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Tiivistelmä  

Viime vuosina on herännyt muutamien tien pettämisestä johtuneiden raskaiden eri-
koiskuljetusten suistumisten pohjalta huoli teiden kantavuudesta ja etenkin sortuma-
riskistä raskaiden erikoiskuljetusten aikana. Hyvin raskailla erikoiskuljetuksilla on 
alettu tämän johdosta selvittämään tierakenteen ja maaperän kantokykyä, mikä on 
tehnyt erikoiskuljetuslupakäsittelystä hyvin työlästä ja aikaa vievää. Aiempi maaperä-
lausunto-nimi päätettiin työn kuluessa muuttaa muotoon tierakenteen ja maaperän 
kantokykyselvitys.  
 
Tässä selvityksessä on muodostettu näkemys raskaiden erikoiskuljetusten lupakäsit-
telyyn liittyvästä teiden geoteknisten selvitysten toimintamallista. Työn tavoitteena 
on ollut selkeyttää lupakäsittelyn vaiheita ja teiden kantavuuteen liittyvien selvitysten 
laajuutta niissä sekä raskaiden kuljetusten lupakäsittelyyn liittyvien osapuolten roo-
leja, tarvittavia työkaluja ja ohjeita. Tierakenteen ja pohjamaan kantokykyselvitykset 
on tarpeen ohjeistaa siten, että tulokset tuotetaan yhtenäisillä menetelmillä ja yhte-
näiseen muotoon sekä kerätään tiettyyn paikkaan jatkohyödyntämistä varten. Selvi-
tysten ja lausuntojen sisällön ja menetelmien ohjeistamisen lisäksi on tarpeen laatia 
selkeät toimintaohjeet niin selvitysten toteuttamiseen ja tulosten toimittamiseen kuin 
niiden koordinointiin. 
 
Työssä löydettyjä toimintamallin standardointia parantavia työkaluja ovat  

- kuljetuksen pintapainelaskuri (selvitystarpeen yleistä arvioimista varten) 
- tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitysten vakioitu kyselylomake 
- datamassojen automaattinen analysointityökalu (erityisesti reittivaihtoehto-

jen alustavaan vertailuun geoteknisten olosuhteiden osalta) 
- lomakepohja kuljetuksen ja teiden parantamistoimenpiteiden toteuman ra-

portointiin 
- uusina sovelluksina karttasovellus olemassa olevien selvitysten kattamien 

tieosuuksien esittämiseksi ja tietovarasto selvitystulosten säilyttämiseksi 
 
Maaperän vakavuuden osalta merkittävimmiksi tekijöiksi havaittiin selvityksen yhtey-
dessä toteutetun diplomityön tarkasteluiden perusteella tien pengergeometria, maas-
ton sivukaltevuus ja pohjamaan laatu. Näistä kahden ensimmäisen selvittämiseksi 
suositellaan tieverkon poikkileikkausprofiilin laserkeilaamista muiden inventointien 
yhteydessä mahdollisimman kattavasti. 
 
Siltoihin ja tierakenteisiin sekä pohjamaahan liittyviä kantavuustarkasteluita on syytä 
lomittaa nykyistä enemmän, jotta lupakäsittelyn loppuvaiheessa vältyttäisiin yllättä-
viltä massiivisilta teiden kantavuuden parantamistarpeilta. Siltojen kantavuustarkas-
teluiden yhteydessä tulisi tarkastella myös sillan tulopenkereet osana sillan kokonais-
rakennetta. Tällöin kiinnitetään huomiota itse siltarakenteen lisäksi tulopenkereiden, 
penkereiden alapuolisen pohjamaan, sillan perustusten ja tierakenteen kantokykyyn. 
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Lähtöolettamana voidaan pitää, että siltakokonaisuuteen kuuluu 20 m tulopengertä 
sillan molemmin puolin. 
  
Tietojärjestelmien kehittämiseksi on tarpeen toteuttaa ensimmäisenä tarvittavien ke-
hittämistoimien määrittely. Sekä tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitysten ja 
niitä koskevan toimintamallin käyttöönotto kokonaisuudessaan edellyttää toiminta-, 
teknisten ja hankintateknisten ohjeiden laatimista, mikä tietyiltä osin vaatii jatkotut-
kimusta ohjeistuksen pohjaksi. Selvityksen tuloksista ja jatkotoimista on hyvin tärke-
ää myös informoida kaikkia asiaankuuluvia tahoja.  
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Sammanfattning  

De senaste åren har några fall där tunga specialtransporter kört av vägen på grund av 
att vägen gett vika lett till oro över vägarnas bärighet och i synnerhet över rasrisken 
vid tunga specialtransporter. Vid mycket tunga specialtransporter har man därför 
börjat utreda vägkonstruktionens och markens bärighet, vilket har gjort behandlingen 
av tillstånd för specialtransporter mycket arbets- och tidskrävande. Under arbetets 
lopp beslutade man ändra det tidigare namnet utlåtande om markförhållanden till 
utredning av vägkonstruktionens och markens bärighet.  
 
Detta arbete ledde till en vision om en modell för geotekniska utredningar av vägar i 
anslutning till behandlingen av tillstånd för specialtransporter. Syftet med arbetet var 
att skapa klarhet i tillståndsbehandlingen, i omfattningen av utredningarna av 
vägarnas bärighet vid tillståndsbehandlingen och i rollerna hos och verktygen och 
anvisningarna för de parter som berörs av behandlingen av tillstånd för tunga 
transporter. Utredningar av vägkonstruktionens och undergrundens bärighet måste 
förses med anvisningar så att resultaten produceras med enhetliga metoder och i 
enhetlig form samt samlas till en viss plats för fortsatt användning. Utöver 
anvisningar för utredningarna och för innehållet och metoderna i utlåtandena bör det 
utarbetas klara instruktioner såväl för hur utredningarna ska genomföras som för hur 
resultaten ska levereras och samordnas. 
 
Under arbetet hittades följande verktyg som förbättrar en standardisering av 
modellen:  

- räknare för beräkning av transportens yttryck (för allmän bedömning av 
behovet av utredning) 

- standardiserat frågeformulär för utredningar av vägkonstruktionens och 
markens bärighet 

- automatiskt analysverktyg för datamassor (i synnerhet för preliminär 
jämförelse av ruttalternativ avseende geotekniska förhållanden) 

- blankettmall för rapportering av utfallet av förbättringsåtgärder för 
transporten och vägarna 

- kartapplikation (ny) för att presentera de vägavsnitt som omfattas av 
befintliga utredningar samt datalager för att spara utredningsresultaten 

 
Enligt granskningar som utfördes under ett diplomarbete i anslutning till detta arbete 
var de viktigaste faktorerna för markens stabilitet vägens vägbanksgeometri, 
terrängens sidolutning och undergrundens kvalitet. För att utreda de två första av 
dessa rekommenderas att vägens tvärsnittsprofil laserskannas så omfattande som 
möjligt i samband med övrig inventering. 
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Det är skäl att se till att granskningar av bärigheten hos broar, vägkonstruktioner och 
undergrund överlappar varandra mer än hittills, så att överraskande massiva 
förbättringsbehov av vägarnas bärighet kan undvikas i slutet av tillståndsbehandling-
en I anslutning till granskningen av broars bärighet bör också brons tillfartsbankar 
granskas som en del av brons totala konstruktion. Förutom själva brokonstruktionen 
ska man då också fokusera på bärigheten hos tillfartsbankarna, undergrunden 
nedanför bankarna, brofundamenten och vägskonstruktionen. Man kan utgå från att 
en bro som helhet innefattar 20 meter tillfartsbank på båda sidor. 
  
För att utveckla informationssystemen bör först de nödvändiga utvecklingsåtgärderna 
fastställas. Både införandet av utredningar av vägkonstruktionens och markens 
bärighet och en modell för utredningarna överlag kräver att det utarbetas handlings-
anvisningar, tekniska anvisningar och upphandlingstekniska anvisningar, vilket till 
vissa delar kräver fortsatta undersökningar som grund för anvisningarna. Det är också 
mycket viktigt att alla berörda parter informeras om utredningens resultat och om 
vidare åtgärder.  
 
 



7 

Kaisu Laitinen, Juho Mansikkamäki, Jaakko Mattila, Hanne Vesterinen, Lauri Savolainen and 
Mika Pikkuharju: Road structure and soil carrying capacity analyses – Operating model 
during heavy transports on highways. Finnish Transport Agency, Technology and Environ-
ment. Helsinki 2017. Research reports of the Finnish Transport Agency 4/2017. 57 pages and 4 
appendices. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-317-352-1. 

 

Summary  

In recent years, a few heavy special transports have swerved off the road due to a road 
collapse. This has led to concerns about road stability and especially the risk of road 
collapses during the heaviest transportations. This means that roads, subsoil and 
their carrying capacity must be studied before carrying out extra heavy transports. 
Consequently, acquiring permission for heavy special transports is very time 
consuming and requires a lot of work. 
 
This report offers a procedure model for the geotechnical exploration needed in 
permitting extra heavy special transports. The aim of the work has been to define 
recommended stages of the permitting process, the scope of geotechnical studies in 
each stage, the roles of different parties and the requisite tools and instructions. The 
results of geotechnical surveys should be collected in one specific place and in a 
certain format so that they can be exploited in the future. Furthermore, it is highly 
important to create common methods for executing geotechnical surveys on road and 
subsoil carrying capacity for each party. 
 
Tools that are suggested to improve and standardize the process are: 

- calculating tool for the surface pressure of transportation (for evaluating the 
need for more profound studies) 

- inquiry form on road and subsoil carrying capacity  
- tool for analyzing masses of data automatically (for comparing route options) 
- template for reporting information on realized transport and executed road 

improvement actions 
- map application for presenting routes on which geotechnical studies have 

been completed and a data warehouse for storing the studies 
 
The master's thesis completed as part of this work identified the following as the most 
important factors affecting the stability of a road: road bank geometry, slope of the 
ground and quality of subsoil. The first two of these are suggested to be mapped by 
laser scanning the road network, possibly in connection with other road inventories. 
 
Explorations of the carrying capacity of bridges, road structure and subsoil are 
recommended to be interlinked more than at present so that the need for road 
construction works would be known early enough in the special transport permitting 
process. In addition, connections to the surrounding subsoil should be taken into 
consideration when evaluating the bearing capacity of a bridge. 
 
ICT system development requires first of all a definition phase for describing the 
needed development actions. Enhancing road carrying capacity analyses and 
implementing new procedures concerning geotechnical surveys in the special 
transport permitting process demand setting operative, technical and procurement 
guidelines, which in certain respects require further examination. It is also essential 
to inform all relevant parties about the results of this work and the next steps. 
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Esipuhe  

Teiden sortumisvaurioiden riskiin normaaliliikennettä raskaammissa erikoiskuljetuk-
sissa on havahduttu viime vuosina ja teiden vakavuuden varmistaminen on otettu 
käytännöksi kaikkein raskaimpien erikoiskuljetusten lupakäsittelyn yhteydessä. Tei-
den ja maaperän kantokyvyn selvitysvaiheiden, eri viranomais- ja muiden tahojen roo-
lien sekä tiedonhallintamenetelmien kehittäminen on välttämätöntä, jotta voidaan 
varmistaa tieverkon liikennöitävyys ja mahdollisimman pitkä käyttöikä, ehkäistä ras-
kaiden kuljetusten tievaurioista johtuvia rikkoutumisia sekä optimoida viranomaisten 
työmäärää lupakäsittelyyn ja selvityksiin liittyen. 
 
Työn toteuttamisesta on vastannut Ramboll Finland Oy, projektipäällikkönä DI Kaisu 
Laitinen, geoteknisinä asiantuntijoina TkT Juho Mansikkamäki ja DI Lauri Savolainen, 
silta-asiantuntijana DI Hanne Vesterinen, erikoiskuljetusten viranomaistoiminnan 
asiantuntijana DI Jaakko Mattila ja raskaiden kuljetusten käytännön toteutuksen ja 
kalustojen asiantuntijana ins. (AMK) Mika Pikkuharju Kuljetusliike Matti Janhunen 
Oy:stä. Tilaajan vastuuhenkilönä on ollut Veli-Matti Uotinen ja hänen lisäkseen oh-
jausryhmään ovat kuuluneet Liikennevirastosta Minna Torkkeli, Kari Lehtonen, Ilkka 
Aaltonen ja Heini Raunio, Pirkanmaan ELY-keskuksen erikoiskuljetusluparyhmästä 
Tomi Alho sekä Fingrid Oy:stä Mikael Wiren. 
 
Tietojärjestelmien kehittämistarpeita koskevaan keskusteluun ovat osallistuneet oh-
jausryhmän jäsenten lisäksi Liikennevirastosta Matti Pesu, Mika Stenmark, Henna 
Uronen, Pirkanmaan ELY-keskuksen erikoiskuljetusluparyhmästä Elina Kukkala ja Aki 
Hylkilä sekä digi-roadin laatukonsulttina Veli-Matti Suoranta. Tierekisteripilotin ties-
tötieto- ja tierekisteriasiantuntijoina toimivat Pirkanmaan ELY-keskuksesta Tommi 
Merta ja Hannu Vainio sekä varsinaisen projektiryhmän ulkopuolisena geoteknisenä 
asiantuntijana Rambollin Marko Ahomies. Lisäksi haastatteluiden kautta arvokkaan 
panoksen asiantuntijoina työssä ovat antaneet Liikenneviraston siltainsinööri Olli 
Pyykönen, ELY-keskusten erikoiskuljetusyhdyshenkilöt sekä erikoiskuljetusluparyh-
män lupa-asiantuntijat. 
 
Helsingissä tammikuussa 2017  
 
Liikennevirasto 
Tekniikka ja ympäristö -osasto 
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1  Johdanto  

1.1  Lähtökohdat ja tavoitteet 

Raskaimpien erikoiskuljetusten kuljetettavuuden varmistamiseksi niille haetaan usein 
ennakkopäätös erikoiskuljetusluvasta. Ennakkopäätöksen avulla pyritään selvittä-
mään kuljetuksen suorittamismahdollisuudet sekä mahdollisesti edellytettävät lisä-
selvitystarpeet ja kantavuuden parantamistarpeet siltoja ja teitä koskien. Raskaiden 
kuljetusten ennakkolupaprosessit ovat monimutkaisia ja niiden käsittelyaika voi ve-
nyä jopa yli vuoden, kun haetaan eri viranomaisten yhteistyönä geometrialtaan ja 
ulottumarajoituksiltaan soveltuvaa reittiä, jonka kantavuus on riittävä. 
 
Kaikkien ylimassaisten kuljetusten erikoiskuljetuslupakäsittelyssä tarkistetaan silto-
jen kantavuuksien riittävyys siltarekisterissä olevien kantavuustietojen ja aiempien 
kuljetuslupien yhteydessä tehtyjen kantavuusselvitysten perusteella. Mikäli sillan 
kantavuudessa havaitaan epävarmuutta, selvitetään kantavuutta ja sillan kuntoa sekä 
kuljetuksen mahdollistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä tarkemmin. Nykyisen toimin-
tamallin mukaan kaikkien yli 200 tonnia painavien erikoiskuljetusten osalta selvite-
tään siltojen kantavuuden lisäksi myös tierakenteen ja maaperän kantokyky. Koska 
tarkastelujen ainoana rajana on pidetty kuljetuksen kokonaismassaa, ei esimerkiksi 
kuljetuksen akselimassoilla tai kuljetuksesta aiheutuvalla pintapaineella ole ollut vai-
kutusta siihen, onko tierakenteen ja maaperän kantokykyä alettu arvioimaan. Oletuk-
sena on pidetty, että molempien kantokyky riittää aina, mikäli kuljetuksen kokonais-
massa ei ylitä 200 tonnin kokonaismassarajaa.  
 
Tierakenteen ja maaperän kantokyvyn selvittämisestä käytettiin aiemmin termiä 
"maaperälausunto". Se todettiin kuitenkin harhaanjohtavaksi ja puutteelliseksi 
termiksi, koska tarkoituksena on selvittää maaperän laadun lisäksi se, kuinka 
maaperä ja tierakenne kestävät käsiteltävänä olevan kuljetuksen sekä määritellä, mitä 
lisäselvityksiä ja toimenpiteitä erikoiskuljetusluvan myöntäminen ja kuljetuksen 
suorittaminen edellyttää. Näin ollen maaperälausunto-nimestä luovuttiin ja tilalle 
otettiin tässä raportissa käytetty termi "Tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitys". 
 
Tierakenteen ja maaperän kantokyvyn arvioimisesta vastaa tienpitäjä, joka lopullisen 
arvion muodostamiseksi voi edellyttää kuljetusliikkeeltä tarkempia selvityksiä. Kulje-
tusliikkeet ja kuljetusten tarvitsijat puolestaan teettävät teiden kantavuuteen liittyviä 
selvityksiä ja mittauksia aiheeseen perehtyneillä mittaus- ja konsulttiyrityksiltä. 
Maanteiden osalta erikoiskuljetusluparyhmä ohjaa maaperän ja tierakenteen kanto-
kykyä koskevat kyselyt niiden ELY-keskusten erikoiskuljetusyhdyshenkilöille, joiden 
alueella kuljetus tapahtuu. ELY-keskusten osalta lausuntojen antaminen on yleensä 
tapahtunut joko aluevastaavien, kunnossapitovastaavien tai konsulttien toimesta. 
Tierakenteen ja maaperän kantavuuden arvioimiseen ei ole toistaiseksi ollut ohjeis-
tusta eikä yhteistä toimintamallia. Lisäksi kantokyvyn selvityksen perimmäinen tavoi-
te on ollut osalle lausuntojen antajista epäselvä.  Tämä on vaikuttanut osaltaan sekä 
lausuntojen laatuun ja kirjavuuteen että lausuntokierrokseen kuluvaan aikaan. Koska 
suurelle osalle lausuntojen antajista asia on varsin vieras, turvaudutaan erityisesti 
kaikkein raskaimpien erikoiskuljetusten osalta kantokyvyn varmistamiseksi usein laa-
timaan tarkempia selvityksiä, kuten kairauksia ja pudotuspainolaitemittauksia. Myös 
tarkempien selvitysten osalta riittävän laajuuden ja tulosten tulkinnan osalta on ollut 
epäselvyyksiä, koska tulosten muodolle ei ole määritelty yhtenäistä formaattia eikä 
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tulosten tulkinnalle yhtenäisiä raja-arvoja. Tarkemmista selvityksistä syntyvistä kus-
tannuksista vastaa yleensä joko kuljetusyritys tai kuljetuksen tilaaja.   
 
Itse lausuntojen ohella myös selvitysten tallennuksessa jatkohyödyntämistä varten 
on puutteita, sillä tietojen tallennukseen ei ole yhteistä järjestelmää eikä käytäntöä. 
Tästä johtuen annetut lausunnot eivät ole tällä hetkellä missään kootusti saatavilla. 
Lausuntojen tallennuspaikan suhteen on tarpeen varautua puolustusvoimien mahdol-
lisiin vaatimuksiin tieverkon kantavuuteen liittyvien tietojen salassa pidettävyydestä. 
Näin ollen lausuntojen tallennuspaikan tulee olla riittävän tietoturvallinen, mutta tie-
tojen tulisi toisaalta olla riittävän helposti saatavilla niiden tahojen osalta, joilla on 
tarve hyödyntää aiempien annettujen lausuntojen tietoja. 
 
Nykyistä erikoiskuljetuslupahakemuskohtaista selvittelytyötä on tavoitteena kehittää 
siten, että tapauskohtaisesti selvitettävät tiedot alettaisiin tuottaa yhtenäiseen muo-
toon ja tallentaa kootusti tiettyyn paikkaan. Näin tiedon karttuessa tehtyjä selvityksiä 
voidaan hyödyntää myöhemmissä selvityksissä ja samojen asioiden uudelleen selvit-
tämiseltä vältytään. Selvitystulosten voidaan olettaa yleensä olevan melko luotettavia 
vuosikymmeniksi tulevaisuuteen, mutta täyden varmuuden saamiseksi on tarpeen 
tuntea kohteen tekniset rakenteet ja tarkastella mahdollisten vaurioiden ajantasaista 
tilannetta.  
 
Työn tavoitteena oli muodostaa ehdotus toimintamalliksi erikoiskuljetusten lupakä-
sittelyyn teiden geoteknisten tarkasteluiden vaiheista, menetelmistä ja rooleista. Tie-
tojärjestelmien osalta oli tavoitteena selvittää soveltuvin ratkaisu teiden kantavuutta 
koskevien tietojen hallinnointiin sekä tarpeelliset kehitystoimet ja -vaiheet. 
 

1.2  Tarpeet raskaille maanteiden erikois-
kuljetuksille  

Kaksi merkittävintä raskaiden erikoiskuljetusten tarpeiden synnyttäjää Suomessa 
ovat rakentaminen ja teollisuus. Erityisesti raskaassa teollisuudessa valmistetaan 
säännöllisesti todella raskaita erikoiskuljetuksia edellyttäviä vientituotteita. Tällaisia 
ovat esimerkiksi erilaiset koneet ja moottorit sekä tuotantolaitosten laitteistot kuten 
generaattorit, kattilat ja suodattimet. Esimerkiksi raskaat moottorit ja generaattorit 
ovat korkean jalostusasteen vientituotteita, joita lähtee Suomesta maailmalle viikoit-
tain. Niiden valmistus- ja kuljetusmahdollisuuksien turvaaminen on kappalemääräi-
sesti pienistä kuljetusmääristä huolimatta Suomen elinkeinoelämän kannalta arvol-
taan hyvin tärkeää.  Suurten vientituotteiden pääreitit sijoittuvat pääasiassa rannikol-
le, josta tuotteet kuljetetaan satamien kautta vientiin. 
 
Vientiin lähtevien raskaiden erikoiskuljetusten lisäksi myös maamme sisäisiä raskaita 
erikoiskuljetuksia suoritetaan säännöllisesti. Esimerkiksi suuret tuotantolaitokset 
sisältävät yleensä suuria komponentteja, joita ei ole joko mahdollista tai taloudelli-
sesti järkevää valmistaa paikan päällä. Erityisesti rakentamisvaiheessa tuotanto-
laitoksille kuljetetaankin useita raskaita esineitä maanteitse. Koska tuotantolaitosten 
laitteistoja on myös huollettava ja uusittava, syntyy tarpeita raskaille erikois-
kuljetuksille rakennusvaiheen ohella myös tuotantolaitosten elinkaaren myöhem-
missä vaiheissa. Tuotantolaitoksiin suuntautuvien raskaiden erikoiskuljetusten 
suorittamista helpottaa yleensä se, että kuljetusmahdollisuudet otetaan huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa ennen laitoksen rakentamispäätöstä. Muita raskaita maantie-
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kuljetusten synnyttäjiä ovat esimerkiksi tuulivoimapuistot ja kaivokset. Näistä 
erityisesti tuulivoimaloiden osien siirrot aiheuttavat monesti haasteita tieverkolle, 
sillä suuri osa tuulivoimapuistoista sijaitsee etäällä päätieverkosta. 
 
Kansallisella tasolla hyvin merkittäviä raskaita erikoiskuljetuksia ovat valtakunnalli-
sen sähkönsiirron runkoverkon suurmuuntajien kuljetukset, joiden kuljetusmahdolli-
suuksien takaaminen on välttämätöntä sähkönsiirron turvaamiseksi. Koska muun-
tajien valmistus ja huoltotyöt on käytännössä mahdotonta toteuttaa sähköasemilla, 
kuljetetaan muuntajat kokonaisina. Käytännössä tämä edellyttää hyvin raskaita ja 
korkeita erikoiskuljetuksia. Muuntajien suuresta koosta johtuen kuljetukset pyritään 
lähtökohtaisesti toteuttamaan rautateitse mahdollisimman lähelle muuntoasemaa, 
mutta siirtokuljetus radalta sähköasemalle joudutaan muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta hoitamaan maanteitse. 
 
Raskaiden erikoiskuljetusten asiakkaat voidaan luokitella karkeasti kahteen ryhmään. 
Satunnaisia kuljetuksia tarvitsevat kertaluontoiset asiakkaat, kuten voimalaitosten ja 
muiden suurten teollisuuslaitosten rakentajat. Toistuvia kuljetuksia puolestaan tar-
vitsevat tahot, joihin lukeutuvat esimerkiksi raskaita tuotteita valmistavat tuotanto-
laitokset sekä valtakunnallinen sähköverkkoyhtiö Fingrid. Kuljetusliikkeet palvelevat 
sekä satunnaisia asiakkaita että toistuvaa kuljetustarvetta omaavia asiakkaita ja toi-
mivat näiden kanssa yhteistyössä ollen usein vuoropuhelun keskiössä erikoiskuljetus-
lupakäsittelyn ja kuljetusten suunnittelun välillä. 
 

