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TIIVISTELMÄ 

Tiehallinto pyrkii edistämään puutavaran välivarastopaikkojen aikaansaamis-
ta ja ylläpitoa, koska 

• ohjaamalla puutavaran varastointia erikseen tätä varten varatuille 
alueille edistetään niin tienvarsien, linja-autopysäkkien kuin levähdys-
ja pysäköintialueiden siisteyttä ja asianmukaista käyttöä 

• puupinojen kuormauksen, varastoinnin sekä kaluston (kuormaimet, 
perävaunut) lyhytaikaisen säilytyksen siirtäminen teiden reunoitta eri-
tyisille alueille edistää muun liikenteen turvallisuutta 

• välivarastopaikkojen avulla parannetaan raakapuukuljetusten tehok-
kuutta ja taloudellisuutta sekä taataan jatkuva puun saanti teollisuu-
delle 

• välivarastopaikkojen avulla pyritään ehkäisemään erityisesti kelirik-
kokaudel la soratiestön vaurioitumista 

• osaa varastopaikoista voidaan käyttää myös muiden kuljetusten tar-
peisiin (moninaiskäyttö). 

Niin voimassa oleva tielaki kuin eduskunnalle 26.2.2004 annettu maantiela-
kiesitys antavat mandollisuuden toteuttaa välivarastopaikkoja osana yleistä 
tietä. Välivarastopaikkojen sijoittaminen kannattaa suunnitella yhteistyössä 
metsäyhtiöiden, kuljetusten suorittajien (Suomen Kuljetus ja Logistii kka 
SKAL ry:n alueosasto), metsäkeskusten, metsänhoitoyhdistysten ja muiden 
tahojen kanssa. Varastopaikkoja tarvitaan erityisesti alemmalta tiestöltä pää-
tielle tultaessa. Luontevia sijaintipaikkoja ovat niin metsäautoteiden kuin 
pääteille johtavien yhdysteiden suut. Liittymäalueilla varastopaikat tulee si-
joittaa alempiluokkaisen tien puolelle. 

Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi välivarastopaikkoja ei 
tule sijoittaa vilkasliikenteisten pääteiden varteen. Varastopaikkojen liittymät 
tulee sijoittaa näkemiltään riittäviin kohtiin, jotta alueelta tulevat tai sinne 
kääntyvät hitaasti liikkuvat ajoneuvot eivät aiheuta vaaratilanteita. Välivaras-
topaikat pyritään sijoittamaan metsämaastoon tai muutoin suojaisaan paik-
kaan. 

Varastopaikan tulee olla läpiajettava tai siellä tulee olla riittävän laaja kään-
töpaikka. Koska puutavara-autot ovat kookkaita, raskaita ja hitaasti liikkuvia, 
varastoalueiden liittymät tulee tehdä riittävän väljiksi eivätkä ne saa olla pi-
tuuskaltevuudeltaan jyrkkiä. Tärkeätä on, että näkemät sekä päätien suun-
nassa että liittyvältä tieltä ovat riittävät. Tiehen liittyvillä levikkeillä tulisi olla 
alueen ajoradasta erottava välikaista ja niiden tulisi olla molempiin suuntiin 
läpiajettavia. 

Varastoalueet merkitään maastoon erityisellä "Puutavaran kuormausalue" 
-merkillä. Tiehallinto edistää välivarastopaikkojen tehokasta käyttöä osallis-
tumalla niitä koskevan kartta-aineiston ja muun informaation tuottamiseen ja 
jakeluun yhteistyössä metsäyhtiöiden ja kuljetusyritysten sekä muiden taho-
jen kanssa. Tierekisterissä pidetään yllä tiedot yleisiin teihin liittyvistä väliva-
rastoalueista. 

Tiehallinto osallistuu tapauskohtaisesti lähinnä kuormainten ja perävaunujen 
lyhytaikaista säilyttämistä palvelevien paikkojen (aluetyyppi 1) sekä pieneh- 
köjen puutavaran välivarastointia ja puutavaran lajittelua palvelevien aluei- 



den (aluetyyppi 2) toteuttamiseen. Pitempiaikaista varastointia palvelevien 
ns. terminaalivarastojen (aluetyyppi 3) toteuttaminen on metsäyhtiöiden ja 
muiden tahojen vastuulla. Varastopaikat, joiden ylläpitoon ja hoitoon Tiehal-
linto osallistuu, ovat kaikkien puukuljettajien ja myös muun tavaraliikenteen 
käytössä. 

