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Asiasanat  satama,  erikoiskuljetus 

Tiivistelmä  

Tutkimuksen mukaan Suomessa vuonna  1990  kuljetettiin satamiin  4200 tie
-erikoiskuljetusta.  Eniten kuljetuksista,  40  %  tehtiin Helsingin satamaan,  ja  toi-

seksi eniten kuljetuksia tehtiin Turun satamaan, muita vilkkaita satamia olivat 
 mm.  Haminan,  Kotkan,  Rauman, Porin  ja  Vaasan satamat. Yleensä satamiin 

erikoiskuljetuksina kuljetetut tuotteet olivat kalliimpia  kul  n  erikoiskuljetuksina 
kuljetetut  tuotteet keskimääräisesti. Yhden tuotteen arvo vai hteli  50 000  ja  20 
000 000  markan  välillä. Tuotteiden bruttoarvo oli selvityksen mukaan  3,0  mil-
jardia markkaa,  ja kuljetuskustannukset  olivat  25,0  milj.  mk  eli keskimäärin  1 

 %  tuotteen arvosta. Satamaan suuntautuvaa erikoiskuljetusreittiä ei määritä 
tuotteen valmistuspaikkakunnan  ja  lähimmän sataman maantieteellinen 
sijainti, vaan sataman laivaliikenne. Tuote joudutaan viemään siihen sata-
maan, josta alus lähtee tuotteen vientimaahan. 

Tutkimuksessa  on  selvitetty Suomen satamiin suuntautuvien erikoiskuijetus-
reittien nykytilaa  ja parantamistarpeita,  -mandollisuuksia  ja  -kustannuksia 
sekä käsitelty kuljetusten taloudellisia vaikutuksia. Lähtökohtana oli kyselyn 
kautta eri koisku ljetuksi na ku Ijetettavia tuotteita valmistavi Ita yrityksiltä  ja 
kuljetusyrityksiltä  saatu aineisto. Tulosten perusteella  on  määntetty  kulje-
tustarpeet  ja kuljetusprosessi  tuotteen valmistuspaikalta aina alukseen asti. 
Raportissa  on  yleinen  osa ja satamakohtainen osa.  Yleinen  osa  käsittelee 
yleisluontoisesti sisämaan erikoiskuljetusreittien kehittämismandollisuuksia  ja 
parantamiskustannuksia  sekä sisältää ehdotuksen enkoiskuljetusverkon 
täydentämiseksi  ja  parantamiseksi. Satamakohtaisessa osassa  on 

1) tarkasteltu yleistasoisesti Pohjois-Suomen satamista Oulun,  Ke-
min ja  Tornion satamat sekä Etelä-Suomesta Rauman  ja Kotkan 

 satamat  
2) käsitelty tarkemmin Haminan, Helsingin, Turun, Porin  ja  Vaasan 

satamat  
3) laadittu niistä satamaenkoi skuljetusreittien parantamisehdotus  ja 

taloudellisuuslaskennat.  

Satamiin suuntautuvien erikoi sku Ijetusreittien parantamisehdotus perustuu 
yritysten vastauksii  n  erikoiskuljetusten  tarpeista  ja  ongelmista. Erikoiskuijetus

-ten  ongelmat ovat useimmiten kaupunkien katuverkoilla  tai  kaupunkien alu-
eella, harvemmin muualla Suomessa. Yleisellä tieverkolla erikoiskuljetuksien 
suorittamista vaikeuttavat myös raskaita kuljetuksia rajoittavat sillat. 

Raportissa tarkemmin käsiteltyjen Haminan, Helsingin, Turun, Porin  ja 
 Vaasan kaupunkien reittien parantamiskustannukset ovat  n. 6,5  milj.  mk,  ja 

 muualla Suomessa ne ovat  n. 23,5  milj,  mk, yhteensä  30  milj.  mk.  J05  kaikki 
tutkimuksessa esitetyt parantamisehdotukset toteutetaan, saadaan  2,5  -  4,5 

 milj.  mk:n vuotuinen säästä satamaerikoi sku Ijetusten  kustan nuksissa.  