1.3  Työn toteutus ja menetelmät 

Työ aloitettiin keväällä 2016 ja toteutustapa perustui vahvasti vuoropuheluun aihee-
seen liittyvien tahojen välillä. Työn yhteydessä toteutettiin Liikenneviraston ja Fingri-
din toimeksiannosta Lauri Savolaisen diplomityö "Poikkeuksellisen painavien tie-
kuljetusten geotekniset tarkastelut", jonka tavoitteena oli löytää tierakenteen ja poh-
jamaan kantokyvyn kannalta merkittävimmät tekijät ja minimirajat geoteknisten tar-
kasteluiden tarpeelle raskaiden kuljetusten yhteydessä. Muodostetun toimintamallin 
toimivuutta testattiin käytännössä peilaamalla vaihtoehtoisia menetelmiä ja lähtö-
tietoaineistoja pilottikohteena toimineen todellisen suurmuuntajakuljetuksen lupa-
prosessiin. 
 
Soveltuvimmista toimintatavoista keskusteltiin ohjausryhmän kokouksissa, joiden 
lisäksi tärkeitä tietoja saatiin merkittävimpien osapuolten haastatteluilla sekä tieto-
järjestelmiin liittyvissä kokouksissa. Kokouksissa, haastatteluissa, diplomityössä ja 
käytännön suunnittelutyössä esille nousseita havaintoja jalostettiin työryhmän ko-
kouksissa ja niiden perusteella muodostettiin ehdotus toimintamalliksi sekä sen käyt-
töön ottamiseksi tarvittaviksi kehitystoimiksi. Työn loppupuolella toimintamalliluon-
nosta ja tarvittavien kehittämistoimien kuvausta tarkennettiin työpajan avulla. 
 
Haastattelut suoritettiin pääosin huhti-kesäkuussa. Tietojärjestelmäkeskustelua 
käytiin koko työn ajan ja tietojärjestelmien kehittämisen tueksi muodostettiin 
määrittelyvaiheen kuvaus, jonka avulla Liikennevirasto voi käynnistää tieto-
järjestelmien kehittämistyön määrittelyprojektin. 
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2  Tierakenteen ja maaperän kantokyky  

2.1  Teiden vaurioitumismekanismit ja kanto-
kykyyn vaikuttavat tekijät 

Tierakenne voi vaurioitua usealla eri mekanismilla, joiden vaikutukset ilmenevät eri-
laisina vaurioina tien pinnalla. Vauriot voivat johtua: 

-  liian suuresta kuormituksesta tierakenteen tai pohjamaan kantokykyyn näh-
den 

- rakenteen tiivistymisestä 
- plastisista muodonmuutoksista 
- nastarengaskulutuksesta 
- epätasaisesta routimisesta 
- routanousuista yleisesti 
- kosteudesta tierakenteessa 
- puutteellisesta kuivatuksesta  
- tai virheistä rakentamisessa.  

 
Vaurioiden syntyminen on kuitenkin lähes poikkeuksetta monen tekijän summa. Suu-
rella pystykuormituksella ei ole vaikutusta kaikkien vauriotyyppien muodostumiseen, 
kun taas toisten muodostumiseen se on merkittävin vaikuttava tekijä. 
 
Tierakenteen ja pohjamaan kantokyvyn pettäminen äkillisesti vaarantaa välittömästi 
kuljetukseen osallistuvien ja sivullisten turvallisuuden, minkä vuoksi sen ehkäisemi-
nen on suunnittelun tärkein tehtävä. Lisäksi tierakenteen vaurioita halutaan ehkäistä 
sekä korjauskustannusten ja liikenneturvallisuuden vuoksi että kuljetusten ja kulje-
tuskaluston ehjänä pysymisen varmistamiseksi. Tien nykyiset vauriot voivat viestiä 
heikosta tierakenteesta, minkä vuoksi niitä kannattaa käyttää yhtenä seurattavana 
asiana erityisen raskaiden kuljetusten vaatimien lisätarkastelutarpeiden määrittelys-
sä (Savolainen 2016). 
 
Päällystettyjen teiden vauriot 
 
Päällystetyillä teillä vauriot näkyvät joko epätasaisuutena tien pinnassa tai erilaisina 
halkeamina, purkaumina ja reikinä. Epätasaisuus voi olla pituussuuntaista tai poikki-
suuntaista. Pituussuuntaista epätasaisuutta aiheuttaa pääasiassa epätasaiset painu-
mat ja routanousut. Pituussuuntainen epätasaisuus esiintyy useimmiten erilaisina 
heittoina ja painaumina. Painumat johtuvat alusrakenteen kokoonpuristumisesta, jota 
esiintyy lähinnä heikoilla pohjamailla, savella ja turpeella. Liikennekuormitus lisää 
pituussuuntaisten epätasaisuuksien muodostumista etenkin osuuksilla, joilla niitä 
esiintyy jo ennestään. Pituussuuntainen epätasaisuus aiheuttaa myös ylimääräistä 
rasitusta raskaalle kalustolle. Poikkisuuntaisella epätasaisuudella tarkoitetaan tien 
urautumista tai kapeilla teillä harjanteen muodostumista ajourien väliin. Lisäksi poik-
kisuuntaista epätasaisuutta ovat reunapainumat, tien kallistuma ja tiepenkereen la-
tistuminen, joka tarkoittaa tilannetta, jossa aiemmin harjakaltevan tien latistuessa 
kaltevuus on alentunut joko osittain tai kokonaan. Näistä erityisesti reunapainumat 
voivat viestiä tien huonosta kantavuudesta  
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Urautuminen jaetaan tyypillisesti neljään eri tyyppiin: 
- 0: tiivistymisestä johtuva urautumistyyppi 
- 1: tien pintakerrosten plastisista muodonmuutoksista johtuva urautumis-

tyyppi 
- 2: pohjamaan muodonmuutoksista johtuva urautumistyyppi 
- 3: päällysteen kulumisesta johtuva urautumistyyppi 

 
Liikennekuormituksen alaisena olleen tien tapauksessa erityisesti tyypin 1 urautumis-
tyyppi on sellainen, joka todennäköisimmin tapahtuu raskaan erikoiskuljetuksen yh-
teydessä. Tyypin 0 urautuminen tapahtuu jo liikennekuormituksen alaisena, mikäli 
tierakenne vielä rakentamisen jälkeen tiivistyy. Tyypin 2 urautuminen on pohjamaan 
painumista johtuvaa urautumista, jota edesauttaa eniten pitkään jatkuva kuormitus. 
Tällaista on normaali toistuva raskas liikenne, eikä niinkään yksittäinen erikois-
kuljetus. Tyypin 3 urautuminen on Suomessa useimmiten henkilöautojen nasta-
rengaskulutusta, joten se ei liity erikoiskuljetuksiin. 
 
Reunapainumat ovat erityisesti levennettyjen teiden ja alemman tieverkon ongelmia. 
Levennetyillä teillä ne johtuvat useimmiten konsolidaatiopainumista, kun taas alem-
malla tieverkolla liian jyrkistä luiskista ja alhaisesta kantavuudesta johtuvasta reunan 
alhaisesta stabiliteetista. Tien kallistumaa esiintyy lähinnä sivukaltevissa paikoissa, 
joissa toisella puolella tietä suuremman pengerkorkeuden aiheuttama suurempi jän-
nitys maaperässä aiheuttaa suurempia painumia kuin toisella puolella.  
 
Tyypillisiä päällystevaurioita tiestöllä ovat poikki- ja pitkittäishalkeamat, jotka johtu-
vat lämpötilan muutoksista ja routimisesta, eikä raskailla erikoiskuljetuksilla ole nii-
hin vaikutusta. Edellisten lisäksi tiestöllä esiintyy verkkohalkeamia, jotka muodostu-
vat useimmiten pitkällisen liikennekuormituksen aiheuttaman väsymisprosessin tu-
loksena. Verkkohalkeamia voi muodostua myös tyypin 1 urautumisen yhteydessä syn-
tyvien muodonmuutosten tuloksena, joten ne voivat olla merkittävästi yhteydessä 
raskaisiin erikoiskuljetuksiin. 
 
Sorateiden vauriot 
 
Sorateillä vaurioiden muodostuminen on monella tapaa samankaltaista kuin päällys-
tetyillä teilläkin. Vauriot eivät kuitenkaan usein näy yhtä selkeästi, kun sidottua pääl-
lystekerrosta ei ole. Toisaalta syntyneet vauriot korjaantuvat säännöllisten kunnossa-
pitotöiden ansiosta. Yksi lähinnä sorateille ominainen vauriotyyppi on kelirikko-
vauriot, joita esiintyy keväällä roudan sulaessa. Tällöin tierakenteen kantavuus voi-
daan menettää muutamien viikkojen ajaksi, jolloin normaalimassaistenkin raskaiden 
ajoneuvojen liikennöintiä on rajoitettava tai kiellettävä kokonaan. Kelirikon seurauk-
sena tierakenne voi myös löyhtyä, joka taas mahdollistaa tyypin 0 urautumisen. Keli-
rikkoaikana luonnollisestikaan raskaita erikoiskuljetuksia ei voida suorittaa ja toisaal-
ta kelirikkokohteet ovat riskialttiita alueita vaurioitumiselle muinakin vuodenaikoina. 
 
Sillat, rummut ja muut erikoisrakenteet 
 
Rummut ja sillat käyttäytyvät kuormituksen alla eri tavalla kuin maa- ja kiviaines-
rakenteet. Jos rumpuihin ja siltoihin kohdistuu liian suuria kuormia, niihin voi tulla 
haitallisia vaurioita tai muodonmuutoksia, jotka heikentävät niitä oleellisesti. Betoni- 
tai teräsosiin voi tulla halkeamia tai ne voivat murtua täysin. Esimerkiksi teräsrumpu-
jen elinkaari on tyypillisesti noin 30–40 vuotta ja niiden kunto voi romahtaa 10–15 
vuodessa. Siltoihin ja rumpuihin voi tulla kuljetuksen aiheuttaman kuormituksen 
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vuoksi sellaisia vaurioita, että ne menevät käyttökelvottomiksi ja ne täytyy korvata uu-
silla. Tällöin riski myös kuljetuksen epäonnistumiselle ja rikkoutumiselle on suuri. Tä-
män vuoksi sillat ja rummut vaativat erityistä tarkastelua raskaiden erikoiskuljetusten 
yhteydessä.

Ympäristötekijät

Ympäristötekijöiden vaikutus tierakenteen kuormituskestävyyteen on merkittävä. Vai-
kuttavista tekijöistä merkittävimpiä ovat kosteus ja vesi tierakenteessa ja tien pinnalla. 
Lisäksi vaikuttavia asioita ovat lämpötilanvaihtelut, auringon säteily, routaantuminen 
ja roudan sulaminen. Nimenomaan vesipitoisuudella on huomattava vaikutus rakenteen 
kuormituskestävyyden kannalta, joten säästä ja puutteellisesta kuivatuksesta johtuvat 
erot vesipitoisuudessa tulee ottaa huomioon etenkin, jos tien stabiliteetin arvioidaan 
tarkastelujen perusteella olevan puutteellinen tai riskitasoltaan kohonnut.

Stabiliteetti

Tierakenteen erilaisten vaurioiden lisäksi erityisen tärkeä asia raskaiden erikoiskulje-
tusten yhteydessä on tiepenkereen stabiliteetti eli vakavuus. Uudet tiepenkereet suun-
nitellaan nykyisin aina siten, että varmuus sortumaa vastaan on riittävä normaalilla 
liikennekuormalla. Vanhalla tieverkolla on sen sijaan osuuksia, joilla tarkasteluja ei ole 
välttämättä tehty, mitoitusperiaatteet voivat olla nykyisestä poikkeavia ja erityisesti 
pohjanvahvistusrakenteiden suunnittelussa aiemmin käytetyt mitoituskuormat ovat 
olleet nykyistä pienempiä. Raskas erikoiskuljetus voi kohdistaa tiepenkereeseen yli 
neljä kertaa nykyisiä mitoituskuormia suurempia kuormia, jolloin varmuus sortumaa 
vastaan saattaa laskea vaarallisen alhaiseksi. Kaiken kaikkiaan maanvaraisen ja keven-
netyn penkereen stabiliteettiin vaikuttavat kaikki taulukossa 1 esitetyt muuttujat. 

Taulukko 1.  Maanvaraisen ja kevennetyn tiepenkereen stabiliteettiin vaikuttavat
  tekijät.

Geometriset tiedot

• Maaston muoto 
• Pengerkorkeus
• Penkereen leveys
• Pientareen leveys
• Luiskakaltevuus ja sivuojan syvyys

Tien rakenne ja 
pohjaolosuhteet

• Pohjamaatyyppi ja ominaisuudet
• Pohjamaan kerrosrakenne
• Koheesiomaiden lujuus ja paksuus
• Mahdollisen kuivakuorikerroksen paksuus ja materiaaliominaisuudet
• Tien rakennekerrosten paksuus ja materiaaliominaisuudet
• Pengertäytön materiaaliominaisuudet
• Päällystepaksuus ja –tyyppi
• Pohjavedenpinta

Kuormat ja 
ympäristömuuttujat

• Liikennekuorma (tai erikoiskuljetuksen aiheuttama kuorma)
• Samanaikainen liikenne rinnakkaisella kaistalla
• Kuormituksen kesto ja dynaaminen luonne
• Sääolosuhteet ja vuodenaika
• Tierakenteen ikä (maa lujittuu ajan myötä, maanvarainen 

vastarakennettu penger sortuu siis herkemmin)

Stabiliteettiin
vaikuttava tekijä

Ominaisuus

Geometriset tiedot

• Maaston muoto 
• Pengerkorkeus
• Penkereen leveys
• Pientareen leveys
• Luiskakaltevuus ja sivuojan syvyys

Tien rakenne ja 
pohjaolosuhteet

• Pohjamaatyyppi ja ominaisuudet
• Pohjamaan kerrosrakenne
• Koheesiomaiden lujuus ja paksuus
• Mahdollisen kuivakuorikerroksen paksuus ja materiaaliominaisuudet
• Tien rakennekerrosten paksuus ja materiaaliominaisuudet
• Pengertäytön materiaaliominaisuudet
• Päällystepaksuus ja –tyyppi
• Pohjavedenpinta

Kuormat ja 
ympäristömuuttujat

• Liikennekuorma (tai erikoiskuljetuksen aiheuttama kuorma)
• Samanaikainen liikenne rinnakkaisella kaistalla
• Kuormituksen kesto ja dynaaminen luonne
• Sääolosuhteet ja vuodenaika
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Stabiliteettiin vaikuttavista asioista nimenomaan kuorman, pohjamaan ja penger-
geometrian vaikutus on suuri. Lauri Savolaisen diplomityössä "Poikkeuksellisen pai-
navien tiekuljetusten geotekniset tarkastelut" selvitettiin laskennallisin tarkasteluin 
kyseisten muuttujien vaikutusta stabiliteettiin erilaisissa tilanteissa. Diplomityössä 
todettiin, että pengergeometrian osalta kaikkein tärkein asia stabiliteetin kannalta on 
pengerkorkeus, johon raskaiden erikoiskuljetusten reittejä tutkittaessa ja vaarallisia 
paikkoja etsittäessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Potentiaalisesti heikolla 
pohjamaalla sijaitsevat korkeat penkereet ovat riskialttiita, sillä pienetkin erot pen-
gerkorkeudessa vaikuttavat merkittävästi kokonaisvarmuuteen. Toisaalta mikäli kor-
kealla penkereellä normaalitilanteessa vakavuus on riittävä, se harvoin laskee erikois-
kuljetuskuormallakaan erityisen alhaiseksi. Matalat penkereet pehmeiköillä ovat riski-
alttiita sen vuoksi, että niiden osalta vakavuus voi normaalitilanteessa olla täysin riit-
tävä, mutta laskea erikoiskuljetuksen yhteydessä vaaralliselle tasolle. Tämä johtuu 
siitä, että matalalla pengerkorkeudella ulkoisen kuorman osuus on suuri suhteessa 
muihin kuormiin. (Savolainen 2016) 
 
Maaperäkarttojen ja muun aineiston perusteella löydetyt pehmeän pohjamaan alueet 
ovat lähtökohtaisesti aina potentiaalisia ongelmakohteita raskaiden erikoiskuljetus-
ten yhteydessä. Turve-, savi- ja silttialueilla voi saada luotettavaa tietoa stabiliteetis-
ta ainoastaan tekemällä pohjatutkimusten ja laboratoriokokeiden perusteella lasken-
nallisia tarkasteluja. (Savolainen 2016) 
 
Stabiliteettilaskentaa varten tarvitaan tavanomaisesti seuraavat tiedot: penger-
geometria, pohjaveden pinnan asema, normaaliliikenteen ja erikoiskuljetuksen 
aiheuttamat kuormat sekä pohjamaamalli maakerroksista ja laskentaparametrit eri 
maakerroksissa. Pohjavedenpinnan aseman vaarallisin sijainti voidaan yleensä 
määrittää riittävällä tarkkuudella tavanomaisten painokairausten ja geoteknikon 
näkemyksen perusteella. Maaperän lujuusparametrit ovat usein arvioitavissa 
alustaviin laskelmiin pelkkien painokairausten perusteella, mutta tarkempien 
laskentaparametrien määrittämiseksi tarvitaan painokairausten ja/tai puristinheijari-
kairausten lisäksi vähintäänkin siipikairauksia ja häiriintyneitä näytteitä. Näiden 
perusteella voidaan määrittää savikerrosten suljettu leikkauslujuus ja tämän 
redusointikerroin. Raskaiden erikoiskuljetusten kuormat tunnetaan laskentojen näkö-
kulmasta riittävän hyvin, sillä kuljetuslupiin vaaditaan tarkka selvitys akselikuormista 
ja akseliväleistä. Sen sijaan riittävän tarkkaa pengergeometriatietoa ei tällä hetkellä 
yleensä ole käytettävissä, joten  maanpinnan korkeusasema pitää mitata maastossa 
tarkasteluja varten.  
 

2.2  Raskaiden kuljetusten kuljetuskalustot ja 
niiden muuntelumahdollisuudet 

Raskaiden kuljetusten tierakenteeseen ja maaperään aiheuttamaan rasitukseen vai-
kuttaa kuljetuksen kokonaismassan lisäksi kuljetuksen aiheuttama pintapaine. Suurin 
pintapaine aiheutuu raskaimmin kuormitetuista akseliryhmistä ja sen suuruuteen vai-
kuttavat akselimassat ja akselistorakenteet eli kaluston leveys, akselimäärät ja -välit. 
Mikäli pintapainetta on tarve pienentää paljon, voidaan perävaunun akselimäärää li-
sätä kalustoa mukauttamalla tai vaihtamalla. Akselimäärän kasvattamisen myötä kul-
jetuksen kokonaismassa kasvaa hieman, mutta keventyneet akselimassat voivat olla 
tierakenteen lisäksi edullisemmat myös lyhyiden siltojen kantavuuden kannalta. 
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Tyypillisiä raskailla erikoiskuljetuksilla käytettyjä kalustoja ovat erilaiset versiot pok-
karekoista sekä kehto- ja moduulilaveteista. Kalustovalintaan vaikuttavat saatavilla 
olevien kalustovaihtoehtojen lisäksi merkittävästi kuljetettavan esineen koko ja muo-
to. Esimerkiksi korkeiden kappaleiden osalta kehtolavetti on tyypillisesti käytetty ka-
lusto, sillä sen avulla kuljetuksen kokonaiskorkeus saadaan pidettyä pokka- ja mo-
duulilavetteja pienempänä.  
 
Käytettyjen perävaunujen leveydet ja näin ollen myös uloimpien renkaiden väliset 
etäisyydet (eli tien kuormitusleveydet) vaihtelevat 2,55 metristä 3 metriin. Kehto- ja 
pokkarekkakalustot ovat 2,55 m, 2,75 m tai 3,00 m leveitä ja niiden akselivälit ovat 
valmistajasta riippuen tyypillisesti 1,36 m tai 1,5 m. Moduulilaveteilla lavetin leveys 
vaihtelee tyypillisesti 2,75 metristä 3,00 metriin ja akseliväli on yleisimmin 1,5 m. Ka-
peammilla kalustoilla kuljetetaan yleensä kevyempiä kuormia kuin leveämmillä kalus-
toilla. Niin ikään kuormien ja akselimäärän kasvaessa myös kaluston leveys ja akseli-
välin pituus tyypillisesti kasvaa. Erityisesti kehtolaveteissa lastaustaso voi olla levi-
tettävissä 3 metriin tai leveämmäksikin, mutta lastaustason levittäminen ei vaikuta 
renkaiden väliseen etäisyyteen eli tiehen kohdistuvaan kuormitusleveyteen. Saman 
malliston sisällä kaluston leveys vaikuttaa hieman kaluston massaan, mutta sen vai-
kutuksen kuljetuksen kokonaismassaan voidaan katsoa olevan merkityksetön. Malli-
sarjan muuttuessa esimerkiksi moduulityyppiseksi, voivat eri levyisten kalustojen 
massaerot olla suurempia.  
 
Kevyimmillä erikoiskuljetuksilla lavettien akselimäärä lähtee kahdesta ja kasvaa ras-
kaampaan kalustoon siirryttäessä tieliikenteessä jopa 22 akseliin. Raskaissa erikois-
kuljetuksissa lavettien akselimassat ovat usein 12–15 tonnin luokkaa ja raskaimmissa 
kuljetuksissa käytännössä jopa yli 20 tonnia. Kehtolavettikalusto on raskaampaa ver-
rattuna saman akselimäärän omaaviin pokkarekkakalustoihin, koska akseleiden pääl-
lä olevaa kuormaustilaa joudutaan jatkamaan matalakuormausosalla ennen kaikkea 
kuljetuskorkeuden minimoimiseksi.  
 
Kaluston kehittymisestä johtuen pokkarekoilla ja kehtolaveteilla kuljetetaan nykyisin 
yhä raskaampia kuormia. Tällä hetkellä kokonaismassaltaan jopa yli 150 tonnia pai-
navia kuljetuksia voidaan kuljettaa raskasrakenteisilla kehtolaveteilla ja pokkarekoil-
la, mutta yli 200 tonnia painavat kuljetukset suoritetaan aina moduulilaveteilla tai 
niihin rinnastettavilla moduulikehtolaveteilla. Moduulilavettien akselimäärää pysty-
tään säätelemään kuljetukselle soveltuvaksi 2–6 akselin moduuleissa. Yleensä lavetin 
akselimäärä yli 200 tonnia painavilla kuljetuksilla on vähintään 12 ja vetoautossa 3 tai 
4 akselia, jolloin akselimassaksi lavetin osalta muodostuu 12–18 tonnin luokkaa akse-
limäärästä ja kokonaismassasta riippuen. Kaikkein raskaimmilla kuljetuksilla, kuten 
suurmuuntajakuljetuksilla, laveteissa on 16–20 akselia. Akselimäärään vaikuttaa osal-
taan myös kuorman muoto ja erityisesti pituus, koska lyhyillä kappaleilla kuormituk-
sen jakaminen kappaletta pidemmälle matkalle on haastavaa. Lisäksi kaluston piden-
tyessä alkaa tulla suuria haasteita geometrian ja ajettavuuden suhteen. 
 
Kaikkein raskaimmilla kuljetuksilla joudutaan turvautumaan lisäveto- tai lisätyöntö-
autoihin vetävien akseleiden määrän lisäämiseksi. Yleensä alle 200 tonnia painavilla 
kuljetuksilla ei etenkään päällystetyillä teillä käytetä lisäveto- tai työntöautoja, mutta 
etenkin yli 250 tonnia painavissa kuljetuksissa on tyypillisesti mukanaan 1–3 kappa-
letta lisäveto- tai lisätyöntöautoja. Lisäautot on kytketty puomeilla varsinaiseen kulje-
tusyhdistelmään ja ne lisäävät näin ollen kuljetuksen pituutta ja kokonaismassaa. 3–
4-akselisilla lisäveto- ja työntöautoilla akselimassat ovat maksimissaan 15 t luokkaa, 
eikä niiden aiheuttama pintapaine muodostu lavettia merkittävämmäksi. Sen sijaan 
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lisäautojen tuoma jopa lähes 50 t/lisäauto lisäys kuljetuksen kokonaismassaan voi 
joissain tapauksissa olla tien ja maaperän kantokyvyn kannalta merkittävä. 
 
