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ALKUSANAT 

Tämä ohje on tarkistettu siten, että se vastaa nykyistä lainsäädäntöä ja toi-
mi ntalinjoja. 

Ohjetta noudattamalla luodaan edellytykset puutavaran tiekuljetuksiin liitty-
vien lupahakemusten ja sopimusten yhtenäiselle ja joustavalla käsittelylle. 

Ohjeessa on esitetty käytännön periaatteita puutavarakuljetusten suoritta-
miseksi liikenneturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Puutavaran autokulje-
tuksista ja varastoinnista koituvia haittoja ja vaaroja vähennetään aktiivisella 
tiedottamisella ja tiiviillä yhteistyöllä eri osapuolten kesken. Tästä on hyvänä 
esimerkkinä säännöllisesti kokoontuvat alueelliset yhteistyöryhmät. 

Ohje on tarkoitettu lähinnä Tielaitoksen käyttöön, mutta sitä voinevat hyö-
dyntää myös muut puutavaran autokuljetusten kanssa tekemisissä olevat. 
Ohje on ajantasaistettu Tielaitoksen keskushallinnon liikenteen palvelut - 
yksikössä ja sen laadinnassa ovat olleet mukana metsäalan kuljetuksenanta-
jat, Suomen Kuorma-autoliitto, Metsäalan kuljetusyrittäjät ry sekä asiantun-
tijana on kuultu Metsäteho Oy:tä. 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

1.1 	Yleistä 

Puutavaran kuljetuksella tarkoitetaan näissä ohjeissa raaka-ainekuljetusta 
yleisellä tiellä metsävarastolta tehtaalle. Puutavara kuljetetaan autokuljetuk-
sena joko suoraan tehtaalle tai kuljetusmuoto vaihtuu autokuljetuksen jäl-
keen rautatiekuljetukseen, uittoon tai aluskuljetukseen. Käytännöllisesti kat-
soen kaikki puu on kuljetusketjun jossain vaiheessa autokuljetuksessa. 

Yleisen tieverkon eräänä tehtävänä on palvella metsäteollisuuden kuljetus- 
tarpeita. Puutavaran kuljettamisessa tulee ottaa huomioon liiketaloudelliset, 
liikennetekniset ja tienpidon näkökohdat; kuljetukset tulee hoitaa tehokkaasti 
siten, että muulle liikenteelle, ympäristölle ja tienpidolle aiheutuvat haitat 
ovat mandollisimman vähäisiä ja ettei tiestöä tarpeettomasti vaurioiteta. 

Jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin, tulee puutavaran kuljetuksesta ja tien-
pidosta huolehtivien noudattaa jäljempänä annettuja ohjeita. Niin ikään on 
hyvä muistaa, että kiinteä yhteistyö on kaikkien osapuolien edun mukaista 
suunniteltaessa ja toteutettaessa puutavaran varastointia, kuormausta ja 
kuljetuksia. 

Tiehen ja tienpitoon liittyviä käsitteitä ja määritelmiä on esitetty kappaleessa 
kandeksan. 

2 YHTEISTYÖ 

2.1 	Yhteistyön tarkoitus ja organisointi 

Puutavaran tiekuljetusten toteuttaminen sekä yritysten että tienpitäjän kan-
nalta edullisimmalla tavalla edellyttää osapuolien yhteistyötä kaikilla tasoilla. 

Yhteistyö voidaan toteuttaa siten, että muodostetaan alueellinen yhteistyö- 
ryhmä, jossa on mukana Tielaitoksen (käytännössä tiehallintopiirin), kulje-
tuksenantajien, kuljetusyrittäjien edustajat ja tarvittaessa myös poliisin ja 
metsäkeskuksen edustajat. 

Yhteistyöryhmä käsittelee puutavaran kuljetuksiin liittyviä alueensa ongelmia 
ja sopii tässä ohjeessa annettujen periaatteiden soveltamisesta paikallisiin 
olosuhteisiin. 

Ryhmän jäsenet huolehtivat tiedottamisesta edustamiensa organisaatioiden 
jäsenille. 

Yhteistyöryhmän kokoonkutsujana toimii Tielaitoksen edustaja ja ryhmässä 
voidaan sopia mm. 
- alueellisen suunnitelman laatimisesta. 
- uusien varastointialueiden rakentamisesta. 
- puutavaranosturin ja perävaunun jättöpaikkojen rakentamisesta. 
- liittymien sijoittamisesta ja mitoittamisesta. 
- kuljetusten ajoittamisesta, kuljetusreiteistä ja liikennerajoituksista kelirikko-
kaudella. 
- kelirikon takia mandollisesti tarvittavista ylimääräisistä kunnossapitotöistä. 
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- puutavarakuljetusten vaatimista tehostetuista aurauksista ja hiekoituksista. 
- keskeneräisten metsäteiden käytöstä. 
- luvista yleisen tien liitännäisalueiden käyttämisestä puutavaran tilapäiseen 
varastointiin. 

Erityisen arvokasta on suoraan kuljetusyrittäjiltä saatava tieto kaikista puut-
teista, tarpeista ja ongelmista, joita voi ilmetä kuljetusketjun eri vaiheissa. 
Välitön yhteydenpito joko kuljetuksenantajaan tai Tielaitoksen edustajaan 
edesauttaa onnistumista. 

3 PUUTAVARAN VARASTOINTI 

3.1 	Varastointi yksityisen tien varteen 

Kun puutavaraa on tarkoitus varastoida yksityisen tien varteen, on varmis-
tettava, että kyseisen tien liittymä yleiseen tiehen on riittävän väljä ja kantava 
niille ajoneuvoille, joilla puutavara on tarkoitus kuljettaa varastosta yleiselle 
tielle. Ahtaat ja heikosti kantavat liittymät on parannettava ennen kaukokul-
jetusten aloittamista. Työn voi tehdä Tielaitoksen luvalla ja Tielaitoksen oh-
jeiden mukaan joko yksityisen tien pitäjä, kuljetuksenantaja tai -suorittaja. 
Käytön jälkeen laajennettu liittymä pitää palauttaa entiselleen, jos asiasta ei 
ole toisin sovittu. 

Uuden yksityistien liittymän rakentaminen on mandollinen vain Tielaitokselta 
saadun liittymäluvan perusteella. Liittymälupahakemusta ratkaistaessa tär-
kein näkökohta on liikenneturvallisuus liittymän kohdalla; liittymälupaa ei 
myönnetä sellaiseen paikkaan, jossa esim. mäen tai mutkan vuoksi näkemät 
yleisen tien suunnassa ovat riittämättömät tai lähellä on jo olemassa liittymä. 
Riista-aidan kohdalle rakennettavassa liittymässä pitää portin ja tien väliin 
varata riittävästi tilaa, jotta ajoneuvoyhdistelmä voidaan pysäyttää, kun port-
tia avataan ja suljetaan. Liittymän rakentamisessa on noudatettava luvassa 
määriteltyjä ehtoja. 

Yksityisen tien varteen lähelle yleisen tien liittymää suositellaan rakennetta-
van levike, jota voi käyttää kuormauspaikkana sekä perävaunun ja nosturin 
jättöpaikkana (kuva 1). 

Ajoneuvoyhdistelmien kääntymispaikat on mitoitettava 25,25 metrin pituisille 
ajoneuvo i lIe. 

Yksityistietä saa käyttää yleensä vain tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kul-
jetuksiin ja varastointiin. Muihin kuljetuksiin ja varastointiin on saatava lupa 
tiekunnalta tai tien osakkailta. (Yksityistielaki 80. §) 

3.2 	Varastointi kuormausalueelle 

Kun puutavaraa joudutaan varastoimaan yleisen tien varteen, on suositelta-
vaa käyttää erityisesti tähän tarkoitukseen rakennettuja kuormausalueita. 
Kuormausalueet voivat olla joko Tielaitoksen rakentamia yleisen tien liitän-
näisalueita tai yksityisten maanomistajien kustannuksella rakennettuja alu-
eita. 
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rnetsätie tai muu 	- 
yksityinen tie 

Kuormauspaikka yleiseen tiehen 
liittyvällä yksityisellä tiellä 

- — T 

yleinen tie 

Yksityisen tien liittymä, jonka yhteydessä on levennys 
a) perävaunun b) kuormairnen ja perävaunun jättämistä varten 

r-i Ø\Ø 

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

Vähäliikenteisellä yleisellä tiellä tapahtuva kuorrnaus 
(Ei linja-autopysäkin kohdalla) 

Kuva 1. 	Malleja puutavaravaraston liittymisestä yleiseen tiehen 
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Yleisen tienpitäjän rakentama kuormausalue tulee kysymykseen vain silloin, 
kun aluetta käytetään jatkuvasti tai ainakin usean vuoden ajan. Uusien 
kuormausalueiden tarve ja sijainti tulee selvittää alueellisesti tiepiirin ja alu-
eiden tarvitsijoiden yhteistyöryhmässä. Tällöin alueet voidaan suunnitella 
siten, että teiden parantamisen yhteydessä syrjään jääneitä tieosia ja ylijää-
mämassojen läjitysalueita voidaan hyödyntää mandollisimman taloudellises-
ti. Yleiseen tiehen kuuluva kuormausalue voidaan perustaa myös tiepiirille 
tehtävän aloitteen perusteella. 

Myös alueen tarvitsijat voivat omalla kustannuksellaan rakentaa varastoalu-
een. Maanomistaja voi saada varastoalueen rakentamiskustannuksiin met-
sänparannusvaroja. Alueen liittämiseksi yleiseen tiehen tarvitaan Tielaitok-
sen liittymälupa. 

Kuormausalueiden suunnittelussa käytetään kuvan 1 mukaisia vaihtoehtoja. 
Kuormausalue tulee sijoittaa siten, että alueelta lähtevät kuormatut ajoneu-
vot saavuttavat helposti normaalin ajonopeuden. Käytön jälkeen laajennettu 
liittymä pitää palauttaa entisen käyttötarpeen mukaiseksi, jos asiasta ei ole 
toisin sovittu. Alueen sisäiset ajotiet on suunniteltava läpiajettaviksi. 

3.3 	Varastointi tienpitoaineen ottamispaikalle 

Puutavaraa voidaan kuormata ja varastoida yleisen tien liitännäisalueena 
olevalla tiepitoaineen ottopaikaUa Tielaitoksen luvalla. Lupa annetaan, jos 
kuormauksesta ja varastoinnista ei aiheudu kohtuutonta haittaa alueen 
muulle käytölle tai ympäristölle. Tärkeällä pohjavesialueella pitää ottaa huo-
mioon pohjavesien suojelua koskevat määräykset. 

Käytöstä poistettu tienpitoaineen ottopaikka voidaan tietyin edellytyksin 
muuttaa puutavaran varastointialueeksi. Aloite tehdään Tielaitokselle, joka 
ratkaisee asian lausuntojen perusteella (Asetus yleisistä teistä 47. §). 

Tienpitoaineen ottopaikan käyttötarkoituksen muuttamista harkittaessa tulee 
ottaa huomioon maa-aineslain perusteella annetut määräykset alueen myö-
hemmästä käyttämisestä (Maa-aineslaki 5. §). 

3.4 	Varastointi maatalousliittymän tai tilapäisen liittymän yh- 
teyteen 

Maatalousliittymä on tielain 52. §:n mukaan ainoastaan maa- ja metsätalo-
usajoon tarkoitettu liittymä. Maatalousliittymä ei yleensä ole mitoitettu ras-
kaita puutavara-ajoneuvoja varten, joten ennen puutavarakuljetusten aloit-
tamista saattaa olla tarpeen avartaa liittymää ja lisätä sen kantavuutta. 

Puutavaran kuljetusta varten tarpeellinen uusi pysyvä maatalousliittymä on 
rakennettava Tielaitoksen luvalla ja ohjeiden mukaan sellaiseen paikkaan, 
jossa liittymän käyttö ei vaaranna liikenneturvallisuutta. 
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Riista-aidan kohdalla liittymän rakentamisessa on otettava huomioon koh-
dassa 3.1 mainitut seikat. 

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

3.5 	Varastointi pysäköimis- ja levähdysalueille 

Teiden varsilla olevat tienpitäjän rakentamat ja autoilijoiden virkistäytymiseen 
tarkoitetut alueet ryhmitellään palvelutasonsa mukaan pysäköimisalueisiin ja 
levähdysalueisiin. Pysäköimisalueet ovat yleensä palvelutasoltaan vaati-
mattomia ajoradan levennyksiä tai ajoradasta kapealla välisaarekkeella 
erotettuja alueita. Niiden ennakko-opastuksena käytetään liikennemerkkiä 
521 "Pysäköintipaikka". 

Vastaavasti levähdysalueiden ennakko-opastuksena käytetään liikenne- 
merkkiä 741 "Levähdysalue". Levähdysalueet ovat yleensä erotettu leveäh-
köllä välisaarekkeella päätiestä ja niiden palvelutasoon on kiinnitetty huo-
miota. Palvelualueet edustavat palvelutasoltaan alueiden korkeinta tasoa. 

Puutavaran kuormaus ja varastointi ei ole sallittua valta- ja kantateiden py-
säköimis- ja levähdysalueilla, sillä puutavaran käsittelystä johtuva roskaan-
tuminen haittaa alueiden käyttöä niiden varsinaiseen tarkoitukseen. Alueiden 
mitoitus ei myöskään ole riittävä puutavaran varastointiin ja lisäksi puutava-
ran käsittely voi vaurioittaa alueen istutuksia ja kasvillisuutta. 