Tutki mustietojen perusteella määritettii  n  satam aerikoi sku Ijetu ksen mitoitusajo
-neuvo, jonka mitat  ja  paino ovat: korkeus  7,0 m,  leveys  8,0 m,  pituus  30,0 m 

 ja  paino  110  tonnia.  Jos  reitit parannetaan näiden arvojen mukaisiksi, voidaan 
satamaerikoiskuljetuksista suorittaa  97  %  ilman eri toimenpiteitä. 



Satamiin  suuntautuvien erikoiskuijetusreittien  kehittäminen vaatii yksityiskoh-
taista suunnittelua, päätöksen tekoa, yhteistyötä kaupunkien  ja  kuntien kans-
sa, kohteiden  ohjelmointia  ja  reittien parantamista.  



Alkusanat  

Pääosa Suomesta ulkomaille suuntautuvista suunstaja raskaista kuljetuksista 
kuljetetaan meritse rannikkosatamien kautta. Näistä valtaosa viedään sata - 
mun  tie-erikoiskuljetuksina  teitä  ja  katuja pitkin. Tässä raportissa  on  käsitelty 
maantie-erikoiskuljetuksia muualta Suomesta tärkeimpiin satamiin. Tarkemmin 
käsiteltyjä kohdesatamia ovat Haminan, Helsingin, Turun, Porin  ja  Vaasan 
satamat. Yleispiirteisesti käsiteltyjä ovat  Kotkan ja  Rauman satamat sekä 
Pohjois-Suomen satamista Oulun,  Kemin ja  Tornion satamat. Valinnat pe-
rustuvat tiehallituksen vuonna  1990  tekemään esiselvitykseen  ja  siitä saatui-
hin ausuntoihin sekä tämän tutkimuksen tietoihin. 

Tutkimuksen  on teh  nyt tiehallituksen tutkimuskeskuksen toimeksiannosta 
Insinööritoimisto  Y-Suunnittelun Kouvolan toimisto. Työtä varten muodostettiin 
työryhmä, johon kuuluivat tiehallituksesta diplomi-insinöön Jouko Kangas, 
Haminan kaupungin satamajohtaja Heimo Heikkilä sekä insinööri Juha Hämä-
läinen  ja  insinööri Vesa Koistinen  Y-Suunnittelu Oy:stä. Työhön ovat myös 
osallistuneet tiehallituksen tuotanto-osastolta tieinsinöön 011i Pyykänen  ja  tar-
kastaja Seppo Terävä. 

Tiehallituksen  tutkimuskeskus kiittää yhteistyöstä Suomen Kuorma-autoliittoa, 
Teollisuuden Keskusliittoa, edellämainittujen kaupunkien  ja  satamien yh-
dyshenki löitä, haastattelui  hin ja  kyselyi  hin  osallistuneita kuljetusliikkeitä  ja 

 teollisuusyrityksiä sekä tutkimuksessa avustaneita tiepii tien asiantuntijoita. 

Helsingissä  17.  kesäkuuta  1992  

Apulaisjohtaja 	 / ' 
Tutkimuskeskus 	 Kirill Härkänen 
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1  JOHDANTO 

Kun erittäin suuri  tai  raskas  esine joudutaan kuljettamaan kokonaisena, syy 
 on  joko taloudellinen  tai tuotantotekninen.  Taloudellinen ei tarkoita, että 

yksinomaan kuljetuskustannukset olisivat aIemmat, vaan että  koko  tuotanto-
prosessin kustannukset nousisivat ehkä huomattavastikin,  jos  esine jouduttai

-sun  kuljettamaan osina. Tuotteet ovat yleensä korkeaa ammattitaitoa vaativia 
suuria kokonaisuuksia, jotka pyritään valmistamaan tuotantopaikalla mandolli-
simman pitkälle kuljetusta rajoittavien mittojen  ja  painojen ylärajoihin. Ulko-
maille vietävien suurien  ja  raskaiden esineiden kotimainen määränpää  on 95 

 prosentissa tapauksista vientisatama, joka valitaan yleensä  sen  mukaan, 
mistä satamasta kohdemaan linjaliikenteen laivat lähtevät. Kuljetuksen 
lähtöpaikan maantieteellinen sijainti  tai ku Ijetusyhteyksien vaivattomuus  eivät 
siten ole määrääviä tekijöitä kuljetuksen kohdesataman valinnassa. Kuijetuk