Suljettujen alueiden siirroissa kokonaismassat voivat olla useita tuhansia tonneja, 
kun siirtokaluston muokkausmahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja akselimassat 
voivat lähennellä teknistä maksimia. Näiden siirtojen osalta maaperän ja kansiraken-
teiden kantavuustiedot ovat yleensä hyvin tiedossa ja kuljetusten suunnittelu voidaan 
tehdä hyvinkin yksityiskohtaisiin tietoihin perustuen. 
 
Kuljetuskaluston valinta voi vaikuttaa kuljetuskustannuksiin ja kuljetusyrityksen tar-
jouslaskentaan, joten kuljetuskalustoa suunnitellaan yleensä kuljetusliikkeissä jo tar-
jousvaiheessa. Kalustokokoonpanoa muodostetaan aktiivisimmin kuljetuslupa-
vaiheessa siten, että se soveltuisi varsinkin siltojen ylitysmahdollisuuksien asettamiin 
vaatimuksiin kuormituskaavion osalta. Akselikuormien jakautumista voidaan suunni-
tella kalustovalmistajien laatimilla ohjelmistoilla ja autocad-suunnittelulla, mutta 
pintapaineita ei nykyisin yleensä tarkastella suljettujen alueiden siirtoja lukuun otta-
matta. 
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2.3  Tien kantokyvyn parantamiskeinot 

Tien kantokyvyn parantamiskeinot voivat olla joko stabiliteettia tai tierakenteen kan-
tavuutta parantavia toimenpiteitä. Stabiliteetin parantaminen voi olla tarpeen alempi-
luokkaisien teiden lisäksi myös ylempiluokkaisilla teillä, joilla taas tierakenteen kan-
tokyky useimmiten on riittävä. Sen sijaan alempiluokkaisella tiellä myös tien raken-
nekerrokset ja näin ollen kantokyky voivat olla puutteelliset. Stabiliteetin parantamis-
toimenpiteet voivat olla vain kuljetuksen ajaksi rakennettavia tilapäisiä tai osaksi tie-
rakennetta jääviä pysyviä toimenpiteitä. Tierakenteen parantamistoimenpiteet ovat 
sen sijaan aina pysyviä muutoksia. 
 
Raskaan kuljetuksen ajaksi tilapäisesti asennettava teräslevy asetetaan suojattavan 
kohteen päälle, ja sen tarkoituksena on jakaa kuormitusta laajemmalle alueelle. Te-
räslevyt ovat omiaan, kun raskaan kuljetuksen yhteydessä pyritään suojaamaan pie-
nialaisia kohteita, kuten maanalaisia putkijohtoja tai rumpuja. Stabiliteetin kannalta 
teräslevyjen käytöllä ei sen sijaan saavuteta mainittavaa hyötyä. Hyöty teräslevyjä 
käytettäessä on suurimmillaan, kun akselipainot ja akselivälit ovat suuria ja kun ras-
kailla akseleilla renkaita on neljä tai vähemmän. (Savolainen 2016) 
 
Tierakenteeseen asennettavan teräsverkon tai geolujitteiden käytössä tavoitteena 
on parantaa stabiliteettia. Kyseinen rakenne vastaanottaa ja siirtää tiepenkereen si-
säisiä vetojännityksiä aikaansaaden penkereen sortumia vastustavia voimia. Teräs-
verkot soveltuvat yleensä käytettäväksi ainoastaan päällystetyillä teillä, kun taas kes-
topäällystämättömillä teillä niiden käyttö usein kielletään. Kielto johtuu siitä, että 
kestopäällystämättömillä teillä teräsverkot saattavat nousta tien pintaan routimisen, 
kelirikon tai kunnossapitotöiden vaikutuksesta. Tämän vuoksi sorateillä käytetään 
samassa tarkoituksessa useimmiten geolujitteita. Mikään ei tosin estä geolujitteiden 
käyttöä myös päällystetyillä tieosuuksilla. Kaikkineen teräsverkot ja geolujitteet ovat 
hyvä ja käyttökelpoinen tapa stabiliteetin parantamisessa, kunhan lähtötilanteen 
varmuus sortumaa vastaan on edes kohtuullinen, sillä verkoilla saavutettava koko-
naisvarmuuskertoimen parannus on usein suuruusluokkaa 0,1…0,3. (Savolainen 
2016) 
 
Massanvaihto tulee raskaiden erikoiskuljetusten yhteydessä kyseeseen lähinnä sil-
loin, kun rakennetaan uutta tietä kuljetuksen määränpäähän. Vanhalle ja käytössä 
olevalle tielle massanvaihto on työläs ja hintava tapa parantaa tiepenkereen ominai-
suuksia, kun taas matalalle pehmeikölle uutta tietä rakennettaessa se voi olla var-
teenotettava menetelmä. (Savolainen 2016) 
 
Vastapenger on itse tiepenkereen sivulle rakennettava penger, joka parantaa penke-
reen vakavuutta toimimalla vastapainona kaataville voimille. Vastapenkereiden ra-
kentaminen on hyvin yleinen tapa parantaa penkereen stabiliteettia. Vastapenkereet 
jätetään rakentamisen jälkeen mahdollisuuksien mukaan niille sijoilleen, mutta voi-
daan tarvittaessa myös poistaa kuljetuksen jälkeen ja palauttaa maasto entiselleen. 
Usein vastapenkereen rakentamista rajoittaa tilanpuute tiealueella. (Savolainen 
2016) 
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Syvästabilointi on menetelmä, jossa pohjamaan ominaisuuksia parannetaan lisää-
mällä siihen sideainetta. Syvästabilointi voidaan tehdä pilaristabilointina tai massa-
stabilointina. Näiden menetelmien avulla penkereen stabiliteettia voidaan parantaa 
tietyin edellytyksin raskaiden erikoiskuljetusten yhteydessä. Olemassa olevalle tielle 
tehtävä stabilointi on melko kallis menetelmä, mutta voi tulla kyseeseen erityisesti 
Etelä- ja Länsi-Suomen pehmeiköillä. Pilaristabilointi voidaan toteuttaa jopa lähes 
20 m syvyyteen ja massasyvästabilointi noin 5 m syvyyteen. Pilaristabilointia käyte-
tään useimmiten painumien rajoittamiseksi, mutta tiepengertä kohtisuorina lamellei-
na tehtynä pilarit parantavat myös tehokkaasti stabiliteettia. (Liikennevirasto, 2010) 
 
Penkereen kevennys on yksi ratkaisuvaihtoehto pohjanvahvistetuilla ja joissain ta-
pauksissa myös maanvaraisilla tieosuuksilla, joilla pohjanvahvistusten kuormankan-
tokyky on kyseenalainen. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi puupaalutetut 
osuudet. Penkereen kevennyksellä voidaan alentaa pohjanvahvistukselle tulevat 
kuormat hyväksyttävälle tasolle. Menetelmän heikkoutena on sen kallis hinta, jonka 
vuoksi se soveltuu vain lyhyille matkoille erikoistapauksissa. Yleisimmät materiaali-
vaihtoehdot kiviaineksen korvaamiselle ovat kevytsora, vaahtolasimurske sekä EPS- 
ja XPS-eristeet. Käytettäessä näitä materiaaleja on varmistuttava niiden kestävyydes-
tä raskaan erikoiskuljetuksen kuormittamana. 
 
Stabiliteetin kannalta maaperän ja tierakenteen lisäksi myös kuljetuksen ajolinjan, 
ajankohdan ja kaluston valinnan vaikutukset voivat olla merkittävät. Savolaisen dip-
lomityössä tehtyihin laskentatarkasteluihin on siksi sisällytetty muutamia vertailu-
laskelmia ajolinjan vaikutuksesta. Laskelmien perusteella kyseisissä esimerkkita-
pauksissa tasaisella maalla kokonaisvarmuuden paranemisen suuruusluokka on n. 
5 %, kun ajetaan oman kaistan sijasta keskellä tietä. Sivukaltevassa maastossa var-
muus paranee luonnollisesti enemmän, kun voidaan ajaa kokonaan toista, stabilitee-
tin kannalta edullisempaa, kaistaa. Tällöin varmuus paranee parhaimmillaan jopa n. 
15–20 %. (Savolainen, 2016) Kuljetuksen ajankohdan vaikutus perustuu tie- ja alus-
rakenteen kosteustilan muutoksiin ja routaantumiseen. Talvella tierakenteen ollessa 
jäässä kantavuus voi olla jopa moninkertainen verrattuna normaalitilanteeseen. Toi-
saalta taas roudan sulamisen yhteydessä ja sen jälkeen keväällä teiden kantavuus on 
kaikkein alhaisimmillaan voiden olla sopivissa olosuhteissa jopa vain noin kolmas-
osan tavanomaisesta. Myös kesän pitkä kuiva jakso voi hieman parantaa kantavuutta 
ja toisaalta syksyn sateinen jakso alentaa sitä hetkellisesti. (Ehrola, 1996) 
 
Tierakenteen parantamiseen on useita eri menetelmiä, joista osa soveltuu käytettä-
väksi raskaiden erikoiskuljetusten yhteydessä. Tavanomaisimmat ja edulliset mene-
telmät tien kantavuuden parantamiseksi kohdistuvat tierakenteen pintaan, eli pääl-
lysteeseen ja kantavaan kerrokseen ja näiden ominaisuuksien parantamiseen. Lisäksi 
puutteellisen kuivatuksen korjaaminen vähentää kosteutta tierakenteessa ja paran-
taa siten kantavuutta. 
 
Tierakenteen kantavaa kerrosta voidaan homogenisoida ja sen rakeisuutta voidaan 
parantaa sekoitusjyrsinnällä, jossa päällyste murskataan ja sekoitetaan tien kanta-
vaan kerrokseen. Samalla myös kantavan kerroksen yläosissa mahdollisesti hienon-
tuneet kiviainesrakeet sekoittuvat muun kiviaineksen sekaan. Menetelmän vaikutuk-
set näkyvät erityisesti uudelleenpäällystyksen yhteydessä siten, että aiemmin tien 
pinnassa olleet vauriot eivät uusiudu yhtä nopeasti samoihin paikkoihin, kuin päällys-
tettäessä tie uudelleen ilman sekoitusjyrsintää. Raskaiden erikoiskuljetusten yhtey-
dessä useimmiten tarvitaan kuitenkin selvää laskennallista lisäystä kantavuuteen, 
jota tämä menetelmä ei suoranaisesti tuota. 
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Sekoitusjyrsintää tehokkaampia menetelmiä kantavuuden parantamiseksi ovat kan-
tavan kerroksen stabilointi tai tasauksen nosto. Kantavan kerroksen stabiloinnissa 
materiaalin laatua parannetaan lisäämällä siihen sideainetta, useimmiten bitumia tai 
vaihtoehtoisesti masuunihiekkaa tai sementtiä. Tasauksen nostossa tien pinnalle li-
sätään laadukasta kantavan kerroksen materiaalia. Kantavuuden paraneminen perus-
tuu siihen, että tällöin tierakenteen kokonaispaksuus on suurempi ja toisaalta tällöin 
laadukasta kiviainesta lisätään nimenomaan lähelle tien pintaa, missä se vaikuttaa 
kantavuuteen kaikkein eniten. Tämän yhteydessä vanhan päällysteen rikkominen, 
käytännössä sekoitusjyrsinnällä on suositeltavaa, sillä tierakenteen sisään ei saa jää-
dä vettä pidättäviä kerroksia. Pehmeiköillä tasauksen noston huono puoli on lisäänty-
nyt tierakenteen paino, mikä voi johtaa pehmeiköillä konsolidaatiopainumien kiihty-
miseen. Lisäksi tasauksen nosto kiviaineksella heikentää hieman tierakenteen stabili-
teettia. 
 



22  

3  Raskaiden erikoiskuljetusten lupaprosessi 
ja teiden kantavuuden varmistamis-
menettelyt 

3.1  Lupakäsittely raskaissa erikois-
kuljetuksissa  

Varsinaisessa kuljetukseen luvan myöntävässä erikoiskuljetuslupapäätöksessä kerro-
taan kuljetukselle sallittu reitti ja kuljetuksen suorittamiseen liittyvät määräykset. 
Ennen varsinaista erikoiskuljetuslupaa on mahdollista hakea ennakkolupapäätöstä, 
jota hyödynnetään kuljetusmahdollisuuksien ja kuljetukselta mahdollisesti edellytet-
tävien toimenpiteiden kartoittamiseen etenkin kaikkein raskaimpien kuljetusten koh-
dalla.  
 
Hakemuksen käsittely etenee käytännössä samaa kaavaa pitkin riippumatta siitä, 
haetaanko ennakkopäätöstä vai varsinaista lupapäätöstä. Erikoiskuljetusluparyhmä 
etsii saapuneen hakemuksen mukaiselle kuljetukselle mittojen ja massan puolesta 
soveltuvan reitin ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon hakemuksessa esitetyt 
reittitoiveet. Raskaiden erikoiskuljetusten osalta lupakäsittelijä pyytää tarvittaessa 
lausunnon siltojen ylitysmahdollisuuksista ja tarkempien kantavuustarkasteluiden 
suorittamistarpeesta Liikennevirastosta. 
 
Yli 200 tonnia painavien kuljetusten kohdalla on viime vuosina alettu tarkastella silto-
jen lisäksi myös tierakenteen ja maaperän kantavuuden riittävyyttä. Maaperän ja tie-
rakenteen kantavuuden arviointi on toistaiseksi ajoittunut siltojen ja reitin geometri-
sen soveltuvuuden selvittämisen jälkeiseen vaiheeseen. 
 
Erikoiskuljetusluparyhmä pyytää lausunnon teiden kantavuuden riittävyyden varmis-
tamiseksi niiden ELY-keskusten ja kuntien erikoiskuljetusyhdyshenkilöiltä, joiden 
alueilla kuljetus aiotaan suorittaa. ELY-keskuksesta ja kunnasta riippuen lausunnon 
voi antaa esimerkiksi aluevastaava, kunnossapitovastaava, geoteknikko, asiaa varten 
palkattu konsultti tai erikoiskuljetusyhdyshenkilö itse. Yksityisteiden osalta vastuu 
käyttösuostumuksen hankkimisesta jää yleensä luvanhakijan tai kuljetuksen suoritta-
jan hankittavaksi. Mikäli reitin käytettävyyttä tierakenteen ja maaperän kantavuuden 
osalta ei pystytä pintapuolisella tarkastelulla varmistamaan, voi tienpitoviranomainen 
tai kunta edellyttää kuljetuksen suorittajaa varmistamaan kantavuuden riittävyyttä 
lisäselvityksillä ja tarvittaessa tilapäisillä tai pysyvillä toimenpiteillä. Toistaiseksi 
maaperästä ja tierakenteista erikoiskuljetuslupaprosessin aikana kerättyä tietoa tai 
annettuja lausuntoja ei ole kerätty kootusti mihinkään. 
 
Kun kaikki tarpeelliset selvitykset ja mahdolliset ehdot on saatu selvitettyä, voidaan 
lupapäätös tai ennakkopäätös viimeistellä ja lähettää asianosaisille tahoille. Ennak-
kopäätöstä ei voi käyttää kuljetuslupana, vaan kuljetuksen suorittaminen edellyttää 
varsinaisen erikoiskuljetuslupapäätöksen saamista myönteisenkin ennakkopäätöksen 
lisäksi. 
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3.2  Tierakenteen ja maaperän kantokyky-
selvitysten toteuttaminen ja vaiheet 

Tiepenkereen stabiliteetin kannalta yleisimpiä riskitekijöitä ja vaarallisten paikkojen 
tunnusmerkkejä ovat pehmeiköt, sivukaltevat maastonkohdat ja jokien, suurten ojien 
ja vesistöjen lähialueet. Pohjamaan ollessa karkearakeista, stabiliteettiongelmia ei 
yleensä tämän suuruusluokan kuormitusten yhteydessä ole. Pehmeiköillä sen sijaan 
stabiliteettiongelmat ovat tavanomaisia. Sivukaltevat maastonkohdat lisäävät 
ongelmien todennäköisyyttä ja toisaalta voivat johtaa alhaiseen varmuuteen hieman 
parempilaatuisellakin pohjamaalla, kuten silttipohjamaalla. Jokien, suurten ojien ja 
vesistöjen lähialueet ovat tavallaan yhdistelmä edellisistä. Tällaisilla alueilla maasto 
on usein kaltevaa ja toisaalta myös hienorakeisten maalajien esiintyminen on yleistä. 
Tästä syystä kyseisiä alueita on tarkasteltava erityisellä huolellisuudella. 
 
Tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitykset on luontevinta jakaa vaiheisiin niiden 
pohjaksi tarvittavien lähtötietojen perusteella. Mitä tarkempaa lähtötietoa käytetään, 
sitä tarkempia tuloksia tien kantavuudesta ja stabiliteetista saadaan, mutta myös tie-
tojen hankkiminen ja selvitysten tekeminen vaativat tällöin enemmän aikaa ja työtä. 
Lähtötietoaineistoihin perustuvat selvitysvaiheet ovat: 
 

1. Kuljetuslupahakemuksessa ilmoitettujen akselistorakenteiden ja kokonais-
massan perusteella tehtävä selvitystarpeiden yleinen määritys erikoiskulje-
tusluparyhmän toimesta 

2. Olemassa olevien rekisteriaineistojen ja avoimesti saatavilla olevien lähtötie-
toaineistojen sekä tiestökuvien perusteella tehtävät kriittisten alueiden kar-
toitukset tienpitoviranomaisen tai konsultin toimesta 

3. Ajamalla tehtävät massatutkimukset sekä arkistoista hankittavien tie- ja ra-
kennussuunnitelmien sekä aiempien geoteknisten selvitysten tietokartoitus 
konsultin toimesta 

4. Kohdennetut maastotutkimukset ja stabiliteettilaskelmat konsultin toteutta-
mana 

 
Jokaisessa selvitysvaiheessa määritellään jatkoselvitystarpeet ja -osuudet sekä mah-
dolliset havaitut toimenpidetarpeet tien kantavuuden varmistamiseksi ja kuljetuksen 
mahdollistamiseksi. Kutakin vaihetta on kuvattu seuraavaksi tarkemmin. 
 
Vaihe 1, Kuljetuslupahakemuksessa ilmoitettujen akselistorakenteiden ja kokonais-
massan perusteella tehtävä selvitystarpeiden määritys 
 
Ensimmäisenä määritetään tierakenteen ja maaperän kantokyvyn selvitystarve yli-
päänsä kuljetuksen kuormakaavioon perustuen. Alun perin tierakenteen ja maaperän 
kantokykyselvityksiä on toteutettu, kun kuljetuksen kokonaispainoksi on lupahake-
muksessa ilmoitettu vähintään 200 tonnia. 
 
Tiehen kohdistuvaan kuormitukseen todettiin olevan kokonaismassan lisäksi vaiku-
tusta myös kuljetuksen aiheuttamalla suurimmalla pintapaineella, jonka laskemiseksi 
tarvitaan tiedot kuljetuksen kuormituskaaviosta. Lähtötiedot kuljetuksen kuorma-
kaaviosta saadaan kuljetuksen suorittajalta, joka ilmoittaa lupahakemuksessa kulje-
tuksen kokonaismassan, akselipainot ja akselivälit. Myös kaluston leveys tulee tietää 
kuormitukselle altistuvan pinta-alan laskemiseksi. Näiden tietojen pohjalta lasketaan 
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kuljetuksen merkitsevä pintapaine, joka on kokonaismassan lisäksi toinen kriteeri 
selvitystarpeen määrittämiseksi sekä tärkein stabiliteettitarkastelujen lähtötieto.  
 
Vaihe 2, Olemassa olevien rekisteriaineistojen ja avoimesti saatavilla olevien lähtö-
tietoaineistojen sekä tiestökuvien perusteella tehtävät kriittisten alueiden kartoituk-
set 
 
Mikäli vaiheessa 1 todetaan, että kuljetuksen kokonaismassan ja suurimman pinta-
paineen perusteella on tarpeen tarkastella teiden geoteknistä kantokykyä, siirrytään 
vaiheeseen 2. Siinä kartoitetaan geoteknisesti kriittisimmät reittiosuudet olemassa 
olevien rekisteriaineistojen ja avoimesti saatavilla olevien massa-aineistojen sekä 
tiestökuvien perusteella. Tämän tarkoituksena on rajata mahdollisesti hyvin pitkältä-
kin reitiltä alueet, joihin selvityksessä tulee erityisesti kohdistaa huomiota sekä alu-
eet, jotka voidaan jättää vähemmälle huomiolle. Vaiheen 2 nykyiset helposti saatavilla 
olevat tietoaineistot: 
 

• Maastokartta 
• Maaperä (GTK) 
• Pohjatutkimusrekisteri (GTK) 
• Tierekisteritiedot: tien leveys, kantavuus, päällyste, sillat, päällyste-

vauriot 
• Tiekuva: tien poikkileikkausprofiili ja näkyvät vauriot 
• ELY-keskusten mahdolliset tievauriorekisterit 

 
Näiden tietojen pohjalta voidaan kohdentaa, mihin vaiheen 3 massatutkimukset tulee 
sijoittaa sekä mistä alueista mahdolliset arkistoista saatavat tiedot hankitaan. Vai-
heen 2 tarkastelut perustuvat edellä lueteltujen aineistojen, erityisesti maaperäkartan 
ja tieverkon kuva-aineiston analysointiin ja niiden perusteella tehtäviin arvioihin poh-
jamaan laadusta, maastonmuodoista ja pengergeometriasta. Näiden perusteella arvi-
oidaan, missä tiepenkereen vakavuus voi raskaan erikoiskuljetuksen aikana olla riit-
tämätön. Pohjatutkimusrekisteristä voi joissain tapauksissa löytyä olemassa olevia 
kairaustuloksia, joilla saadaan pohjamaasta tarkempaa tietoa. Tierekisterin tiedoista 
voidaan haarukoida tierakenteen kantokyvyn suhteen ongelmallisia alueita. Erityises-
ti kantavuusmittaustulokset sekä tiedot päällysteestä ja päällystevaurioista kertovat 
tien päällysrakenteen kunnosta. 
 
Kuljetuksen haasteet ja riskit kohdistuvat erityyppisillä väylillä hieman eri asioihin. 
Karkeasti voidaan sanoa, että ylemmällä tieverkolla on useimmiten laadukas ja kan-
tava päällysrakenne, joka ei muodostu ongelmaksi erikoiskuljetusten kannalta. Tällai-
silla väylillä huomio tuleekin kiinnittää stabiliteetin kannalta haasteellisiin kohtiin, 
pohjanvahvistusrakenteisiin ja siltojen tulopenkereisiin. Alemmalla tieverkolla sen 
sijaan ongelmia voi ilmetä näiden lisäksi myös tien päällysrakenteen suhteen. Toden-
näköisesti erityisesti vanhojen teiden osalta suunnittelussa on ollut vähemmän geo-
teknisiä tarkasteluja, minkä vuoksi stabiliteetin kannalta riskikohteita voi olla enem-
män ja myös vähemmän vaarallisilta vaikuttavissa paikoissa. (Savolainen, 2016) 
 
Erityinen mielenkiinto kannattaa kohdistaa pehmeiköille, sivukalteviin maaston koh-
tiin ja jokien, ojien ja muiden vesistöjen lähialueille. (Savolainen, 2016) 
 
Vaiheessa 2 olisi suurta hyötyä helposti saatavasta pengergeometriatiedosta. Koko 
tieverkko olisikin suositeltavaa laserkeilata ja saatu tieto tarjota helposti käytettäväs-
sä muodossa suunnittelijoille. 
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Vaihe 3, Ajamalla tehtävät massatutkimukset sekä arkistoista hankittavien tie- ja ra-
kennussuunnitelmien sekä aiempien geoteknisten selvitysten tietokartoitus 
 
Vaiheessa 3 huomio kiinnitetään erityisesti vaiheessa 2 määritetyille tarkempaa tar-
kastelua vaativille alueille. Alueiden analysoimisessa voidaan edetä joko arkistoista 
saatavien tietojen tai massatutkimusten avulla.  
 
Arkistoista saatavat tiedot: 
Suunnitelmista saadaan maaperätutkimustietoja sekä tietoa teiden suunnitellusta 
rakenteesta, erikoisratkaisuista ja pohjanvahvistuksista. Näitä tarkastellessa on syytä 
huomioida, että toteutetut rakenteet voivat poiketa suunnitelluista ja toisaalta raken-
teita on voitu lisätä jälkikäteen. 
 
