaispainon ylityksen 
koko siltä osalta, jolla paino ylittää lupaan 
merkityn vastaavan painon. 

Maksun suuruus 

Ylikuormamaksu on jokaiselta 4 §:n inukai-
sesti lasketun ylityksen taydeltä sadalta kilolta 
60 markkaa. Jokaiselta 2 000 kiloa ylittavälta 
sadalta kilolta on maksu kuitenkin 180 mark-
kaa ja jokaiselta 4 000 kiloa ylittävältä sadalta 
kilolta 240 markkaa. 

6S 
Ylikuorman toteaminen 

Ylikuorma todetaan punnitsemalla akseli- ja 
telipainot tai kokonaispaino. Ylikuorma voi-
daan todeta myös laskemalla kuorman paino 
tilavuuden perusteella, rahtikirjoista tai muul-
la luotettavalla tavalla. 

Liikenteen valvoja voi ylikuorman totea-
miseksi määrätä ajoneuvon kuljetettavaksi 
kiinteään punnituspaik kaan, jos ajoneuvossa 
todennäköisiri syin epäillään kuljetettavan yli-
kuormaa. Määräyksestä ei saa aiheutua koh-
tuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta ajan-
hukkaa. 

7S 
Kuljetuksen jatkaminen 

Jos liikenteen valvoja on kieltänyt jatka. 
maita ylikuorman kuljettamista, mutta sitä 
kiellosta ja annetusta maksumääräysilmoituk-
sesta huolimatta jatketaan, voidaan ylikuorma- 
maksun määrääjän harkinnan mukaan rnäärätii 
uusi ylikuormarnaksu. 

8S 
Maksun määrääminen 

Ylikuormamaksun määrää sen poliisipiirin 
päällikkö, jossa ylikuorma on todettu (maksu- 
määräys). 

Pohisipiirin ohjesäännössä voidaan määrätä, 
että maksumääräyksen voi poliisipiirin päälli-
kön sijasta antaa muu poliisipiirin toimenhal- 
tija. 
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Ylikuormamaksu voidaan yksittaistapauksis-
sa jättää märäämättä tai poistaa, jos ylikuor-
man kuljettaminen on johtunut olosuhteet 
huomioon ottaen anteeksiannettavasta huomaa-
rnattomuudesta tai muusta siihen verrattavasta 
erityisestä syystä. 

9S 
Ylikuormasla ilmoittami.nen 

Kun liikenteen valvoja on todennut ylikuor-
man, josta voidaan määrätä ylikuormamaksu, 
hänn on heti kii-jallisesti ilmoitettavä äsiasta 
asianomaiseen poliisipiiriin ylikuormamaksun 
määräämistä varten. Ajoneuvon kuljettajalle 
on samalla annettava jäljennös ilmoituksesta. 

10 S 
Ulkomaisen ajoneuvon maastavientikielto 

Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa, jossa to-
detusta ylikuormasta on määrättävä ylikuor-
mamaksu, ei saa viedä maasta ennen ylikuorma- 
maksun maksamista. Maksun määrääjä voi 
kuitenkin sallia ajoneuvon maastaviennin, mil-
loin ylikuormamaksun maksamisesta on asetet-
tu hyväksyttävä vakuus. 

Kun liikenteen valvoja on todennut 1 mo-
mentissa tarkoitetussa ajoneuvossa ylikuorman, 
ajoneuvo on hänen valvonnassaan siirrettävä 
lähimmälle poliisin tai tulliviranomaisen valvo-
malle paikalle, kunnes ylikuorniamaksu on 
maksettu. Jos kuljettaja kieltäytyy siirsämästä 
ajoneuvoa, on valvojan huolehdittava siirtämi- 
sestä. Tarvittaessa saa poliisi- tai tulliviran-
omainen ottaa sellaisen ajoneuvon tunnusmer-
kit haltuunsa. 