-sen  reitiksi  pyritään valitsemaan suorin  ja paras  tieyhteys,  mutta reitillä olevat, 
kuljetuksen painoon  tai  korkeuteen vaikuttavat rajoitukset saattavat pidentää 
kuljetusmatkaa. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  ollut löytää vaihtoehtoisia tapoja parantaa 
mandollisuuksia kuljettaa suurikokoisia  ja  raskaita esineitä teitse ulkomaanlii-
kenteen satamiin  ja  esittää niitä koskevia toimenpiteitä. Työ jakaantuu 
sisämaasta satamlin suoritettavien erikoiskuljetusten tarpeen arviointiin sekä 
satamakohtaisii  n selvityksii n, taloudeliisuuslaskelmiin  ja  kehittämissuunnitelmi

-en  laatimiseen. 

Tutkimuksen aineisto  on  saatu  

1) aikaisemmista erikoiskuljetuksista tehdyistä tutkimuksista  
2) kandesta kyselystä, joista toinen lähetettiin suurikokoisia 

 ja  raskaita esineitä valmistaville teollisuusyrityksi  ile ja 
 toinen niitä kuijettavi  Ile kuljetusyrityksille  ja  

3) satamien, kaupunkien  ja  tiepiirien  asiantuntijoiden antami- 
na lausuntoina, tietoina  ja  muuna matenaalina. 

Tässä tutkimuksessa  on  käytetty erityisesti kanden aikaisemman tutkimuksen 
tuloksia; niistä julkaistut raportit ovat "Erikoiskuljetustoiminta Suomessa vuon-
na  1986 (1989)"  ja  'Selvitys satamiin johtavista erikoiskuljetusreiteistä  ja 

 satamien toiminnoista erikoiskuljetusten kannalta  (1990)".  

Tulevaisuuden kuljetustarpeiden arvioinnissa  on  ennusteiden perustana 
käytetty lähinnä teollisuusyritysten omia näkemyksiä  ja  tietoja erikoiskuljetus

-ten  viimeaikaisesta kehityksestä. Raportissa kuvataan lyhyesti ennusteiden 
laati mi smenetel  mä  ja  esitetään ennusteiden tärkeimmät tulokset. Yleisessä 
kehittämi ssuun nitelmassa esitetään parantamiskohteita sisämaan  ja  satamien 
välisillä yhteyksillä. Satamakohtaisissa selvityksissä  on  käsitelty kunkin kau-
pungin  ja sen  yhteydessä olevan sataman erikoiskuljetusreittien kehittämistar-
peita. Niistä  on  laadittu erikoiskuijetusreittien kehittämisehdotus. 
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2  TAUSTAT 

 2.1  Käsitteet  

Satamae nkoiskulletuksel  la  tarkoitetaan  tie I lä  suo ritettavaa erikoisku Ijetusta 
sataman  ja  muun Suomen välillä. Muut tässä raportissa erikoiskuljetuksista 
käytetyt  termit  on  selostettu julkaisussa "Erikoiskuljetustoiminta Suomessa 
vuonna  1986". 

Ylikorkeiden erikoi skuljetusten verkolla  tarkoitetaan erityisesti ylikorkeita 
kuljetuksia varten parannettua tieverkon osaa,  jota  ne voivat käyttää määrä- 
korkeuteen saakka normaalisti (raportissa käytetään määräkorkeudesta myös 
termiä reittikorkeus). Verkkoon kuuluvilla tieosuuksilla alikulkua rajoittavat 
esteet ovat joko olosuhteet huomioon ottaen riittävän korkealla  tai  niiden koh-
dalla  on  lyhyt, esteistä vapaa kiertoreitti. 

Kuljetuslupien  myöntämisen yksi nkertaistami seksi  on  eräiden kaupunkien  ja 
 kuntien katu-  ja tieverkoille  muodostettu sopimusreittien verkosto. Sopimus- 

reittejä koskevassa suosituksessa erikoiskuljetusten mittojen  ja  painojen 
ylärajasuositukset ovat korkeus  7,0 m,  leveys  6,0 m,  pituus  35 m  ja  kokonais-
paino  80 tn. 