Talvella sellaiselle valta- ja kantateiden levähdysalueelle, jota käytetään vä-
hän ja jossa ei ole arkoja istutuksia tai palveluvarustus on minimaalinen, voi 
Tielaitos myöntää määräaikaisen luvan alueen ulkopuolelle varastoidun 
puutavaran kuormaamiseen tai puutavaran varastoimiseen alueella. Luvan 
perusteet ja ehdot ovat samat kuin, mitä jäljempänä on mainittu alemman 
tieverkon vastaavista luvista. Silloin, kun on kyse puutavaran varastoinnista 
levähdysalueella, tulee se osoittaa liikenteenohjauslaittein tähän tarkoituk-
seen. Tällöin alueelle on jätettävä riittävästi tilaa, jotta poliisi voi tarvittaessa 
tarkastaa raskaan liikenteen ajoneuvoyhdistelmiä, jos läheltä ei löydy muuta 
tarkoitukseen sopivaa aluetta. 

Alemman tieverkon pysäköimis- ja levähdysalueiden käyttö tilapäisinä kuor-
mausalueina voi tulla kysymykseen silloin, kun aivan alueen läheltä korjattua 
puutavaraa ei voi varastoida varsinaiselle kuormausalueelle. Tielaitos voi 
myöntää luvan (tai tehdä kirjallisen sopimuksen) pysäköimisalueen käytöstä 
seuraavissa tapauksissa: 

- Alueen käyttö puutavaran kuormaukseen ja varastointiin ei oleellisesti 
haittaa alueen tavanomaista käyttöä. 
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- Alueen varsinainen käyttö lyhytaikaiseen pysäköintiin on vähäistä. 

- Puutavara voidaan varastoida pysäköimiseen varatun alueen ulkopuolelle. 

Luvassa määrätään (sopimukseen kirjataan) seuraavat ehdot: 

- Pysäköimisaluetta saa käyttää kuormaukseen ja varastointiin vain sovituna 
aikana. 

- Luvan saaja on velvollinen siivoamaan alueen sovittuun määräaikaan 
mennessä. 

- Luvan saaja on velvollinen korvaamaan alueelle tai alueen laitteille ja istu-
tuksille mandollisesti aiheutuneet vauriot. 

3.6 	Varastointi yleisen tien viereen 

Puutavaran varastoiminen tieltä kuormaamista varten on kiellettyä valta- ja 
kantateiden viereen tai vierialueelle. 

Muilla vähäliikenteisillä alempiluokkaisilla teillä lyhytaikainen varastointi on 
sallittua Tielaitoksen luvalla. Luvan antamisen ehdot ovat seuraavat: 

- Puut varastoidaan tiealueen ulkopuolelle vieri- ja suoja-alueelle. 

- Puut varastoidaan kohtisuoraan tien suuntaan nähden. 

- Varasto sijoitetaan, jos se on mandollista, tien levitysten kohdalle siten, että 
kuormattava ajoneuvo voidaan pysäköidä varsinaisen ajoradan ulkopuolelle. 

- Tieltä kuormattaessa varasto sijoitetaan paikkaan, jossa ajoneuvon pysä-
köinti kuormauksen ajaksi on sallittua ja näkemäolosuhteet tiellä ovat riittä-
vän hyvät. 

- Varastoa ei sijoiteta linja-autopysäkin kohdalle. 

- Varastoa ei sijoiteta työturvallisuussyistä sähkö- tai telejohtojen alle. 

- Varastoija on vastuussa liikenneturvallisuutta vaarantavista toimista. 

- Varastoija siivoaa tie- ja vierialueen sovittuna aikana. 

Ennen varastoinnin aloittamista on aina varmistettava Tielaitoksen paikalli-
sen edustajan kanssa varastointipaikan sopivuus puutavaran kuormaami-
seen tieltä. Samalla voidaan sopia myös kuormaamisen aikana tarvittavien 
liikennemerkkien vuokraamisesta Tielaitokselta. 
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4 PUUTAVARAN KUORMAUS 

4.1 	Yleiset turvallisuusnäkökohdat 

Kuormaus on kielletty sellaisissa tienkohdissa, joissa ajoneuvon pysäyttämi-
nen on kielletty. Tiellä, jossa sallittu ajonopeus on enemmän kuin 80 kmlh, 
puutavaran kuormaus on kiellettyä, jos tienpitäjältä ei ole saatu lupaa sallitun 
nopeuden tilapäiseksi alentamiseksi. Kuormauspaikan kohdalle suositellaan 
enintään 60 kilometrin nopeusrajoitusta. 

Kuormauspaikan valinnassa tulee ottaa huomioon tehokkaan kuormauksen 
lisäksi erityisesti liikenneturvallisuus, työturvallisuus ja ympäristönsuojelu. 
Kuormauspaikassa tulee muiden ajoneuvojen voida ohittaa kuormattava 
ajoneuvo turvallisesti. Jos puutavaraa on tien vierellä niin, että kuormaus 
pysäköityyn ajoneuvoon liikenteelle vaaraa aiheuttamatta ei ole mandollista, 
on puutavara siirrettävä turvallisempaan paikkaan kuormattavaksi. 

4.2 	Liikenteen varoittaminen 

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

Liikennemerkkien tai muiden liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen tarvi-
taan tienpitäjän tai poliisin lupa. Merkit on poistettava heti kuljetuksen päät-
tymisen jälkeen tai pitkäaikaisen keskeytyksen ajaksi. Tielaitos vuokraa lii-
kennemerkkejä ja varoituslaitteita. 

Jos näkemäolosuhteet kuormauspaikalla ovat hyvät, riittää liikenteen varoit-
tamiseksi ajoneuvon taakse riittävän kauas sijoitettu varoituskolmio (kuva 
2b). Muita kuin TLa:n mukaisia liikennemerkkejä ja Tielaitoksen hyväksymiä 
liikenteenohjauslaitteita ei saa käyttää. 

4.3 	Työturvallisuus 

Jos puutavaraa kuormataan sähkölinjan lähellä, on työntekijöiden ja muiden 
tien käyttäjien turvallisuus varmistettava ottamalla huomioon turvaetäisyydet 
(ks. "Sähkötarkastuskeskuksen opas") 

Telekaapeleiden sijainti kuormausalueella on selvitettävä ennen töiden 
aloittamista. 

Telekaapelilla tarkoitetaan sekä ilmajohtoja että maakaapeleita (Teletoimin-
talaki 31. §). Telekaapeleita vaarantavia töitä ovat kuormausten lisäksi myös 
metsätyöt ja kuljetukset. TELEn julkaisussa "Kaapelivahinko on vakava asia" 
on asiasta tietoa rakentajille ja maanomistajille. 

Ajettaessa puutavaraa veteen tai jäälle varastoitavaksi, noudatetaan Met-
sätehon ja työsuojeluhallituksen ohjetta "Puutavaran veteen ja jäälleajo", 
(1991). Puutavaran varastoija vastaa siitä, että kuormattaessa on mandol-
lista noudattaa työturvallisuusohjeita. 



16 
	

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 
PUUTAVARAN KUORMAUS 

1 

7/ 
'4 

7/ 

g(J 

- t? 

Puutavaran 
kuormaus 

llU 

x) Etaisyys A on vähintaän 150 m kun tien nopeusrajoitus on 80 kmfh ja 
vähintäan 250 rn kun rajoitus on 100 km/h 

Kuva 2a: 	Varoituslaitteen käyttö kuorma ttaessa ajoradalle pysäköityyn 
ajoneuvoon rajoitetuissa näkemäolosuhteissa. 
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x) Etäisyys A on vähintään 150 m kun tien nopeusrajoitus on 80 km/h ja 
vähintään 250 m kun rajoitus on 100 km/h 

Kuva 2b: 	Varoituskolmion käyttö kuorma ttaessa ajoradalle pysäköityyn 
ajoneuvoon hyvissä näkemäolosuhteissa. 
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4.4 Järjestyksen noudattaminen 

Käytettäessä yleiseen tiehen kuuluvaa tai liittyvää aluetta puutavaran va-
rastointiin tai kuormaukseen on alue käytön jälkeen siivottava ja kuormauk-
sesta mandollisesti aiheutuneet vauriot korjattava. J05 luvan saanut ei huo-
lehdi alueen siivoamisesta ja mandollisten vaurioiden korjaarnisesta, tienpi-
täjä voi teettää työt luvan saajan kustannuksella. Liikenneturvallisuutta vaa-
rantava tai alueen tavanomaista käyttöä haittaava puutavara voidaan siirtää 
tai siirrättää sopivaan turvalliseen paikkaan luvan saajan kustannuksella. 

Heijastimin merkityn irrotettavan kuormausnosturin ja perävaunun saa jättää 
pysäköimisalueelle omistajan vastuulla enintään kanden vuorokauden ajak-
si. Tällöin edellytyksenä on, että alueen varsinaista käyttöä varten jää riittä-
västi tilaa ja ettei ajoneuvojen ja laitteiden jättämisestä aiheudu likaantumista 
tai roskaantumista. Liikenneturvallisuutta vaarantavat ajoneuvot ja laitteet 
voidaan siirtää tai siirrättää sopivaan turvalliseen paikkaan niiden omistajan 
tai haltijan kustannuksella. 

Linja-autopysäkille ei saa pysäköidä edes tilapäisesti mikään muu ajoneuvo 
kuin linja-auto, joten irrotettavan kuormausnosturin, perävaunun tai muun 
kuormauksessa käytettävän laitteen jättäminen linja-autopysäkille on ehdot-
tomasti kielletty (Tieliikenneasetus 19. §). 

5 PUUTAVARAN KULJETUS 

5.1 	Kuljetusten ajoitus ja reitin valinta 

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

Teiden kunto ja kantavuus tulee ottaa huomioon erityisesti kelirikkokausina. 
Kantavuudeltaan heikkojen sorateiden käyttämistä kelirikkoaikoina tulee 
mandollisuuksien mukaan välttää, vaikka tielle ei olisikaan asetettu liikenne-
rajoitusta. Väittämällä raskaita kuljetuksia kelirikkouhan alaisilla teillä, saa-
tetaan liikennerajoitusten asettamiselta välttyä kokonaan tai ainakin rajoitus- 
kausi lyhenee. Puutavarakuljetusten ajoittamisesta ennen teiden kelirikko-
kauden alkamista tulee neuvotella ja sopia kuljetusten ostajien, suorittajien 
ja paikallisen tienpitäjän yhteistyöryhmässä. 

Painorajoitetut sillat rajoittavat puutavarakuljetuksia eniten, joten kuljetusten 
jatkuvuuden turvaamiseksi on asetettuja rajoituksia noudatettava, ettei mah-
dollisesti vaurioituneille silloille jouduta asettamaan aikaisempaa alhaisem-
pia painorajoituksia. Painorajoitettujen siltojen ja lauttojen rajoitukset on 
syytä selvittää Tielaitoksesta kuljetusten suunnittelun yhteydessä. 

Muun liikenteen turvallisuuden takia on ennen kuljetuksen aloittamista kuor-
ma sidottava määräysten mukaisesti ja varmistettava, ettei puutavaraa kul-
jetuksen aikana pääse putoamaan kuormasta. Sidosten tiukkuus on tarkis-
tettava ennen yleiselle tielle tuloa ja muutenkin tarpeeksi usein matkan aika-
na. Kuljetettaessa puutavarakuormia heikosti kantavilla ja kapeilla teillä tu- 
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lee ajoneuvon kuormitus, nopeus ja ajolinjat valita siten, etteivät tien reunat 
sorru kuljetuksen aiheuttamien voimien vuoksi. 

5.2 	Liikenteen varoittaminen 

Muun liikenteen varoittamista kuormauksen yhteydessä on käsitelty edellä 
kohdassa 4.2. Lisäksi muuta liikennettä on varoitettava puutavaraa kuljet-
tavien ajoneuvojen siirtyessä yleiselle tielle yksityistieliittymän, maatalous-
liittymän tai tilapäisen liittymän kautta tai tiehen kuuluvalta kuormausalueelta. 

Liikennemerkkien tai muiden !iikenteenohjauslaitteiden asettamiseen tarvi-
taan tienpitäjän tai poliisin lupa. Merkit on poistettava heti kuljetuksen päät-
tymisen jälkeen tai pitkäaikaisen keskeytyksen ajaksi. 

Yleisen tien liikennettä on varoitettava liikennemerkeillä seuraavissa tapauk-
sissa: 
- Valta- ja kantateitä ajettaessa (nopeusrajoitus 100 km/h) liittymä näkyy 

enintään 250 metrin etäisyydeltä. 
- Muita teitä ajettaec3a, liittymä näkyy enintään 150 metrin etäisyydeltä. 

Liikennemerkkinä käytetään merkkiä Sivutien risteys" (162 tai 163) varus-
tettuna lisäkilvellä "Tukkitie" (862). Merkki asetetaan näkemäolojen mukaan 
joko yhdelle puolelle tai molemmille puolille liittymää 150 - 250 metrin etäi-
syydelle. Liittyvälle tielle on asetettava liikennemerkki "Väistämisvelvollisuus 
risteyksessä' (231) (kuvat 3 aja c). 

- 

-_- -( 

w:i 	/// .R1 
1 

Kuva 3a: 	Liikenteen varoittaminen puuta varaku/jetuksista liikennemerkillä 



.- 

20 
	

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 
PUUTAVARAN KULJETUS 

Liikennemerkkejä ei tarvita, jos kysymyksessä on vähäinen, esim. kerran 
tapahtuva kuljetus. Tällöin voidaan käyttää poliisin tai Tielaitoksen tehtävään 
määräämää liikenteenohjaajaa. Liikenteenohjaajan on käytettävä muun lii-
kenteen pysäyttämiseen pienoiskoossa olevaa liikennemerkkiä "Ajoneuvolla 
ajo kielletty". Hänellä täytyy myös olla selvästi erottuva heijastimin varustettu 
asu. (kuva 3 b). 