Osa nykyisistä pysäköinti- ja levähdysalueista voidaan muuttaa kuormaus-
alueiksi, joilla sallitaan puutavaran kuormaus, välivarastointi ja varusteiden 
säilyttäminen. Tällöin alueelta poistetaan levähdys- tai pysäköintialueen 
merkit ja se merkitään kuormausalueeksi. 

Tiehankkeiden yhteydessä selvitetään tarve ja mandollisuudet toteuttaa puu-
tavaran välivarastopaikkoja lyhytaikaista varastointia varten esimerkiksi syr -
jään jääneille tiepohjille tai läjitysalueille. Välivarastopaikkojen selvittämis- ja 
suunnittelutarve kirjataan suunnittelua koskeviin tarjouspyyntöihin ja toimek-
siantojen työsuunnitelmiin. Puutavaran välivarastopaikat ja kaluston säily-
tyspaikat merkitään suunnitelmiin. 

Tiehallinnolla on hallussaan runsaasti vanhoja syrjään jääneitä tienpohjia, 
liitännäisalueita tai omistuksessaan muuten puutavaran välivarastoalueiksi 
soveltuvia maa-alueita (esim. loppuun käytettyjen sora-alueiden pohjat). En-
nen tällaisten alueiden poisluovuttamista selvitetään alueiden käyttömandol-
lisuus välivarastoalueina. 

Tiehallinto vastaa yleiseen tiehen välittömästi liittyvien kuormauskaluston 
säilytyspaikkojen ja välivarastoalueiden (aluetyyppi 1) talvihoidosta ja muus-
ta kunnossapidosta. 

Säännöllistä yhteistyötä tapaamisten ja neuvottelujen muodossa pyritään 
järjestämään Tiehallinnon, metsäyhtiöiden ja kuljetusorganisaatioiden kes-
ken sekä tiemestarialueilla että tiepiiritasolla. Tarvittaessa yhteistyöhön kyt-
ketään myös muita tahoja, esimerkiksi metsäkeskus ja poliisi. 



ALKUSANAT 

Tässä julkaisussa on kuvattu ne periaatteet ja linjaukset, joiden mukaan Tie- 
hallinto osallistuu raakapuukuljetuksia palvelevien välivarastopaikkojen to-
teuttamiseen ja ylläpitoon. Välivarastopaikkojen avulla edistetään raakapuu- 
kuljetusten tehokkuutta ja taloudellisuutta. Samalla parannetaan tieliikenteen 
turvallisuutta ja sujuvuutta, kun kuljetuksiin liittyvä puutavaran lajittelu ja väli- 
varastointi sekä kuormainten ja perävaunujen säilytys saadaan asianmukai-
sesti toteutetuille ja opastetuille välivarastopaikoille. 

Välivarastopaikkojen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä metsäyhtiöiden, 
kuljetusten suorittajien ja muiden tahojen kanssa. Julkaisu sisältää yleisperi-
aatteet vastuu- ja kustannusjaosta Tiehallinnon ja muiden toimijoiden kesken 
sekä suosituksia sovellettavista yhteistyömenettelyistä. 

Toimintatapoja koskeva pohjatyö on tehty Kaakkois-Suomen tiepiirin alueelle 
laaditun välivarastopaikkasuunnitelman yhteydessä. Työn ohjausryhmässä 
on käsitelty varastopaikkojen toteuttamiseen liittyviä yhteistyö- ja työnjako- 
kysymyksiä Tiehallinnon, metsäyhtiöiden, kuljetusten suorittajien ja muiden 
tahojen edustajien kesken. Tältä pohjalta laaditusta toimintatapaluonnokses-
ta on kesällä 2004 saatu tiepiirien lausunnot ja kommentit, joiden perusteella 
toimintalinjat on viimeistelty. 

Toimintatapojen työstämiseen ovat osallistuneet Juha Laamanen (vastuu- 
henkilö), Yrjö Pilli-Sihvola ja Timo Järvinen Kaakkois-Suomen tiepiiristä, 
Hannu Keralampi Keski-Suomen tiepiiristä ja Mika Savolainen Savo-Karjalan 
tiepiiristä. Konsulttina on toiminut Tieliikelaitos, jossa työstä on vastannut 011i 
Mäkelä. 