Kohdesatamalla  tarkoitetaan satamaa, jonne erikoiskuljetus  on  tuotu muualta 
Suomesta  tai  josta  se  viedään muualle Suomeen. 

Systeemikuljetus  on  sopi musperäinen meriliikenteen kuljetus, joka tilataan 
noutamaan  tai  tuomaan lastia. (Liikennöinti voi olla lähes säännöllistä.) 

Linjaliikenne  on  säännöllistä aikatauluun sidottua merilinjaliikennettä. 

Kuivalastialus  on suuriluukkui nen  maailman meri liikenteessä käytössä oleva 
alustyyppi, jolla kuljetetaan pääasiassa irto- eli  bulk-tavaraa, kappaletavaraa, 
yksikkötavaraa  ja suuryksiköitä. Lastin  käsittely tapahtuu pääasiassa  Lo-Lo-
(lift on - lift off)  menetelmällä 

Yleislastialus  on  maailman meriliikenteessä käytössä oleva alustyyppi, jolla 
kuljetetaan yksikkö-  ja kappaletavaraa, suuryksiköitä  pääasiassa  Ro-Ro-  (roll 
on - roll off)  menetelmällä peräportin kautta  tai kansilastauksessa Lo-Lo-
menetelmällä.  

Lift on - lift off (Lo-Lo)  tarkoittaa tavaran käsittelyä joko satamanosturilla  tai 
 aluksen nosturilla.  

Roll on - roll off  (Ro-Ro)  tarkoittaa tavaran siirtämistä pyörien varassa aluk-
seen  tai  sieltä pois. 
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Europort -satama tarkoittaa satamaa, jonka Euroopan yhteisö tullee ni-
meämään Euroopan laajuisessa yleissuunnitel massaan merkittäväksi sata-
maksi,  ja  joihin merirahtiliikenne tullaan keskittämään. Linjaliikenne lisääntyy 
näiden satamien välillä. Myös Suomen metsäteollisuuden vienti tullee pääosin 
kulkemaan Eu roport -satamien kautta. Europort-satamien kehittämiseen 
tullaan sijoittamaan varoja.  

2.2  Taustatietoja 

Suuria  ja  raskaita esineitä kuljetetaan rautatiekuljetuksina, tiekuljetuksina  ja 
vesikuljetuksina  sekä meri- että sisävesiväylillä  ja  joskus myös näiden yh-
distelminä niin, että muodostuu peräkkäisten kuijetusten ketjuja. Kaikkia 
kuljetusmuotoja käytetään myös satamien kautta ulkomaille suuntautuvissa 
kuljetuksissa. Tässä tutkimuksessa  on  käsitelty  vain tie-erikoiskuljetuksia 

 yleisillä teillä, kaduilla, rakennuskaavateillä  ja  yksityisillä teillä. 

Suomesta ulkomaille suoritettiin vuonna  1986  noin  9000 erikoiskuljetusta  ja 
 niistä suomalaisin voimin perille saakka vajaa  5000  kuljetusta. Pääosa ulko-

maille suu ntautu neista kuljetuksista suoritettiin rannikkosatamien kautta 
meritse. Erikoiskuljetuksina ku Ijetettavista metalliteollisuuden tuotteista noin 

 60 %  meni vientiin ulkomaille. Yleensä nämä erikoiskuljetukset olivat yliraskai
-ta.  

Suomeen  on  rakennettu ylikorkeiden erikoiskuljetusten verkkoa vuodesta 
 1982  alkaen. Näin  on  pyritty helpottamaan korkeiden kuljetusten suorittamista 
 ja  pienentämään tällaisten kuljetusten kustannuksia. Verkolla  on  kolme eri 

reittikorkeutta, jotka ovat  6,0, 6,5  ja  7,0  metriä.  1990-luvulla  ja sen  jälkeen 
rakennettavien uusien osuuksien reittikorkeus tulee olemaan aina  7,0  metriä, 

 ja  nykyisiä  6,0  ja  6,5  metrin reittikorkeuksiakin pyritään nostamaan  7,0  metriin 
vähitellen. Vuonna  1982  päätetty tavoiteverkko  on  pääosin valmis. 