Erikoiskuljetusluvat: vanhojen erikoiskuljetuslupien perusteella voidaan todeta, min-
kä osuuksien on aiemmin todettu soveltuvan luvassa mainituille kuljetusmassoille ja 
missä raskaita kuljetuksia on aiemmin suoritettu. Kuljetusten yhteydessä muodostu-
neista vaurioista ja niiden korjaustoimenpiteistä olisi tärkeää kerätä tietoa, jotta niitä 
voitaisiin hyödyntää seuraavien tarkasteluiden lähtötietona ja tarvittavien toimen-
piteiden suunnittelussa.  
 
Massatutkimukset: 
Mikäli tarpeellista, tässä vaiheessa suoritetaan massatutkimuksia. Näitä voivat olla: 
• Pudotuspainolaitemittaukset (PPL): 

• Tuloksena taipumasuppilo (maksimipainuma kuorman alla ja painumat eri 
etäisyyksillä kuormituskohdasta) 

• Määritetään tien kantavuus 
• Voidaan saada tietoa alusrakenteen laadusta 
• Tällä voidaan vahvistaa epäillyn pehmeikön sijainti 
• Suhteellisen nopea ja edullinen menetelmä 

 
• Levykuormituskokeet: 

• Tuloksena rakenteen pinnan painuma kuormituksen alla 
• Koko tierakenteen jäykkyys 
• Mahdollista määrittää yksittäisten rakennekerrosten jäykkyys 
• Suhteellisen kallis ja hidas suorittaa 
• Kuormitustilanne vastaa suhteellisen huonosti liikennekuormaa 
• Usein määritetään pudotuspainolaitemittausten perusteella arvioidut 

tulokset levykuormituskokeelle 
• Maatutkaluotaukset: 

• Tuloksena tien rakennekerrosten paksuudet ja suuntaa antavat ominaisuudet 
• Tuloksista ei voida suoraan tehdä johtopäätöksiä tierakenteen tai pohjamaan 

kantokyvystä 
• Saadaan tietoa materiaalikerrosten dielektriivisyydestä, joka kertoo vesi- ja 

hienoainespitoisuudesta 
• Parhaimmillaan onnistuttaessa määrittämään tien rakennekerrosten paksuus, 

voidaan PPL-mittaustulosten avulla määrittää tien rakennekerrosten ja poh-
jamaan kimmomoduulit (Ehrola 1996, Tiehallinto 2004a) 

•  Ei ole käytetty raskaiden erikoiskuljetusten yhteydessä (Ehrola 1996, Tie-
hallinto 2004a) 

 



26  

Pudotuspainolaite-, levykuormituskoe- ja maatutkaluotaustutkimusten perusteella 
saatujen jäykkyysominaisuuksien pohjalta ei yksin voida määrittää pohjamaan omi-
naisuuksia laskentaan vaadittavalla tarkkuudella. Yhdistämällä näitä tuloksia aiem-
pien vaiheiden tietoihin voidaan pehmeiköt paikantaa suurella varmuudella ja koh-
dentaa niihin tarvittaessa lisätutkimuksia. Päällysrakenteen kantavuustarkasteluihin 
nämä tutkimukset tuovat luonnollisesti arvokasta tietoa. Tässä yhteydessä voi harkita 
myös laserkeilauksen teettämistä pengergeometrian selvittämiseksi. Sijainnista riip-
puen Maanmittauslaitoksella voi olla jo olemassa olevaa, suhteellisen tarkkaa geo-
metriatietoa, joka kannattaa selvittää ennen mittausten teettämistä. Pengergeometria 
vaikuttaa hyvin voimakkaasti vakavuuteen ja geometrian selvittäminen mahdollistaa 
olemassa olevien kairausten hyödyntämisen, mikäli sellaisia on saatavilla. Vaiheessa 
2 on siis syytä inventoida ja analysoida olemassa olevat tutkimukset. (Savolainen, 
2016) 
 
Mikäli vaiheen 3 tarkasteluissa havaitaan, että tutkittavalla reitillä on kuljetukseen 
nähden mahdollisesti liian heikkoja osuuksia, voidaan suoraan määritellä parannus-
toimenpidetarpeet tai tarkempia jatkotarkastelutarpeita tietyille osuuksille. 
 
Vaihe 4, Kohdennetut maastotutkimukset ja stabiliteettilaskelmat 
 
Vaiheeseen 4 siirrytään, mikäli vaiheiden 2 ja 3 perusteella reitillä on todettu olevan 
kohteita, joissa vakavuus on suuruusluokkatarkastelun perusteella riittämätön ja 
vakavuuden varmistamiseksi tai mahdollisten vahvistusrakenteiden mitoittamiseksi 
tarvitaan stabiliteettilaskentaa. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi vaiheessa neljä voidaan 
tehdä maastotutkimuksia tierakenteen ja pohjamaan ominaisuuksien määrittämi-
seksi, mikäli tien kantavuus on osoittautunut liian heikoksi. Tutkimuksia voidaan 
käyttää avuksi rakennekerrosten parantamisen mitoittamisessa. 
 
Stabiliteettilaskentaa varten tarvitaan maastotutkimuksia: 
• Maakerrosrajojen ja karkea maakerrosten ominaisuuksien määrittäminen 

• Painokairaukset 
• Puristinheijarikairaukset 

• Koheesiomaiden lujuusominaisuuksien määrittäminen 
• Siipikairaukset 
• Laboratoriokokeet, myös indeksiominaisuudet 

• Maastomallimittaukset 
• Laserkeilaus: pengergeometria  
• Vaaitus: maastomalli 

Tierakenteen ominaisuuksien määrittämiseksi tehtäviä mahdollisia tutkimuksia: 
• Koekairaukset: tien rakennekerrokset, niiden lujuus ja materiaaliominaisuudet 
 
Stabiliteettilaskelmat on mahdollista tehdä edellä kuvatuilla tiedoilla, käyttäen vai-
heessa 1 määritettyä merkitsevää pintapainetta ja kaluston leveyttä tai kuljetuksen 
toteutussuunnittelun myötä tarkentuneita tietoja. Tierakenteen kantavuuslaskelmat 
voidaan tehdä Odemarkin mitoitusmenetelmällä käyttäen kantavuusmittaustietoja ja 
mahdollisia maastotutkimusaineistoja hyödykseen.  
 



27 

Laskenta- ja analysointivaiheessa on syytä kiinnittää erityishuomiota muutamiin 
asioihin. Laskennan suurimmat epävarmuudet liittyvät vaarallisimpien liukupintojen 
valintaan ja tehokkailla lujuusparametreilla huokosylipaineen muodostumiseen. Jos 
on syytä epäillä, että vaarallisin liukupinta ei ole välttämättä ympyrän muotoinen, on 
laskenta tehtävä myös vapailla liukupinnoilla. Lisäksi huokosylipaineen muodostu-
minen ja siitä aiheutuva lujuuden aleneminen tulee ottaa huomioon, mikäli ei voida 
olla varmoja siitä, ettei merkittävää huokosylipainetta muodostu. (Savolainen, 2016) 
 
Toisaalta laskennassa on muutamia tekijöitä, jotka huomioimalla tuloksiin voi saada 
lisää varmuutta. Nämä tekijät on syytä ottaa huomioon ja arvioida laskennan tuloksia 
ennen kuin päätetään tehdä vahvistuksia. Muutokset ajolinjaan, päätyvastuksen 
huomioiminen, laskentaparametrien määrittäminen tarkasti ja epärealististen liuku-
pintojen poissulkeminen voivat auttaa välttämään varmuuden aliarviointia ja sitä 
kautta turhia vahvistustoimenpiteitä. Laskelmat on suositeltavaa tehdä kokonais-
varmuusmenetelmällä, sillä eurokoodin mukaisessa osavarmuusmenettelyssä on 
omat ongelmansa, jotka korostuvat erikoiskuljetusten yhteydessä. Erityisesti tämä 
koskee kuormaa, joka tunnetaan erikoiskuljetusten osalta hyvin, mutta sitä täytyy silti 
suurentaa laskennassa osavarmuuskertoimella. (Savolainen, 2016) 
 
Huolellisten laskentatarkastelujen ja analyysien jälkeen suunnitellaan mahdolliset 
vahvistustoimenpiteet ja laaditaan tarvittavat ohjeistukset kuljetuksen suorittamisel-
le. Vahvistustoimenpiteitä voivat olla luvussa 2 kuvatut toimenpiteet tai suunnitteli-
jan harkinnan mukaan muut menetelmät, joilla stabiliteetti saadaan riittävälle tasolle.  
Tierakenteen ollessa heikkolaatuinen voidaan sen parantamiseksi suunnitella ja mää-
rätä toimenpiteitä tehtäväksi joko ennen kuljetusta tai sen jälkeen. Myös maanalaiset 
rakenteet tulee huomioida suunnittelussa. (Savolainen, 2016) Stabiliteettilaskelmien 
avulla tehtävien riskitarkastelujen perusteella kyseeseen voi tulla myös seurantame-
netelmä (esim. huokospaine- ja/tai siirtymämittauksia), mikäli laskennallinen var-
muus ei ihan täytä vaatimuksia ja tai varmuuden parantaminen kohteen ominaisuuk-
sista (rakenteista, käytettävissä olevista tilasta) johtuen on mahdotonta tai erittäin 
kallista. (Uotinen 2016) 
 
Siltojen kantavuusselvitykset  
 
Siltojen kantavuustarkasteluissa olisi syytä selvittää aina vähintään karkealla tasolla 
tulopenkereiden rakentamis- ja perustamistapa sekä stabiliteetti. Silta- ja geoteknii-
kan asiantuntijat ovat yleensä toisistaan erillisiä tahoja. Siltojen kantavuusselvityk-
sissä ei läheskään aina näin ollen oteta kantaa tai selvitetä siltaa ympäröivän maan ja 
tierakenteen edellytyksiä ottaa vastaan sillalta siirtyviä tai siirtymäosuuksille kohdis-
tuvia kuormituksia. Siltojen kantavuusselvityksissä tarkasteltavan kuljetuskaavion 
mukaisesti todetaan, voiko sillan ylittää ja mahdolliset ehdot sillan ylittämiselle. Kan-
tavuuslaskelmien perusteella sillan ylittäminen voidaan parhaassa tapauksessa sallia 
ilman erityistoimenpiteitä muun liikenteen seassa. Ilman tukemistoimenpiteitä, mut-
ta sillan ominaisuuksien kannalta optimaalisimman ylitystavan ja ajolinjan mahdollis-
tamiseksi voidaan muu liikenne määrätä katkaistavaksi sillalta kuljetuksen ajaksi. Sil-
lan rakenteista riippuen kyseeseen voi tulla myös sillan tilapäinen tuenta tai pysyvät 
kantavuuden parantamistoimenpiteet, joiden yhteydessä tulisi tarkistaa myös ympä-
röivän maaperän ja siirtymärakenteiden kantavuus. Etenkin kohtalaisen lyhyiden ja 
heikkojen siltojen kohdalla voidaan harkita tilapäisten apusiltojen hyödyntämistä ja 
tällöin kuormitukset siirtyvät alkuperäiseltä sillalta viereiselle maalle, jolloin tieraken-
teeseen, maaperään ja sillan tukirakenteisiin kohdistuviin kuormitusvaikutukset on 
selvitettävä erityisen huolellisesti. 



28  

Usein raskaiden erikoiskuljetusten yhteydessä siltojen kantavuusselvitykset ja selvi-
tys tierakenteen ja pohjamaan kantokyvystä tehdään eri aikaan riippumatta toisen 
edistymisestä tai vaiheesta. Useimmiten reitti määritetään siltoja koskevien selvitys-
ten perusteella ja kantavuusselvitykset niiden osalta on jo tehty, kun toimeksianto 
tulee geotekniselle asiantuntijalle. Tällöin tietyissä tapauksissa voi käydä niin, että 
reitiksi valikoituu geoteknisestä näkökulmasta huono reitti, jolla täytyy tehdä paljon 
parannustoimenpiteitä. Toisaalta reittiselvitys voi edetä tietyissä tapauksissa myös 
geotekninen tarkastelu edellä. Näiden selvitysten eteneminen eri aikaan sisältää ris-
kin, että toisessa selvityksistä tehdään turhaa ylimääräistä työtä, mikäli reittiä joudu-
taan vielä muuttamaan. Siltojen kantavuusselvitysten ja selvityksen tierakenteen ja 
pohjamaan kantokyvystä tulisikin edetä mahdollisimman yhtäaikaisesti. 
 

3.3  Kuljetuksen suorittamisen valvonta ja 
katselmukset 

Erikoiskuljetusluvassa ja ennakkopäätöksessä asetettujen ehtojen tarkoituksena on 
varmistaa liikenneinfran ehjänä säilyminen ja kuljetuksen turvallinen perillepääsy. 
Kuljetukselta voidaan edellyttää tien ja siltojen riittävän kantavuuden varmistamisek-
si väliaikaisia tai pysyviä toimenpiteitä, joiden tekniset toteutussuunnitelmat ja käy-
tännön toteutus tulee hyväksyttää tienpitoviranomaisella. Tilapäiset toimenpiteet 
tulee kuljetuksen jälkeen saattaa normaalitilanteen (esimerkiksi väliaikaisten tukira-
kennelmien poisto) tai tienpitoviranomaisen määräysten mukaiseksi. Pysyvät muu-
tokset on syytä suunnitella yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta niiden toteutus-
tavoissa pystytään ottamaan huomioon muutkin kuin kuljetukseen liittyvät tarpeet. 
Pysyvien toimenpiteiden osalta tulee toimittaa tarvittavat muutostiedot tiestötietojen 
päivittämistä varten tienpitoviranomaisille.  
 
Liikenneinfran rikkoontumista ehkäisemään ja kuljetuksesta mahdollisesti aiheutu-
neiden vaurioiden todentamista varten määrätään toisinaan reitille katselmuksia en-
nen ja jälkeen kuljetuksen. Niiden tarkoituksena on seurata kuljetuksen ehtojen mu-
kaista suorittamista sekä infrarakenteiden käyttäytymistä kuljetuksen aikana. Kulje-
tukset pääsevät hyvin harvoin kulkemaan uusia, vasta rakennettuja teitä tai siltoja 
pitkin, joten pääsääntöisesti liikenneinfraan on jo ennen käsillä olevaa kuljetusta 
kohdistunut liikenteestä ja säästä aiheutuvaa rasitusta. Tie- ja siltarakenteissa voi 
hyvinkin todennäköisesti olla ennestään jonkinlaisia alkavia tai pidemmälle edenneitä 
vaurioita ja tarkastelun kohteena olevan kuljetuksen osuutta mahdollisten vaurioiden 
ilmenemiseen on hyvin vaikeata todeta tarkasti. Niinpä katselmusten ja valvontojen 
tärkeimmistä seurattavista asioista, menetelmistä ja dokumentoinnista olisi  
syytä koostaa selvät ja riittävän kattavat ohjeet. 
 
Kuljetukselle voidaan siis erikoiskuljetusluvassa määrätä maaperäehto, jonka mukaan 
reitin kunto tarkastetaan Liikenneviraston teiden osalta ennen kuljetusta. Tämän yh-
teydessä havaitut, mahdollisesti kantavuudeltaan heikot tien kohdat on korjattava 
kuljetuksen suorittajan kustannuksella. Maaperäehdossa kuljetuksen ajaksi voidaan 
tarvittaessa määrätä valvoja sille kuljetuksen osuudelle, jonka alueellinen ELY-keskus 
katsoo tarpeelliseksi. Teiden koekuormituksista ei ole mahdollista saada yhtä luotet-
tavaa tietoa kuin siltojen koekuormituksista. Tierakenteen ja erityisesti sen alapuoli-
sen pohjamaan alueellinen vaihtelu voi olla suurta, kantokyky riippuu muuttuvista 
olosuhteista, kuten rakenteen vesipitoisuudesta ja lämpötilasta. Tierakenteen ollessa 
jäässä, sen jäykkyys ja kestävyys ovat moninkertaiset kesäaikaan verrattuna. Maa-
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materiaalin muodonmuutoskäyttäytyminen on myös erittäin epälineaarista. Pienellä 
muodonmuutostasolla maan jäykkyys on suuri ja murtumaa lähestyttäessä jäykkyys 
pienenee murto-osaan alkuperäisestä. Näin ollen pienemmällä kuormalla tai tietyissä 
olosuhteissa tehdystä koekuormituksesta ei voida kovinkaan luotettavasti johtaa 
käyttäytymistä suuremmalle kuormalle tai toisenlaisiin olosuhteisiin.  
 
Kuljetuksen jälkeen tie tarkastetaan ja mahdollisista korjauksista sovitaan. Kuljetuk-
sen suorittaja vastaa mahdollisista vaurioista. Ongelmana tällaisessa silmämääräi-
sessä tarkastelussa on se, että päällys- ja alusrakenteelle merkittävät vauriot voivat 
näkyä tien pinnassa vain muutamien millien painumana, jota ei voi käytännössä sil-
min havaita. Ilman kuvamateriaalia tai muita taltiointeja riski erimielisyyksiin on il-
meinen, kun vanhojen ja uusien vaurioiden erottaminen toisistaan on haastavaa. 
 
Tierakenteen ja pohjamaan pysyvien muodonmuutosten syntyminen kuljetuksen ai-
kana on hyvin haastavaa ja työlästä todentaa. Kuljetuksen aiheuttamien muodonmuu-
tosten todentaminen vaatisikin todennäköisesti laskennallista tarkastelua tuekseen. 
Mikäli teiden painumien ja muodonmuutosten seurantamenetelmien hyödynnettä-
vyyttä halutaan selvittää, kannattanee potentiaalisesti soveltuvimpina menetelminä 
aloittaa robottitakymetrin ja laserkeilauksen hyödyntämismahdollisuuksien selvittä-
misestä. Tienpinnan painumien ja muiden muodonmuutosten ennen–jälkeen-
mittausten hyöty tulee osoittaa kustannuksiin ja vaivaan nähden, jotta käytäntöjen 
kehittämisen suhteen voidaan tehdä päätöksiä. Mikäli muutosten tarkkailua päädy-
tään testaamaan, on samassa yhteydessä järkevää tarkastella mittaustuloksista saa-
tavan informaation hyödyntämistä laskentamenetelmien kehittämisessä. 
 
Maaperäehdon sisältänyt kuljetuslupa ja mahdollinen lupajäljennös on palautettava 
valvontamerkinnöin luvan myöntäneelle Pirkanmaan ELY-keskukselle. Jos kuljetusta 
ei suoriteta, on lupa palautettava sellaisenaan. Tämän projektin yhteydessä ehdote-
taan tämän toimintamallin uudistamista siten, että kuljetusliikkeellä olisi raportointi-
velvollisuus tehdyistä toimenpiteistä, toteutuneen kuljetuksen mitoista ja massoista 
ja kuittaus katselmusten sekä valvontojen suorittamisesta ja mahdollisista havain-
noista. Näitä tietoja voisi hyödyntää jatkossa erikoiskuljetusten suunnittelun lisäksi 
myös muussa tienpidossa. Tiedot esimerkiksi tehdyistä vahvistustoimenpiteistä olisi 
syytä viedä myös tierekisteriin. 
 

3.4  Havainnot pilottikohteen tarkasteluista 

Yleistä 
 
Raskaisiin kuljetuksiin liittyviä toimintatapoja peilattiin todelliseen kuljetustapauk-
seen kehittämistarpeiden ja toimintamallin toimivimman vaiheistuksen arvioimiseksi. 
Pilottikohteeksi valittiin Fingrid Oyj:n Jylkän kuljetus. Kyseessä on raskas, yli 
400 tonnia kokonaismassaltaan oleva muuntajakuljetus reitillä Ylivieska–Alavieska–
Kalajoki, joka toteutettiin syyskuun alussa 2016. Tarkasteltavan reitin lähtöpaikka on 
Kankaantie 100, Ylivieska ja määräpaikka Tammelantie 198, Kalajoki. Reitin pituus on 
31,8 km (Kuva 1). 
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Kuva 1.  Muuntajareitti. Lähtöpaikka Kangas alaoikealla, päätepiste Jylkkä 

ylhäällä vasemmalla. Myös reitin sillat on merkitty kuvaan. 
 
Muuntajakuljetusreitti kulkee seuraavia tieosuuksia: 

• Lähtöpaikka: Ylivieska, Kankaan siirtokuormauspaikka / Kankaantie 100, Yli-
vieska 

• Yt 18155 - Tasoliittymä, Alavieska, SATOMAA 
• Yt 18154 - Tasoliittymä, Alavieska, SOMERO 
• Yt 18139 - Tasoliittymä, Alavieska, HAVISTONPERÄ 
• St 787 - Tasoliittymä, Alavieska, TALUSNEVA  
• Yt 18146 - Tasoliittymä, Alavieska, TALUSPERÄ 
• Yt 7840 
• Määräpaikka: Kalajoki, Jylkän muuntoasema / Tammelantie 198, Kalajoki 

 
Osa tieosuuksista on sorapintaisia ja osa päällystettyjä. Monin paikoin mitatut kanta-
vuudet ovat hyvin alhaisia (E2<50 MPa). 
 
Projektin eteneminen 
 
Alla on yleispiirteisesti esitetty kuljetuslupakäsittelyn ja toimenpiteiden eteneminen 
kyseisessä kuljetuksessa. 

• Kuljetus sai alustavan ennakkopäätöksen 30.9.2015, jossa edellytettiin tar-
kempaa selvitystä tierakenteen ja maaperän kantokyvystä. 

• Kuljetusreitiltä tehdyt kantavuusmittaukset toimitettiin geotekniselle konsul-
tille 2.10.2015 tarjouksen tekoa varten.  

• Konsultti teki tarjouksen geoteknisestä tarkastelusta ja työ tilattiin 9.10.2015 
• Alustava raportti tarvittavista vahvistustoimenpiteistä ja kustannusarviosta 

valmistui 16.10.2015 ja täydennetty raportti 27.11.2015. 
• Lopullisen ennakkopäätöksen kuljetus sai 7.12.2015 
• Reitin siltapaikkoja lähdettiin tutkimaan 10.12.2015, kun kuljetusliike pyytää 

kannanottoa Liikennevirastolta. Niemen sillan ja Nokiojan sillan ylittämiseen 
on tässä vaiheessa kaavailtu käytettävän tilapäisiä apusiltoja. 
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• Liikennevirasto ehdottanut apusiltojen käyttöä ylitykseen ja päätypenkerei-
den kestävyys on kehotettu tarkistamaan. 

• Päätypenkereiden kestävyystarkastelu pyydetty konsultilta 12.1.2016. Todet-
tu, että päätypenkereille tuleva kuorma on suuri ja voi rasittaa siltaa toispuo-
leisen vaakasuuntaisen maanpaineen muodossa. Todettiin tarve sillan raken-
teelliselle tarkastelulle. 

• Siltojen tiedot saatu siltarekisteristä päivitystauon jälkeen 27.1.2016.  
• Alustava arvio Niemen sillasta 15.2.2016. Niemen silta saatiin laskettua 

21.4.2016, kantokyky riippuu maanpaineen jakautumisesta ja pohjamaan kan-
tokyvystä. 

• Pohjatutkimuksista laadittiin tutkimusohjelma koskien sekä pehmeikköjä että 
Niemen siltaa, tarjous 16.5.2016, tutkimukset tilattiin 19.5.2015. 

• Reitillä sijaitsevat Jylhän silta ja Ojalan silta tulivat konsultille arvioitavaksi 
6.6.2016 

• Pohjatutkimukset valmistuivat 2.6.2016. (näytetiedot 6.6.2016) 
• Reitin kuljetuskelpoisuus geotekniikan puolesta todettiin 3.6.2016. (vahvis-

tuksia tarvitaan) 
• Reitin kuljetuskelpoisuus siltojen puolesta todettiin alustavasti 6.6.2016 

(vahvistuksia tarvitaan) 
• Geotekniset mitoituslaskelmat ja vahvistussuunnitelmat valmistuivat kesä-

kuussa 2016. (Pohjatutkimusten perusteella toimenpiteitä kevennettiin ver-
rattuna alkuperäiseen (pvm. 27.11.2015) suunnitelmaan.) 

• Suunnitelmien mukaiset parannustoimenpiteet suoritettiin heinäkuussa ja 
elokuun alussa.  

• Siltojen väliaikainen tuenta toteutettiin juuri ennen kuljetusta elo-syyskuun 
vaihteessa 2016. 