Toimintatavat on käsitelty Tiehall innon suunnitteluprosessin kehittämisryh-
mässä. 

Kouvolassa joulukuussa 2004 

Tieha/linto 
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JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Raakapuuta kuljetetaan tieliikenteessä noin 39 milj. tonnia vuodessa, mikä 
vastaa lähes 1 milj. rekkakuormaa. Keskimääräinen kuljetusmatka on lähes 
100 km. Kuljetussuorite 3 800 milj. tonnikm/v on 14 % koko tieliikenteen ta-
varankuljetussuoritteesta ja raakapuu on suurin yksittäinen tavarankuljetus-
ryhmä. Raakapuun autokuljetuskustannukset ovat 220 milj. € vuodessa. 
Raakapuukuljetukset ja niiden toimivuus on kansantalouden kannalta erittäin 
merkittävää. 

Kuljetusedellytysten parantaminen sisältyy Tiehallinnon strategioihin 

Tiehallinto näkee elinkeinoelämän toimintaedellytysten ylläpidon ja paranta-
misen yhdeksi perustehtäväkseen. Tavoitteena on edistää elinkeinoelämän 
kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä eri tavoin. Tienpidon linjauksissa 2015 
/9/ on esitetty tienpidon tavoitteiksi elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
osalta: 

• tarjotaan toimivat ja turvalliset päätieyhteydet sekä yhteydet satamiin 
ja tavaraterminaaleihin 

• turvataan alemmalla tieverkolla elinkeinoelämälle ja maaseudun pe- 
rustuotannolle välttämättömät kuljetukset kaikkina vuodenaikoina 

• lisätään kuljetusten turvallisuutta, suj uvuutta ja luotettavuutta 
• kehitetään kansainvälisiä liikennekäytäviä ja -alueita. 

Asiakkuusstrategiassaan /8/ Tiehallinto on määritellyt kuljetusten tarvitsijat 
yhdeksi asiakasryhmäksi. "Raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja valmiiden 
tuotteiden kuljettaminen edellyttää toimivia ja usein monia eri liikennemuoto-
ja sisältäviä kuljetusketjuja." 

Metsäteollisuuden kuljetusten tehokkuus ja taloudellisuus on monessa yh-
teydessä nähty yhdeksi tienpidon tavoitteeksi erityisesti alemmalla tieverkol-
la. 

Miksi välivarastopaikkoja tarvitaan 

Metsäteollisuuden kuljetusten tavoitteena on, että kerran autoon kuormattu 
raakapuuerä viedään suoraan jalostuskohteeseensa ("kannolta tehtaa-
seen"). Lisäkustannusten vuoksi välivarastointia ja uudelleenkuormausta py -
ritään välttämään. 

Erilaisia välivarastopaikkoja tarvitaan kuitenkin monesta syystä: 

• Hankalissa olosuhteissa kuorma haetaan metsävarastosta pelkäs-
tään "nuppiautolla", jolloin tarvitaan paikkaa, jossa perävaunu voi-
daan säilyttää ja kuormata. 

• Erilaiset puutavaralajikkeet (tukit ja kuitupuu puulajeittain) viedään eri 
jalostuslaitoksiin. Hakkuuvarastosta on usein tarpeen hakea kaikki la-
jikkeet kerralla. Tarvitaan välivarastopaikkoja, joissa kootaan samaa 
lajiketta sisältävät kuljetukset ja jätetään muut puuerät odottamaan 
omaa jatkokuljetustaan. 

• Ennen kelirikkokautta puutavaraa joudutaan tuomaan kantavien tei-
den varrelle odottamaan jatkokuljetusta. 

• Pitkän runkokuljetuksen ajaksi kuormaimelle tarvitaan säilytyspaikka, 
jolloin puuta voidaan kuljettaa kuormaimen painon verran enemmän. 
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JOHDANTO 

Erilaisia terminaali- ja puskurivarastoja tarvitaan rautatielastauspaik-
kojen, uiton pudotuspaikkojen, raja-asemien tai jalostuslaitosten lä-
histölle. 

Varastopaikkoja voidaan käyttää myös hakkuuvarastoina, joihin puut tuo-
daan metsätraktorilla. Välivarastopaikkaverkosto jää kuitenkin niin harvaksi, 
että sillä voidaan kattaa vain murto-osan tienvarsihakkuiden metsävarasto-
tarpeesta. 