Vuonna  1990  verkon eri reittikorkeuksien mukaiset pituudet olivat: 

Reittikorkeus  (m) 
	

6,0 	6,5 	7,0 
Reitin pituus  (km) 

	
90 	3070 3430 

Yhteensä  6600 km. 

Ylikorkeiden erikoiskuljetusten  verkko muodosti hyvän lähtökohdan yleisen 
kehittämisohjelman laatimiseksi. 

Erikoiskuljetukset satamii  n  ovat kiinteä  osa  kaikkien eri  koiskuljetusten muo-
dostamaa kokonaisuutta. Niiden kuljetuksen aikana kohtaamat ongelmat ovat 
samoja kuin muillakin erikoiskuljetuksilla. Suurimmat ongelmat niin suhteessa 
muuhun liikenteeseen kuin liikenneympäristöönkin tulevat eteen yleensä 
kaupungeissa. Koska jokaiseen tutkimuksen kohteena olevaan satamaan vie-
vät erikoiskuljetusten reitit kulkevat kaupunkialueiden kautta, näitä ongelmia 
ei voida välttää. Erikoiskuljetuksille sattuu erittäin vähän liikenneonnettomuuk-
sia, koska erikoiskuljetukset ajavat hiljaa  ja  ne pyritään suorittamaan liiken-
teen hiljaisimpina ajankohtina. Kuljetukset eivät myöskään sisällä vaarallisia 
aineita. Kuljetusten turvallisuutta pyritään edistämään  sillä,  että lupamenette-
lyllä ohjataan kuljetuksia liikenneturvalliseen suoritukseen. 
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Satamissa esteen muodostavat yleensä alusten porttikorkeudet. Kun kuijetuk
-sen  korkeus  on  suurempi kuin aluksen porttikorkeus, kuljetettava esine 

joudutaan nostamaan laivaan.  Jos  satamassa ei ole sopivaa nostokalustoa, 
joudutaan  se  hankkimaan muualta. Ylimääräisten kustannusten välttämiseksi 

 on enkoiskuljetuksen  ja nostokaluston  aikataulujen täsmättävä satamassa. 
Nostokaluston kuljetus satamaan  ja  sieltä pois  on  myös yleensä erikoiskulje

-tus.  

2.3  Esiselvitys 

Tiehallitus  laati vuoden  1990  lopussa esiselvityksen 'Selvitys satamlin 
johtavista erikoiskuljetusreiteistä  ja  satamien toimin noista erikoiskuljetusten 
kannalta". Selvityksessä tutkittiin alustavasti satamiin johtavia reittejä  ja  niillä 
olevia ongelmia. Siitä pyydettiin lausunnot  mm.  Teollisuuden Keskusliitolta, 
Suomen Satamaliitolta  ja Sopimusliikenteenharjoittajat r.y. :ltä. Saaduissa 

 lausunnoissa selvitystä pidettiin tarpeellisena,  ja  esitettiin selvityksen jatkamis-
ta tarkemmalla tutkimuksella tärkeimmistä satamista. Myös Pohjois-Suomen 
merkitys satamaerikoiskuljetuksissa esitettiin selvitettäväksi. 

Esiselvitystä  on  käsitelty lyhyesti selostuksessa tutkimusaineistosta, liitteessä  

2.4  Tutkimusyhteistyä 

Tutkimusyhteistyössä  ovat olleet mukana Haminan, Helsingin, Turun, Porin  ja 
 Vaasan kaupungit sekä niiden satamalaitokset. Satamakohtaiset tarkastelut 
 on  laadittu yhdessä näiden organisaatioiden nimeämien henkilöiden kanssa. 

 Sen  lisäksi työhön ovat antaneet oman merkittävän panoksensa Uudenmaan, 
Turun, Kymen, Vaasan  ja  Oulun tiepiirien sekä tiehallituksen erikoiskulje-
tusasioita hoitavat henkilöt. Kaikki työhön osallistuneet  on  mainittu liitteessä 

 7. 