• Noin 2 vk ennen kuljetusta ELY-keskus pyysi tarkennuksia geotekniseen ra-
porttiin tierumpujen osalta, joita ei ollut käsitelty raportissa erikseen. Kon-
sultti antoi selvityksen, jonka mukaan reitin kaksi suurinta rumpua sijoittuvat 
tieosuuksille, jotka vahvennetaan. Pienien rumpujen osalta vaurioitumisriski 
on pieni, sillä kuljetuslavetin pyöräkuormat ovat pienempiä, kuin tavanomai-
sen raskaan ajoneuvoliikenteen.  

• Noin 1 vk ennen kuljetusta parannusurakoitsija esitti kysymyksen tieluiskien 
kestävyydestä. Pehmeiköllä 18155_3 plv2330…2900 rakenteen parantaminen 
on nostanut tien tasausta ja kaventanut tietä. Lisäksi ojat ovat syvät ja jyrkät 
(kuva 2). Pehmeiköltä tehtiin vielä PPL mittaukset ja mitattiin tien geometria, 
pohjatutkimuksia kohteesta oli tehty jo aiemmin. Näiden perusteella konsultti 
teki vakavuuslaskelman, jonka perusteella lisätoimenpiteisiin ei ollut aihetta. 
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Kuva 2. Tie 18155, osa 3, pl2531 rakenteenparantamisen (80 kN/m verkko+ 

200 mm KaM) jälkeen. 
 
 
Pilottikohteeseen liittyvissä selvityksissä ja suunnitelmissa hyödynnettiin seuraavia 
tietolähteitä: 

• Kantavuusmittaukset. Kantavuusmittaukset oli teettänyt Fingrid ja ne oli teh-
ty pudotuspainolaitteella tien keskilinjalta noin 50 m välein koko kuljetus-
reitiltä. Tulokset toimitettiin geotekniselle konsultille jo syksyllä 2015 tar-
jouksen antamista varten. 

• Maaperäkartta ja Street view. Käytettiin alustavan geoteknisen lausunnon 
laatimisessa. 

• Vanhat suunnitelmat. Reitin vanhat suunnitelmat pyydettiin Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskuksesta. Reitti on 5-numeroista tiestöä, joten oletuksena oli, 
ettei hyödyllistä aineistoa paljonkaan löydy. Aineistossa oli muutamia hyö-
dynnettävissä olevia painokairauksia, joilla voitiin lähinnä varmistaa kanta-
vuusmittauksissa ja pohjatutkimuksissa tehtyjä havaintoja. 

• Tierekisteri. Hyödynnettävyyttä ja luotettavuutta tarkasteltiin jälkikäteen, kun 
voitiin verrata muiden lähteiden tietoihin. 

• Pohjatutkimukset ja maastomittaus. Käytetty tarkentavana tutkimusmene-
telmänä. 
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Tierekisteriaineiston ja mitatun aineiston vastaavuus pilottikohteessa. 
 
Pilottikohteessa valittiin joitakin tierekisterin tietolajeista (TL), joista potentiaalisesti 
on hyötyä raskaiden kuljetusten maaperäselvityksessä. Rekisterin aineistoa verrattiin 
pilottikohteesta tehtyihin havaintoihin ja mittauksiin. Tierekisteritiedoista tehtiin pi-
lottikohdetarkastelun perusteella seuraavia havaintoja: 

• Ajoradan leveys TL 136: Tien poikkileikkaus mitattiin seitsemässä pohja-
tutkimuspisteessä. Tierekisterissä tien leveystietoja oli vertailukelpoisella 
etäisyydellä 4 tutkimuspistettä. Ero mitattujen ja rekisterissä ilmoitettujen 
leveyksien välillä oli ±10% absoluuttisten arvojen vaihdellessa 5,5…7,5 m 
välillä.  Rekisterin tiedot antoivat siis varsin luotettavan kuvan tien leveydestä 
mutta saatavilla oleva aineisto oli suppea. 

• Verkot TL 153: Kuljetusreitiltä ei ollut tietoja tierekisterissä. 
• Pohjanvahvistukset ja pohjarakenteet TL 171: Kuljetusreitiltä ei ollut tietoja 

tierekisterissä. Kaikkineen tietolajin tietosisällöstä löytyy koko Suomen laa-
juisesti tietoja noin 20 tienumerolle vietynä, joten tietolajin sisältö on yleises-
tikin erittäin puutteellinen. 

• Kantavuusmittaus TL 211: Tierekisterissä olevat kantavuusmittaukset kattoi-
vat noin 80 % koko 32 km kuljetusreitin tieosuuksista. Näiltä osin mittauksia 
oli tehty noin 200 m välein. Kuljetusta varten tehtiin kesällä 2015 kantavuus-
mittaukset koko reitiltä 25…50 m välein. Molemmat mittaukset on tehty pu-
dotuspainolaitteella. Tierekisteriin tallennettujen ja uusien kantavuusmit-
tausten välillä ei havaittu selviä ristiriitaisuuksia. Yksittäisissä pisteissä tu-
lokset saattoivat poiketa yli ±30% toisistaan ja tietyn tieosan keskiarvotulok-
set poikkesivat toisistaan ±5…25% mutta kertaluokkavirheitä ei havaittu. 
Tämän otannan perusteella tierekisterin kantavuusaineisto soveltuu hyvin 
alustavaan tai tieosan yleiskunnon kartoitukseen. Aineiston keskimäärin 
200 m mittausväli on kuitenkin liian harva paikallisten olosuhteiden, kuten 
lyhyiden pehmeikköjen havaitsemiseen. 

• Painorajoitusalttius TL 309: Kuljetusreitiltä ei ollut tietoja tierekisterissä. 
• Sorateiden runkokelirikko TL 328: Tierekisterissä lyhyt osuus tienro. 18139 

osa 1 plv 5180…5190 oli inventoitu vaurioluokkaan 2 (tien kunto huono), 
muutoin inventoidut osuudet olivat luokkaa 3 tai 4 (tyydyttävä tai hyvä). Vau-
rioluokan 2 osuuskin oli todellisuudessa jo parannettu ja oli nykyisellään 
luokkaa 4 tai 5. Tältä osin siis tierekisteri ei ollut ajan tasalla. Todennäköises-
ti myös osa rekisterissä luokkiin 3 ja 4 luokitelluista osuuksista olisivat nyky-
kunnoltaan luokissa 2…3. Kelirikon osalta tierekisterin tieto on hyödynnettä-
vissä, jos tieto on tuoretta. Muussa tapauksessa hyöty on varsin rajallinen. 

 
Yhteenveto 
 
Pilottikohde edustaa hyvin rajoitettua osuutta Suomen tieverkkoa. Kyseisessä koh-
teessa kuitenkin parhaiten suunnittelua tukevia tietolajeja olivat tien leveys ja erityi-
sesti tien kantavuusmittaukset. Kyseisetkin tietolajit toimivat tarkastelun tukena lä-
hinnä alustavissa tarkasteluissa. Tierekisterin suurimmat haasteet liittynevät tiedon 
kattavuuteen ja ajantasaisuuteen. 
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Pilottikohteen tarkastelun yhteydessä nousi esille kehityskohteita: 
 

• Työn läpimenoaika suunnittelun aloituksesta kuljetukseen oli lähes vuosi. 
Reitti oli myös normaalia haastavampi ja vahvistustoimenpiteitä tarvittiin 
niin tien kuin siltojenkin osalta.  

• Silta- ja geotarkastelut ovat yleensä eriytettyjä, niin tässäkin projektissa. 
Usein sillat tutkitaan ensin ja geotekniikka sitten, tässä projektissa toisin 
päin. Projektin läpivientiaikaa voidaan selvästi nopeuttaa ja turhien työ-
vaiheiden riskiä pienentää, jos tarkastelut saadaan lomitettua. Tämä vaatii 
aktiivistä yhteistyötä tilaaja - kuljetusliike - LiVi – konsultit akselilla. 

• Tierekisteriaineisto on osin käyttökelpoista päätieverkolla, mutta pienem-
millä teillä tiedon kattavuus vaihtelee.  

• Apusiltojen käyttöä harkitaan usein. Siltojen vaikutusta maan ja silta-
rakenteen yhteistoimintaan ei ole selvitetty eikä suunnittelua/toteutusta 
ohjeistettu. Myöskään käytössä olevaa kalustoa ja sen soveltuvuutta erikois-
kuljetuksissa ei ole tarkasteltu. Liikennejärjestelyt vs. apusiltojen käyttö on 
merkittävä kysymys.  

• Maanmittauslaitoksen keilausaineisto on paikoitellen melko tarkkaa ja aineis-
ton kattavuus paranee kaiken aikaa. Tulevaisuudessa MML:n keilausaineistoa 
pystytään varmastikin käyttämään alustaviin vakavuuslaskelmiin. 
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4  Suositus toimintamalliksi, työkaluiksi ja
 menetelmiksi 

4.1  Toimintamallin vaiheet

Toimintamallisuosituksen muutokset nykyiseen toimintamalliin verrattuna kohdistuvat 
kuljetuksen reitinhaun yhteydessä toteutettaviin selvityksiin ja niiden lomittumiseen 
sekä tietojen tallentamiseen aikaisempaa järjestelmällisemmin jatkokäyttöä varten. 
Raskaiden erikoiskuljetusten lupakäsittelyyn kuluvan henkilötyön vähentämiseksi on 
siis tarpeen

• selkeyttää lupakäsittelyn vaiheita, 
• kehittää helppokäyttöisiä työkaluja, 
• parantaa selvityksiin liittyvää ohjeistusta ja
• luoda tiedonhallinnallinen pohja lupakäsittelyn yhteydessä syntyvien selvitys-
 ja lausuntotietojen tallentamiseksi.

Suositus erikoiskuljetusten lupakäsittelyn toimintamalliksi raskaiden kuljetusten  
näkökulmasta on esitetty kuvassa 3.

Kuljetustarve ja reittiselvitys

Selvitystarpeiden määrittely kuljetuksen kuormakaavion
perusteella

Erikoiskuljetuslupahakemus / ennakkopäätöshakemus

Toimenpideselvitys datamassa-aineistojen perusteella

Selvitettävät tieosuudet

Toimenpideselvitys arkistomateriaalien perusteella

Selvitettävät tieosuudet, 

kuljetusluvan myöntämisen ja kuljetuksen suorittamisen ehdot

Maastotutkimukset ja stabiliteettilaskelmat
Tarvittavat parannustoimenpiteet tieosuuksittain, 

kuljetusluvan myöntämisen ja kuljetuksen suorittamisen ehdot

Toimenpidesuunnitelmat ja toteutus
Erikoiskuljetuslupa

Kuljetus, valvonnat ja
katselmukset

Tiedot muutoksista

Rekisteritietojen
päivitys

Teiden ja maaperän selvitystarve

Tieto mahdollisista vaurioista

Korjaukset ja
ennallistaminen

Ti
ed

ot

m
uu
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ks
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ta

Kuva 3.   Suositus raskaiden erikoiskuljetusten lupakäsittelyn toimintamalliksi.
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Toimintamallisuosituksen mukaan raskaaseen erikoiskuljetukseen liittyvän lupa- tai 
ennakkopäätöshakemuksen käsittelyn yhteydessä maaperän ja tierakenteen kanto-
kyvyn selvitystarve tarkistetaan kokonaismassan ohella kuljetuksen merkitsevämmän 
pintapaineen perusteella. Mikäli kokonaismassalle ja pintapaineelle päätettyjen raja-
arvojen mukaan maaperän ja tierakenteen selvittämiselle ei ole tarvetta, edetään 
lupaprosessi loppuun jo aikaisemmin voimassa olleen toimintamallin mukaisesti, ellei 
reitti sijoitu osuuksille, missä tienpitäjän tiedossa on merkittäviä tie- ja pohja-
rakennevaurioita tai tien stabiliteetti tiedetään ennalta hyvin alhaiseksi. Kuvassa 1 
esitettyjen vaiheiden yli voidaan siis siirtyä ilman toimenpiteitä, mikäli niitä ei 
edellisissä vaiheissa ole todettu tarpeellisiksi. 

Raskaille erikoiskuljetuksille kartoitetaan reittivaihtoehtoja 
• luvanhakijan toiveiden 
• siltojen kantavuuksien 
• ulottumarajoitusten ja 
• tavoitetilanteessa tierakenteen ja maaperän kantokyvyn datamassa-analyysin 

perusteella eli helposti saatavilla olevia kattavia lähtötietoaineistoja hyödyn-
tämällä. 

Lähtötietoaineistojen mahdollisista virheistä ja puutteista johtuen datamassa-
analyysin tuloksia ei voida suoraan hyödyntää, vaan niiden tarkoituksena on lähinnä 
antaa osviittaa tieosuuksista, joilla teiden kantokykyyn kannattaa kiinnittää huomiota 
ja mahdollisesti kohdistaa niille maastotutkimuksia. Siltojen ylitysmahdollisuuksien 
puitteissa kuljetusreittiä voidaan pyrkiä suunnittelemaan siten, että teiden kantavuu-
den kannalta pyritään löytämään reitti, jolla kantavuusongelmiin viittaavia tekijöitä 
näyttäisi olevan mahdollisimman vähän.  
 
Vuoropuhelu teiden geoteknisestä kantokyvystä tienpitoviranomaisten kanssa on syy-
tä käynnistää vähintään informatiivisella asteella samaan aikaan, kun Liikenneviras-
ton kanssa aletaan mahdollisesti selvittää siltojen ylitysmahdollisuuksia ja tarvittavia 
kantavuuslaskelmia. Vielä tässä vaiheessa ELY-keskusten ei tarvitse antaa virallista 
lausuntoa reitistä, vaan tarkoituksena on antaa ELY-keskuksille mahdollisuus kertoa 
mahdollisia toiveita tai rajoituksia kuljetusreittien suhteen sekä mahdollistaa varau-
tuminen siihen, että virallinen lausuntopyyntö maaperän ja tierakenteen kantokyvystä 
on tulossa. Nykytilanteeseen nähden pyrkimyksenä on lomittaa siltaselvitysten sekä 
tierakenteen ja maaperän kantokyvyn selvittämistä, jotta voidaan lupakäsittelyn 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tunnistaa kohteet, joissa maaperän ja tieraken-
teen kantokyky ei todennäköisesti riitä kuljetukselle ja kantavuuden parantamiseksi 
voidaan näin ollen joutua tekemään massiivisiakin toimenpiteitä. 
 
Siltojen kantavuuksien riittävyyden varmistaminen tapahtuu ensisijaisesti luparyh-
män toimesta. Luparyhmä tiedustelee tarvittaessa varmistusta siltojen kantavuuksiin 
Liikennevirastolta, joka voi vastaavasti teettää itse tai edellyttää luvanhakijaa teettä-
mään tarvittavat siltojen kantavuuslaskennat konsultilla. Siltojen kantavuustarkaste-
lukäytäntöjä tulisi kehittää siten, että niiden yhteydessä tehtäisiin aina automaatti-
sesti myös tulopenkereiden geotekninen tarkastelu. Kun siltojen kantavuuksien riittä-
vyys saadaan suunnitellulla kuljetusreitillä varmistettua, lähettää erikoiskuljetuslu-
paryhmä lausuntopyynnön maaperän ja tierakenteen kantokyvyn riittävyydestä kaik-
kien niiden ELY-keskusten erikoiskuljetusyhdyshenkilöille, joiden alueella suunniteltu 
reitti kulkee. ELY-keskusten sisällä erikoiskuljetusyhdyshenkilö voi vastata lausunto-
pyyntöön itse tai välittää pyynnön ELY-keskuksen sisällä parhaaksi katsomalleen ta-
holle tai asiaan perehtyneelle konsultille. Alueellisella ELY-keskuksella on mahdolli-
suus sallia kuljetus ehdoitta tai ehdollisena, kieltää kuljetus ehdotetulla reitillä tai 
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edellyttää reitille tehtäviä lisäselvityksiä kuljetusmahdollisuuksien varmistamiseksi 
kuljetuksen suorittajan kustannuksella.  
 
Kun reitin käytettävyys on saatu varmistettua ulottumarajoitusten, siltojen kanta-
vuuksien sekä tierakenteen että maaperän osalta, toteutetaan edellytetyt toimen-
piteet sekä lupapäätös allekirjoitetaan ja lähetetään asianosaisille tahoille. Mahdolli-
sesti sovitut kuljetuksen punnitus sekä esikatselmus toteutetaan ennen kuljetusta. 
Esikatselmuksen yhteydessä voidaan varmistaa, että mahdollisesti sovitut toimenpi-
teet on toteutettu sovitulla tavalla. Kuljetuksen jälkeen voidaan tienpitoviranomaisen 
sitä edellyttäessä pitää jälkikatselmus, jonka yhteydessä voidaan tarkastaa esimer-
kiksi, onko kuljetuksesta aiheutunut tiehen vaurioita tai onko kuljetusta varten tehdyt 
toimenpiteet ennallistettu sovitulla tavalla. 
 
Suositellun toimintamallin jalkauttamisen tueksi on tarpeen muodostaa vakioituja 
menettelytapoja ja helposti käyttöönotettavia työkaluja lupakäsittelyn helpotta-
miseksi ja sen yhteydessä syntyvien tietojen saamiseksi talteen seuraavien lupien 
käsittelyn lähtötiedoiksi. Näitä työkaluja ja menettelyjä on kuvattu tarkemmin seu-
raavassa kappaleessa 4.2. Kaikkiin menettelyihin ja työkaluihin liittyy myös teknisiä, 
hankintateknisiä, tiedonhallinnallisia ja toimintaohjeistustarpeita, jotka saattavat 
vaatia tuekseen lisätutkimusta. Lupakäsittelyyn liittyviä rooleja on kuvattu kappa-
leessa 4.3 ja myös tehtävänjakoa kehittämistoimista on pyritty avaamaan. 
 

4.2  Uudet työkalut ja käytännöt 

Käsillä olevan toimintamallin kehitystyön tarkoituksena on selkeyttää raskaisiin 
erikoiskuljetuksiin liittyvää lupaprosessia ja eri osapuolten vastuita ja tehtäviä sen 
kuluessa. LEAN-filosofiaa mukaillen toimintamallia voidaan tehostaa systematisoi-
malla, standardoimalla ja turhaa työtä karsimalla. Tässä työssä on näiden peri-
aatteiden mukaisesti etsitty helposti omaksuttavia uusia käytäntöjä ja yksinkertaisia 
työkaluja, joiden avulla saadaan haastavien raskaiden erikoiskuljetusten lupa-
käsittelyaikaa lyhennettyä ja tarvittavaa työmäärää vähennettyä ja samalla parempi 
ja riittävä varmuus teiden kantavuudesta kuljetusten suhteen. 
 
Pintapaineen laskenta 
 
Kokonaismassan ohella kuljetuksen aiheuttaman suurimman pintapaineen todettiin 
olevan oleellinen tarkasteltava asia tierakenteen ja maaperän kantokyvyn kannalta. 
Pintapaine voidaan laskea kuljetuksen kuormituskaavion ja raskaimmin kuormitetun 
akselistokokonaisuuden alle jäävän pinta-alan avulla. Pintapainelaskurin avulla on 
tarkoitus kartoittaa tarve maaperän ja tierakenteen kantokyvyn tarkemman selvityk-
sen tarve maanteiden osalta. Toimintamallisuosituksen mukaan korkeintaan 150 ton-
nia painavien kuljetusten osalta selvitystarvetta ei tulisi koskaan, ellei reitti sijoitu 
osuuksille, missä tienpitäjän tiedossa on merkittäviä tie- ja pohjarakennevaurioita tai 
tien stabiliteetti tiedetään ennalta hyvin alhaiseksi. Vastaavasti yli 250 tonnia paina-
vien kuljetusten osalta maaperän ja tierakenteen kantokyky tulisi varmistaa aina. Yli 
150 tonnia, mutta korkeintaan 250 tonnia painavien kuljetusten osalta selvitystarve 
on riippuvainen suurimmasta kuljetuksen aiheuttamasta pintapaineesta siten, että 
korkeintaan 200 tonnia painavilla kuljetuksilla selvitys edellytetään pintapaineen ol-
lessa yli 35 kPa ja vastaavasti yli 200 tonnia painavilla kuljetuksilla pintapaineen ol-
lessa yli 30 kPa.  
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Tierakenteiden ja maaperän osalta optimitilanteessa kantokyky voitaisiin selvittää 
kaikkien ylimassaisten erikoiskuljetusten osalta tapauskohtaisesti. Lupaviranomaisen 
ja tienpitoviranomaisen käytössä olevista rajallisista resursseista johtuen kantokyky-
selvityksiä ei kuitenkaan pystytä tekemään kaikille ylimassaisille erikoiskuljetuksille. 
Pintapainelaskurin avulla selvitystarve pyritään rajaamaan tierakenteen ja pohjamaan 
osalta kriittisimpiin kuljetuksiin. Ehdotettu rajaus ei poista sitä mahdollisuutta, että 
tarkempien selvitysten ulkopuolelle jäävät kuljetukset voivat edelleen aiheuttaa vau-
rioita, rajojen myötä riski vähenee merkittävästi. Jotta jo tiedossa olevat tierakenteen 
ja maaperän kantokyvyn kannalta ongelmalliset maantieverkon kohteet saataisiin lu-
paviranomaisen tietoon, tulisi ne kartoittaa ELY-keskuksille suunnatulla kyselyllä. 
Näin ollen kohteita, joissa jo ehdotettuja rajoja kevyemmillä kuljetuksilla tierakenteen 
tai maaperän kantokyky saattaa aiheuttaa ongelmia, voitaisiin välttää tai tehdä niille 
tarpeen vaatiessa tarkemmat kantokykyselvitykset. 
 
Kyselytarve maaperän ja tierakenteen kantokyvyn riittävyyden osalta ehdotetaan ar-
vioitavaksi lupaviranomaisen taholta erikoiskuljetuslupajärjestelmässä automaatti-
sesti. Toiminnon toteuttamista varten on tässä työssä muodostettu pohja taulukko-
laskentamuotoon. Kyseistä laskentapohjaa voidaan hyödyntää lupakäsittelyssä kehi-
tysvaiheessa, ennen kuin lopullinen toteutustapa varmistuu. Jotta pintapainelaskurin 
käyttö olisi jatkossa mahdollisimman yksinkertaista, tulisi se integroida luparyhmän 
käytössä oleviin järjestelmiin. Pintapainelaskurin käyttömahdollisuutta myös kulje-
tuksen suorittajan toimesta kannattaa harkita, sillä sen avulla kuljetukselle ehdote-
tussa kalustossa voidaan ottaa huomioon kuljetuksesta aiheutuva pintapaine, joka 
vaikuttaa myös kuljetuksen silloille ja maaperälle aiheuttamaan rasitukseen. 
 
Lauri Savolaisen diplomityön ja käsillä olevan selvityksen yhteydessä tarkasteltiin 
tarkastelutarpeen laukaisevaksi rajaksi soveltuvia kokonaismassoja ja pintapaineita, 
joilla: 

- tierakenteeseen ja pohjamaahan alkaa kohdistua niin suurta kuormaa, että 
niiden kantokyky on syytä varmistaa selvityksin ja 

- lupahakemusten määrä, jonka osalta tierakenteen ja maaperän kantokyky-
selvityksiä edellytetään ei nouse kohtuuttoman suureksi. 

 
Raja-arvojen vaikutuksia tarkempaa käsittelyä edellytettäviin lupamääriin selvitettiin 
erikoiskuljetuslupatilastoista otetun lupaotoksen avulla. Otokseen valittiin vuosien 
2007-2011 lupatilastoista 60 kappaletta raskaiden erikoiskuljetusten erikoiskuljetus-
lupia, joista taulukoitiin kokonaismassa sekä ilmoitettujen kuormakaavioiden perus-
teella laskettu suurin pintapaine (kuva 4). Yli 200 tn kuljetuksissa kalusto on hyvin 
tunnettua siten että taulukkoon pystyttiin laskemaan eksaktit arvot merkitsevälle pin-
tapaineelle. Tätä kevyemmissä kuljetuksissa kuljetuslavettien leveys ja akselimitat 
saattavat vaihdella, dimensiot eivät kuitenkaan ilmene dokumentaatiosta. Tästä syys-
tä sama 100…200 tn otanta on esitetty kuvassa todennäköisinä ääriarvoina sekä ka-
pean että leveän lavetin mukaan laskettuna. Todellinen pintapaine asettuu siis näiden 
sarjojen väliin.   
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Kuva 4.   60 kpl erikoiskuljetuslupaotoksen merkitsevien pintapaineiden ja 
  kokonaismassojen jakauma. (Erikoiskuljetuslupatilasto 2007–2011)
  (Kuva Lauri Savolainen)
  
Kuvassa 4 on esitetty nykyisen maaperälausunnon kysymisen raja 200 tn violetilla kat-
koviivalla. Kuten kuvasta nähdään, kuljetuksen aiheuttaman pintapaineen suhteen raja 
ei ole merkitsevä, vaan pintapaine voi olla hyvin suuri jo pienemmällä kokonaismassal-
la. Näin ollen tarkastelutarpeen rajaksi päädyttiin suosittelemaan taulukossa 3 esitet-
tyjä arvoja, jotta kaikkein kriittisimmät kuljetukset saataisiin selvitettyä riittävällä 
tarkkuudella käsiteltävien lupamäärien kuitenkaan juurikaan kasvamatta nykyisestä. 
Taulukossa 3 ehdotetut rajat on esitetty vihreänä ja punaisena alueena. Pintapaineen 
ollessa punaisella alueella, kantokykyselvitys tarvitaan. 