Pysäytysmerkin "Ajoneuvolla ajo kielletty" käyttö edellyttaä tiepiirin lupaa 

Kuva 3b: 	Liikenteen varoittaminen harvoin toistuvista puutavarakuljetuksista 

+ 
Liikennemerkki "Sivutien risteys" (162 tai 163) 
varustettuna lisäkilvellä 'Tukkitie" (862) 
Kuva 3c: 	"Sivutien risteys ja tukkitie"-merkit 
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6 KULJETUSTEN SEURANTA JA VALVONTA 

Tielaitos seuraa puutavarakuljetuksia kuten muitakin kuljetuksia haastatte-
lemalla kuljettajia postitse tai tien varrella sekä punnitsemalla ajoneuvoja 
automaattisilla punnitusasemilla. Tutkimustietoa käytetään teiden kuormituk-
sen seurantaan ja tieverkon kehittämisessä tarpeellisten liikenne-ennus-
teiden laatimiseen. Tienvarsihaastatteluista ilmoitetaan liikennemerkeillä. 

Puutavarakuljetuksia voivat tarkastaa mm. poliisi ja tieviranomainen. Tievi-
ranomaisen tarkastusoikeus perustuu tieliikennelakiin, jonka mukaan kuor-
mituksia valvomaan määrätyllä virkamiehellä on sama toimivalta kuin polii-
silla (Tieliikennelaki 97. §, 2. momentti). Tieviranomaisen tarkastuksilla pyri-
tään estämään sallittuja suurempien kuormien tierakenteUle ja silloille aihe-
uttamia vaurioita sekä torjumaan lauttojen ylikuormituksesta aiheutuva on-
nettomuusriski. Jos tarkastuksessa todetaan sallittujen kuormituksien ylityk-
siä, kuljetus keskeytyy, kunnes ylikuorma on poistettu. 

7 PERUSTIETOA PUUTAVARAN VARASTOINNISTA 
JA KULJETUKSISTA 

7.1 	Kuljetusosapuolet 

Puutavaran kuljetuksen suorittajina ovat pääasiassa yksityiset pienyrittäjät. 
Kuljetusten järjestelyistä huolehtivat kuljetustenantajien puolesta metsäteol-
lisuusyritykset ja valtion metsien osalta Metsähallitus. Valtakunnallisena yh-
teistyöjärjestönä kuljetustenantajien puolella toimii Metsäteollisuus ry ja 
Suomen Sahat ry. Vastaavasti kuljetusyrittäjiä edustavat mm. Suomen 
Kuorma-autoliitto ry ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, joilla on omat alueorga-
nisaationsa. 

7.2 	Puutavaran tiekuljetukset ja kuljetuskalusto 

Metsäteollisuuden käyttämästä kotimaisesta raakapuusta kuljetettiin v. 1995 
kuorma-autolla 34,8 miljoonaa kuutiota suoraan tehtaalle, 6,7 miljoonaa 
kuutiota rautatielle ja 2,7 miljoonaa kuutiota uittoon. Kokonaispuumäärästä 
99,9 % oli kuljetusketjun jossain vaiheessa autokuljetuksessa. 

Autokuljetusten etuna muihin kuljetusmuotoihin verrattuna on nopeus, jous-
tavuus ja metsäautotieverkon laajentumisen myötä mandollisuus päästä 
lähelle hakkuualueita. Raakapuukuljetukset hoidetaan n. 1 400:lla puutava-
ra-autolla, joista yli 90 % on 7- tai 8-akselisia ajoneuvoyhdistelmiä, joiden 
kokonaismassa (paino) saa olla enintään 60 tonnia. 

7.3 	Kuljetusten kausiluonteisuus 

Kuljetusten suunnittelussa pyritään ensisijaisesti turvaamaan puunjalostus- 
teollisuuden raakapuun saanti. Lisäksi tavoitteena on kuljetusajoneuvojen 
tasainen käyttö ympäri vuoden. Metsäteollisuus pyrkii tasaamaan kuljetuksia 
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ympärivuotisiksi ja vähentämään teiden varrella varastoidun puutavaran 
määrää. Tämä parantaa puutavaran laatua ja pienentää kustannuksia. 

Puutavarakuljetukset ajoittuvat käytännössä talviaikaan, koska kuljetuksiin 
käytetään teitä, jotka ovat riittävän kantavia ainoastaan talvella. Kuljetusten 
kausiluontoisuutta lisää myös tiestön kelirikkokausi, jolloin kuljetuksia jou-
dutaan alemmalla tieverkolla rajoittamaan tai kieltämään kokonaan. Ajoitta-
maila ja lisäämällä kuljetuksia ennen kelirikkokautta vähennetään teiden 
kelirikon aikaista rasitusta. Näin kelirikolle alttiit tiet saadaan keväällä nope-
ammin myös puutavarakuljetusten käyttöön. 

Kuorimattoman puutavaran kuljetusten ajoittum iseen vaikuttavat myös 
hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain vaatimukset. 

7.4 	Puutavaran varastointiin ja kuljetuksiin vaikuttavat sää- 
dökset 

Puutavaran varastointiin ja kuljetuksiin vaikuttavia säädöksiä ovat mm. seu-
raavat: 

- Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 
- Laki yleisistä teistä 
- Laki ylikuormamaksusta 
- Teletoimintalaki 
- Tieliikennelaki 
- Asetus ajoneuvojen käytöstä teillä 
- Teletoiminta-asetus 
- Tieliikenneasetus. 

Puutavaran varastointiin ja kuljetuksiin keskeisesti vaikuttavat säädösten 
kohdat on esitetty liitteessä yksi. 

Säädöksiä tarkentavia soveltamisohjejulkaisuja on luettelona liitteessä kaksi. 

8 PERUSTIETOA TIENPIDOSTA 

8.1 	Tienpitoon liittyviä käsitteitä ja määritelmiä 

Tielaitos vastaa yleisten teiden pidosta, johon kuuluu tien rakentaminen, 
parantaminen ja kunnossapito. Käytännössä tiepiiri vastaa itsenäisesti alu-
eensa yleisten teiden tienpidosta. Tielaitoksen aluerajat ja keskuspaikat 
tiepiirien ja tuotantoalueiden osalta on esitetty karttaliitteellä. 

Tie- ja katuverkko iuokitellaan eri käyttötarkoituksia varten toiminnallisiin, 
haliinnollisiin ja teknisiin luokkiin. Käytössä olevat luokitukset ovat varsin 
monimutkaisia. Tässä yhteydessä esitellään lyhyesti käytössä olevat luoki-
tukset. 
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Teiden hallinnollinen luokitus 

Tieliikenneväylät jaetaan hallinnollisesti neljään luokkaan: 
- yleiset tiet 
- kadut 
- rakennuskaavatiet 
- yksityiset tiet. 

Yleiset tiet 
Yleisillä teillä tarkoitetaan sellaisia teitä, jotka on luovutettu yleiseen liiken-
teeseen ja joiden tienpidosta huolehditaan julkisena tehtävänä tielain mukai-
sesti. Yleiset tiet ovat maanteitä tai paikallisteitä. Yleinen tie voi myös olla 
moottoritie, moottoriliikennetie, muu vain tietynlaista liikennettä varten tar -
koitettu ajotie tai polku tai erityinen talvitie. 

Kadut 
Asemakaavassa määrätään alueita mm. katuja varten, jotka on tarkoituk-
seensa hyväksytty ja luovutettu yleisen liikenteen käyttöön. Kadun rakenta-
minen ja kunnossapito kuuluvat kaupungille. 

Rakennuskaavatiet 
Rakennuskaavatie on rakennuskaava-alueilla yleiseen käyttöön luovutettu 
tie, joka ei ole yleisistä teistä annetun lain mukainen tie. Rakennuskaavatien 
rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtii kunta. 

Yksityiset tiet 
Yksityiset tiet ovat sellaisia teitä, joihin sovelletaan lakia yksityisistä teistä tai 
sellaisia teitä, joita vain asianomaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla on 
oikeus käyttää ja joihin ei sovelleta lakia yksityisistä teistä. Yksityisiksi teiksi 
voidaan nimittää siten kaikkia niitä teitä, jotka eivät ole yleisiä teitä, katuja tai 
rakennuskaavateitä. 

Asema- ja rakennuskaava-alueella oleviin yksityisteihin sovelletaan yksityis-
tielakia siihen asti, kun yksityistien korvaava tie luovutetaan katuna tai ra-
kennuskaavatienä yleiseen käyttöön. Rantakaava-alueen kaavateihin so-
velletaan yksityistielakia. 

Teiden toiminnallinen luokitus 

Toiminnallinen tieluokitus osoittaa tien asemaa tieverkon osana liikenteen 
luonteen mukaisesti. Tie voi palvella erilaista liikenteellistä tehtävää, esimer-
kiksi pitkämatkaista tai paikallista liikkumista tai liittymistä. Teiden viitoitus 
perustuu toiminnalliseen luokitukseen. 

Toiminnallinen luokitus on seuraava: 
- valtatiet 
- kantatiet 
- seututiet 
- yhdystiet 
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V a 1 t a t i e t (tienumerot 1 - 39, merkitty maastoon) yhdistävät maakunta- 
ja ylempiluokkaisia keskuksia toisiinsa muodostaen maantieverkon rungon. 
Ne välittävät kaukoliikennettä ja seudullista liikennettä. 

K a n t a t 1 e t (tienumerot 40 - 99, merkitty maastoon) yhdistävät kaupun-
kikeskuksia tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa ja täydentävät valtatieverk-
koa. Ne välittävät seudullista liikennettä ja kaukoliikennettä. 

S e u t u t i e t (tienumerot 100 - 999, merkitty maastoon) yhdistävät kunta- 
keskuksia tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa. Ne välittävät seudullista lii-
kennettä ja paikallista liikennettä. 

Y h d y s t i e t (tienumerot 1000 - 19999, merkittävimmät nelinumeroiset 
merkitty maastoon) yhdistävät paikalliskeskuksia, kyläkeskuksia ja haja- 
asutusalueita tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa. Ne välittävät paikallista 
liikennettä. 

Teiden tekninen luokitus 

Edellä mainituista tieluokista ei suoraan ilmene tien tekninen tavoitetaso, jota 
kuvataan tietyypillä. Sen valinnassa otetaan huomioon tieluokan lisäksi mm. 
liikennemäärä sekä tieympäristö ja tien jatkuvuus. Tietyyppejä ovat moottori-
tie, moottoriliikennetie, 2-ajoratainen tie taso-, eritaso- tai liikennevaloliitty-
min, tavallinen yksiajoratainen tie sekä erilaiset katutyyppiset ratkaisut. 

8.2 	Tiehen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä 

Liikenneväylä 

Rakennuskaavassa on osoitettu yleiseen liikenteeseen käytettävien liiken-
neväylien sijainti ja rajat. Liikenneväylillä tarkoitetaan sekä tielain mukaisia 
yleisiä teitä että yleistä liikennettä palvelevia rakennuskaavateitä. 

Tiealue 

Tiealueen muodostaa alue, johon kuuluvat ajorata ja muut liikenneradat, niin 
kuin jalkakäytävä ja polkupyörätie, sekä niiden säilyttämistä ja käyttämistä 
varten pysyvästi tarvittavat alueet, niin kuin Tielain 3. §:ssä säädetään. Tie- 
alue määrätään yleensä maanmittaustoimituksessa. Ellei sitä ole pidetty, 
ulottuu tiealue metrin etäisyydelle ojan tai, missä ojaa ei ole, luiskan tai leik-
kauksen ulkosyrjästä. 

Vieri-, suoja- ja näkemäalueet 

Tiealueen ulkopuolella sijaitseville tien vieri-, suoja- ja näkemäalueille aset-
taa tielaki käyttärajoituksia. 

V i e r 1 a 1 u e ulottuu kanden metrin etäisyydelle ojan tai, jollei ojaa ole, 
kolmen metrin etäisyydelle tieluiskan tai leikkauksen ulkoreunasta (Tielaki 
40. §). Vierialue sisällytetään käytännössä usein tiealueeseen. 



Sisäluiska 
Sivuoja 

Vierialue 

Suoja-alue 

Tiea lue 
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S u o j a - a 1 u e ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ja 12 metrin etäi-
syydelle paikallistien (yhdystiet) ajoradan tai, jos ajoratoja on kaksi tai use-
ampia, lähimmän ajoradan keskiviivasta. Erityisistä syistä voidaan suoja- 
alue pidentää enintään 50 metriksi (Tielaki 41. §). Valta- ja kantateillä suoja- 
alueen leveys on yleensä 30 metriä. 

N ä k e m ä a 1 u e on teiden liittymissä, risteyksissä ja tien kaarrekohdassa 
oleva alue, joka on pidettävä vapaana näkemistä rajoittavista esteistä liiken-
neturvallisuuden vuoksi (Tielaki 41. §, LMp näkemäalueiden rajoista 314/81). 
Näkemäalueiden rajat risteyksissä voidaan tarvittaessa merkitä maastoon 
valkoisilla paaluilla. Näkemäalueiden sijainti ja mitat on esitetty kuvissa 5 
ja6. 

Tielaitoksella on yleisen tien tiealueeseen tieoikeus, mikä tarkoittaa alueen 
pysyvää käyttöoikeutta tietarkoituksiin toisella kiinteistöön olevan oikeuden 
estämättä (Tielaki 29. §). Tien pitäjä voi hankkia tiealueen tai liitännäisalu-
een myös omistusoikeudella. 

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

Li itä n näisal ue 

Liitännäisalueina tiehen voi kuulua pysyvästi esim. tienpitoaineen ottopaikka, 
tiepitoa varten tarpeellinen varasto, pysäköimis-, levähdys- ja kuormausalue. 