Tiehallinto pyrkii edistämään puutavaran välivarastopaikkojen aikaansaamis-
ta ja ylläpitoa, koska 

• ohjaamalla puutavaran varastointia erikseen tätä varten varatuille 
alueille edistetään niin tienvarsien, linja-autopysäkkien kuin levähdys-
ja pysäköintialueiden siisteyttä ja asianmukaista käyttöä 

• puupinojen kuormauksen, varastoinnin sekä kaluston (kuormaimet, 
perävaunut) lyhytaikaisen säilytyksen siirtäminen teiden reunoilta eri-
tyisille alueille edistää muun liikenteen turvallisuutta 

• välivarastopaikkojen avulla parannetaan raakapuukuljetusten tehok- 
kuutta ja taloudellisuutta ja taataan jatkuva puun saanti teollisuudelle 

• välivarastopaikkojen avulla pyritään ehkäisemään erityisesti kelirik- 
kokaudella soratiestön vaurioitumista 

• osaa varastopaikoista voidaan käyttää myös muiden kuljetusten tar-
peisiin (moninaiskäyttö). 

Raakapuun hankinta-alueet laajenevat koko ajan. Meno-paluu -kuljetuksia 
pyritään lisäämään. Yksittäisen autoilijan toiminta-alue laajenee ja tarkka 
alueen ja sen osin epävirallisten varastointimandollisuuksien tuntemus vä-
henee. Tämä lisää tarvetta merkittyihin välivarasto- ja lajittelupaikkoihin. 

Kuormauksen jälkeen noin 3 tonnin painoinen kuormain jätetään usein pois 
kyydistä, jolloin pitkälle kuljetusmatkalle voidaan lisätä vastaavan painoinen 
puumäärä. Kuormaimen säilytys tarvitsee sopivia levikkeitä tai varastoaluei -
ta. 
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2 NYKYTILANNE VARASTOPAIKKOJEN OSALTA 
Metsäyhtiöillä on runsaasti omia varastopaikkojaan, mutta välivarastopaikko-
ja on toteutettu myös yhteistyössä Tiehallinnon ja metsäyhtiöiden kesken. 
Tiepiirien aktiivisuudessa ja toimintatavoissa on ollut eroja. Tämä johtuu 
osaksi siitä, että tarve puutavaran varastopaikkoihin vaihtelee alueittain ja on 
suurinta metsävaltaisilla seuduilla. 

Puutavaran varastopaikkoja on rakennettu tiehankkeiden yhteydessä. Yleis-
ten teiden liitännäisalueita tai muutoin sopivia alueita on merkitty varastopai-
koiksi, joiden ylläpidosta on sovittu metsäyhtiöiden kanssa. Jotkut tiepiirit 
ovat laatineet alueellisia välivarastopaikkasuunnitelmia, joita on lähdetty to-
teuttamaan yhteistyössä metsäyhtiöiden ja kuljetusyrittäjien kanssa. 

Sopivia varastopaikkoja on kuitenkin varsin harvassa, mikä näkyy ongelmina 
tienvarsilla. Raakapuueriä on varastoitu linja-autopysäkkien viereen, liittymiin 
ja muihin luvattomiin ja liikenneturvallisuutta vaarantaviin paikkoihin. Puuta-
varaa käsitellään ja varastoidaan levähdys- ja pysäköintialueilla, mikä haittaa 
alueiden varsinaista käyttöä ja huonontaa alueiden viihtyisyyttä. Kuormaus-
nostureita ja perävaunuja säilytetään linja-autopysäkeillä ja muissa liikennet-
tä vaarantavissa ja haittaavissa paikoissa. 

Sopivien välivarastopaikkojen puuttuessa raaka puueriä varastoidaan liitty-
mien näkemäalueille ja muihin soveltumattomiin paikkoihin. 
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VÄLIVARASTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMINEN 

3 VÄLIVARASTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 Säädösperusta 

Niin voimassa oleva tielaki /2/ kuin eduskunnalle 26.2.2004 annettu maantie- 
lakiesitys /1/ antavat mandollisuuden toteuttaa välivarastopaikkoja osana 
yleistä tietä. Maantielakiesityksen 5 §:n mukaan maantiehen kuuluvat mm. 

.Ievähdys-, varasto- tai kuormausalue". Lakiperustelujen mukaan "tiehen 
kuuluvat varastoalueet palvelevat ennen kaikkea tienpitoa, mutta erityista-
pauksissa voidaan osoittaa alueita esimerkiksi puutavaran välivarastointiin ja 
kuormaukseen". 