Taulukko 3.  Suositeltavat ehdot raskaan erikoiskuljetuksen pohjamaan ja
  tierakenteen kantokykyselvitykselle.

Kokonais-
massa

Raja tierakenteen ja maaperän 
kantokykyselvitysten tarpeelle

≤ 150 t Ei koskaan *)

> 150 t Merkitsevä pintapaine > 35 kPa
> 200 t Merkitsevä pintapaine > 30 kPa
> 250 t Aina

Mikäli pintapaineen vaikutus tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitysten tarpee-
seen olisi lupaviranomaisen lisäksi myös kuljetusliikkeiden tiedossa ja myös helposti 
kuljetusliikkeiden laskettavissa, voisivat ne jo ennen lupahakemuksen lähettämistä  
selvittää mahdollisuutta alentaa kalustomuutoksilla kuljetuksen suurinta pintapainetta. 
Näin kuljetuskalustovalintaa voitaisiin ohjata teiden ja maaperän kannalta suotuisam-
paan suuntaan, jolloin tiet joutuisivat vähäisemmälle rasitukselle. Samalla kuljetuksen 
suorittaja välttyisi selvityksestä tierakenteen ja pohjamaan kantokyvystä, mikä  
nopeuttaa luvansaantia ja vähentää lisäselvityksistä aiheutuneita kustannuksia ja työ-
määrää.

Merkitsevä pintakuorma kokonaismassan funktiona, vertailu < 200 tn kuljetusten
kaluston leveyden ja akselivälin vaikutuksesta

*) Ellei reitti sijoitu osuuksille, missä tienpitäjän tiedossa on merkittäviä 
tie- ja pohjarakennevaurioita tai tien stabiliteetti tiedetään ennalta hyvin alhaiseksi.
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Tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitysten kyselylomake 
 
Uudessa toimintamalliehdotuksessa pintapainelaskurin mukaan tarkempia kanto-
kykyselvityksiä edellyttävistä kuljetuksista lähetetään alustava tieto asianosaisille 
erikoiskuljetusyhdyshenkilöille jo mahdollisen siltojen ylitysmahdollisuuslausunto-
kierroksen aikana. Virallinen lausuntopyyntö toimitetaan myös uudessa toimintamal-
liehdotuksessa asianosaisille erikoiskuljetusyhdyshenkilöille vasta siltojen ylitys-
mahdollisuuksien varmistuttua.  Läheskään kaikista yliraskaista erikoiskuljetuksista 
ei siis edelleenkään lähde alueellisille tienpitoviranomaisille tietoa, joten esimerkiksi 
vaurioituneiden tai kantavuudeltaan muuten puutteellisten tienkohtien tietojen hal-
linnointiin ja erikoiskuljetusluparyhmän hyödynnettäväksi saamiseen olisi tarpeen 
muodostaa menettely. 
 
Jotta lausunnoista saataisiin mahdollisimman yksiselitteisiä ja oikeisiin asioihin kan-
taaottavia, ehdotetaan kysely lähetettäväksi asiaa varten kehitetyllä lomakkeella, jo-
hon lupaviranomainen täyttää kuljetuksen tiedot valmiiksi. 
 
Niissä tapauksissa, joissa kuljetuksesta aiheutuva pintapaine tai kuljetuksen koko-
naismassa edellyttävät maaperän ja tierakenteen kantavuuden riittävyyden arvioimis-
ta, lähetetään kysely aiheesta paikallisen ELY-keskuksen erikoiskuljetusyhdyshenki-
lölle. Alueellisten tienpitoviranomaisten haastatteluissa selvisi nopeasti, että aiem-
pien maaperäkyselyiden tarkoitus ei ollut kaikille täysin selvä. Niinpä maaperäkysely-
termi päätettiin muuttaa tavoitetta paremmin kuvaavaan muotoon tierakenteen ja 
maaperän kantokykyselvitys. Lisäksi muodostettiin lupaviranomaisen ja tienpito-
viranomaisen välisen vuoropuhelun helpottamiseksi lomakepohja, jonka avulla voi-
tiin: 

- yksilöidä kyselyn kohteena oleva kuljetus ja reitti 
- selkiyttää, mihin asiaan ja missä muodossa vastaus halutaan 
- vakioida kyselystä saatavan vastauksen muoto 

 
Datamassa-analyysi 
 
Kyselyn lähettämisen jälkeen lupaviranomaisen tehtävänä on koordinoida lupapro-
sessin etenemistä ohjaamalla vuoropuhelua lupaprosessin eri tahojen välillä. Käyttö-
kelpoisiksi todetuista lähdeaineistoista voidaan selvittää kriittisimmiksi arvioidut rei-
tin osuudet tarkempia jatkoselvityksiä varten. Tällaisia aineistoja ovat tierekisterin 
ominaisuustiedot (esim. ajoradan leveys, vauriot ja kantavuusmittausten tulokset), 
vesistöjen sijaintitiedot tiestöön nähden ja GTK:n maaperätiedot. Alkuvaiheessa ai-
neistoanalyysit on tehtävä tapauskohtaisesti tiedot keräämällä, jolloin tulkinta on 
syytä tehdä geoteknikon toimesta. Kohtuullisella vaivalla on muodostettavissa analy-
sointisovellus, joka automaattisesti laskee kriittisimmät tieosuudet edellä mainittujen 
ja muiden mahdollisten täydentyvien tietojen avulla. Selvitystietojen karttuessa ana-
lyysiin voidaan sisällyttää myös osuudet, joilta aiempien tietojen perusteella ei selvi-
tyksiä tarvitse tehdä. 
 
Datamassa-analyysin tarkoituksena on kartoittaa olemassa olevien tietojen perus-
teella kuljetuksen reitillä olevat osuudet, joilla maaperän ja tierakenteen kantokyky 
vaikuttaa arveluttavalta.  
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Lähtötietoina data-analyysissä voidaan käyttää esimerkiksi maastokarttaa, maaperä-
karttaa sekä tierekisterin tietolajeja, joiden voidaan olettaa vaikuttavan maaperän ja 
tierakenteen kantokykyä. Maaperän ja tierakenteen kantavuuden kannalta kriittisiksi 
havaittujen tekijöiden, kuten pehmeiden maaperien, vesistöjen läheisyyden sekä tei-
den kunnon ja vaurioiden kohdentumista vertailemalla voidaan saada esiin toden-
näköisiä kantavuudeltaan riittämättömiä paikkoja, joiden avulla eri reittivaihtoehto-
jen haastavuutta teiden kantavuusolosuhteiden osalta voidaan vertailla ja kohdentaa 
lisätarkastelutarpeita erityisesti kriittisimmiltä vaikuttaville osuuksille. Koska lähtö-
tietoaineistojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta ei ole varmaa tietoa, ei data-
massa-analysointia voida käyttää virallisena menetelmänä kantokyvyn arvioinnissa, 
mutta reittivaihtoehtojen vertailussa siitä voi olla huomattavasti hyötyä. 
 
Teiden ja maaperän kantokykytietojen karttasovellus 
 
Tietoa rautateiden stabiliteetista sekä kantavuuteen ja kuntoon liittyvistä selvityksis-
tä on koottu ratadata.fi-sivuston kautta avoimesti saatavilla olevaan karttasovelluk-
seen. Vastaavanlaista ei tieverkon kantavuuteen liittyen ole vielä olemassa, mutta 
raskaiden erikoiskuljetusten lupakäsittelyyn liittyvien reittiselvitysten lähtötietojen 
sijaintien kokoamiseksi ja tietoturvavaatimusten salliessa myös selvitysten ja lausun-
tojen tarkastelemisen ja löytämisen helpottamiseksi se olisi erittäin hyödyllinen. 
 
Karttasovelluksen tärkein tehtävä on erikoiskuljetuslupa-asiantuntijan kannalta ker-
toa, onko tarkasteltavalta reitiltä olemassa aiemmin tehtyjä selvityksiä. Geoteknikon 
näkökulmasta sovelluksesta voi tarkastella myös samalle kartalle koottuna massa-
aineistoja, mikä helpottaa ja nopeuttaa kriittisimpien lisäselvityksiä kaipaavien tie-
osuuksien määrittelyä huomattavasti, kun tietoja ei enää tarvitse erikseen tapaus-
kohtaisesti hankkia ja koota. 
 
Kantavuusselvitysten ja –lausuntojen tallentaminen 
 
Yli 200 tonnia painaville kuljetuksille on viime vuosina myönnetty noin 20–40 ennak-
kopäätöstä ja noin 10–20 varsinaista erikoiskuljetuslupapäätöstä vuosittain. Näiden 
päätösten käsittelyvaiheessa selvitetään siltojen kantavuuden lisäksi myös teiden 
geotekninen kantavuus. Ennakkopäätöksiä tehdään noin kaksinkertainen määrä var-
sinaisiin lupiin verrattuna. Ennakkopäätösmenettely sinänsä on hyvin kannatettava 
toimintatapa, koska sen avulla kuljetusmahdollisuudet ja kuljetuksen edellyttämät 
selvitykset ja toimenpiteet saadaan selville jo ennen varsinaisen lupapäätöksen ha-
kemista.  
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Kuva 5.   Yli 200 t kuljetuksille myönnetyt erikoiskuljetusluvat ja ennakkopäätökset
  vuosina 2004–2015 (erikoiskuljetuslupatilasto).

Ennakkopäätösten ohjeistamattomista selvitysvaiheista ja -menetelmistä sekä useista 
osapuolista johtuen lupakäsittely ennakkopäätösvaiheessa vie usein paljon aikaa ja  
resursseja. 

Lupakäsittelyssä yhteen sovitettavana ovat kuljetuksen reittimahdollisuudet niin geo-
metrian kuin siltojen ja teiden kantavuuden osalta. Menettelyt ja teiden kantavuuteen 
liittyvien lausuntojen ja lisäselvitystarpeiden perusteet ovat olleet vaihtelevia, koska 
selkeä ja yhtenäinen toimintamalli, roolitus ja tarvittavat ohjeistukset puuttuvat. Lau-
suntojen ja selvitysten tuloksia ei tuoteta tiettyyn muotoon, eikä niitä myöskään ole 
kerätty talteen kootusti. Näin ollen aikaisempia selvityksiä ja lausuntoja ei kovin te-
hokkaasti pystytä hyödyntämään uusien lupapäätösten lähtötietona.

Maanvaraisesti perustettujen tiepenkereiden stabiliteetti paranee ajan myötä, elleivät 
esimerkiksi tierakenteen kuluminen, lisäpäällystekerrosten tuomasta lisäkuormasta 
johtuvat painumat tai poikkeavat sääolosuhteet aiheuta tien kantokykyä heikentäviä 
muutoksia. Stabiloitujen osuuksien pitkäaikaiskestävyydestä ei ole tietoa, mutta niillä-
kin stabiliteetin arvellaan ajan mittaan hieman paranevan. Paalulaattakohteiden kestä-
vyyden voidaan olettaa pysyvän suuruudeltaan koko elinkaaren ajan samana niiden 
suunnitteluiän ollessa 100 vuotta. Puupaalukohteissa stabiliteetin voidaan sen sijaan 
olettaa heikkenevän rakenteen ikääntyessä ja myös rakennetun tierakenteen kestävyys 
yleensä heikkenee jonkin verran kulumisen ja ikääntymisen myötä. Näin ollen tieraken-
teen ja maaperän kantokykyyn liittyvät selvitykset ovat hyödyntämiskelpoisia useiden 
vuosien ajan, mikäli tekniset rakenteet ja ajantasainen kuntotilanne ovat tiedossa. Tä-
män vuoksi kantavuusselvityksille on järkevää muodostaa vakioitu tulosmuoto ja keski-
tetty tallennuspaikka, jotta niiden pidempiaikainen hyödynnettävyys voidaan mahdol-
listaa.

Toteumatiedon raportointi

Tieto teiden kantavuuden parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä on yleensä parhai-
ten toimenpiteiden tilaajan eli kuljetuksen käytännön toteutuksesta vastaavan tahon 
hallussa. Toteutetut tierakenteen pysyvät kantavuuden parantamistoimet muuttavat 
tien kantavuutta, joten muutostiedot olisi tärkeätä saada vietyä myös tietoaineistoihin.

vuosilta
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Raskaiden erikoiskuljetusten yhteydessä tien kantokyvyn varmistamiseksi toteutet-
tuihin toimenpiteisiin liittyvät tiedot kulkevat usein lukuisten osapuolten kautta. Näin 
ollen lopullista tietoa kuljetuksen ja toimenpiteiden toteumasta on nykyisin ja nyky-
resursseilla lähes mahdotonta jälkikäteen selvittää. Toimintamallityön yhteydessä 
päädyttiinkin selvittämään ja testaamaan, kuinka kuljetuksen tiedot kuljetuksen yh-
teydessä tehdyistä tienparannustoimenpiteistä saataisiin helpoiten vietyä tierekiste-
riin niin sanotun tierekisteri-pilotin avulla. Pilotin johtopäätöksinä voidaan todeta 
seuraavaa: 
 

• Tieto tienparannustarpeista on syytä tuottaa jo selvitysvaiheessa sellaiseen 
muotoon, että lopulta toteumatietojen vienti tierekisteriin on yksiselitteistä ja 
kaikki tarvittavat tiedot on koottu yhteen. 

• Tienparannustoimenpiteiden yhteydessä on tarpeen tarkistaa päivitystarpeet 
ainakin seuraavien tietolajien osalta:  

• 133 Tekninen toimenpide 
• 136 Ajoradan leveys 
• 137 Tien päällyste 
• 152 Päällysteen alustankäsittely 
• 153 Verkot 
• 171 Pohjanvahvistukset 
• 173 Päällysteleveys 
• 331 Päällystystoimenpide 

 
• Tierekisterin koodausohjeet em. tietolajien osalta eivät täysin vastaa geotek-

nisissä suunnitelmissa käytettyjä termejä tai yksiköitä, joten selvitys- ja 
suunnitelmatulosten tuottamiseksi tierekisterin kanssa yhtenäiseen muotoon 
tarvitaan aluksi ohjeistusta ja myöhemmin mahdollisesti tierekisterin tieto-
sisällön ja koodausohjeiden muutoksia. 

• Helpoin tapa varmistaa selvitysten ja suunnitelmien tulosten tuottaminen ja 
toteumatiedon raportointi tierekisterin tietosisällön kanssa yhteneväiseen 
muotoon on muodostaa tarvittavat tietosarakkeet, lisäohjeet ja muunnos-
kaavat sisältävä taulukkopohja toimenpidevälien raportointiin. Sama tauluk-
ko voi tällöin toimia suunnittelun, työmaavalvonnan ja tierekisteripäivitysten 
työkaluna. 

• Mikäli selvitys-, suunnitelma- ja toteumatiedot on raportoitu tieosoiteväleit-
täin tierekisterin koodien mukaisena, on tierekisterin päivitys nopeata toteut-
taa. Tienparannustietojen tierekisteripäivityksiä olisi suositeltavaa tehdä kes-
kitetysti asiaan perehdytetyn henkilön toimesta, jolloin päivityksen yhteydes-
sä on mahdollista suorittaa tietosisällön laadunvarmistus. Tierekisterin laa-
jempien kokonaisuuksien osalta voi olla järkevää käyttää eräajopäivityksiä ja 
tällöin alueellisen tierekisterivastaavan on syytä olla mukana päivitystyössä. 

• Kantavuusmittaustulokset tulee ohjeistaa toimitettaviksi Liikennevirastoon 
keskitetysti tierekisteriin vientiä varten 

 
Kuljetuksen suorittajalla on velvollisuus hankkia mahdollisen maaperäehdon mukai-
nen kuittaus valvojalta samoin kuin siltojenvalvonnasta ja toimittaa kuittaukset eri-
koiskuljetuslupaviranomaiselle. Toistaiseksi kuittausmenettelyyn ei ole vakioitua ta-
paa, joten asia on epäselvä niin kuljettajille kuin lupaviranomaisillekin. 
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Toteutuneiden kuljetusten ja tien todellisen kantokyvyn vertailua varten tarvitaan tie-
to kuljetusten todellisista kuormituksista, koska erikoiskuljetusluvan massatiedot 
kertovat vain kuljetuksen suurimmat sallitut massat eikä todellisia. Lupahakemuksis-
sa massat ilmoitetaan usein todellista korkeammiksi, jotta varmistetaan suurilta yli-
painomaksuilta välttyminen esimerkiksi kuormausrakenteiden lopullisen painon vai-
kutuksesta. 
 
Teille tehtyjen kantavuudenparantamistoimenpiteiden, kuljetuksen aikaisten valvon-
tojen ja tievaurioiden sekä toteutuneiden kuljetusmassojen ja -mittojen tietoon saa-
miseksi ehdotetaan uudeksi käytännöksi kuljetuksen suorittajalta vaadittava rapor-
tointi toteumatiedoista kuljetuksen jälkeen. Luonnos raportointilomakkeen kehittämi-
sen pohjaksi on esitetty liitteessä 3. 
 

4.3  Lupakäsittelyyn liittyvät tehtävät ja vastuut  

Erikoiskuljetuslupakäsittelyn koordinointivastuu on luonnollisesti erikoiskuljetuslu-
paryhmällä, mutta etenkin poikkeavan raskaiden erikoiskuljetusten lupakäsittelyyn 
tarvitaan erikoiskuljetusluparyhmän lisäksi mukaan useita muitakin osapuolia. Eri 
osapuolten roolit puolestaan muodostuvat erilaisiksi yksittäisten selvitysten, ylei-
sempien kehitystehtävien ja eri osapuolten välisen vuoropuhelun ja toiminnan välisen 
koordinoinnin osalta. Lupakäsittelyä voidaankin tarkastella eri näkökulmista esimer-
kiksi 1) lupakohtaisen käsittelyn kannalta, 2) lupakäsittelyprosessina tai 3) osana 
tienpitoa ja tienpidon tietojärjestelmien hyödyntämistä. Eri näkökulmien kannalta 
lupakäsittelyyn liittyvien osapuolten tehtävät vaihtelevat, joten kaikkien tarkastelu-
tasojen osalta on tarpeen hahmottaa toimivimmat toimintatavat ja laatia tarvittava 
tekninen ja toimintaohjeistus asianosaisille osapuolille. 
 
Yksittäisen kuljetusluvan käsittelyyn liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi: 

- vuoropuhelun koordinointi kuljetuksen käytännön toteutussuunnittelun ja vi-
ranomaisten välillä 

- reittisuunnittelu ottaen huomioon 
o reitin geometristen ominaisuuksien soveltuvuus (ulottumarajoitukset, 

mäkisyys, liittymät ja kaarteet, yliajettavat kohteet) 
o siltojen kantavuus 
o tierakenteen ja maaperän kantavuus 
o lähtö- ja määräpaikkojen muutosmahdollisuudet sekä muiden kulje-

tusmuotojen hyödyntämismahdollisuudet 
- tarvittavat maastotutkimukset (menetelmät, osuudet, tulosten muoto ja tul-

kinta, tarvittavien jatkotoimenpiteiden kriteerit, tulosten tallentaminen) 
- ehdot kuljetuksen suorittamiseen ja kuljetuksen aikainen valvonta (siltojen 

ylitys, sallitut ajolinjat, katselmukset, ajalliset rajoitukset, ym) 
- mahdolliset ja tarvittavat toimenpiteet siltojen ja teiden kantavuuden paran-

tamiseksi (suunnitelmien tilaaminen, laatiminen ja hyväksyminen, toteutus ja 
ennallistaminen) 

- työluvat (tieverkolla tehtävien muutostöiden rakentamisen- ja liikenteenai-
kaiset toteutus- ja liikenteenohjaussuunnitelmat) 
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Lupaprosessiin liittyviä tehtäviä ovat:  
- siltojen kantavuuslaskelmien ohjeistaminen ja tarkastaminen  
- siltojen tuenta- purku-, korjaus- ja rakennussuunnitelmien laatimisen ohjeis-

tus ja suunnitelmien tarkastaminen 
- tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitysten vaiheiden kuvaus ja lisäselvi-

tystarpeiden kriteereiden määrittely, selvitysmenetelmien kuvaus ja ohjeistus 
- toimintatapojen, työkalujen ja lomakepohjien kehittäminen lupaprosessin eri 

vaiheisiin 
- lupaprosessin osapuolten tehtävien ja vastuiden sopiminen ja kuvaaminen 

 
Tienpitoon ja tietojärjestelmien kehittämiseen liittyviä tehtäviä ovat: 

- eri osapuolten roolien kuvaaminen ja erikoiskuljetuslupaprosessiin liittyvien 
tehtävien ohjeistaminen ja kehittäminen 

- tienpidon ohjeiden täydentäminen erikoiskuljetusten osalta 
- erikoiskuljetusreittien määrittely sekä alueellinen ja valtakunnallinen strate-

ginen suunnittelu erikoiskuljetusreittien käytettävyyden varmistamiseksi 
(esimerkiksi reittien parannustoimenpiteet ja työmaiden yhteensovittaminen 
erikoiskuljetusreitteihin) 

- sopimus- ja urakka-asiakirjojen kehittäminen erikoiskuljetusten kannalta 
- tietojärjestelmien kehittäminen ja yhteen toimivuuden varmistaminen 
- valtakunnallisten ja paikallisten lähtötietoaineistojen täydentäminen, ylläpito 

ja tarvittavien ohjeiden luominen 
 
Eri osapuolten rooleja ja vastuita on kuvattu taulukossa 4. Lupakäsittelyn keskiössä 
olevan erikoiskuljetusluparyhmän tehtävänä on lupakäsittely, joka koostuu kuljetuk-
selle soveltuvan reitin etsimisen ohella tarvittavien selvitysten ja lausuntojen kokoa-
misesta sekä niihin liittyvän vuoropuhelun ohjaamisesta. Luparyhmän tehtäviin kuu-
luu lisäksi erikoiskuljetuslupajärjestelmän kehittäminen sekä kehittämisehdotusten 
esittäminen lupakäsittelyssä tarvittavien tausta-aineistojen osalta. Erikoiskuljetus-
lupaprosessiin tärkeimpänä tahona luparyhmän tulee myös panostaa lupaprosessin 
kehittämiseen kokonaisuutena. 
 
Liikenneviraston roolina on yhteistyössä alueellisten tienpitoviranomaisten kanssa 
siltoihin ja teiden geotekniseen kantavuuteen liittyvien selvitysten, laskelmien ja 
suunnitelmien ohjeistaminen ja hyväksyminen. Myös vastuu valtakunnallisten tieto-
järjestelmien kehittämisestä ja niiden välisen yhteen toimivuuden varmistamisesta on 
Liikennevirastolla, jonka tulee suunnitella muun muassa tietojärjestelmien kehittämi-
sen resursointi, sisällöt ja aikataulut.  
 
ELY-keskusten tärkeimpänä tehtävänä on aikaisemman toimintatavan mukaisesti 
edelleen maaperän ja tierakenteen kantokyvyn varmistaminen raskaimpien kuljetus-
ten osalta. 
Alueellinen tienpitoviranomainen vastaa lausuntojen antamisesta maaperän ja tie-
rakenteen kantavuuden riittävyyden osalta sekä järjestää mahdolliset reittikatsel-
mukset omalla alueellaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu erikoiskuljetusreittien toimivuu-
den varmistaminen sekä tierekisteritietojen päivittäminen oman alueen osalta. 
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Taulukko 4.  Eri osapuolten tehtävät, roolit ja vastuut raskaiden erikoiskuljetusten 
  lupakäsittelyyn liittyen.