Piennar 

Kuva 4. 	Yleiseen tiehen kuuluvat alueet 
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8.3 	Teiden ja siltojen kantavuus 

Tien päällysrakenne mitoitetaan kestämään liikennöimisen ajoneuvojen suu-
rimmilla yleisesti sallituilla akseli-, teli- ja kokonaispainoilla. Sillat on mitoi-
tettu suunnitteluajankohdan mitoitusmääräysten mukaisesti, joten yleisillä 
teillä on painorajoitettuja siltoja, joiden kantavuus on yleisesti sallittua pie-
nempi. Muulla tiestöllä kelirikkokausia lukuunottamatta ei ole painorajoituk-
sia. 

Yleisesti sallittujen painojen ylittäminen heikentää tietä ja siltoja sekä lyhen-
tää niiden käyttöikää. Esimerkiksi yleisesti sallitun akselipainon ylittäminen 
10 prosentilla lisää tien rasitusta n. 50 prosenttia. Erityisesti kelirikkoaikana 
tienpitäjän asettamia painorajoituksia tulee ehdottomasti noudattaa. 

Siltojen ja lauttojen kantavuus 

Siltojen painorajoitukset estävät suurimmilla yleisesti sallituilla kokonaispai-
noilla liikennöimisen. Vuoden 1998 alussa yleisillä teillä oli 236 painorajoi-
tettua siltaa ja n. 40 kpl lauttoja, joiden kantavuus oli alle 60 tonnia. 

Jääteiden kantavuus 

Jääteitä on yleisinä teinä käytössä pääasiassa Pohjois-Suomen lauttapai-
koilla. Jääteille asetettavat painorajoitukset perustuvat taulukon 1 arvoihin. 
Tielaitoksen jäätiellä sallitaan yleensä enintään 48 tonnin massa-arvot. 

Taulukko 1. Jääteiden kanta vuus. 

Jään tehollinen paksuus (cm) Suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän 
paino (tonnia) 

20 
	

2 
40 7 
60 17 
70 
80 

23 
31 

90 . 39 
100 48 

Ohjeessa "Puutavaran veteen- ja jäälleajo" annettua jään kantavuusarviota 
105 cm:n jäälle, ei sovelleta yleisillä teillä. 
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I I, 	t-: 

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

m m 

50 40 60 
80 40 120 

100 40 180 

Huom: Tontti-ja maatalousliittymässä mittaA = 10 m 

Kuva 5. Näkemäalueet tien tasoliittymäs.sä. 

1 

)LJ 

Tf; t(Ji' 
fI t 

/ 	r1 

Kuva 6. Näkemäalue tien kaarrekohdassa. 
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8.4 	Tiestön tilarajoitukset 

Vuoden 1996 alussa yleisillä teillä oli 77 siltaa, joiden vapaa alikulkukorkeus 
on pienempi kuin 4,0 metriä. 

8.5 Kelirikkokausien ottaminen huomioon puutavaran kulje-
tuksissa 

Sora- ja öljysorateillä aiheuttaa roudan sulaminen keväällä kantavuuden 
heikentymistä, jonka takia teille joudutaan asettamaan painorajoitus, tai pa-
himmillaan tie joudutaan sulkemaan kokonaan liikenteeltä. Valta- kanta- ja 
seututeille ei yleensä tarvitse asettaa rajoituksia. Rajoitukset ovat pääasias-
sa yhdysteillä. Kelirikkokauden kestoon ja painorajoitusten määrään vaikut-
tavat talven ja kevään sääolot. 

Vuosina 1993 -1997 rajoituksia asetettiin ylelsille teille seuraavasti: 

1993 6478 km 8,4% 
1994 4499km 5,9% 
1995 r 	4583km WkItd 7,1% 
1996 3016km 3,0% 
1997 4291 km 5,5% 

Kelirikon puutavarakuljetuksille aiheuttamia viivytyksiä ja lisäkustannuksia 
voidaan vähentää kuljetusten suunnittelulla yhteistyössä Tielaitoksen kans-
sa. Kuljetusten ajoittamista varten Tielaitos tekee ennusteita kelirikon aIka-
misesta ja liikenteen rajoittamistarpeesta. Lisäksi voidaan sopia kelirikon 
vaatimasta poikkeuksellisesta välivarastoinnista ja tilapäisistä kuljetuksista 
kelirikon aikana. 
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Puutavaran tiekuljetuksiin liittyviä säädök-
siä 

Tieliikennelaki Numero 267/1981 
Annettu Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 
1981 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti sää-
detään: 

2 luku Liikennesäännöt 

27 
Pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat 
kiellot 

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä 
sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä 
aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeet-
tomasti estyy tai häiriytyy. 

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty: 
1) jalkakäytävällä, suojatiellä ja pyörätiellä 
sekä viiden metrin matkalla ennen suoja- 
tietä tai risteävää pyörätietä; 
2) risteyksessä ja viittä metriä lähempänä 
risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen 
ajateltua jatkoa ajoradalla; 
3) niin lähellä rautatien tai raitiotien kiskoja, 
että siitä on haittaa kiskoliikenteelle; 
4) siten, että liikennemerkki tai liikenneva-
loihin kuuluva opastin peittyy; 
5) alikäytävässä ja tunnelissa; 
6) mäenharjalla tai näkyvyydeltään rajoi-
tetussa kaarteessa ja niiden läheisyydes-
sä; 
7) missä ajorata ennen risteystä on sulku- 
viivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajo-
kaistoihin, eikä niin lähelle tällaista sulku- 
viivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle 
ajokaistalle vaikeutuu; 
8) jollei maksua ole suoritettu, sellaiselle 
pysäköintipaikalle tai -alueelle, jonka käyt-
tämisestä on vahvistettu maksu; sekä 
9) sulkuviivan kohdalle, milloin ajoneuvon 
ja sulkuviivan väliin jää vähemmän kuin 
kolme metriä eikä ajoneuvon ja sulkuviivan 
välissä ole katkoviivaa. 
Polkupyörän ja mopon saa pysäyttää ja 
pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. 
Muunkin ajoneuvon saa erityistä varovai-
suutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajak-
si jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon 
nousemista, siitä poistumista, sen kuor-
maamista tai kuorman purkamista varten, 
milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä 
muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja 
pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Py-
säytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa koh-
tuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyö-
rätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin 

pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja 
tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, 
jossa se ei häiritse muuta liikennettä. 

28 Erityiset pysäköintikiellot 

Pysäköinti on kielletty: 
1) kolmeakymmentä metriä lähempänä 
rautatien tasoristeystä; 
2) kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja 
muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne 
kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vai-
keutuu; 
3) ajoradan reunan suuntaisesti pysäytetyn 
muun ajoneuvon kuin kaksipyöräisen pol-
kupyörän, mopon tai sivuvaunuttoman 
moottoripyörän rinnalla; 
4) siten, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai 
en kuljettaminen pois paikalta estyy; 
5) taajaman ulkopuolella ajoradalla, jos tie 
liikennemerkein 	on 	osoitettu 	etuajo- 
oikeutetuksi; sekä 
6) merkityn pysäköintipaikan vieressä tahi 
merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajo-
neuvo osittainkin jää kullekin ajoneuvolle 
merkityn paikan ulkopuolelle. 

3 luku Liikenteen ohjaus 

51 Liikenteen ohjauslaitteen asettaminen 

Liikenteen ohjauslaitteen asettaa yleiselle 
tielle tie- ja vesirakennuslaitos. Kunta 
asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, 
rakennuskaavatielle, torille ja muulle vas-
taavanlaiselle liikennealueelle. Ennen py -
syväksi tarkoitetun liikenteen ohjauslait-
teen asettamista kunnan on varattava po-
liisille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa, 
jollei asetuksella toisin säädetä. 
Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle 
tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tien- 
pitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuk-
sen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää 
syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien 
kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtä-
vän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten 
liikennemerkkien asettamiseen. 
Taajamaa osoittavan liikennemerkin käyt-
tämisestä päättää kunta kuultuaan yleisten 
teiden osalta tie- ja vesirakennuslaitosta. 
Sanotun liikennemerkin asettaa yleiselle 
tielle tie- ja vesirakennuslaitos, muulle tielle 
kunta. 
Rautatien tasoristeysmerkin sekä liikenne-
valot ja sulku- ja varoituslaitteet tasoriste-
ykseen asettaa rautatien kunnossapitäjä. 
(117/92) 
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54 Liikenteen tilapäinen ohjaus 

Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi 
asettaa tielle liikenteen ohjauslaitteen. 
Tien tilapäisestä sulkemisesta ja liikenteen 
ohjauksesta tiellä tehtävän työn, urheilukil-
pailun tai sotilasharjoituksen vuoksi taikka 
muusta niihin rinnastettavasta syystä sää-
detään asetuksella. 

7 luku Liikennevalvonta 

93 Ajoneuvon pysäyttäminen ja tarkastus 

Ajoneuvo on poliisimiehen antamasta 
merkistä pysäytettävä. 
Kuljettaja on velvollinen noudattamaan 
poliisimiehen ajoneuvon kunnon, varustei-
den ja kuormituksen tarkastamiseksi an-
tamia määräyksiä sekä sallimaan ajoneu-
von liikennekelpoisuuden tarkastamisen. 

94 Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan 
on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle 
ajokortti, ajoneuvon rekisteriote ja muu 
asiakirja, jonka mukana pitämiseen hän on 
velvollinen. 
Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole muka-
naan vaadittavaa ajokorttia, mutta hänen 
henkilöllisyytensä on todettu eikä ole syytä 
otaksua, ettei hänellä ole ajo-oikeutta, p0-
liisimies voi sallia ajon jatkamisen. Tällöin 
kuljettaja voidaan kuitenkin velvoittaa 
esittämään ajokortti poliisille määräajassa. 
Vastaavasti voidaan menetellä, jos kuljet-
tajalta puuttuu muu 1 momentissa tarkoi-
tettu asiakirja. (676/90) 

96 Ajoneuvon käytön estäminen 

Jos ajoneuvo ei rakenteeltaan, varusteil-
taan tai kunnoltaan täytä säädettyjä vaati-
muksia tai jollei sitä ole asianmukaisesti 
katsastettu tai rekisteröity, poliisimies voi 
estää ajoneuvon käyttämisen liikenteeseen 
ottamalla pois rekisteritunnukset ja rekiste-
riotteen tai muunlaisin tarvittavin keinoin. 
Asetuksella säädetään, millä. ehdoin tällai-
sen ajoneuvon saa kuljettaa säilytettäväk-
si, korjattavaksi ja katsastettavaksi. 
Jos ajoneuvossa oleva puutteellisuus ei 
aiheuta välitöntä vaaraa liikenneturvalli-
suudelle, poliisimies voi ajoneuvon käyttöä 
estämättä määrätä ajan, jonka kuluessa 
puutteellisuus on korjattava. Poliisimies voi 
samalla määrätä ajoneuvon katsastetta-
vaksi. 

Jos ajoneuvo on kuormattu säännösten 
vastaisesti, poliisimies voi määrätä yli- 
kuorman purettavaksi, virheellisen kuor-
mauksen korjattavaksi tai tarvittaessa es-
tää ajon jatkamisen. Samoin poliisimies voi 
estää ajon jatkamisen ajoneuvolla, jossa 
on enemmän kuin sallittu määrä henkilöitä. 

97 Muut liikenteen valvojat 

Liikenneministeriön liikennettä valvomaan 
määräämällä virkamiehellä on virkatehtä-
vissään sama toimivalta kuin poliisimie-
hellä 93-96 §:n mukaan. 
Tielaitoksen ajoneuvojen mittoja, massoja 
ja kuormituksia valvomaan määräämällä 
virkamiehellä on näissä virkatehtävissään 
sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93, 94 
ja 96 §:n mukaan. Sama toimivalta on tulli- 
ja rajavartiomiehellä liikenteen valvontaan 
liittyvässä virkatehtävässään. (989/92) 

Tieliikenneasetus Numero 182/1 982 

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 
päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliiken-
nelain (267/81) nojalla: 

2 luku 
Liikenne moottoritiellä ja moottorilii-
kennetiellä 

6 
Ajoneuvoa ei saa kuljettaa moottoritien 
ajoratoja erottavalla keskikaistalla eikä sen 
ajoratoja yhdistävällä poikittaistiellä. 
Ajoneuvoa ei saa kääntää eikä peruuttaa 
moottoritiellä eikä sen liittymis- tai er-
kanemistiellä. Ajoneuvon saa pysäyttää tai 
pysäköidä vain erityisesti osoitetulle pysä-
köintipaikalle tai levähdysalueelle. Ajoneu-
von saa pysäyttää linja-auton pysäkille 
noudattaen merkkeihin 531 ja 532 liittyviä 
säännöksiä. (328/94) 

3 luku 
Liikennemerkit 

Ohjemerkit 

19 
Suorakaiteen muotoisilla ohjemerkeillä 
annetaan ohjeita tienkäyttäjille sekä osoi-
tetaan tienkohta, jossa merkkiin liittyvää 
liikennesääntöä sovelletaan. 
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Ohjemerkit ovat: 

Merkki 522 
Pysäköinti kohtaamispaikalla on tien mo-
lemmilla puolilla kielletty. 