Maantielakiesityksessä tienpitäjälle ehdotetaan nykyisen tieoikeuden tilalle 
omistusoikeutta tiealueisiin. Tämän vuoksi tiehen liittyvät varastoalueet ovat 
osa tiealuetta ja tulevat tienpitäjän omistukseen, kun ne aikaisemmin on 
yleensä tehty liitännäisalueille. 

3.2 Välivarastopaikkojen sijoittaminen 

Välivarastopaikkojen sijoittaminen kannattaa suunnitella yhteistyössä met-
säyhtiöiden, kuljetusten suorittajien (Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL 
ry:n al ueosasto), metsäkeskusten, metsänhoitoyhdistysten ja muiden taho-
jen kanssa. Välivarastopaikkaverkko kannattaa suunnitella riittävän laajalle 
alueelle kerrallaan (alueellinen välivarastopaikkasuunnitelma). 

Sijainti suhteessa metsäalueisiin ja tieverkkoon 

Puutavaran lajittelua ja kuormainten säilyttämistä varten tarvitaan varasto- 
paikkoja erityisesti alemmalta tiestöltä päätielle tultaessa. Luontevia sijainti- 
paikkoja ovat niin metsäautoteiden kuin pääteille johtavien yhdysteiden suut. 
Varastopaikkojen yleissijaintia suunniteltaessa on tarpeen ottaa huomioon 
myös puutavaran kuljetussuunnat. 

Liittymäalueilla varastopaikat tulee sijoittaa alempiluokkaisen tien puolelle. 
Varastopaikat pitäisi kuitenkin saada lähelle päätieliittymää, käytännössä al-
le kilometrin etäisyydelle päätiestä. 

Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi välivarastopaikkoja ei 
tule sijoittaa vilkasliikenteisten pääteiden varteen. 

Varastopaikkojen liittymät tulee sijoittaa näkemiltään riittäviin kohtiin, jotta 
alueelta tulevat tai sinne kääntyvät hitaasti liikkuvat ajoneuvot eivät aiheuta 
vaaratilanteita. Liittymien tulee olla kuljettavuudeltaan hyviä, jotta raskaat 
ajoneuvot pystyvät käyttämään kuormausaluetta myös liukkailla talvikeleillä 
(pituuskaltevuus). Välivarastoalueiden liittymät vaativat liittymäluvan. 

Muut näkökohdat 

Väl ivarastopaikat pyritään sijoittamaan metsämaastoon tai muutoin suo-
jaisaan paikkaan. Varastopaikkoja ei saa sijoittaa ympäristöllisesti arvokkai-
sun kohteisiin, kuten erilaiset suojelualueet, Natura-kohteet tai kulttuurimai- 
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semaltaan arvokkaat alueet. Alueita ei saa sijoittaa vedenottamoiden lähei-
syyteen tai 1-luokan pohjavesialueille. 

Kuormausalueet eivät saa aiheuttaa haittaa asutukselle tai muille toiminnoil-
le. Kuormausalueita ei saa sijoittaa sähkö- ja puhelinlinjojen alle tai läheisyy-
teen. Varastopaikkojen tulisi olla suhteellisen tasaisia ja maapohjan riittävän 
kantavaa. 

3.3 Välivarastopaikkatyypit 

Käyttötarpeiden ja alueen luonteen perusteella raakapuukuljetuksiin liittyvät 
varastoalueet voidaan jakaa kolmeen ryhmään (kuva 1). 

Välivaraston tyyppi Alueen kuvaus ja käyttö Periaatekuva 

1. Perävaunujen ja Tyyppi 1 on tarkoitettu vain kuor- 
kuormainten tila- maimienja perävaunujen lyhytaikai- 
päinen säilytys seen säilytykseen. Kuormain voidaan 

jättää pois kyydistä, jotta pitkille kulje- ___________________ 
tusosuuksille saadaan täysi kuorma. Pe- 
rävaunulle tarvitaan säilytyspaikka. kun 
kuorma haetaan esim. hankalien olo- 
suhteiden vuoksi pelkällä nuppiautolla. 