Osapuoli Tehtävä Vastuu kehittämistoimista Tarvittavat resurssit

Erikoiskuljetus
-luparyhmä

- Reitinhaku olemassa olevien rajoitus-
ja selvitystietojen nojalla

- Lupakäsittelyn koordinointi
- Tarvittavien selvitysten ja lausuntojen

kokoaminen

- Lupakäsittelyyn liittyvien
tarpeiden määrittely ja
esille tuominen

- LELUn kehittäminen
- Hyödynnettävät

rekisteritiedot ja muut
järjestelmät
(taitorakennerekisteri,
tierekisteri,
kantavuuslaskentaportaali)

- Lupakäsittelyn ja
järjestelmäkehittämisen
henkilöresurssit

Liikennevirasto - Siltojen ylittämismahdollisuuksien ja
ylitystavan päättäminen

- Siltojen väliaikaisten
tuentasuunnitelmien hyväksyminen

- Kantavuuslaskentojen ohjeistaminen
ja hyväksyminen

- Geoteknisten suunnitelmien
hyväksyminen taitorakenteiden
pohjarakenteiden vahvistusten
yhteydessä

- Asiantuntija-apu alueelliselle
tienpitoviranomaiselle erittäin
vaativissa geoteknisissä selvityksissä

- Tarvittavien ohjeistusten 
laatiminen ja päivittäminen

- Laadittujen toimintamallien 
testaaminen ja 
kehittäminen

- Toistuvaa ylitystarvetta 
omaavien siltojen 
kantavuuden selvittäminen 
ja parantaminen

- Henkilöresurssit siltojen ja 
geoteknisten selvitysten ja 
suunnitelmien
tarkastamiseen

- Ohjeistuksen ja 
toimintatapojen kehittämisen 
kustannuksista vastaaminen

- Valtakunnallisten tienpitoon 
liittyvien tietojärjestelmien 
kehittämisen ohjaus ja 
kustannukset

Alueellinen
tienpito-
viranomainen

- Erikoiskuljetusyhdyshenkilö:
alueellisen tien kantavuuslausunnon     
kokoaminen ja vuoropuhelun 
ohjaaminen alueensa sisällä

- Tiestötieto- ja tierekisterivastaavat:     
tierekisterin päivittäminen

- Aluevastaavat ja geoasiantuntijat:        
paikallinen asiantuntemus tiestön 
rakenteesta, kantavuudesta ja 
olosuhteista

- Lausunto- ja 
selvitystietojen 
toimittaminen 
tallennettavaksi

- Tierekisteritietojen 
päivittäminen

- Erikoiskuljetusreittien
tarpeiden ottaminen
huomioon teiden ja siltojen
korjauksia suunniteltaessa

- Henkilöresurssit lausuntoihin
ja selvityksiin sekä
kadunkäyttösopimuksiin
liittyen

- Tärkeiden 
erikoiskuljetusreittien 
kehittäminen yhteistyössä 
erikoiskuljetusluparyhmän
kanssa

Kuljetuksen
tarvitsija tai 

i j

- Kuljetuksen suunnittelu ja 
toteuttaminen
T i i l i ä i

- Uusien toimintatapojen
jalkauttaminen
k lj i i

- Henkilöresurssit ja 
asiantuntemus kuljetusten 
kä ä ö i

hyväksyminen taitorakenteiden
pohjarakenteiden vahvistusten
yhteydessä

- Asiantuntija-apu alueelliselle
tienpitoviranomaiselle erittäin
vaativissa geoteknisissä selvityksissä

kantavuuden selvittäminen
ja parantaminen

- Valtakunnallisten tienpitoon
liittyvien tietojärjestelmien 
kehittämisen ohjaus ja 
kustannukset

Alueellinen
tienpito-
viranomainen

- Erikoiskuljetusyhdyshenkilö:
alueellisen tien kantavuuslausunnon     
kokoaminen ja vuoropuhelun 
ohjaaminen alueensa sisällä

- Tiestötieto- ja tierekisterivastaavat:     
tierekisterin päivittäminen

- Aluevastaavat ja geoasiantuntijat:        
paikallinen asiantuntemus tiestön 
rakenteesta, kantavuudesta ja 
olosuhteista

- Lausunto- ja 
selvitystietojen 
toimittaminen 
tallennettavaksi

- Tierekisteritietojen 
päivittäminen

- Erikoiskuljetusreittien
tarpeiden ottaminen
huomioon teiden ja siltojen
korjauksia suunniteltaessa

- Henkilöresurssit lausuntoihin
ja selvityksiin sekä
kadunkäyttösopimuksiin
liittyen

- Tärkeiden 
erikoiskuljetusreittien 
kehittäminen yhteistyössä 
erikoiskuljetusluparyhmän
kanssa

Kuljetuksen
tarvitsija tai 
suorittaja

- Kuljetuksen suunnittelu ja 
toteuttaminen

- Tarvittavien selvitysten teettäminen

- Uusien toimintatapojen
jalkauttaminen
kuljetustoimintaan

- Vaadittujen selvitysten, 
tutkimusten, laskelmien, 
suunnitelmien ja 
toimenpiteiden 
toteuttaminen

- Henkilöresurssit ja 
asiantuntemus kuljetusten 
käytännön toteuttamiseen 
liittyvistä seikoista

- Kustannusvastuu yksittäisen 
kuljetuksen tarvitsemista 
selvityksistä ja toimenpiteistä

Kunnat - Katuverkon käyttöön liittyvien 
suostumuksien ja lausuntojen 
antaminen

- Edesauttaa tärkeiden 
kuljetusten
kuljetusmahdollisuuksia

- Lausuntojen toimittaminen
- Erikoiskuljetusreittien

ylläpito katuverkolla

- Henkilöresurssit

Maasto-
mittausten ja 
-tutkimusten
suorittajat

- Tutkimusten ja mittausten 
suorittaminen

- Tulosten toimittaminen ilmoitetuille 
tahoille

- Uusien toimintatapojen
jalkauttaminen

Silta-, geo- ja
liikenne-
konsultti

- Sovittujen selvitysten toteuttaminen
ja toimittaminen haluttuun paikkaan

- Uusien toimintatapojen
jalkauttaminen

Kuntien tehtävänä on antaa suostumukset katujensa käyttöön. Koska suuri osa sekä 
paikallisista että valtakunnallisista erikoiskuljetusreiteistä kulkee katuverkon kautta, 
tulee kuntien toimillaan pyrkiä alueellisten tienpitoviranomaisten tapaan pyrkiä var-
mistamaan erikoiskuljetusreittiverkoston toimiminen jatkossa myös katuverkon osalta. 

Geoteknikon, silta- ja liikenneasiantuntijana toimivien konsulttien tehtävänä on toteut-
taa suunnittelua aktiivisessa yhteistyössä toistensa ja viranomaisten kanssa. Laadittu 
raportti kuljetusreitin/reittien pohjamaan ja tierakenteen kantokyvystä tulee tallentaa 
viranomaisen osoittamaan tietovarastoon/arkistoon. Mahdollisesti tehdyt lisätutki-
mukset tulee myös liittää arkistoitavaan materiaaliin. Mahdolliset pohjatutkimukset 
(kairaukset) tulee velvoittaa lähettämään GTK:n ylläpitämään valtakunnalliseen pohja-
tutkimusrekisteriin (ptr).    
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Kuljetuksen suorittajan tai tarvitsijan roolina on kuljetuksen käytännön suunnittelu 
sekä toteuttaminen. Tehtäviin kuuluu lisäksi tarvittavien selvitysten teettäminen 
omalla kustannuksella kuljetusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Lupaprosessin ke-
hittämisen näkökulmasta myös uusien toimintamallien jalkauttamisessa sekä asian-
tuntemuksen kautta tuotettavien jatkokehitysehdotusten esittäminen kuuluvat kulje-
tusten suorittajien ja tarvitsijoiden tehtäviin. 
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5  Yhteenveto ja jatkotoimenpidesuositukset

5.1  Toimintamallin jalkauttaminen ja 
 jatkokehityksen suunnittelu

Esitetty toimintamalli suositellaan ottamaan käyttöön esitettyjen vaiheiden mukaises-
ti. Toimintamallin esittely siihen liittyville osapuolille on erittäin tärkeää. Työn yhtey-
dessä muodostettuja kyselylomake- ja pintapaineen laskentapohjia voidaan alkaa 
hyödyntää heti ja niiden avulla määritellä mahdollisten edistyksellisempien sovellusten 
käytännöllisimpiä toteutusratkaisuja. Käytännön työn yhteydessä havaitut muutos- 
tarpeet kannattaa viedä lomakepohjaan, jotta sitä saadaan jalostettua mahdollisimman 
toimivaksi.

Teiden geotekniseen kantavuuteen liittyviä lausuntoja, selvityksiä ja toimenpidesuun-
nitelmia suositellaan jatkossa kerättävän tiettyyn paikkaan jo tiedonhallinnan kehitys-
työn aikana. Ensimmäisessä vaiheessa voidaan selvitysten tallentamista ja hallinnoin-
tia varten nimetä esimerkiksi erikoiskuljetusluparyhmästä vastuuhenkilö tai palkata 
tietopalvelukonsultti, joka voi mahdollisesti myös tulkita aineistoja tarvittaessa. Eri-
koiskuljetuslupakäsittelyyn liittyvät selvityksien toimituspyyntö aineiston ylläpitäjälle 
on luonnollista ja helppoa toteuttaa lupakäsittelyyn liittyvän vuoropuhelun yhteydessä. 
Tarvittaessa Liikennevirasto voi hankkia käyttöönsä tietopalvelukonsultin ylläpitämään 
ja hallinnoimaan kertyvää aineistoa. Selvitysten laatijoita ja lausuntojen antajia on oh-
jeistettava toimittamaan selvitykset ja lausunnot sovittuun paikkaan tallennettavaksi.

Raskaiden erikoiskuljetusten lupakäsittelyn kannalta arvioitiin erityisesti eri järjes-
telmien soveltuvuutta teiden kantavuuteen liittyvien selvitysten ja lausuntojen tallen-
nuspaikaksi.  Teknisestä järjestelmäkokonaisuudesta tietojen tallennuksen ja esittämi-
sen mahdollisista työkaluista muodostettiin työn aikana kuvassa 6 esitetty malli. 

Maaperäselvitystiedot

Käyttöliittymä n

Digiroadin
rajapinnat 
wms/wfs/?

Digiroad
kanta

Digiroad
OTH

Tietojen ylläpito

Tietojen katselu Dokumenttipyyntö
Dokumentin
luovuttaja

Tiedon
ylläpitäjä

doku
mentit

Missä nämä on?

Dokumentin
ylläpitäjä

Tietojen
tarvitsija

Erikoiskuljetuslupa – lupanro (20-60 kpl / v) 3 hlöä

Lupaan liittyvät lausunnot (100 kpl /v) 9 ELY-keskusta + kunnat
 ehdotus: eriku tallentaa tai tallennus suoraan järjestelmään

Lupaan liittyvät selvitykset (n. 50 kpl / v) kymmeniä

Lupaan liittyvät toteumaraportit (20 kpl / v) n. 10-20 tahoa

Lupiin liittymättömät selvitykset – tunniste?

Tiedon
tuottaja

Päätettävä Tiedossa / olemassa

Kuva 6.   Tavoitetilan tietojärjestelmäkokonaisuuden hahmotelma. Tiedon
  tuottajan tuottamien dokumenttien lukumäärät ovat arvioita.
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Teiden kantokykyselvitysten ja -lausuntojen tallennuspaikalle ei ole nykyisin olemas-
sa suoraan valmista teknistä ratkaisua. Kuten kuvasta 6 nähdään, on tiedon tallenta-
miseen esitetyistä komponenteista ja vastuutahoista siniset luotu digiroadiin liittyen. 
Karttakäyttöliittymä ja dokumenttien tallennuspaikka ovat kuvan mukaisesti määrit-
telemättä. Digiroad-työkalujen hyödyntämiselle vaihtoehtoinen ratkaisu on muodos-
taa kokonaan uusi järjestelmä käsissä olevaa kohdennettua käyttötarvetta varten. Mi-
käli tietoturvan vuoksi selvitystulosten tallentamispaikan tulee olla tietosuojattu, on 
helpoimmillaan mahdollista toteuttaa tietovarasto erillisenä järjestelmänä, josta ha-
lutut tiedot löytyvät myös karttasovellukseen merkittyjen yksilöivien tunnisteiden 
avulla. Joka tapauksessa nykyiseen nähden uusia rooleja ja henkilöresursseja on tar-
peen sopia ja tähän liittyen ensimmäinen toimenpide on sopia: kehitystyön prosessin 
omistajuus, määrittely ja hallinnointi. 
 

5.2  Uusien digitaalisten työkalujen kehittämis-
toimet 

Erikoiskuljetusluparyhmän hyödynnettäväksi ja raskaiden erikoiskuljetusten lupa-
käsittelyn nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi suositellaan luvussa 4.2 sisällöllisesti 
kuvattujen pintapainelaskurin, datamassa-analyysityökalun sekä vakioitujen lomake- 
ja raportointipohjien käyttöön ottoa ja sen edellyttämiä kehitystoimia. Seuraavaksi on 
kuvattu kyseisten työkalujen sähköisen toteutuksen vaiheita, sisältöä ja määrittely-
tarpeita. 
 
Pintapaineen laskentatyökaluna on mahdollista alkuun hyödyntää työssä muodostet-
tua laskentataulukkopohjaa, mutta lopullisena ratkaisuna kehitteillä oleva erikoiskul-
jetuslupajärjestelmä LELUn kehitystyön edetessä laskentatyökalu olisi järkevää integ-
roida sen automaattiseksi toiminnoksi. Vaihtoehtoisesti voidaan harkita pintapaine-
laskurin yhdistämistä kantavuuslaskentaportaaliin, mikäli sen todetaan soveltuvan 
tarkoitukseen paremmin. Automaattisen lupakäsittelyohjelmistoihin integroidun pin-
tapainelaskurin toteutuksen pohjaksi on tarpeen määritellä sen tekninen toteutus ja 
ylläpidon vastuut ja menetelmät siten, että tarkastelutarpeen laukaisevia raja-arvoja 
on mahdollista tarpeen mukaan nostaa tai laskea. 
 
Kuljetuksen pintapaineiden laskentatyökalu olisi hyvä saada myös kuljetusyritysten 
käyttöön, jolloin he voisivat itse jo kuljetuksen suunnitteluvaiheessa optimoida kalus-
toaan maaperän ja tierakenteen kantokyvyn osalta. 
 
Lähtötietoaineistojen analysointia voidaan digitalisoida ja automatisoida muunta-
malla aineistot paikkatietomuotoon ja vertailemalla niitä päällekkäin. Nykyisin on 
olemassa ominaisuuksiltaan pitkälti tässä kuvattuja tarpeita vastaavia ominaisuuksia 
omaavia sovelluksia, joiden pohjalta automatisoitu data-analyysityökalu olisi vaivat-
tominta rakentaa. Erikoiskuljetuslupajärjestelmien kehittyessä data-analyysityökalu 
on mahdollista integroida osaksi lupajärjestelmän reitinhakua. Data-analysoinnin 
automatisointia varten tulee määrittää: 
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- Lähtötietoaineistojen hyödynnettävyys ja sisällön parannusmahdollisuudet 
o tierekisteri (tien leveys, kantavuus, päällystevauriot, jne)  
o Liikenneviraston YHA-järjestelmä (pinnan tasaisuus, jne) 
o GTK (maaperätiedot) 
o MML tai SYKE (vesistöt) 
o kantavuuslaskentaportaali ja taitorakennerekisteri 
o muut 

- Hyödynnettävät lähtötietoaineistot ja niiden lähteet sekä lataus- ja päivitys-
menettelyt 

- Eri tietojen luokittelut ja kriteerit tierakenteen ja maaperän kantokyvyn kan-
nalta 

- Väylägeometriaverkko, johon tiedot yhdistetään (esim. tieosoiteverkko tai di-
giroad) 

- Analyysin lopputulosten esittämismuoto 
- Tarvittavat tietosuojaustasot 
- Tekniset toteutusratkaisut sekä kytkentä tai integrointi LELUun 
- Toteutuksen ja ylläpidon kustannus- tai työmääräarvio 
- Kehittämisen vastuutaho Liikennevirastossa ja erikoiskuljetusluparyhmässä 

 
Digitaalisen analyysityökalun luomisen yhteydessä tulee muodostaa ohjeet 
erikoiskuljetusluparyhmälle, sovelluksen ylläpitäjälle, tietolähteiden ylläpitäjille sekä 
muille mahdollisille hyödyntäjille, kuten geoteknisille konsulteille. 
 
Tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitysten vakioimista varten muodostettu kyse-
lylomakepohja on esitetty liitteessä 1 ja se on otettu käyttöön ja edelleen kehitettä-
väksi erikoiskuljetusluparyhmän toimesta. Tulevaisuudessa lupajärjestelmien kehit-
tyessä lomakkeesta on mahdollista ja suositeltavaa tehdä sähköinen versio, jolloin 
lausuntojen käsittely helpottuu entisestään ja esimerkiksi automaattinen tallentami-
nen mahdollistuu. Kyselylomakkeen digitalisoinnissa noudatetaan rakenteellisesti 
samoja periaatteita, kuin seuraavaksi esitetyn kuljetuksen toteumaraportin toteutus-
määrittelyssä. 
 
Tienparannustoimien toteumaraportoinnin mahdollistamiseksi on syytä ottaa 
käyttöön tässä työssä laadittu tarvittavia tierekisteritietoja vastaava taulukkopohja 
selvitysten ja suunnitelmien tulosten tuottamiseksi sekä työmaavalvonnan välineeksi. 
Taulukkopohja tulisi saattaa helposti saataville esimerkiksi Liikenneviraston 
sähköisen ohjeluettelon yhteyteen ja  ELY-keskuksen erikoiskuljetussivustolle. 
Tierekisterin päivitystyö tienparannustoimien osalta suositellaan keskitettäväksi 
tarvittavien resurssien varmistamiseksi ja jotta tietosisällön laatu voidaan varmistaa 
tallennusvaiheessa. 
 
Kuljetuksen suorittajan toteumaraportointi-käytäntö voidaan helpoiten ottaa käyt-
töön laatimalla raportoinnin pohjaksi lomake ja ohjeet sen täyttämiseksi niin erikois-
kuljetusluparyhmälle kuin luvansaajallekin. Myöhemmin raportointia varten voidaan 
toteuttaa sähköinen sovellus esimerkiksi LELUn lisäosana, jolloin puuttuvasta rapor-
toinnista voidaan helposti myös lähettää automaattisia muistutuksia ja raporttien 
sähköisen palautuksen avulla kerätä ja tarkastaa toteumatiedot. Raportoinnin digita-
lisointia varten tulee määrittää:  
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- Esitäytettävien tai automaattisesti kuljetusluvasta siirtyvien tietojen sisältö 
ja muoto (lupanumero, reitin alku- ja loppupiste, luvansaaja, jne.) 

- Raportoitavien tietojen sisältö ja muoto sekä kirjaustapa 
o tiedot kuljetuksen toteutuneista mitoista ja massoista 
o tiedot toteutetuista tien kantavuuden parantamistoimenpiteistä, 

osuudet ja toimenpidetyypit sekä lopputilanne 
o kuittaukset mahdollisista määrätyistä valvonnoista (maaperäehto eli 

kuljetuksen aikainen tievaurioiden seuranta) 
- Toteumaraporttien tallennuspaikka ja -muoto (tiedostomuotoiset raportit 

esimerkiksi lupanumeroon perustuen yksilöitynä tai tietojen syöttäminen 
soluihin, joista tarkastuksen jälkeen siirtyvät automaattisesti tietovarastoon 
esimerkiksi tieosoitteen perusteella) 

- Tarvittavat tietosuojaustasot 
- Toimenpiteiden vaiheet ja ajoitus sekä käytännön toimenpiteet käsittelyssä 

(raporttipyynnöt, saapumisilmoitukset, palautettujen tietojen tarkastaminen 
ja hyväksyntä, muistutukset palauttamattomista raporteista, jne.) 

- Tekniset toteutusratkaisut sekä kytkentä tai integrointi LELUun 
- Toteutuksen ja ylläpidon kustannus- tai työmääräarvio 
- Kehittämisen vastuutaho Liikennevirastossa ja erikoiskuljetusluparyhmässä 

 
Digitaalisen raportointisovelluksen luomisen yhteydessä tulee muodostaa ohjeet 
erikoiskuljetusluparyhmälle, sovelluksen ylläpitäjälle sekä raportointivelvolliselle 
luvansaajalle. 
 
Karttasovelluksen ja mahdollisen tietovaraston toteuttamista varten on ensimmäises-
sä vaiheessa määriteltävä: 

- Kartan tausta-aineistojen sisältö ja lähtötietoaineistojen latausmenettelyt 
- Tarvittavat toiminnallisuudet sekä data-analyysimahdollisuus 
- Tietosisällön ja sovelluksen ylläpitäjä 
- Lausuntojen ja selvitysten tuonti-, muutos- ja poisto-operaatiot sekä kytkentä 

tieverkkogeometriaan 
- Kartan käyttäjäryhmät ja käyttörajoitukset 
- Tarvittavat tietosuojaustasot 
- Tekniset toteutusratkaisut (olemassa oleva pohja vai uusi toteutus) sekä 

kytkentä tai integrointi LELUun 
- Toteutuksen ja ylläpidon kustannus- tai työmääräarvio 
- Kehittämisen vastuutaho Liikennevirastossa ja erikoiskuljetusluparyhmässä 

Karttasovelluksen luomisen yhteydessä tulee muodostaa tarvittavat ohjeet mm. 
käyttäjille, sovelluksen ylläpitäjälle ja tietoaineistojen ylläpitäjille.  
 
Mikäli tietoturvasyistä päädytään toteuttamaan selvitysten ja lausuntojen tallenta-
miseen erillinen tietovarasto, tulee sen sisällön, toiminnallisuuksien sekä kehittämis- 
ja ylläpitovastuiden määrittely tehdä yhteistyössä eri käyttäjäryhmien edustajien 
kanssa, jotta teknisestä toteutusratkaisun käytettävyys palvelee eri osapuolia 
mahdollisimman hyvin. 
 
Tietojen vertailukelpoisuuden ja hyödynnettävyyden kannalta olisi hyvä, että tietojen 
tallentaminen ja myöhemmin vieminen järjestelmiin keskitettäisiin mahdollisimman 
pienelle porukalle. Yksi vaihtoehto voisi olla, että Liikennevirasto tilaisi tietojen syöt-
tämisen palveluna ja vastaisi itse tietojen ylläpitämisestä. Tietojen ylläpitoa tulee 
pohtia myös esimerkiksi katuverkon osalta. 
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5.3  Tiestötietojen ja muiden lähtötieto-
aineistojen täydentämistarpeet 

Stabiliteettilaskentaa varten tärkein puuttuva tieto on pengergeometria, joka olisi 
tarpeen olla kattavasti selvillä. Tällä hetkellä alustavia laskelmia varten geometriaa 
voidaan arvioida silmämääräisesti tieverkon kuvapalvelujen avulla, mutta nämä arviot 
ovat hyvin karkeita. Kun tiedetään, että pienetkin erot geometriassa vaikuttavat 
merkittävästi vakavuuteen, on silmääräisten arvioiden perusteella tehtävien 
laskelmien tarkkuustaso hyvin kyseenalainen (Savolainen 2016). Luotettavan tiever-
kon geometriatiedon saaminen helposti käyttöön auttaisi alustavien vakavuustarkas-
telujen tekemistä merkittävästi. Tällä hetkellä sopivaa tietoa ei ole käytettävissä, jo-
ten koko tieverkko olisi tarpeen laserkeilata esimerkiksi tulevien maantieverkon maa-
tutkaluotauksien yhteydessä. Tieto tulisi saattaa helposti käytettävään muotoon ja 
sen tulisi sisältää itse tiepenkereen lisäksi myös ojat ja luiskat ojien takana.  
 
GTK:n pohjatutkimusrekisteri on hyvin puutteellinen ja sisältää vähäisen määrän poh-
jatutkimuksia. Rekisteriin tulisi lisätä mahdollisimman paljon pohjatutkimuksia, jol-
loin siitä olisi hyötyä kaikessa suunnittelussa. Erityisesti raskaiden erikoiskuljetusten 
geoteknisessä suunnittelussa ne olisivat avuksi, sillä ne alentaisivat kuljetusten kus-
tannuksia, joista suhteellisesti suuri osa muodostuu pohjatutkimuksista. Selvitysten 
tilaajia tulisi ohjeistaa edellyttämään tulosten toimittaminen pohjatutkimusrekiste-
riin tilaamiensa pohjatutkimusten yhteydessä. 
 