Vieraan valtion omistamaan ajoneuvoon koh-
distettavien tässä pykiilässä tarkoitet'tujen toi-
menpiteiden osalta on voimassa, mitä ystäväl-
lisissä suhteissa olevan valtion Suomessa ole-
van omaisuuden 'takavarikoimisesta ja asetta-
misesta myyinis- tahi huikkaarniskieion alaisek-
si annetussa laissa (144/21) on säädetty. 

11 S 
Ylikuorman toteaminen tullitoimipaikassa 

Jos tullitoimipaikassa todetaan, että maahan 
saapuvassa ajoneuvossa on ylikuormaa, josta tä-
män lain mukaan olisi määrättävä ylikuorma- 
maksu, ajoneuvon maahantulo on estettävä, 
kunnes ylikuorma on poistettu ajoneuvosta. 

Milloin maasta poi9tumista varten tullitoi-
mipaikkaan saapuneessa ajoneuvossa todetaan 
ylikuorrnaa, tullitoirnipaikan asiana on suorit-
taa 9 ja 10 S:n mukaan liikenteen valvojalle 
kuuluvat tehtävät.  

12 S 
Maksa velvollisen kuuleminen 

Maksuvelvolliseile, joka on Suomessa ja jon-
ka oliiipaikkä tiedetään, on ennen maksumää-
räyksen antamista kirjallisesti varattava tilai-
suus antaa selityksensä määräajassä, joka ei saa 
olla kahta viikkoa lyhyempi. 

13 S 
Maksuaika 

Ylikuormamaksu on maksettava kuudessa 
kuukaudessa maksumääräyksen antamisesta. 

Jollei ylikuormamaksua makseta 1 momentis-
sa säädetyn ajan kuluessa, maksun laiminlyö-
neeltä peritään veron vlivästyskordsta ja jää-
mämaksusta annetussa laissa (145/76) sälidet-
tyjen perusteiden mukaan laskettava viivärtys-
korko. 

14 S 
Yhteisön osakkaan ja ulkomaalaisen edustajan 

vastuu 

Avoimen yhtiön osakas ja korninandiitti-
yhtiön henkilökohtaisesti vastuunalainen yhtiö- 
mies on vastuussa yhtiön maksettavaksi mäa-
rätyn ylikuormamaksun suorittarnisesta. Sama 
vastuu on kuolinpesän osakkaalla pesälle mak-
settavaksi määrätystä ylikuormamaksusta. 

Henkilön, joka ei asu Suomessa, sekä ulko-
maisen yhteisön, laitoksen ja säätiön maksetta-
vaksi määrätyn ylikuormamaksun suorittami-
sesta on niiden täällä oleva edustaja vas-
tuussa. 

15 § 
Muutoksenhaku ja täytäntöönpano 

Ylikuormamaksun määräämistä koskevaan 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla lää-
ninoikeuteen noudattaen, mitä muutoksen-
hausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/ 
50) on säädetty. 

Maksumääräys pannaan täytäntöön ilman 
tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen 
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/61) on säädetty. 

16 § 
Kuljetustehtävän antajan korvausvastuu 

Ylikuormamaksun suorittaneella liiken teen-
harjoittajalla on oikeus saada maksun määrä 
kokonaan tai osaksi takaisin kuljetustehtävän 
antajalta, jos tämän toimenpide on johtanut 
siihen, että ylikuormaa on kuljetettu. 
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17 S 
Kuljettajan korvausvastuu 

Ajoneuvon kuljettaja voidaan velvoittaa ko-
konaan tai osaksi korvaamaan ylikuormamaksu 
maksuvelvolliselle vain, jos kuljettaja tahallaan 
vastoin maksuvelvollisen ohjeita on kuljetta-
nut ylikuormaa tai poikennut reitiltä, jolla 
kuormaa olisi saanut kuljettaa. Sopimus, vir-
kasäännön määräys tai muu siihen verrattava 
määräys, jolla laajennetaan kuljettajan korvaus- 
velvollisuutta, on mitätön. 

18 S 
Rikosoikeudelliset seuraamukset 

Ylikuorman kuljettamisesta siiädetiiän ran-
gaistus tieliikennelaissa. 