Yhteistyöosapuolien  kanssa  on  kartoitettu eri koiskuljetusreittien  ja erikoiskulje-
tusten  ongelmia aluekohtaisesti.  He  ovat ilmaisseet näkemyksensä myös 
erikoiskuijetusreittien kehittämistarpeista  ja parantamismandollisuuksista. 

 Työn tekijöiden mielestä yhteistyö edellä mainittujen yhteistyökumppanien 
kanssaon sujunut kiitettävän hyvin. 
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3  TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ  

3.1  Tutkimusaineiston hankkiminen  ja  hyväksikäyttö 

Osan tutkimusaineistoa muodostivat erikoiskuljetuksina kuijetettavia tuotteita 
valmistavilta  ja  niitä kuljettavilta yrityksiltä saadut tiedot. Niiden hankkimiseksi 
suoritettiin kysely, jonka saatekirje  ja  vastauslomakkeet  laadittiin yhteistyössä 
Teollisuuden Keskusliiton  ja  Suomen Kuorma-autoliiton kanssa. Kysely 
osoitettiin  36  suurikokoisia  ja  raskaita esineitä valmistavalle teollisuusyrityk-
selle  ja  25 kuljetusyritykselle -  niiden joukossa kaikki tärkeimmät suomalaiset 
ulkomaille erikoiskuljetuksia suorittavat yritykset; vastauksia saatiin samassa 
järjestyksessä  33  ja  24  kappaletta. Niiden lisäksi kaksi erikoiskutjetusten 
saattovalvojina toimivaa yksityishenki löä antoi osittaisen vastauksensa kulje-
tusyrityksil  le osoitettuu n  kyselyyn. Vastauksista laskettu erikoiskuljetusten 
määrä  on  noin  90 %  kaikista satamiin suoritetuista erikoiskuljetuksista. 

Teollisuus-  ja  kuljetusyrityksiltä  kyselyissä saatuja tietoja  on  käytetty hyväksi 
tässä työssä ennen kaikkea määritettäessä satamaerikoiskuljetusvirtoja  ja  - 

 reittejä muualta Suomesta satamlin, kartoitettaessa kuljetusten ongelmia  ja 
 esteitä, laskettaessa kuljetusten kustannuksia sekä tuotteiden arvoa. Ellei 

erikseen toisin sanota, raportissa esiintyvät erikoiskuljetusten määrät,  ja  muut 
lukumäärät ym. tiedot ovat kyselyjen vastauksista laskettuja lukuja.  

3.2  Tutkimusaiheen  rajaukset 

 3.2.1  Tutkimuksen kohteet 

Tutkimuksen alussa tutkimuksen varsinaisiksi kohteiksi valittiin esiselvityksen 
suositusten perusteella Haminan, Helsingin, Porin, Turun  ja  Vaasan satamat. 

 Kemin,  Oulun  ja  Tornion satamista, joita ei ollut käsitelty esiselvityksessä, 
päätettiin tehdä esiselvityksen tarkkuutta vastaava  tai  siitä vähän laajennet-
tu selvitys. Erityisesti haluttiin selvittää näiden satamien kautta kulkevien 
erikoiskuljetusten määrät. Myös  Kotkan ja  Rauman satamia käsiteltiin 
yleisluontoisesti.  

3.2.2  Tutkimuksen yleinen  osa  

Tutkimuksen yleinen  osa  käsittelee yleisluontoi sesti muualta Suomesta sata- 
mun  johtavien erikoiskuijetusreittien tarpeita, kehittämismandollisuuksia  ja  eri-
koiskuijetusreittien parantamiskustannuksia. Tutkimuksen yleinen  osa  sisältää 
myös ehdotuksen  e rikoi skuljetusverkon  täydentämiseksi  ja  parantamiseksi. 