Merkit 531 ja 532 
Muuta ajoneuvoa kuin linja-autoa ei saa 
pysäyttää eikä pysäköida tiemerkinnöin 
osoitetulla matkalla merkin kummallekaan 
puolelle tai, jos merkintää ei ole, 12 metriä 
lähemmaksi merkkiä. Tälle alueelle saa 
kuitenkin pysayttää ajoneuvon siihen nou-
semista tai siitä poistumista varten, jos se 
voi tapahtua linja-autoliikennettä estämät-
tä. Merkin yhteyteen voidaan asettaa kun-
nan vaakuna, tariifin ja liikenteenharjoitta-
jaryhmän tunnus, pysäkin nimi, linjojen 
numerotunnukset sekä linjojen päätepis-
teiden tai reittien nimet. Pikavuorolinjan 
pysäkki osoitetaan merkin 532 yhteyteen 
asetettavalla lisäkilvellä. (328/94) 

8 luku 
Tien tilapäinen sulkeminen 

49 § (328/94) 
Tien tilapäisestä sulkemisesta ja liikenteen 
ohjauksesta tien kunnon vuoksi taikka 
tiellä tai sen läheisyydessä tehtävän työn 
vuoksi päättää se, jolla on oikeus asettaa 
tielle liikennemerkki. 
Paloviranomaisen oikeudesta tien tilapäi-
seen sulkemiseen ja liikenteen ohjaukseen 
säädetään palo- ja pelastustoimesta an-
netussa laissa (559/75). 

50 § (328/94) 
Kun tiellä tai tienosalla tehdään työtä, joka 
saattaa vaarantaa liikennettä, on tällainen 
tie tai tienosa varustettava asianmukaisin 
liikennemerkein. Työntekijän on tällöin 
käytettävä varusteita, jossa on selvästi 
erottuvia värejä, ja milloin työtä tehdään 
pimeässä tai hämärässä, heijastavaa ma-
teriaalia. Milloin olosuhteet sitä edellyttä-
vät, on tällainen tie tai tienosa pidettävä 
kokonaan tai osittain suljettuna. Työn suo-
rittajan on lisäksi varustettava tällainen tie 
tai tienosa säännösten ja määräysten mu-
kaisin sulkulaittein ja merkkivaloin. 

Kunnallislaissa (953/76) tarkoitetuilla jär-
jestyssäännöillä voidaan antaa paikallisia 
määräyksiä toimenpiteistä, joihin on ryh-
dyttävä liikenteen turvaamiseksi tiellä, jos 
kiinteistöstä tai siinä suoritettavasta työstä 
voi aiheutua haittaa tai vaaraa liikenteelle. 

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä an-
netun asetuksen muuttamisesta Nume-
ro 670/1997 
Annettu Naantalissa 11 päivänä heinä-
kuuta 1997 

4 luku 
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän 
massat ja päämitat käytettäessä 
ETA-valtiossa rekisteröityä tai käyttöön 
otettua ajoneuvoa Suomessa 

19 b § ETA-valtiossa rekisteröidyn tai 
käyttöön otetun ajoneuvon käyttö Suo-
messa 

Käytettäessä Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) rekiste-
röityä tai käyttöön otettua ajoneuvoa Suo-
messa sovelletaan tämän luvun säännök-
siä. 

20 § Akselille ja tel/lie kohdistuvat massat 

1. Autoa tai perävaunua tiellä kuljetettaes-
sa ei sen akselille kohdistuva massa saa 
ylittää seuraavia arvoja: 
a) muu kuin vetävä akseli 	10 
b) vetävä akseli 	 11,5 
2. Autoa tiellä kuljetettaessa ei sen telille 
kohdistuva massa saa ylittää seuraavia 
arvoja: 
a) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pie-
nempi kuin 1,0 metriä 	11,5 
b) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vä-
hintään 1,0 metriä mutta pienempi kuin 1,3 
metriä 	 16 
c) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vä-
hintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 
metriä 	 18 t 
d) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vä-
hintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 
metriä ja vetävä akseli on varustettu pari-
pyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilma-
jousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousi-
tuksella taikka jos kukin vetävä akseli on 
varustettu paripyörin eikä yhdellekään ak-
selille kohdistuva massa yhtä 9,5 tonnia 

19 t 
e) kolmiaksehinen tehi, jos aksehien etäisyys 
on pienempi kuin 1,3 metriä 	21 
f) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys 
on vähintään 1,3 metriä 	24 t 

3. Perävaunua tiellä kuljetettaessa ei sen 
telille kohdistuva massa saa ylittää seu-
raavia arvoja: 
a) kaksiaksehinen teli, jos aksehiväli on pie-
nempi kuin 1,0 metriä 	11 
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b) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vä-
hintään 1,0 metriä mutta pienempi kuin 1,3 
metriä 	 16 
c) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vä-
hintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 
metriä 	 18 t 
d) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vä-
hintään 1,8 metriä 	20 
e) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys 
on enintään 1,3 metriä 	21 
f) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys 
on suurempi kuin 1,3 metriä 	24 
g) neli- tai useampiakselinen teli 24 t 

21 § Auton kokonaismassa 

1. Autoa tiellä kuljetettaessa ei sen koko-
naismassa saa ylittää seuraavia arvoja: 
a) kaksiakselinen auto 	18 
b) kolmiakselinen auto 	25 
c) kolmiakselinen auto, jos sen vetävä ak-
seli on varustettu paripyörin ja ilmajousi-
tettu tai varustettu ilmajousitusta vastaa-
vaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos 
kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin 
eikä yhdellekään akselille kohdistuva mas-
sa yhtä 9,5 tonnia 	26 
d) kolmiakselinen nivehhinja-auto 28 t 
e) neliakselinen auto 	31 
f) neliakselinen auto, jos sen vetävä akseli 
on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai 
varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tun-
nustetulla jousituksella taikka jos kukin 
vetävä akseli on varustettu paripyörin 
eikä yhdehlekään akselille kohdistuva mas- 
sa yhtä 9,5 tonnia 	32 
g)viisiakselinen auto 	38 
2. Neli- tai viisiakselisen auton kokonais-
massa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, 
joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 270 kg, 
kun on kysymys neliakselisesta autosta, ja 
350 kg, kun on kysymys viisiakselisesta 
autosta, jokaiselta 0,10 metriltä, jonka au-
ton äärimmäisten akselien välinen etäisyys 
ylittää 1,80 metriä. 
3. Ajoneuvon massasta tulee vähintään 20 
prosenttia kohdistua ohjaavaan akseliin tai 
ohjaaviin akseleihin. Henkilöauton mas-
sasta, auton ollessa kuormattu suurinta 
rekisteröinnissä ja käytössä sallittua mas-
saa ja täyttä taka-akselistolle kohdistuvaa 
massaa vastaavasti, tulee kuitenkin vä-
hintään 30 prosenttia kohdistua etuakse-
lille. 
4. M2-, M3- ja N-luokan ajoneuvon mas-
sasta tulee vähintään 25 prosenttia 
kohdistua vetävään akseliin tai vetäviin 
akseleihin. 

22 § kumottu (670/97) 

23 § Auton ja perävaunun yhdistelmän 
kokon aismassa 

1. Auton ja perävaunun yhdistelmän koko-
naismassa ei sitä tiellä kuljetettaessa saa 
ylittää seuraavia arvoja, jolloin akselien 
lukumäärää laskettaessa ei oteta huomi-
oon aksehille kohdistuvalta massaltaan alle 
viiden tonnin akselia: 
a) auton ja puoliperävaunun yhdistelmä 

48 t 
b) auton ja keskiakseliperävaunun yhdis-
telmä 	 44t 
c) auton ja varsinaisen perävaunun yhdis-
telmä tai auton, apuvaunun ja puoliperä-
vaunun yhdistelmä tahi auton, puoliperä-
vaunun ja varsinaisen perävaunun yhdis-
telmä taikka auton, puohiperävaunun ja 
keskiakseliperävaunun yhdistelmä: 
* neliakselisena 	 36 t 	* 
viisiakselisena 	 44 t 
* kuusiakselisena 	53 t 	* 
vähintään seitsemänakselisena 60 
2. kumottu (531/93) 
3. Auton ja siihen kytketyn perävaunun 
muodostaman kokonaismassaltaan yli 44 
tonnin ajoneuvoyhdistelmän kokonaismas-
sa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka 
saadaan lisäämällä 20 tonniin 270 kg jo-
kaiselta 10 senttimetriltä, jonka ajoneuvon 
tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäisten ak-
sehien väli ylittää 1,80 metriä. Ajoneuvoyh-
distelmässä, jonka kokonaismassa on 
suurempi kuin 40 tonnia, auton takimmai-
sen ja kokonaismassaltaan yli 10 tonnin 
perävaunun etummaisen akselin välin tu-
lee olla vähintään 3,0 metriä. (1257/92) 

24 § Auton, perävaunun ja niiden yhdis-
telmän pituus 

1. Auton pituus ei saa ylittää seuraavia 
arvoja: 
a) linja-auto (M2-ja M3-luokka) 14,50 m 
nivelrakenteisena kuitenkin 	18,00 m 
b)muu auto 	 12,00 m 
2. Perävaunun pituus ei saa ylittää seuraa-
via arvoja: 
a) puoliperävaunu ja yli 22,00 metrin pitui-
sessa ajoneuvoyhdistelmässä käytetty 
varsinainen perävaunu: vetotapin pystyak-
sehista tai etuaksehiston kääntöpisteestä 
perävaunun perään 12,00 m vetotapin 
pystyakselista tai etuaksehiston kääntöpis-
teestä vaakatasossa mihin tahansa sen 
etupuolella olevaan kohtaan 	2,04 m 
b) muu kuin a kohdassa tarkoitettu perä-
vaunu vetoaisaa mukaan lukematta 12,50 
m 
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3. Ajoneuvoyhdistelmän pituus ei saa ylit-
tää seuraavia arvoja: 
a) kuorma-auton (N2- tai N3-luokka) ja 
puoliperävaunun yhdistelmä sekä 
muu kuin b tai c kohdassa tarkoitettu ajo-
neuvoyhdistelmä 	16,50 m 
b) auton ja keskiakseliperävaunun yhdis-
telmä 18,75 m josta mitasta kuormatilojen 
ulkopituuksien summa 15,65 m ja etäisyys 
vetoauton kuormatilan etupäästä perävau-
nun kuormatilan takapäähän 	16,40 m 
c) kuorma-auton (N2- ja N3-luokka) ja 
kaksi- tai useampiakselisen varsinaisen 
perävaunun sekä kuorma-auton, apuvau-
nun ja puoliperävaunun samoin kuin 
kuorma-auton, puoliperävaunun ja siihen 
kytketyn keskiakseli- tai varsinaisen perä-
vaunun yhdistelmä 25,25 m josta mitasta 
kuormatilojen ulkopituuksien summa 2 
momentin a kohdassa tarkoitettu mittaus- 
tapa huomioon ottaen 	21,42 m 

25 § Muut päämitat 

1. Auton ja perävaunun suurin sallittu kor-
keus on 4,20 metriä. Tämä mitta ei saa 
ylittyä ajoneuvon ollessa kuormaamatto-
mana tai mandollinen akselinnostolaite 
yläasennossa. 
2. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 
metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 
metrin pituisessa yhdistelmässä käytettä-
vän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon 
suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,55 met-
riä. Henkilöauton (MI-luokka) suurin sal-
littu leveys on 2,50 metriä. 

Huom! 
Muualla kuin ETA-valtiossa rekisteröidyn 
tai käyttöön otetun ajoneuvon käyttöön 
Suomessa ja suomalaisen ajoneuvon 
käyttöön ulkomailla sovelletaan luvun 4 a 
säännöksiä. 

Laki yleisistä teistä 
Numero 243/1954 
Annettu Helsingissä 21. päivänä touko-
kuuta 1954 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti sää-
detään: 

1 luku 
Yleisiä säännöksiä. 

2 
Yleiset tiet ovat maanteitä tai paikallisteitä. 

3 (15.5.1998) 
Tiehen kuuluvat ajorata ja muut liikennera-
dat, kuten jalkakäytävä ja polkupyörätie, 
sekä niiden säilymistä ja käyttämistä var-
ten pysyvästi tarvittavat alueet, rakenteet ja 
laitteet, kuten piennar, luiska, pengermä, 
oja, keski-, väli- ja rajakaista, kohtaamis-, 
kääntymis- tai pysähdyspaikka, tiehen vä-
littömästi liittyvä vähäinen varasto- tai py-
säköimisalue sekä valaistuslaitteet ja lii-
kennevalot, kaide, rumpu, silta, melueste, 
riista-aita, lautta laitureineen ja väylineen, 
laivalaituri ja varalaskupaikka, joka on 
määrätty tiehen liitettäväksi, sekä tiemerk-
ki. Tiehen kuuluu myös alue, joka tarvitaan 
valtakunnan rajan ylittävästä tieliikenteestä 
aiheutuvaa tulli- ja passintarkastusta var-
ten 
Teihin kuuluviksi luetaan niiden liitännäis-
alueina pysyvästi tarvittavat: 
1)tienpitoaineen ottopaikat; 
2) tienpitoa varten tarpeelliset erityiset ra-
kennus- tai varastoalueet; 

3) tien käyttäjien tarpeeseen varatut yleiset 
pysäkoimis- ja kuormausalueet; 
4) alueet, jotka ovat tarpeen tien käyttäjien 
lepoa ja ravitsemista taikka ajoneuvojen 
huoltoa varten (levähdysalueet); sekä 
5) muut tienpitoa tai liikennettä varten tar-
peelliset alueet, kuten tien tai liikenteen 
ympäristölle aiheuttamien haittojen vä-
hentämiseksi tai riista-aitojen rakentami-
seksi tarvittavat alueet, sekä tien käyttäjien 
jätehuoltoon tarvittavat alueet. (51/81) 
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 uI-
kosyrjästä. (323/64) 