Tärkeimpiä aina käytettävissä olevia lähtötietoja maaperän ja tierakenteen kantoky-
vyn arvioinnissa raskaiden kuljetusten suhteen ovat olemassa oleva kartta-aineistot 
(Maastokartta, maaperäkartta, Tiekuva, Street view). Myös väylä- ja rakenteenparan-
tamissuunnitelmat voivat olla hyvin käyttökelpoisia, mutta työläämmin saavutetta-
vissa ja tutkittavissa. Arkistoissa on kattavasti suunnitelmia erityisesti valta- ja kanta-
teistä, mutta myös alemman tason väylistä. Suunnitelmissa on myös usein hyödyn-
nettävissä olevaa pohjatutkimusaineistoa. Vanhojen suunnitelmien hyödynnettävyyt-
tä heikentää se, että aineisto ei ole sähköisessä muodossa. Arkistojen digitalisointi 
madaltaisi huomattavasti käyttökynnystä.  
 
Tavoitetilanteessa kartta-aineistoja tulisi yhdistää siten että esim. tien paalutus, Tie-
kuva-aineisto ja maaperäkartta olisivat samalla pohjalla, samoin kehittyvä julkinen 
pohjatutkimusaineisto. Tehdyt selvitykset ja esim. PPL-tulokset tulisi myös olla saa-
tavissa palvelun kautta. 
 
Tietoa halkaisijaltaan alle 2 metrisistä rummuista ei ole ainakaan maantieverkon 
osalta ylläpidetty kattavasti, joskin viime vuosina rumpuja on alettu kartoittaa varus-
te- ja laiteinventointien yhteydessä ja joissakin vanhoissa tietoaineistoissa on koot-
tuna rumpujen sijainteja ja ominaisuustietoja. Etenkin suuret rummut ja niiden kunto 
olisi hyvä olla tiedossa kuljetuslupia käsiteltäessä, koska niiden hajoaminen kuljetuk-
sen alla voi aiheuttaa kuljetuksen ja tien vaurioitumiseen. 
 
Tierekisteriaineisto vaikuttaisi olevan pääosin käyttökelpoista päätieverkolla, mutta 
pienemmillä teillä tiedon kattavuus vaihtelee huomattavasti. Projektiluontoisesti 
mitattujen ja tallennettujen tietojen päivityksiä ei ole systemaattisesti hoidettu, joten 
aineisto on useiden vanhentuneiden tietojen vuoksi tällä hetkellä epäluotettavaa. 
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Tierekisterin tietolajien hyödyntämismahdollisuuksia ja ylläpidon hallinnollisia 
vastuita olisi tarpeen ohjeistaa kaikkien tietolajien osalta. 
 
Koska ehdotettuja maaperän ja tierakenteen kantokykyselvityksiä vaativia erikois-
kuljetuksia kevyemmät kuljetukset voivat esimerkiksi teiden vauriokohteissa 
vaurioittaa tierakennetta lisää, olisi vauriokohteet hyvä olla etukäteen tiedossa. Näin 
ollen kyseisten kohtien käyttöä raskailla erikoiskuljetuksilla voitaisiin välttää. Jotta 
ajantasainen tieto tieverkon vauriokohteista olisi käytettävissä erikoiskuljetuslupia 
myönnettäessä, tulisi ELY-keskusten tievauriorekistereitä ja niiden ylläpitoa kehittää.  
 
Raskaimpien kuljetusten erikoiskuljetuslupien reittitietoja ja tiestön kuntotietoja ver-
tailemalla voisi olla mahdollista saada suuntaa antavaa tietoa siitä, mistä minkäkin 
painoisia kuljetuksia on mennyt ja kuinka tiet ovat sen kestäneet. Tämä edellyttää, 
että kuljetusreitit olisivat helposti saatavissa paikkatietomuodossa. 
 
Tietojärjestelmien kehittäminen ja uusien sovellusten luominen edellyttävät niiden 
sisällön ja teknisen toteutustavan määrittelyä. Tietojärjestelmien kehittämisen lisäksi 
tulee määritellä järjestelmien ja tietoaineistojen ylläpitovastuut ja -käytännöt sekä 
laatia tarvittava ohjeistus. 
 
Karttasovellukseen ehdotetaan sisällytettävän taustakartat ja ilmakuvat, GTK:n maa-
perätiedot ja pohjatutkimustiedot, MML:n maastotietokannasta ainakin vesistöalueet, 
teiden ominaisuustietoja (mm. leveys, sillat, päällyste, kantavuusmittaustulokset), 
tiekuva-aineisto sekä mahdollisesti tulevaisuudessa kattavasti inventoitavat päällys-
tepaksuus- ja poikkileikkausgeometriatiedot niiden soveltuvuuden mukaan. Kartta-
sovelluksen toiminnallisuutena tulee edellä lueteltujen tietojen tarkastelun lisäksi 
olla selvitysalueiden lisääminen (ja muokkaaminen), joka voidaan määritellä sallituk-
si vain ylläpitotunnuksilla tai sovelluksen kautta.  
 
Mikäli tierekisteriin tai digiroadiin päädytään luomaan uusia ominaisuustietoja teiden 
kantavuusselvityksiin liittyen, on niiden sisällöstä ja koodauksesta sekä ylläpidosta 
laadittava määrittelyt ja ohjeet. 
 
Pintapainelaskuri suositellaan toteutettavan siten, että erikoiskuljetuslupa-asian-
tuntijoiden lisäksi myös erikoiskuljetusten suorittajat voisivat hyödyntää sitä. Näin 
ollen jo ennen erikoiskuljetusluvan hakemista olisi mahdollista suunnitella kuljetuk-
sissa käytettävä kalusto pintapaineen ja kokonaismassan suhteen siten, ettei lisäsel-
vityksiä maaperän ja tierakenteen kantokyvyn osalta edellytetä. 
 

5.4  Ohjeistuksen ja sitä tukevan tutkimuksen 
tarpeet 

Toimintamallin kaikista vaiheista tulisi laatia tarpeelliset tekniset, hankintatekniset ja 
toimintaohjeet. Tierakenteen ja pohjamaan kantokyvyn selvitysmenetelmistä ja tulos-
ten muodosta tulisi laatia ohjeistus. Kuntien tehtävänä on antaa erikoiskuljetuksille 
suostumus katuverkon käyttöön. Suurimpana ongelmana monen kunnan osalta on 
geoteknisen osaamisen riittämättömyys arvioimaan maaperän ja tierakenteen kanto-
kyvyn riittävyyttä raskaimpien kuljetusten osalta. Tästä syystä ELY-keskusten tapaan 
myös kuntien tehtävää tulisi helpottaa ohjeistuksella, jossa mahdollisimman selko-
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kielisesti kerrottaisiin, miten kuljetuksen vaikutuksia tulisi arvioida ja missä tapauk-
sissa olisi syytä turvautua lisäselvityksiin asian tiimoilta. 
 
ELY-keskusten sisällä paras taho kyselyyn vastaamaan voidaan jatkossakin arvioida 
tapauskohtaisesti. Jotta oikeat asiat tulee huomioitua, tulisi ELY-keskuksille laatia 
ohjeistus maaperän ja tierakenteen kantokyvyn arvioimisen edellyttämistä toimen-
piteistä. 
 
Jotta tuloksista saataisiin mahdollisimman helpposelkoisia ja vertailukelpoisia mui-
den tehtyjen selvitysten kanssa, tulisi mittausten ja tutkimusten suorittamisesta, me-
netelmistä, käytettävistä parametreista ja tulosten muodosta laatia ohjeistus. Lisäksi 
ohjeistuksen tulisi sisältää kriittiset rajat seuraaville asioille: 

- alin sallittu kokonaisvarmuus 
- suurin sallittu painuma 
- alhaisin sallittu kantavuus 

 
Ohjeistuksessa tulisi olla selkeät kuvaukset menetelmistä, joita selvityksen tekemi-
sessä tulisi käyttää ja mitä ratkaisuja stabiliteetin ja tierakenteen kantokyvyn paran-
tamisessa voisi hyödyntää. 
 
Muissa kuin erikoiskuljetuslupakäsittelyn yhteydessä syntyvien aineistojen toimitta-
misesta on syytä laatia selvitysten kanssa tekemisissä oleville ohjeistus aineistojen 
toimittamisesta niitä hallinnoivalle taholle. Esimerkiksi teiden rakenteenparantamis-
suunnitelmat ja erilliset erikoiskuljetusten reittiselvitykset voivat sisältää hyödyllistä 
tietoa. 
 
Katselmusmenettelyn tavoitteita ja ohjeistusta olisi syytä kirkastaa mahdollisesti yh-
tenä kokonaisuutena muiden katselmuskäytäntöjen kanssa. 
 
Raskaille kuljetuksille soveltumattomia levähdyspaikkoja tulisi kartoittaa ja kirjata 
erikoiskuljetuslupiin tarvittaessa kriittiset alueet, joilla ei saa pysähtyä. Myös tilapäis-
ten apusiltojen käytöstä ja vaikutuksista maaperään ja ylitettävän sillan perustuksiin 
on tarpeen tehdä selvitys ja niiden mahdollisesti tullessa yleisempään käyttöön tulisi 
laatia myös ohjeistus apusiltojen suunnittelusta ja käytöstä. 
 
Peräkkäisten raskaiden erikoiskuljetusten vaikutukset tien kulumiseen ja käyttöikään 
tulisi selvittää. Paljon käytettyjen erikoiskuljetusreittien ja projektikuljetusten osalta 
olisi tarpeen olla tietoa siitä, pitäisikö tierakenteen kulumisen ehkäisemiseksi käyttää 
mahdollisuuksien mukaan vaihtelevia reittejä vai keskitettyjä samoja reittejä. Esimer-
kiksi vanhojen paalutettujen rakenteiden ja syvästabilointien käyttäytyminen nopeas-
sa, mutta erityisen raskaassa kuormituksessa ei ole tiedossa. 
 
Kuivatuksen ja tierakenteessa olevan veden vaikutus teiden vaurioherkkyyteen ras-
kaissa kuljetuksissa tulisi selvittää sekä laatia tarvittaessa toimenpideohjeet kulje-
tuksen ajoittamisesta tai kuivatuksen parantamisesta. 
 
Robottitakymetrin ja laserkeilauksen soveltumista tien vaurioitumisen seurantaan 
tulisi selvittää jatkotutkimuksin. Tällä hetkellä käytössä olevalla tekniikalla olisi mah-
dollista kuvata reitti ennen ja jälkeen, sekä yhdistää data siten, että urasyvyyksiä 
voitaisiin vertailla. Tulosten perusteella voidaan havaita, onko kuljetus aiheuttanut 
urautumista. Menetelmän hyödyntämiseksi tarvittaisiin lisätutkimusta. Selvitettäviä 
asioita olisivat mittauksen tarkkuus, riittääkö se tapahtuvien muodonmuutosten 
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havaitsemiseen ja pystyykö näitä tietoja yhdistämään laskennallisiin tarkasteluihin. 
Mikäli teiden käyttäytymistä ja mahdollisten vaurioiden muodostumista raskaiden 
kuljetusten aikana halutaan todentaa, tulisi kokeilukohteiden avulla selvittää, onko 
tästä saatavissa kustannuksiin ja vaivaan nähden nähtävissä riittävästi hyötyjä. 
Pilottikohteen avulla olisi myös hyvä määrittää elastisten, eli palautuvien muodon-
muutosten osuutta kaikista muodonmuutoksista suorittamalla vertailumittaus 
välittömästi erikoiskuljetuksen perässä. Muutosten tarkkailun lisäksi tuloksia voisi 
hyödyntää laskentamenetelmien kehittämiseen.

Raskaiden kuljetusten erikoiskuljetuslupapäätöksiin tai -lupaehtoihin suositellaan  
lisättäväksi maininta siitä, että raskaiden kuljetusten välillä tulee olla tietty välimatka, 
mikäli kyseessä on useamman yliraskaan kuljetuksen letka. Myös pysähtymispaikan 
geotekninen kestävyys tulisi selvittää ennen usean hyvin raskaan kuljetuksen pysähty-
mistä tai taukoa.

5.5  Jatkotoimenpidekokonaisuus ja 
 ensimmäisen vaiheen jatkotoimenpiteet

Esitettyjen työkalujen ja ohjeiden muodostamaa kehityskokonaisuutta on hahmoteltu 
kuvassa 7. Kaikkia jatkotoimenpiteitä on etenkin viranomaisresursseista johtuen hyvin 
haasteellista käynnistää täysimittaisina kovin nopeasti. Tämän vuoksi ehdotetaankin, 
että välittömästi työn jälkeen tiedotetaan toimintamallityön valmistumisesta ja vaiku-
tuksista raskaiden erikoiskuljetusten lupakäsittelyyn liittyviin käytäntöihin. Mahdolli-
simman pian tämän selvityksen valmistumisesta ehdotetaan käynnistettävän ensim-
mäisen vaiheen toimenpiteenä projekti, johon sisältyy jatkotoimenpiteiden ohjelmoi-
misen suunnittelu sekä toimintamallin jalkauttamiseksi akuuteimmin tarvittavien oh-
jeistusten laatiminen. 
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Kuva 7.   Hahmotelma ehdotettujen työkalujen ja ohjeiden kehittämis-
  kokonaisuudesta ja -vaiheista.
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Ensimmäisen vaiheen jatkotyön sisällöksi ehdotetaan alustavasti eri työkalujen ja 
ohjeiden osalta seuraavaa kokonaisuutta: 
 

- Pintapaineen laskenta: taulukkolaskenta-muotoisen laskurin käyttöönotto, 
ohjeistus ja rajojen säätäminen lupakäsittelyssä havaittujen tarpeiden mu-
kaan. Jatkokehitystarpeiden ja teknisten vaihtoehtojen kuvaaminen. 

- Tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitysten ja raskaiden erikoiskulje-
tusten toteumatiedon lomakkeet: toimintamallityön yhteydessä muodostet-
tujen lomakedokumenttien käyttöönotto ja ohjeistaminen. Jatkokehitys-
tarpeiden ja teknisten vaihtoehtojen kuvaaminen. 

- Selvitysten ja lausuntojen tallennus: Tallennuspaikan ja ylläpitovastuutahon 
sopiminen, ohjeistus tietojen toimittamiseen (taulukkopohjan käyttöönotto), 
olemassa olevien selvitysten ja lausuntojen kokoaminen 

- Tiedata-kartta: Sisällön ja toiminnallisuuksien kuvaus sekä teknisten toteu-
tusvaihtoehtojen kuvaaminen 

- Datamassa-analyysit: Alustavia aineistoanalyysejä, heikkojen tienkohtien 
kartoittaminen 

- Muuta: Tievauriokohteiden yhteisen tallennuspaikan ja -menetelmän kehittä-
minen 

 
Edellä kuvatusta ensivaiheesta erillisenä suositellaan käynnistettäväksi ohjetyö tei-
den geoteknisten selvitysten tilaamisesta, toteuttamisesta, sisällöstä, menetelmistä 
ja tuloksista. 
 
Ensimmäisen vaiheen jälkeiset jatkotoimenpiteet jalostuvat tarkempien määrittelyjen 
ja vaihtoehtojen tarkennuksen yhteydessä, jolloin myös edellä esitetyssä kuvassa 
hahmoteltu kokonaisuus jäsentyy tarkemmaksi. 
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Liite 1

Lomakepohjaluonnos tierakenteen ja maaperän 
kantokykyselvitystä varten

Lupa-/ennakkopäätöshakemuksen yksilöinti:
Kuljetuksen lähtöpaikka:
Kuljetuksen määräpaikka:
Kuljetuksen mitat, massat ja kuormakaavio:
Suurin kuljetuksesta syntyvä pintapaine:
Selvitettävänä olevat reitti:

Erikoiskuljetus voidaan suorittaa ehdotettua reittiä käyttäen:
o Kyllä,

o ei vaadi erityisehtoja
o alla esitetyillä ehdoilla

o Ei
o Vaaditaan lisätarkasteluja

- Tieosoiteväli:
- Alueen sijainnin sanallinen kuvaus:

- Tieosoiteväli:
- Alueen sijainnin sanallinen kuvaus:
- Poikkeava ajolinja ja/tai ajonopeus:

Tienpitäjälausunnon	antaja:

Päivämäärä Lausunnon antaja

Selvitys	tierakenteen	ja	maaperän	kantokyvystä	
erikoiskuljetuslupapäätöstä	varten

Edellytetyt	erityistoimenpiteet	ja	asetetut	rajoitteet:

Reitillä	sijaitsevat	yksiselitteisesti	rajatut	alueet,	joilla	ei	saa	pysähtyä:

Reitillä	sijaitsevat	yksiselitteisesti	rajatut	osuudet,	joilla	noudatettava	normaalista	
poikkeavaa	ajolinjaa	tai	ajonopeutta:

Muut	kuljetukselle	asetettavat	ehdot	ja	rajoitteet	(esim.	kuljetusajankohtaan	
liittyvät	rajoitteet):

Määrättävät	lisätarkastelut:

Suostumus	edellä	esitetyn	kuljetuksen	suorittamiseen	
tierakenteen	ja	maaperän	kantokyvyn	osalta:
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Lomakepohjaluonnos raskaan erikois-
kuljetuksen toteumatiedon raportointia varten 

Toteumatiedon raportointi 
 

Kuljetukseen liittyvät lähtötiedot: 
Lupa-/ennakkopäätöshakemuksen yksilöinti: "lupanumero" 

Kuljetuksen lähtöpaikka: 

Kuljetuksen määräpaikka: 

Raskaimman toteutuneen kuljetuksen suoritusajankohta sekä akselistorakenne, akselimassat ja 
kokonaismassa reiteittäin: 

Luvalla suoritettujen kuljetusten määrä reiteittäin: 

Teille kuljetusta varten toteutetut kantavuudenparantamistoimenpiteet: 
Suoritettiinko teille kantavuudenparantamistoimenpiteitä ennen kuljetusta: 

o Ei 
Kyllä, 
o toimenpiteet ennallistettu kuljetuksen jälkeen 

Kuvaus suoritetuista toimenpiteistä sekä toimenpidesuunnitelmien laatija ja toteuttaja: 
"Esim. suunnitelman xxxx mukaan" 

Kyllä, 
o toimenpiteet ovat pysyviä 

Kuvaus suoritetuista toimenpiteistä sekä toimenpidesuunnitelmien laatija ja toteuttaja: 
"Esim. suunnitelman xxxx mukaan" 
 
Luvat ja suostumukset, joilla toimenpiteet on suoritettu: 
 

Suoritetut katselmukset ja maaperävalvonnat: 
Katselmuspöytäkirjan yksilöinti: 

Maaperävalvonnan yhteydessä havaitut selvät muutokset ja vauriot: 

Valvonnan tai katselmuksen tiedot ja kuittaajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Raportin täyttäjä (kuljetuksen suorittajan edustaja): 
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Tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitysten 
raportointipohja, menettelyohjeluonnos

30.12.2016
Tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitykset, tienparannustoimien raportointi

Tienparannustoimien arviointi, suunnittelu ja toteumaraportointi tulee toteuttaa tämän ohjeen mukaisesti, jotta
tiedot on mahdollista viedä tierekisteriin ja saada kootusti tallennetuksi myöhempää hyödyntämistä varten.

1. Tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitysten ja -lausuntojen tarve
Erikoiskuljetuslupahakemuksen kuormakaavion perusteella arvioidaan pintapainelaskurin avulla. Mikäli
pintapaine tai kokonaismassa ylittää asetetut rajat, täytetään tarvittavat kuljetuslupahakemusta koskevat
tiedot välilehdelle 1.Lupahakemus ja siirrytään vaiheeseen 2.

2. Lausunto tierakenteen ja maaperän kantokykyselvitysten tarpeesta
Lupaviranomainen pyytää tienpitoviranomaiselta lausunnon tierakenteen ja maaperän kantokykyselvityksestä.
Tienpitoviranomainen täyttää välilehdellä 2.Selvitystarpeet olevan kaavakkeen ja toimittaa sen 2 viikon
kuluessa erikoiskuljetusluparyhmälle (erikoiskuljetukset@ely-keskus.fi). Jo tässä vaiheessa voidaan teettää
geoteknikon toimesta alustava tarkastelu tieosuuksista, joiden geotekninen kantokyky on tarpeen varmistaa
ennen kuljetusta. Vaikka lisäselvityksiä ei edellytettäisi, voidaan tässä asettaa ehtoja kuljetuksen

3. Varmistettavien osuuksien selvittäminen
Tienpitoviranomaisen lausunnossa esitettyille tarkasteltaville tieosuuksille tehdään kuljetusluvan hakijan tai
tienpitoviranomaisen toimesta alustava selvitys, jossa määritellään tarvittavat maastotutkimukset ja
stabiliteettilaskennat. Tässä vaiheessa voidaan jo myös tapauskohtaisesti määrittää tarvittavat toimenpiteet
teiden kantavuuden parantamiseksi ennen kuljetuksen toteuttamista.

Lisäselvitystarpeet ja määritellyt toimenpiteet ilmoitetaan tieosoitteiden perusteella. Katujen ja yksityisteiden
osalta käytetään mahdollisuuksien mukaan kaduille annettuja tienumeroita. Ellei kadulle tai yksityistielle ole
annettu tieosoitetta, kuvataa osuus kadun/tien nimen ja kunnan perusteella sekä alku- ja loppupisteen
mahdollisimman tarkalla kuvauksella.

Tulokset raportoidaan välilehdelle 3.Varmistettavat osuudet ja taulukko toimitetaan selvityksen teettäjän
lisäksi erikoiskuljetusluparyhmälle.

4. Toimenpidesuunnitelma
Tieosuudet, joilla kuljetuksen toteuttaminen edellyttää tienparannustoimia, listataan välilehdelle
4.Toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmien tuloksena tuotetaan taulukko toimenpiteistä
tieosoiteväleittäin. Taulukkoon täydennetään jo suunnitelmavaiheessa tierekisterin päivitystä varten tarvittavat
tiedot ja niitä muokataan tarvittaessa toteutusvaiheessa, mikäli rakennustöiden yhteydessä ilmenee muutoksia
suunnitelmiin nähden.

Lisäselvitystarpeet ja määritellyt toimenpiteet ilmoitetaan tieosoitteiden perusteella. Katujen ja yksityisteiden
osalta käytetään mahdollisuuksien mukaan kaduille annettuja tienumeroita. Ellei kadulle tai yksityistielle ole
annettu tieosoitetta, kuvataa osuus kadun/tien nimen ja kunnan perusteella sekä alku- ja loppupisteen
mahdollisimman tarkalla kuvauksella.

Suunnitelmat ja ja taulukko toimitetaan selvityksen teettäjän lisäksi erikoiskuljetusluparyhmälle.

5. Rakennustyöt ja toteuman raportointi
Toimenpidesuunnitelma toimitetaan rakennustöiden valvojalle, joka kuittaa rakennustöiden toteuman
välilehdelle 5.Rakennustöiden_toteuma. Toimenpidesuunnitelman mukaiset rivit kopioituvat automaattisesti
rakennustöiden toteuma -taulukkoon ja valvojan tehtävänä on kirjata joka riville joko kuittaus suunnitelman
mukaisesta toteutuksesta tai mahdollisten muutosten mukainen lopullinen toteumatieto.

Lopullinen taulukko toimitetaan erikoiskuljetusluparyhmään (erikoiskuljetukset@ely-keskus.fi), joka hoitaa
edelleen tiedot tierekisteriin päivitettäväksi.

6. Tierekisteripäivitys
Tierekisteripäivitys tehdään välilehden 6.Tierekisteripäivitys tietojen mukaisesti. Rakennustöiden toteuma -
välilehden mukaiset rivit kopioituvat automaattisesti 6.Tierekisteripäivitys-välilehdelle. Aiemmilla välilehdillä
yksikköinä on voitu käyttää tierekisterin tietosisällöstä poikkeavia yksiköitä, joille taulukko laskee
automaattisesti muunnokset tierekisterin yksiköiden mukaisiksi.

Tierekisterin historiatieto tallennetaan ennen päivityksiä jokaisen tienumeron osalta omalle välilehdelleen.
Mikäli toimenpiderivejä on paljon (>20 riviä), toteutetaan tierekisteripäivitykset eräajoina.

Tierekisteripäivitysten jälkeen tämä tiedosto toimitetaan kokonaisuudessaan erikoiskuljetusluparyhmälle
(erikoiskuljetukset@ely-keskus.fi) tallennettavaksi.

Yleisiä ohjeita
Välilehdille 3,4, 5 ja 6 kirjataan kullekin eri tieosalle oma rivinsä.

Jos samalle osoitevälille kohdistuu useampia toimenpiteitä, tulee toimenpiteet kirjata eri riveillä eri
päivämäärille eri päivityskerroilla, jolloin alempi tulee historiaan ja päällimmäisin näkyy katselunäytöllä
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