Parannettavia  reittejä  on  kaikkiaan  23  ja  ne  on numeroitu Ri - R23. Reit-
tiosuudet  ovat pääasiassa valta-  ja  kantateitä  ja  sijaitsevat lähellä rannikkoa 

 ja  sisämaassa Etelä-, Keski-  ja  Länsi-Suomessa. Osuuksien yhteispituus  on 
1200 km  ja  parantamiskustannukset  yhteensä noin  9,5  milj.  mk. 
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Silloista  on  laadittu enllinen  29  siltaa käsittävä parantamisohjelma. Ne  on 
 esitetty taulukossa  15. Parannettavia  siltoja  on  nykyisillä  ja  uusilla reiteillä. 

Niiden parantamiskustannukset ovat yhteensä noin  16,3  milj.  mk. Silloista  osa 
 on  jo  aikaisemmin laadituissa parantamisohjelmissa. 

Yleisen osan parantamisehdotukset kustannuksi neen  on  esitetty taulukoissa 
 14 - 15  ja  kartassa  1. 

3.2.3  Tutkimuksen  satamaosa  

Erillinen selvitys  on  laadittu seuraavista satamista: Hamina,  Helsinki, Turku, 
Pori  ja  Vaasa.  Kotkan,  Rauman, Oulun,  Kemin ja  Tornion satamat  on  käsitelty 
yleistasoisesti. Tarkastellut reitit  on  ajettu autolla läpi. 

Parantamisehdotus  on  esitetty taulukoissa  8 - 12  ja  reitit karttaliitteissä  I - V 
 kartoissa  2 - 8. 

4  ERIKOISKULJETUKSET  SATAMIIN 

 4.1  Yleistä 

Satamiin johtavat erikoiskuljetukset edustavat määrällisesti pientä osaa 
liikenteestä  ja erikoiskuljetuksista  yleensä. Aiempien tutkimusten mukaan eri-
koiskuljetusten määrä  on  vajaa prosentti kaikista kuorma-autolla suoritetuista 
kuljetuksista. Kuljetusyritysten vastausten mukaan joka kymmenes  tie-erikois

-kuljetus tehdään satamaan  ja maarajalle  4 %  kaikista erikoiskuljetuksista. 

Kuljetettavan  esineen  tai  yksikön koon  tai  painon yläraja tulee jossakin 
vaiheessa vastaan kaikilla tieverkon osilla, raskaiHa  ja  korkeilla kuljetuksilla 
suhteellisesti nopeammin kuin leveillä  ja  pitkillä kuljetuksilla. Satamiin johtavi-
en erikoiskuljetusreittien ongelmat esiintyvät useimmiten kaupunkien katu-
verkoilla, ei niinkään yleisillä teillä  tai  satamien hallinnollisilla alueilla.  

4.2  Erikoiskuljetusten  määrät  

Teollisuusyritykset  antoivat kuljetettavaksi vuonna  1990  yhteensä  1230 
erikoiskuljetusta.  Niistä Helsinkiin suuntautui lähes  35 %,  Poriin runsas  20 % 

 ja  Turkuun vajaa  20 %. 

Kuljetusyritykset  tekivät vuonna  1990  yhteensä lähes  3800 erikoiskuljetusmat-
kaa. Satamaerikoiskuljetusten  kokonaismäärää voidaan arvioida kuljetusliike-
kyselyn vastauksista, koska  on  arvioitu, että vastanneet kuljetusyritykset 
kuljettivat  90 % satamii n suuntautunei  sta erikoiskuljetuksista. Kuijetusten 
kokonaismääräksi  saadaan kaikkiaan  4200 erikoiskuljetusmatkaa.  Yleisin 

kohdesatama  oli  Helsinki,  jonne vietiin yli  40 %  kaikista kuljetuksista. Seuraa- 
vaksi yleisin oli  Turku.  Kuljetusyritysten tekemät matkat  on  esitetty taulukoissa 
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3  ja  5  ja  kuljetusten määrän kehitys näkyy kuvasta  27. 

4.3  Erikoiskuljetusten  mitat  ja  painot  

Satamiln kuijeteftujen erikoiskuljetusten keskimitat  olivat: korkeus  4,7 m, 
 leveys  4,7 m,  pituus  22,0 m  ja  paino  76  tonnia.  Eri kuijetusten maksimimitat 

 ja maksimipaino  olivat: korkeus  8,0 m,  leveys  8,8 m,  pituus  64,4 m  ja  paino 
 148  tonnia. 