9 
Tien liitännäisalue voidaan perustaa ja tie 
parantaa yleisen tarpeen sitä vaatiessa. 

11 
Tie on pidettävä liikennettä tyydyttävässä 
kunnossa. 
Tien kunnossapitoon kuuluvat: 
1) tienpitoaineen toimittaminen tielle, tien 
tasaisena pitäminen, tiepölyn sitominen, 
milloin se katsotaan tarpeelliseksi, tien 
puhtaanapito, jätehuolto siten kuin siitä on 
erikseen säädetty, toimenpiteet tien kuiva-
na pitämiseksi, rummun korjaaminen ja 
uusiminen sekä sillan, laiturin, varalasku-
paikan ja lautan pitäminen käyttökunnos-
sa; (676/78) 
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2) kaiteen, tiemerkin tai muun sellaisen 
laitteen asettaminen; (51/81), 
3) rakennusten, varastojen ja laitteiden, 
luonnonesteiden sekä puiden, pensaiden 
ja tarvittaessa muunkin kasvillisuuden 
poistaminen tiealueelta ja tien varrelta, 
jollei toimenpidettä sen vaatimien kustan-
nusten suuruuden vuoksi ole pidettävä tien 
parantamisena; 
4) lautan kuljettaminen, jäätien järjestämi-
nen lauttayhteyden sijaan, sillan vartioimi-
nen sekä liikkuvan sillan avaaminen ja sul-
keminen; 
5) lumi- ja jääesteiden poistamiseksi sekä 
tulvan sattuessa tien liikennekelpoisena 
pitämiseksi tarvittavat toimenpiteet, näihin 
luettuna 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 kun-
nossa tai tien varrella olevien esteiden 
poistamista. 
Jos 2 momentissa mainittu toimenpide 
suoritetaan tien tekemisen yhteydessä, se 
luetaan tien tekemiseksi. 
Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei 
koske tien käyttäjien tarpeeseen varatun 
kuormausalueen kunnossapitoa. Niihin 
alueisiin, jotka on varattu tien käyttäjien 
lepoa ja ravitsemista tai ajoneuvojen 
huoltoa varten, sovelletaan 1 ja 2 momen-
tin säännöksiä, jollei alueen kunnossapi-
dosta ole sopimuksella tai muutoin toisin 
määrätty. (404/63) 

3 luku 
Tieasiain käsittely ja tiensuunnittelu 

26 (15.5.1998) 
Uuden tien rakentamista koskevassa tie- 
suunnitelmassa on osoitettava tien suunta 
ja poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan 
tarvittaessa merkitä maastoon. Jos tie on 
tarkoitettu moottoritieksi, moottoriliikenne-
tieksi tai muuksi sellaiseksi tieksi, jolla vain 
tietynlainen liikenne on sallittu, on siitä 
määrättävä tiesuunnitelmassa. Suunni-
telmasta tulee myös käydä ilmi, varataan-
ko ja miten maata tien vastaista leventä-
mistä varten. 
Mitä 1 momentissa säädetään, on soveltu-
ym osin noudatettava, kun kysymys on 
tiesuunnitelman laatimisesta sellaista tien 
parantamista varten, josta aiheutuu tiealu-
een muutos. Milloin tie sen suuntaa muu-
tettaessa vanhan suunnan osalta jää 

edelleen yleiseksi tieksi, tästä on määrät-
tävä tiesuunnitelmassa. 
Tiesuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös 
liitännäisalueet, joihin perustetaan tieoike-
us. Jos tien tekemisen yhteydessä on tie- 
työn ajaksi tarpeen perustaa oikeus tien-
pitoaineen ottamiseen rajoitettuun mää-
rään, tietyön aikana syntyvien maa- 
ainesten läjittämiseen, alueen käyttämi-
seen majoitus-, varasto-, tai muuna sellai-
sena alueena taikka oikeus tienpitoa var-
ten tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai 
tekemiseen, voidaan tästä määrätä tie- 
suunnitelmassa, jossa on osoitettava tar-
koitukseen tarvittava alue tai tie. Mitä täs-
sä on sanottu oikeudesta yksityisen tien 
käyttöön tai tekemiseen tietyön aikana, 
koskee myös liitännäisalueen käyttöä var-
ten pysyvästi tarvittavia yksityisiä teitä. 
Tien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn 
edistämiseksi tiesuunnitelmassa voidaan 
asema-, rakennus- ja rantakaava-alueen 
ulkopuolella antaa määräyksiä tai kieltoja 
yksityisten teiden liittämisestä yleiseen tie-
hen tai sen osaan ja sille johtavien liittymi-
en käyttämisestä. Jos tiesuunnitelmassa 
kielletään käyttämästä ennestään olevaa 
yksityisen tien liittymää, on uuden kulku- 
yhteyden järjestämisestä määrättävä tie- 
suunnitelmassa, jolloin voidaan tarpeen 
mukaan määrätä tehtäväksi yksityinen tie 
tai liittymä taikka perustettavaksi oikeus 
ennestään olevaan yksityiseen tiehen tai 
33 §:n mukaan yleisenä tienä lakkautet-
tuun tai lakkaavaan tiehen tai tieosaan. 
Jos tie- tai liitännäisalueen kuivattamiseksi 
on tarpeen perustaa oikeus laskuojan pi-
tämiseen toisen maalla tai oikeus johtaa 
vettä toisen ojaan tai puroon, on tästä 
määrättävä tiesuunnitelmassa, jossa on 
osoitettava laskuojaksi tarvittava alue. 
Tiesuunnitelmaan on liitettävä arvio tien 

tekemisestä aiheutuvista kustan- 
nuksista. 

6 luku 
Tienvarsia koskevat maan käyttämisen 
rajoitukset 

41 
Rakennusta ei saa pitää tien vierialueella. 
Tämän alueen ulkopuolellakin on raken-
nusten pitäminen kielletty alueella, joka 
ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien tai 
12 metrin etäisyydelle paikaflistien ajora-
dan tai, jos ajoratoja on kaksi tai useam-
pia, lähimpänä olevan ajoradan keskivii-
vasta (suoja-alue). Erityisistä syistä voi-
daan tiesuunnitelmassa tai alueellisen ym-
päristökeskuksen päätöksellä pidentää 



Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 
LIITTEET 

sanottua etäisyyttä määrätylla tiellä tai sen 
osalla enintään 50 metriksi. 
Yleisen tarpeen vaatiessa etäisyyttä voi-
daan pidentää enintään 300 metriksi tie-
hen kuuluvan varalaskupaikan kohdalla 
sekä pituussuunnassa sen kummastakin 
päästä 750 metrin etäisyydelle ulottuvalla 
jatkeella. (137/95) 
Tien kaarrekohdassa taikka missä tiehen 
liittyy toinen yleinen tie tai yleisesti liiken-
nöity yksityinen tie tahi sen poikki kulkee 
rautatie, raitiotie tai vesireitti, älköön ra-
kennusta pidettäkö, suoja-alueen ulko-
puolellakaan, sellaisella alueella, jolla nä-
kemäalan vapaana pitäminen sitä rajoitta-
vista esteistä on tarpeen liikenneturvalli-
suuden vuoksi (näkemäalue). 
Tien vieri-, suoja- tai näkemäalueella on 
kielletty pitämästä sellaista varastoa, aitaa 
tai muuta laitetta, josta tai jonka käytöstä 
aiheutuu vaaraa liikenteelle tai josta on 
haittaa tienpidolle. 
Eräistä lievennyksistä tämän pykälän 
säännöksiin säädetään 42 §:ssä. 
Näiden lievennysten lisäksi voidaan, mil-
loin harkitaan syytä siihen olevan, antaa 
lupa poikkeusten tekemiseen 1 ja 2 mo-
mentissa mainitusta kiellosta alueellisen 
ympäristökeskuksen ja 3 momentissa ole-
vasta kiellosta tiepiirin päätöksellä. 
(137/95) 

Johtopylväiden asettamisesta tien viereen 
on säädetty erikseen. 

8 luku 
Järjestystä ja turvallisuutta koskevia 
säännöksiä 

50 § (137/95) 
Tien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn 
edistämiseksi voidaan laatia suunnitelma 
(liittymäsuunnitelma), jolla annetaan mää-
räyksiä tai kieltoja yksityisten teiden liittä-
misestä asemakaava- tai rakennuskaava- 
alueen ulkopuolella olevaan tai tehtävään 
maantiehen tai sen osaan sekä sille johta-
vien yksityisten teiden liittymien käyttämi-
sestä. Liittymäsuunnitelma voidaan erityi-
sestä syystä laatia myös paikallistielle tai 
sen osalle. Jos ennestään olevaa yksityi-
sen tien liittymää kielletään käyttämästä tai 
sen käyttämisestä annetaan muita määrä-
yksiä, tulee suunnitelmassa määrätä kul-
kuyhteyksien järjestämiseksi tarpeellisten 
yksityisten teiden tai liittymien tekemisestä 
taikka oikeuden perustamisesta ennestään 
olevaan yksityiseen tiehen tai 33 §:n mu-
kaisesti yleisenä tienä lakkautettuun tai 

lakkaavaan tiehen tai tieosaan. Suunnitel-
man hyväksyy tielaitoksen keskushallinto. 
Ennen liittymäsuunnitelman hyväksymistä 
on kysymykseen tuleville kiinteistön omis-
tajille ja muille asianosaisille varattava tilai-
suus tulla asiassa kuulluiksi ja on siitä tie-
dotettava joko henkilökohtaisesti tai kuu-
luttamalla kunnan ilmoitustaululla siten, 
kuin laissa julkisista kuulutuksista (34/25) 
säädetään. Kuulutuksen julkaisemisesta 
on tielaitoksen toimesta riittävän ajoissa 
ilmoitettava yhdessä tai kandessa paikka-
kunnalla yleisesti leviävässä sanomaleh-
dessä ja lähetettävä kirjallinen ilmoitus 
sellaiselle toisesta kunnasta olevalle asi-
anosaiselle, jonka asuinpaikka on asiakir-
joissa mainittu tai muutoin tunnettu. Ennen 
liittymäsuunnitelman hyväksymistä asiasta 
on hankittava alueellisen ympäristökes-
kuksen ja kunnan lausunto. 
Liittymäsuunnitelman hyväksymistä koske-
vasta päätöksestä on tielaitoksen annetta-
va tieto noudattaen 2 momentin säännök-
siä. Suunnitelmaa koskevat asiakirjat ja 
päätös on pidettävä asianomaisessa kun-
nassa nähtävillä päätöstä koskevan kuu-
lutuksen julkipanoajan. 
Liittymäsuunnitelman toteuttamisen jäl-
keen tai tien tekemisen yhteydessä väliai-
kaisena järjestelynä sitä ennenkin, jos 
tienpitoviranomainen katsoo sen välttä-
mättömäksi ja jos hyväksyttävä kulkuyhte-
ys on tilapäisesti järjestetty, voidaan kiel-
letty liittymä poistaa tai sen käyttö estää 
tienpitoviranomaisen toimesta. (137/95) 

52 (15.5.1998) 
Edellä 26 §:n 4 momentissa mainitun kiel-
lon estämättä tiepiiri voi, milloin muuttu-
neet olosuhteet tai muu erityinen syy antaa 
siihen aihetta, sallia yksityisen tien liittämi-
sen kiellon alaiseen tiehen tai kielletyn liit-
tymän käyttämisen, jos kiinteistön tarkoi-
tuksenmukainen käyttö sitä vaatii ja liitty-
mästä ei aiheudu vaaraa liikenneturvalli-
suudelle tai vaara harkitaan vähäiseksi. 
Yksityisen tien liittämiseen sellaiseen ylei-
seen tiehen, jolle ei ole annettu 26 §:n 4 
momentin mukaista kieltoa, tarvitaan tiepii-
rin lupa. Lupa, johon voidaan liittää tar-
peellisia ehtoja, on myönnettävä, jos liitty-
mä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi ja 
liittymä sekä sen sijainti on sellainen, ettei 
liikenneturvallisuus sen takia vaarannu. 
Ne rakenteet ja laitteet yleisen tien tiealu-
eella, jotka ovat tarpeen yksityisen tien 
liittämiseksi yleiseen tiehen, on yksityisen 
tien pitäjä velvollinen tekemään ja pitä-
mään kunnossa tiepiirin ohjeiden mukaan 
sillä tavoin, ettei niistä ole vaaraa yleisen 
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tien liikenteelle tai sen kunnossapidolle. 
Jos ennestään olevasta yksityisen tien liit-
tymästä aiheutuu vaaraa liikenteelle, yksi-
tyisen tien pitäjä on velvollinen tiepiirin oh-
jeiden mukaan muuttamaan liittymän sel-
laiseksi, että siitä aiheutuva vaara poistuu 
tai vähenee. J05 yksityisen tien pitäjä lai-
minlyö tässä mainitun velvollisuutensa, voi 
tiepiiri tehdä mainitut työt yksityisen tien 
pitäjän kustannuksella. 
Jos yleinen tie tehdään siten, että se kat-
kaisee ennestään olevan yksityisen tien tai 
jos yleistä tietä levennetään, korotetaan tai 
alennetaan niin, että pääsy sille ennestään 
olevalta yksityiseltä tieltä huomattavasti 
vaikeutuu, on yleisen tien pitäjän tehtävä 
kustannuksellaan yksityisen tien johtami-
seksi yleisen tien poikki tai sen liittämiseksi 
yleiseen tiehen tarvittavat työt tarvittavine 
laitteineen. Mitä tässä momentissa sää-
detään yksityisestä tiestä, koskee myös 
rakennuskaavatietä ja katua, jollei tielai-
toksen ja kunnan kesken toisin sovita. 
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei kos-
ke moottori- eikä moottoriliikenneteitä, 
joille pääsystä yleiseltä tai yksityiseltä tieltä 
voidaan määrätä vain tiesuunnitelmassa. 
Mitä tässä laissa säädetään yksityisen tien 
liittämisestä yleiseen tiehen tai sille johta-
van yksityisen tien käyttämisestä, koskee 
soveltuvin osin myös yksityisen tien teke-
mistä hyväksytyn tiesuunnitelman mukai-
selle tiealueelle. Kuitenkin saa 26 §:n 4 
momentin ja tämän pykälän 2 momentin 
säännösten estämättä tiepiirin ohjeiden 
mukaan tehdä muuhun yleiseen tiehen 
kuin moottori- tai moottoriliikennetiehen 
sellaisen liittymän, jota käytetään yksin-
omaan maa- tai metsätalousajoon (maa-
talousliittymä), jollei siitä aiheudu huo-
mattavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle. 