2. Puutavaran käsit- Tyyppi 2 on tarkoitettu edellisen lisäksi 
tely ja lyhytaikai- 
nen säilytys 

lyhytaikaista puutavaran varastointia tai 
lajittelua varten. Esimerkiksi metsästä 
kerralla tuodut pienet puuerät lajitellaan 

puupirloja 

/7' 
ja kootaan kuljetuskohteeseen soveltu- _________ 	_______ 
vista puulajikkeista täyskuorma. Sovel- 
tumattomat puuerät jätetään odotta- 
maan seuraavia kuormia. 

3. Puutavaran pitkä- Tyyppi 3 on tarkoitettu pidempiaikaista 
aikainen varas- varastointia varten. Metsäpäässä käyte- / 	 puupinoja 

tointi tään esimerkiksi kelirikkokauden aikai- 
siksi puskurivarastoiksi. [Jiton pudo- 
tuspaikkojen, satamien ja 
rautatielastauspaikkojen läheisyydessä __________________ 
käytetään terminaalivarastoina. - __________________________ - 

Kuva 1. 	Varastopaikkatyypit. Periaate piirrokset havainnollista vat alueiden luon- 
netta ja käyttötapaa, mutta niitä ei ole sellaisenaan tarkoitettu ohjepii-
rustuksiksi /5/ 

3.4 Välivarastopaikkojen suunnitteluperiaatteet 

Välivarastopaikkoja voidaan toteuttaa erilaisille alueille: 

- syrjään jääneet entiset tiepohjat 
- varastopaikoiksi muutettavat pysäköinti- ja levähdysalueet tai muut levik-

keet 
- entiset soranottoalueet 
- entiset murske- ja muut tievarren varastoalueet 
- läjitysalueet tiehankkeiden yhteydessä. 
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Varastopaikan toteutus suunnitellaan käytettävissä olevan alueen ja käyttö- 
tarkoituksen mukaan. Käytännössä alueet voivat olla hyvin erilaisia. Oleellis-
ta on, että alueen toimivuus ja liikenneturvallisuus varmistetaan. Malleja eri-
laisten varastoalueiden toteuttamisesta on Tiehallinnon ohjeessa "Puutava-
ran kuljetus yleisillä teillä" /7/ja Metsätehon metsätieohjeistossa /4/. 

Varastopaikan mitoitus 

Puutavara-auton liikkumis- ja kääntömandollisuudet ovat toimivuuden kan-
nalta tärkeitä. Varastopaikan tulee olla läpiajettava tai siellä tulee olla riittä-
vän laaja kääntöpaikka. 

Puupinot tulee mandollisuuksien mukaan kuormata poikkisuunnassa ajo- 
suuntaan nähden, molemmin puolin ajouraa. Pinojen välissä tarvitaan va-
paata tilaa vähintään 10 metriä. 

Varastoalueen tulee olla riittävän laaja. Eri yhtiöiden puut puutavaralajikkeit-
tain on tarpeen varastoida erikseen. Tilaa tarvitaan noin 1,5 m 2  varastoitavaa 
puutavarakuutiota kohden. 

Varastopaikan tulee olla niin kantava ja tasainen, että täysperävaunulla va-
rustettu puutavara-auto voi ajaa alueella täysin kuormin. Alueen päällystä-
minen ei ole tarpeen; riittävä kantavuus on tärkeintä. 

Liittymätja välikaista 

Koska puutavara-autot ovat kookkaita, raskaita ja hitaasti liikkuvia, varasto- 
alueiden liittymät tulee tehdä riittävän väljiksi eivätkä ne saa olla pituuskalte-
vuudeltaan jyrkkiä. Tärkeätä on, että näkemät sekä päätien suunnassa että 
liittyvältä tieltä ovat riittävät. 

Tiehen liittyvillä levikkeillä tulisi olla alueen ajoradasta erottava välikaista ja 
niiden tulisi olla molempiin suuntiin läpiajettavia. 

3.5 Varastopaikkojen merkintä ja opastus 

Varastoalueet merkitään maastoon mandollisimman selkeästi kuvassa 2 esi-
tetyn periaatteen mukaisesti suorakaiteen muotoisella tekstikilvellä "Puuta-
varan kuormausalue". Merkkien sijoittelu sekä muiden liikennemerkkien tar-
ve varastopaikalla harkitaan tapauskohtaisesti. Tarvittaessa merkki voidaan 
sijoittaa näkymään päätielle, tehdä kaksipuolisena tai lisätä merkkiin suun-
tanuoli. Merkintä toteutetaan samaan tapaan kaikilla varastoalueilla alueen 
tyypistä riippumatta. 