Ylikuorman kuljettaniisen. tuottamaa talou-
dellista hyötyä ei tuomita valtiolle menete.tyksi 
jos samasta teosta määrätään ylikuormamak.su. 
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Liite 1.8 

N:o 1397 

Maa- ja metsätalousministeriön päätös 
metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1991 

Maa- ja metsätalousministeriö on metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 8 päivänä 
helmikuuta 1991 annetun lain (263/91) 4 §:n 1 momentin ja 15 §:n nojalla päättänyt: 

1 
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 

annetun lain (263/91) 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 
kohdassa mainittuina aikoina hakattua havu- 
puutavaraa ei tarvitse kuljettaa pois hakkuu- 
paikalta tai välivarastosta, jos: 

1) välivarastosta on sellaiseen metsikköön, 
jonka puuston tilavuudesta yli 30 prosenttia on 
samaa puulajia kuin varastossa oleva puutava-
ra, vähintään seuraavat etäisyydet: 

Varaston koko 	Siemen- tai suojus- Muu metsikkö 
puumetsikkö taikka 

nuori kasvatus- 
metsikkö 

enintään 100 m3 	200 m 	100 m 
yli 100 m 3 	400 m 	200 m; 

2) puutavara peitetään ennen tuhohyönteis-
ten parveilua hyönteisten iskeytymisen estäväl-
lä katteella, jonka on peitettävä mäntypino 
kokonaan ja kuusipinosta päällys sekä sivuja ja 
päätyjä vähintään yhden metrin korkeudelta 
pinon yläreunasta mitattuna; 

3) puutavarapinon ylimmät kerrokset kulje-
tetaan pois hyönteisten iskeytymisen jälkeen, 
mutta ennen metsän hyönteis- ja sienituhojen 
torjunnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin 1 ja 
2 kohdassa puutavaran poiskuljettamiselle sää-
dettyjä määräaikoja, tai kuoritaan viimeistään 
yhtä kuukautta ennen edellä tarkoitettuja mää-
räaikoja; 

4) puutavaraa sadetetaan siten, että mänty- 
puutavaran sadetus alkaa viimeistään kaksi 
viikkoa ja kuusipuutavaran viimeistään neljä 
viikkoa ennen 3 kohdassa puutavaran poiskul-
jettamiselle määrättyjä määräaikoja ja että 
sadetus kestää vähintään kandeksan viikkoa; 
tai 

5) puutavara käsitellään tuhohyönteisten is-
keytymistä vastaan tarkoitukseen hyväksytyllä 
torjunta -a 1 n eel la. 

Jos hakkuupaikalla on hehtaaria kohden 
enemmän kuin 10 kuutiometriä metsän hyön-
teis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 
2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettui-
na aikoina suoritetuista hakkuista jääneitä 
männyn tai kuusen tyveyksiä taikka vastaavia 
ainespuuksi kelpaamattomia rungonosia, tulee 
niiden omistajan huolehtia siitä, että tällaiset 
rungonosat joko kuljetetaan pois hakkuupai-
kalta ja välivarastosta lain 2 §:ssä säädettyjen 
määräalkojen kuluessa tai ryhdytään tämän 
päätöksen 1 §:ssä tarkoitettuihin muihin toi-
menpiteisiin. 

Milloin taimikkovaiheen ohittaneessa met-
sässä on myrskyn, lumen, metsäpalon tai muun 
tuhonaiheuttajan vahingoittamia havupuita 
hehtaaria kohden enemmän kuin 10 prosenttia 
puuston runkoluvusta tai yksi taikka useampi 
vähintään 20 vahingoittuneen ha'upuun ryh-
mä, tulee maanomistajan ryhtyä metsän hyön-
teis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 
5 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin. 

Vahingoittuneeksi katsotaan puu, josta il-
meisesti leviää metsätuhoja aiheuttavia hyön-
teisia. 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1992. Mitä 2 §:ssä määrätään, ei 
kuitenkaan sovelleta hakkuupaikkaan, jolta 
puutavara on kuljetettu pois ennen tämän 
päätöksen voimaantuloa. 
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