53 (518/61) 
Tiealueeseen kohdistuvaa työtä, kuten 
viemärin kaivamista tien alitse, maitolaitu-
ritasanteen ja sen laiturirakennelman sekä 
muiden laitteiden tekemistä tiealueelle tai 
johtojen asettamista tien yli, älköön ku-
kaan, jollei erityisestä säännöksestä muuta 
johdu, suorittako ilman tienpitoviranomai-
sen lupaa. Milloin sellainen lupa ei ole tar-
peen, on ennen työhön ryhtymistä tehtävä 
asiasta ilmoitus sanotulle viranomaiselle. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen raken-
teiden ja laitteiden tekemisen ja kunnossa- 
pidon osalta on muutoin soveltuvin osin 
noudatettava, mitä 52 §:n 3 momentissa 
on säädetty. Tienpitäjän tulee kuitenkin 
huolehtia lupaehtojen mukaisesti raken-
netun, ajorataan välittömästi liittyvän, käy-
tössä olevan maitolaituritasanteen koneel- 

lisesta talviaurauksesta, mikäli ajorata pi-
detään koneeilisesti vapaana lumi- ja jää- 
esteistä. 

59 §. (51/81) 
Jos ajoneuvoiiikenne saattaa vaurioittaa 
tietä, joka roudan sulamisen tai sateen 
vuoksi tahi muusta tällaisesta syystä on 
rakenteeltaan heikentynyt, voi tienpitovi-
ranomainen toistaiseksi tai määräajaksi 
kieltää tiellä tai sen osalla liikenteen tai 
rajoittaa sitä. 

Laki metsän hyönteis- ja sienitu- 
hojen torjunnasta Numero 263/1991 
Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 
1991 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti sää-
detään: 

1 § Lain soveltamisala 
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjumi-
sesta säädetään tässä laissa. 

Hyönteis- ja sienituhoilla tarkoitetaan tässä 
laissa hyönteisten ja sienten metsässä 
kasvaville puille välittömästi tai välillisesti 
aiheuttamia sellaisia tauteja ja muita va-
hinkoja, joista aiheutuu merkittävää puun 
tuoton vähentymistä tai laadun heikkene-
mistä. 
Maa- ja metsätalousministeriö saa antaa 4 
ja 6:ssä tarkoitettuja määräyksiä myös 
bakteerien, virusten ja muiden eliöiden 
aiheuttamien metsätuhojen ehkäisemisek-
si. 

2 Puutavaran poistaminen hakkuupaikalta 
ja välivarastosta 
Puutavaran omistaja on velvollinen huo-
lehtimaan, että 
1) syyskuun alun ja toukokuun lopun väli-
senä aikana kaadettu ainespuun mittavaa-
tim u kset täyttävä mäntypuutavara kuljete-
taan pois hakkuupaikalta tai välivarastosta 
Oulun ja Lapin lääneissä viimeistään 15 
päivänä heinäkuuta ja muissa lääneissä 
viimeistään 1 päivänä heinäkuuta ja 
2) syyskuun alun ja kesäkuun lopun väli-
senä aikana kaadettu ainespuun mittavaa-
timukset täyttävä kuusipuutavara kuljete-
taan pois hakkuupaikalta tai välivarastosta 
Oulun ja Lapin lääneissä viimeistään 15 
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päivänä elokuuta ja muissa lääneissä vii-
meistään 1 päivänä elokuuta, tai että 
3) puutavara poiskuljettamisen sijasta 
a) kuoritaan viimeistään yhtä kuukautta 
ennen kuljettamiselle säädettyä määräai-
kaa taikka 
b) sijoitetaan, peitetään tai sille suoritetaan 
muita toimenpiteitä siten, ettei puutava-
rasta ilmeisestikään merkittävästi pääse 
leviämään metsätuhoja aiheuttavia hyön-
teisiä. 
Edellä 1 momentissa säädettyä velvolli-
suutta ei kuitenkaan ole, jos sen noudat-
tammen aiheuttaisi ennalta arvaamattomat 
olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta 
haittaa puutavaran korjuun ja kuljetuksen 
järjestämiselle tai kohtuuttoman suuria 
kustannuksia. 

3 Puutavaran varastointi 
Havupuutavaran varastointi tehtaalla, uiton 
toimintapaikassa tai muulla pysyvällä va-
rastomntipaikalla on mandollisuuksien mu-
kaan järjestettävä siten, ettei metsätuhoja 
aiheuttavia hyönteisiä merkittävästi leviä 
varastoidusta puutavarasta toisen met-
sään. 

4 Hyönteis- ja sienituhojen ennalta ehkäi-
seminen 
Metsän hyönteistuhojen ehkäisemiseksi 
maa- ja metsätalousministeriö voi antaa 
määräyksiä sellaisen ainespuun mittavaa-
timukset täyttämättömän havupuun käsit-
telystä, jossa tuhoa aiheuttavat hyönteiset 
voivat merkittävästi lisääntyä. 
Metsän sienituhojen ehkäisemiseksi maa- 
ja metsätalousministeriö voi antaa määrä-
yksiä taimikonhoitotöiden ja hakkuiden 
yhteydessä suoritettavista toimenpiteistä. 
Metsätuhojen yleiseksi ehkäisemiseksi 
maa- ja metsätalousministeriö voi antaa 
määräyksiä metsänviljelyn toteutustavois-
ta. 

5 Vahingoittuneiden puiden poistaminen 
metsästä 
Jos metsässä on merkittävästi myrskyn, 
lumen, metsäpalon tai muun tuhonaiheut-
tajan vahingoittamia havupuita, maan-
omistaja on velvollinen huolehtimaan, että 
puut poistetaan metsästä viimeistään seu-
raavana kesänä ennen 2:ssä puutavaran 
pois kuljettamiselle säädetyn määräajan 
päättymistä tai suoritetaan metsätuhoja 
aiheuttavien hyönteisten leviämisen estä-
miseksi muita tarpeellisia toimenpiteitä. 
Jos 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet 
muodostuvat kustannuksiltaan tai muutoin 
kohtuuttomiksi, ei maanomistaja ole veI-
vollinen toimenpiteitä suorittamaan. 

Teletoimintalaki Numero 183/1 987 
Annettu Helsingissä 20 päivänä helmi-
kuuta 1987 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti sää-
detään: 

6 luku Erinäiset säännökset 

31 § Telekaapeleita vaarantava työ 
Ennen telekaapeleita vaarantavaan työhön 
ryhtymistä on työn suorittajan vaurioiden 
välttämiseksi selvitettävä työalueella mah-
dollisesti olevien telekaapelien sijainti. Te-
lelaitosten tulee antaa maksutta tietoja 
telekaapelien sijainnista. 

** 	* * * ** **************** * * * * 

Teletoiminta-asetus 
Numero 374/1987 
Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 
1987 

Liikenneministerin esittelystä säädetään 20 
päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoi-
mintalain (183/87)1, l9ja 32:n nojalla: 

Telekaapelien sijoittaminen 

6 
Teletoimintalain 31:ssä tarkoitettuja tele-
kaapeleita vaarantavia töitä ovat maara-
kennustyöt kuten kaivuu-, maansiirto-, 
pengerrys-, räjäytys-, louhinta-, paalutus-
ja kairaustyöt, vesirakennustyöt kuten 
ruoppaus sekä metsätyöt samoin kuin 
muut sellaiset työt, jotka saattavat vau-
rioittaa telekaapeleita. 
Telelaitosten tulee järjestää telekaapelei-
den sijaintitietopalvelu. 
Sijaintitiedustelun saatuaan telelaitoksen 
tulee selvittää, missä määrin suoritettava 
työ vaarantaa telekaapeleita, ja antaa nii-
den suojelemiseksi tarvittavat tiedot ja oh-
jeet työn suorittajalle. 
Tiedustelu on tehtävä hyvissä ajoin ennen 
työn suunniteltua aloittamista. 
Liikenneministeriö voi antaa tarkempia 
määräyksiä ja ohjeita sijaintitietopalvelun 
järjestämisestä ja kaapelien suojelusta. 
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Laki ylikuormamaksusta 
Numero 51/1 982 
Annettu Helsingissä 14. päivänä tammi-
kuuta 1982 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti sää-
detään: 

1 § Soveltamisala 
Ylikuorman kuljettamisesta tavaran kulje-
tu kseen tarkoitetussa moottorikäyttöisessä 
ajoneuvossa tai sen perävaunussa tielii-
kennelaissa (267/81) tai sitä vastaavassa 
Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitetulla 
tiellä määrätään valtiolle maksettava yli-
kuormamaksu tämän lain mukaan. 
Tätä lakia ei sovelleta muulla traktorilla 
kuin liikennetraktorilla ja sen perävaunulla 
suoritettavaan kuljetukseen silloin, kun 
kysymyksessä on moottoriajoneuvoverosta 
annetun lain (722/66) 17 a §:ssä tarkoitettu 
kuljetus. 
Ylikuormamaksu määrätään vain sellai-
sesta ylikuormasta, jonka liikenteen val-
voja toteaa välittömästi kuljetuksen aikana. 

2 Maksuvelvollinen 
Ylikuormamaksu määrätään sen makset-
tavaksi, joka ylikuorman kuljettamisen ai-
kaan on kuljetukseen käytetyn ajoneuvon 
omistaja. Jos ylikuorma on ajoneuvoyh-
distelmässä, ylikuormamaksu määrätään 
vetoajoneuvon omistajan maksettavaksi. 
Jos ajoneuvo on toisen pysyvässä hallin-
nassa, maksu määrätään kuitenkin haltijan 
maksettavaksi. 
Maksuvelvollinen voidaan määrätä ajoneu-
vorekisterissä olevan tiedon mukaan, jollei 
rekisteritietoa näytetä virheelliseksi. 
Ylikuormamaksu määrätään kuljetustehtä-
vän antajan maksettavaksi, jos hänen rah-
tikirjaan ilmoittamansa tai muutoin anta-
mansa kuorman painoa tai tilavuutta kos-
keva virheellinen tieto on johtanut ylikuor-
man syntymiseen. 

3 Maksuvelvollisuudesta vapautuminen 
Ylikuormamaksua ei määrätä, jos maksu- 
velvollinen voi saattaa todennäköiseksi, 
että ajoneuvo ylikuormaa kuljetettaessa oli 
ollut luvattomasti ku Ijettajan käytössä. 

4 Maksun peruste 
Ylikuormamaksu määrätään ajoneuvon tai 
ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonais-
massan taikka sallitun akseliin tai teliin 
kohdistuvan massan ylittävästä massasta 
siltä osin kuin ylitys on enemmän kuin viisi 
prosenttia sallitusta kokonaismassasta 
taikka enemmän kuin kymmenen prosent- 

tia sallitusta akseliin tai teliin kohdistuvasta 
massasta. 
Ajoneuvoyhdistelmän osalta määrätään 
maksu joko yhdistelmän sallitun koko-
naismassan ylityksen tai yhdistelmään 
kuuluvien ajoneuvojen kokonaismassojen 
ylitysten yhteismäärän perusteella sen mu-
kaan, kumpi on suurempi. 
Jos akseliin tai teliin kohdistuvien masso-
jen 1 momentin mukaan huomioon otetta-
vien ylitysten yhteismäärä on suurempi 
kuin huomioon otettava kokonaismassan 
ylitys, ylikuormamaksu määrätään sanotun 
yhteismäärän perusteella. 
Milloin kuljetuksessa sallitaan erityisen 
luvan perusteella tiellä yleisesti sallittuja 
massoja suurempia massoja, määrätään 
ylikuormamaksu akseliin tai teliin kohdistu-
van massan tai kokonaismassan ylityksen 
koko siltä osalta, jolla massa ylittää lupaan 
merkityn vastaavan massan. 

5 Maksun suuruus 
Ylikuormamaksu on jokaiselta 4 §:n mu-
kaisesti lasketun ylityksen täydeltä sadalta 
kilolta 60 markkaa. Jokaiselta 2000 kiloa 
ylittävältä sadalta kilolta on maksu kuiten-
kin 180 markkaa ja jokaiselta 4000 kiloa 
ylittävältä sadalta kilolta 240 markkaa. 

6 Ylikuorman toteaminen 
Ylikuorma todetaan punnitsemalla akseliin 
ja teliin kohdistuvat massat tai kokonais-
massa. Ylikuorma voidaan todeta myös 
laskemalla kuorman massa tilavuuden pe-
rusteella, rahtikirjoista tai muulla luotetta-
valla tavalla. 
Liikenteen valvoja voi ylikuorman toteami-
seksi määrätä ajoneuvon kuljetettavaksi 
kiinteään punnituspaikkaan, jos ajoneu-
vossa todennäköisin syin epäillään kulje-
tettavan ylikuormaa. Määräyksestä ei saa 
aiheutua kohtuuttomia kustannuksia tai 
kohtuutonta ajanhukkaa. 

7 Kuljetuksen jatkaminen 
Jos liikenteen valvoja on kieltänyt jatka-
masta ylikuorman kuljettamista, mutta sitä 
kiellosta ja annetusta maksumääräysil-
moituksesta huolimatta jatketaan, voidaan 
ylikuormamaksun määrääjän harkinnan 
mukaan määrätä uusi ylikuormamaksu. 