Tiehallinto edistää välivarastopaikkojen tehokasta käyttöä osallistumalla niitä 
koskevan kartta-aineiston ja muun informaation tuottamiseen ja jakeluun yh-
teistyössä metsäyhtiöiden ja kuljetusyritysten sekä muiden tahojen kanssa. 
Tierekisterissä pidetään yllä tiedot yleisiin teihin liittyvistä välivarastoalueista 
(tierekisterin tietolaji 195 Tienkäyttäjien palvelualueet; tyyppi 6 Lastausalue). 

Tavoitteena on, että varastoalueista saadaan yhtenäinen tietokanta esimer-
kiksi DigiRoad -järjestelmään. Tämä mandollistaa varastoalueiden sijainti- ja 
ominaisuustietojen hyödyntämisen metsäyhtiöiden kuljetusjärjestelmissä ja 
edelleen puutavara-autojen karttanäytöillä. 



Raakapuukuljetusten välivarastopaikat 
	

17 
Toimintatavat 
TIEHALLINTO VÄLI VARASTOPAIKKOJEN TOTEUTTAJANA 

Sininen 

Valkoinen \ 

.1' 	 560 	 - 

t 

Kuva 2. 
Puutavaran kuormaus-
alueen merkintä. 

4 TIEHALLINTO VÄLIVARASTOPAIKKOJEN 
TOTEUTTAJANA 

Tiehallinto osallistuu tapauskohtaisesti lähinnä kuormainten ja perävaunujen 
pysäköintiä palvelevien säilytyspaikkojen (aluetyyppi 1) sekä pienehköjen 
puutavaran lyhytaikaista varastointia ja puutavaran lajittelua palvelevien alu-
eiden (aluetyyppi 2) toteuttamiseen. 

Pitempiaikaista varastointia palvelevien ns. terminaalivarastojen toteuttami-
nen on metsäyhtiöiden ja muiden tahojen vastuulla. 

Varastopaikat, joiden ylläpitoon ja hoitoon Tiehallinto osallistuu, ovat kaikki-
en puukuljettajien ja myös muun tavaraliikenteen käytössä. 

4.1 Pysäköinti- ja levähdysalueiden muuttaminen puutavaran 
välivarastopaikoiksi 

Puutavaran kuormaus- ja varastointi ei ole sallittua pääteiden pysäköinti- ja 
levähdysalueilla. Alemmalla tieverkolla tämä tulee kysymykseen poikkeusta-
pauksessa Tiehallinnon luvalla. /7/ 
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Irrotettavan kuormaimen tai perävaunun saa jättää pysäköintialueelle enin-
tään kanden vuorokauden ajaksi. Tällöin alueen varsinaiselle käytölle on jää-
tävä riittävästi tilaa, eikä kalusto saa liata tai roskata aluetta. /7/ 

Tiehallinto on kehittämässä levähdys- ja pysäköintialueiden verkkoa suun-
taan, jossa alueet ovat korkeatasoisia, mutta niitä voi olla nykyistä harvem-
massa. Tämä mandollistaa joidenkin alueiden siirtämisen puutavarakuljetus-
ten käyttöön. 

Osa selvästi tiestä erillisistä pysäköinti- ja levähdysalueista voidaan muuttaa 
kuormausalueiksi, joilla sallitaan puutavaran kuormaus, välivarastointi ja va-
rusteiden säilyttäminen. Tällöin alueelta poistetaan levähdys- tai pysäköinti-
alueen merkit ja se merkitään kuormausalueeksi. 

4.2 Välivarastopaikkojen ja kaluston säilytyslevikkeiden toteut-
taminen tiehankkeiden yhteydessä 

Tiehankkeiden yhteydessä selvitetään tarve ja mandollisuudet toteuttaa puu-
tavaran välivarastopaikkoja lyhytai kaista varastointia varten. Varastopaikka-
tarve selvitetään jo esi- tai yleissuunnitteluvaiheissa ja tarkennetaan tie-
suunnitelmavaiheessa. Paikkatarve ja paikkojen sijoittaminen selvitetään yh-
teistyössä raakapuukuljetuksista vastaavien organisaatioiden kanssa. Väli-
varastopaikkoja pyritään järjestämään erityisesti alempiluokkaisille teille pää-
tieliittymien tuntumaan. 

Tiehankkeiden yhteydessä varastopaikkoja järjestetään, jos siihen tarjoutuu 
luontainen mandollisuus esimerkiksi syrjään jääneiden tiepohjien tai läjitys-
alueiden myötä. 

Välivarastopaikkojen selvittämis- ja suunnittelutarve kirjataan suunnittelua 
koskeviin tarjouspyyntöihin ja toimeksiantojen työsuunnitelmiin. 

Puutavaran välivarastopaikat ja kaluston säilytyspaikat merkitään suunnitel-
miin. Yleiseen tiehen liittyvät alueet otetaan maantielakiesityksen mukaisesti 
tiealueeksi. 

4.3 Välivarastopaikkojen toteuttaminen Tiehallinnon hallussa 
oleville alueille 

Tiehallinnolla on hallussaan runsaasti vanhoja syrjään jääneitä tienpohjia, 
liitännäisalueita tai omistuksessaan muuten puutavaran välivarastoalueiksi 
soveltuvia maa-alueita (esim. loppuun käytettyjen sora-alueiden pohjat). En-
nen tällaisten alueiden poisluovuttamista selvitetään alueiden käyttömandol-
lisuus välivarastoalueina. 

Alueen käytöstä tehdään sopimus jonkin puukuljetuksista vastaavan organi-
saation kanssa. Tällöin sovitaan varastoalueen käyttöperiaatteista, ylläpidon 
vastuista ja alueen merkitsemisestä. Sopimustaho vastaa tällaisen alueen 
muuttamisesta välivarastopaikaksi (kunnostustyöt) mandollisine lisämaan 
hankintoineen. 
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Tieta pararinettaessa syrjäan jääneesta tielenkista on helppo tehdä puuta- 
varan välivarastopaikka. 

Entisistä tien varren varastoalueista saa puutavaran välivarastopaikan. 
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5 VÄLIVARASTOPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO 

Tiehali into vastaa yleiseen tiehen liittyvien kuormauskaluston säilytyspaikko-
jen ja välivarastoalueiden (aluetyyppi 1) talvihoidosta ja muusta kunnossapi-
dosta. 

Tiestä erillisten välivarastopaikkojen (aluetyypit 2 ja 3) talvihoito, muu kun-
nossapito ja yleinen siisteys on alueiden käyttäjien vastuulla. Vastuut määri-
tellään aluekohtaisessa sopimuksessa. Tavoitteena on, että kullekin alueelle 
sovitaan yksi vastuutaho. 

6 YHTEISTYÖ TIEHALLINNON JA PUUNHANKINTA- JA 
KULJETUSORGANISAATIOIDEN KESKEN 

Säännöllistä yhteistyötä tapaamisten ja neuvottelujen muodossa pyritään 
järjestämään Tiehallinnon, metsäyhtiöiden ja kuljetusorganisaatioiden kes-
ken sekä tiemestarialueilla että tiepiiritasolla. Tarvittaessa yhteistyöhön kyt-
ketään myös muita tahoja, esimerkiksi metsäkeskus ja poliisi. 

Tiemestarialuetasolla yhteistyötä voitaisiin hoitaa pitämällä vuosittain yhtei-
nen neuvottelu alueen puutavara-autoilijoiden, metsäyhtiöiden kuljetusvas-
taavien, tiemestarin ja alueen hoitourakoista vastaavien kesken. Tilaisuus 
voisi ajoittua hyvissä ajoin ennen kelirikkokauden alkua, jolloin yhtenä ai-
heena voisi olla kelirikkokauden aiheuttamat muutokset puukuljetuksissa. 
Välivarastoalueiden ja kuormauskaluston säilytyspaikkojen osalta palave-
reissa voidaan sopia mm. alueiden kunnossapidon käytännön toimista. 

Tiepiiritasolla muodostettava yhteistyöryhmä voisi kokoontua vuosittain. Ta-
paamisissa voidaan käsitellä tulevia tie- ja suunnitteluhankkeita sekä puuta-
varan välivarastopaikkojen toteuttamismandollisuuksia. Tilaisuuksissa tulisi 
myös sopia yksittäisten toteutettavien varastopaikkojen vastuukysymykset. 
Yhteydenpito voisi ajoittua tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelman ja suun-
nitteluohjelman valmistumiseen, jolloin ajankohta sopii tulevien tiehankkei-
den käsittelyyn. 
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