8 Maksun määrääminen 
Ylikuormamaksun määrää sen poliisipiirin 
päällikkö, jossa ylikuorma on todettu 
(maksumääräys). 
Poliisipiirin tai poliisipiirien muodostaman 
yhteistoiminta-alueen ohjesäännössä voi- 
daan määrätä, että maksumääräyksen voi 
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poliisipiirin paällikön sijasta antaa muu p0-
liisipiirin virkamies. 
Yilikuormamaksu voidaan yksittäistapauk-
sissa jättää määräämättä tai poistaa, jos 
ylikuorman kuljettaminen on johtunut olo-
suhteet huomioon ottaen anteeksiannetta-
vasta huomaamattomuudesta tai muusta 
siihen verrattavasta erityisestä syystä. 

9 Ylikuormasta ilmoittaminen 
Kun liikenteen valvoja on todennut yli- 
kuorman, josta voidaan määrätä ylikuor-
mamaksu, hänen on heti kirjallisesti ilmoi-
tettava asiasta asianomaiseen poliisipiirin 
ylikuormamaksun määräämistä varten. 
Ajoneuvon kuljettajalle on samalla annet-
tava jäljennös ilmoituksesta. 

1 0 Ulkomaisen ajoneuvon maasta vienti- 
kielto 
Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa, jossa 
todetusta ylikuormasta on määrättävä yli-
kuormamaksu, ei saa viedä maasta ennen 
ylikuormamaksun maksamista. Maksun 
määrääjä voi kuitenkin sallia ajoneuvon 
maastaviennin, milloin ylikuormamaksun 
maksam isesta on asetettu hyväksyttävä 
vakuus. 
Kun liikenteen valvoja on todennut 1 mo-
mentissa tarkoitetussa ajoneuvossa yli- 
kuorman, ajoneuvo on hänen valvonnas-
saan siirrettävä lähimmälle poliisin tai tulli- 
viranomaisen valvomalle paikalle, kunnes 
ylikuormamaksu on maksettu. Jos kuljet-
taja kieltäytyy siirtämästä ajoneuvoa, on 
valvojan huolehdittava siirtämisestä. Tar -
vittaessa saa poliisi- tai tulliviranomainen 
ottaa sellaisen ajoneuvon tunnusmerkit 
haltuunsa. 

11 § Ylikuorman toteaminen tullitoimipai-
kassa 
Jos tullitoimipaikassa todetaan, että maa-
han saapuvassa ajoneuvossa on ylikuor-
maa, josta tämän lain mukaan olisi mää-
rättävä ylikuormamaksu, ajoneuvon maa-
hantulo on estettävä, kunnes ylikuorma on 
poistettu ajoneuvosta. 
Milloin maasta poistumista varten tullitoi-
mipaikkaan saapuneessa ajoneuvossa 
todetaan ylikuormaa, tullitoimipaikan asia-
na on suorittaa 9 ja 10 §:n mukaan liiken-
teen valvojalle kuuluvat tehtävät. 

1 2 Maksuvelvollisen kuuleminen 
Maksuvelvolliselle, joka on Suomessa ja 
jonka olinpaikka tiedetään, on ennen mak-
sumääräyksen antamista kirjallisesti va-
rattava tilaisuus antaa selityksensä mää-
räajassa, joka ei saa olla kahta viikkoa 
lyhyempi. 

13 Maksuaika 
Ylikuormamaksu on maksettava kuudessa 
kuukaudessa maksumääräyksen antami-
sesta. 

Jollei ylikuormamaksua makseta 1 mo-
mentissa säädetyn ajan kuluessa, maksun 
laiminlyöneeltä peritään veronlisäyksestä 
ja viivekorosta annetussa laissa (1556/95) 
säädettyjen perusteiden mukaan lasketta-
va viivekorko. 

1 4 Yhteisön osakkaan ja ulkomaalaisen 
edustajan vastuu 
Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiitti-
yhtiön vastuunalainen yhtiömies on vas-
tuussa yhtiön maksettavaksi määrätyn yli-
kuormamaksun suorittamisesta niin kuin 
omasta velastaan. 
Henkilön, joka ei asu Suomessa, sekä ul-
komaisen yhteisön, laitoksen ja säätiön 
maksettavaksi määrätyn ylikuormamaksun 
suorittamisesta on niiden täällä oleva 
edustaja vastuussa. Poliisipiirin päällikkö 
määrää tämän momentin perusteella yli-
kuormamaksusta vastuussa olevan yhteis-
vastuulliseksi maksuvelvollisen kanssa 
ylikuormamaksun suorittamisesta. Vas-
tuussa olevan kuulemisessa ennen mak-
sun määräämistä noudatetaan tällöin, mitä 
12 §:ssä säädetään. 

1 5 Muutoksenhaku ja täytä ntöönpano 
Ylikuormamaksun määräämistä koske-
vaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla lääninoikeuteen noudattaen, mitä 
muutoksenhausta hallintoasioissa anne-
tussa laissa (154/50) on säädetty. 
Maksumääräys pannaan täytäntöön ilman 
tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä ve-
rojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa (367/61) on säädetty. 

1 6 Kuljetustehtävän antajan korvausvas-
tuu 
Ylikuormamaksun suorittaneella liiken-
teenharjoittajalla on oikeus saada maksun 
määrä kokonaan tai osaksi takaisin kulje-
tustehtävän antajalta, jos tämän toimenpi-
de on johtanut siihen, että ylikuormaa on 
kuljetettu. 

1 7 Kuljettajan korvausvastuu 
Ajoneuvon kuljettaja voidaan velvoittaa 
kokonaan tai osaksi korvaamaan ylikuor-
mamaksu maksuvelvolliselle vain, jos kul-
jettaja tahallaan vastoin maksuvelvollisen 
ohjeita on kuljettanut ylikuormaa tai poi-
kennut reitiltä, jolla kuormaa olisi saanut 
kuljettaa. Sopimus, virkasäännön määräys 
tai muu siihen verrattava määräys, jolla 
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laajennetaan kuljettajan korvausvelvolli-
suutta, on mitätön. 

1 8 Rikosoikeudelliset seuraamukset 
Ylikuorman kuljettamisesta säädetään 
rangaistus tieliikennelaissa. 
Ylikuorman kuljettamisen tuottamaa talou-
deUista hyötyä ei tuomita valtiolle menete-
tyksi, jos samasta teosta määrätään yli-
kuormamaksu. 

19 Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. 
Tarkemmat säännökset tämän lain täy-
täntöönpanosta annetaan asetuksella. 
Sisäasiainministeriö voi antaa poliisille tar-
kempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten mukaan 
poliisille kuuluvien tehtävien suorittami-
sesta. 

20 Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 1982. 

************************************************* 

Asetus ylikuormamaksusta 
Numero 240/1982 

Oikeusministerin esittelystä säädetään 
ylikuormamaksusta 14 päivänä tammi-
kuuta 1982 annetun lain 51/82) 19 §:n no-
jalla: 

1 §. 
Ylikuormamaksusta annetun lain 8 ja 14 
§: ssä tarkoitettujen maksu määräysten 
täytäntöönpanosta huolehtii oikeusrekiste-
rikeskus. 

2.  
Ylikuormamaksusta annetun lain 8 §:n 3 
momentissa tarkoitetun päätöksen, mak-
sumääräyksen sekä 12 §:ssä tarkoitetun 
selvityspyynnön tiedoksi antamisessa nou-
datetaan, mitä tiedoksiannosta hallintoasi-
oissa annetussa laissa (232/66) sääde-
tään. 

3.  
Maksumääräyksessä on mainittava: 
1) maksun suorittamisvelvollinen; 
2) ylikuorman toteamisen aika ja paikka; 
3) ajoneuvon ja perävaunun rekisterinume-
ro; 
4) ylikuorman määrä; sekä 
5) ylikuormamaksun suuruus ja sen las-
kemistapa.  

4 
Maksumääräykseen on liitettävä postisiir-
toliikkeen tilillepanokortti. Siihen on mer-
kittävä päivä, jona maksu on viimeistään 
suoritettava sekä maksamista varten tar-
peelliset tiedot. Määräyksessä on lisäksi 
mainittava, että se voidaan suorituksen 
laiminlyömisen vuoksi panna täytäntöön 
ilman tuomiota tai päätöstä. 
Maksumääräyksessä on annettava myös 
kirjalliset ohjeet siitä, miten maksun suo-
rittamisvelvollisen tulee menetellä, jos hän 
haluaa hakea muutosta ylikuormamaksun 
määräämistä koskevaan päätökseen lää-
ninoikeudelta. 

5. 
Ylikuormamaksusta annetun lain 9 §:ssä 
tarkoitetussa ilmoituksessa on mainittava: 
1) ajoneuvon omistaja tai pysyvä haltija; 
2) kuljettajan henkilötiedot; 
3) ylikuorman toteamisen aika ja paikka; 
4) ajoneuvon ja perävaunun rekisterinume-
ro; 
5) kuorman laatu; 
6) ylikuorman toteamis- ja laskemistapa; 
sekä 
7) ylikuorman määrä. 

6. 
Jos lääninoikeus tai korkein hallinto-oikeus 
poistaa annetun maksumääräyksen tai 
alentaa ylikuormamaksun määrää, on 
tästä ilmoitettava oikeusrekisterikeskuk-
selle. Oikeusrekisterikeskuksen on hake-
m uksetta palautettava perusteettomasti tai 
liikaa maksettu ylikuormamaksu. 

7. 
Oikeusministeriö antaa tarvittavat ohjeet 
tämän asetuksen soveltamisesta sekä 
vahvistaa kaavat ylikuormamaksun mää-
räämismenettelyssä ja maksumääräysten 
täytäntöönpanossa käytettäviä lomakkeita 
varten. 

8. 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä 
huhtikuuta 1982. 
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Maa- ja metsätalousministeriön 
päätös metsän hyönteis- ja sieni- 
tuhojen torjunnasta 
Numero 1397/1 991 
Annettu Helsingissä 28 päivänä marras-
kuuta 1991 

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

1 
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjun-
nasta annetun lain (263/91) 2 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdassa mainittuina aikoina 
hakattua havupuutavaraa ei tarvitse kul-
jettaa pois hakkuupaikalta tai välivaras-
tosta, jos: 
1) välivarastosta on sellaiseen metsikköön, 
jonka puuston tilavuudesta yli 30 prosenttia 
on samaa puulajia kuin varastossa oleva 
puutavara, vähintään seuraavat etäisyydet: 
Varaston koko Siemen- tai suojuspuumet-
sikkö taikka nuori kasvatusmetsikkö Muu 
metsikköenintään 100 m3 200 m 100 m yli 
100 m3 400 m 200 m; 
2) puutavara peitetään ennen tuhohyön-
teisten parveilua hyönteisten iskeytymisen 
estävällä katteella, jonka on peitettävä 
mäntypino kokonaan ja kuusipinosta pääl-
lys sekä sivuja ja päätyjä vähintään yhden 
metrin korkeudelta pinon yläreunasta mi-
tattuna; 
3) puutavarapinon ylimmät kerrokset kul-
jetetaan pois hyönteisten iskeytymisen jäl-
keen, mutta ennen metsän hyönteisja sie-
nituhojen torjunnasta annetun lain 2 §:n 1 
momentin 1 ja 2 kohdassa puutavaran 
poiskuljettamiselle säädettyjä määräaikoja, 
tai kuoritaan viimeistään yhtä kuukautta 
ennen edellä tarkoitettuja määräaikoja; 
4) puutavaraa sadetetaan siten, että män-
typuutavaran sadetus alkaa viimeistään 
kaksi viikkoa ja kuusipuutavaran viimeis-
tään neljä viikkoa ennen 3 kohdassa puu-
tavaran 	poiskuljettamiselle 	määrättyjä 
määräaikoja ja että sadetus kestää vähin-
tään kandeksan viikkoa; tai 
5) puutavara käsitellään tuhohyönteisten 
iskeytym istä vastaan tarkoitukseen hyväk-
sytyllä torjunta-aineella. 

2 
Jos hakkuupaikalla on hehtaaria kohden 
enemmän kuin 10 kuutiometriä metsän 
hyönteisja sienituhojen torjunnasta anne-
tun lain 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuina aikoina suoritetuista hak- 

kuista jääneitä männyn tai kuusen tyveyk-
siä taikka vastaavia ainespuuksi kelpaa-
mattomia rungonosia, tulee niiden omista-
jan huolehtia siitä, että tällaiset rungonosat 
joko kuljetetaan pois hakkuupaikalta ja 
välivarastosta lain 2 §:ssä säädettyjen 
määräaikojen kuluessa tai ryhdytään tä-
män päätöksen 1 §:ssä tarkoitettuihin mui-
hin toimenpiteisiin. 

3. 
Milloin taimikkovaiheen ohittaneessa met-
sässä on myrskyn, lumen, metsäpalon tai 
muun tuhonaiheuttajan vahingoittamia ha-
vupuita hehtaaria kohden enemmän kuin 
10 prosenttia puuston runkoluvusta tai yksi 
taikka useampi vähintään 20 vahingoittu-
neen havupuun ryhmä, tulee maanomis-
tajan ryhtyä metsän hyönteis- ja sienitu-
hojen torjunnasta annetun lain 5 §:ssä tar-
koitettuihin toimenpiteisiin. 
Vahingoittuneeksi katsotaan puu, josta 
ilmeisesti leviää metsätuhoja aiheuttavia 
hyönteisiä. 

4 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1992. Mitä 2 §:ssä määrätään, 
ei kuitenkaan sovelleta hakkuupaikkaan, 
jolta puutavara on kuljetettu pois ennen 
tämän päätöksen voimaantuloa. 



Tielaitoksen aluerajat 1.1.1998 
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tuotantoalue 
tuotantoalueen keskuspaikka 

Tiepiiri 
U Uusimaa 
T Turku 
KaS Kaakkois-Suomi 
H Häme 
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V Vaasa 
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L Lappi 
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