Erikoiskuljetusten  mittojen  ja  pal  nojakautu  man  perusteella määritettii  fl  sata-
maerikoiskuljetuksen mitoituskuljetus. Mitoitusarvot ovat: korkeus  7,0 m,  le-
veys  8,0 m,  pituus  30,0 m  ja  paino  110  tonnia. Mitoitusarvot  ovat sellaiset, 
että  90  %  kaikista tutkimuksessa mukana olleista satamaerikoiskuljetuksista 
olisi voitu suorittaa kohdesatamiin esteittä. 

Satamaerikoiskuljetusten  mittoja  ja  pal  noja  esittäviä piirroksia  on  kuvissa  19  - 
 26. 

4.4  Erikoiskuljetusten lähtäpaikat  sisämaassa  

Satamaerikoiskuljetusten  lähtö-  ja määräsatamien  välistä liikennettä  on 
 tarkasteltu teollisuuden  ja kohdesatamien  sijoittumisen mukaan laaditun liiken-

nealuejaon perusteella. Liikennealueiden  ja kohdesatamien  välillä selvästi 
eniten liikennettä oli  Tampereen  alueelta Helsingin,  Kotkan,  Haminan, Uuden-
kaupungin, Rauman  ja  Porin satamiin sekä Turun alueella sisäisiä kuljetuksia 

 ja  kuljetuksia Turun alueelta Helsinkiin. Paljon kuljetuksia oli myös Jyväskylän 
alueelta Helsinkiin  ja  Vaasaan. 

Liikennealueita  on 26  ja liikennealuejako  on  esitetty kuvassa  1. 

4.5  Erikoiskuljetusajoneuvot 

Satamaerikoiskuljetuksissa  käytetyt ajoneuvot eivät poikenneet muista 
erikoiskuljetuksissa käytetyistä ajoneuvoista. Ellei erikoiskuljetusta voida viedä 
suoraan lastauspaikalle  tai  laivaan, mikä olisi suotuisa tilanne, joudutaan 
tuote varastoimaan  tai  purkamaan satama-alueella. Purkupaikan  ja  laivan  tai 

 lastauspaikan  väliset kuljetukset tehdään yleensä trukeilla, lukeilla eli mahat-
rukeilla, kumipyöräisillä vaunuilla, vaunujonoilla  ja lauttavaunuilla.  Vaunuja 
voidaan vetää trukkien sijasta myös traktoreilla, autoilla  ja erikoisvetovaunuil

-la.  Tuotteen siirto laivaan voidaan tehdä joko  Ro-Ro  -menetelmällä  tai Lo-Lo  - 
 menetelmällä.  Lo -Lo:ssa  joudutaan käyttämään erilaisia nostureita, kuten 

maanostureita, liikkuvia autonostureita  tai  laivan omia nostureita. Sataman 
kuljetus-  ja siirtokalustolla  ei liikuta satama-alueen ulkopuolella. 
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5  TALOUDELLISUUSLASKELMAT 

5.1  Yleistä  

Erikoiskuljetuksia  koskevissa  taloudellisuuslaskelmissa  on  selvitetty toisaalta 
 enkoiskuljetusten  hyväksi esitettyjen toimenpiteiden kustannuksia  ja  toisaalta 
 enkoiskuijetusten  kuljetuskustannuksia sisämaan paikkakuntien  ja  satamien 

välisessä liikenteessä. Erityisesti  on  pyritty arvioimaan  em.  toimenpiteiden 
kautta  saavutettavia  säästöjä  kuijetuskustan nuksissa. Säästöjen  määrään 
vaikuttaa olennaisesti  se,  kuinka paljon  erikoiskuljetuksia  on  eri  yhteyksillä  ja 

 miten niiden määrät muuttuvat ajan mittaan. Viime kädessä mandolliset 
säästöt yleensä koituvat kuljetusten antajien hyväksi. 

Edellä mainittuja taloudellisia arvoja  on  pyritty vertaamaan  erikoiskuljetuksina 
kuljetettujen  tuotteiden  valmistuskustannuksiin,  myynti hintaan  tai  muuhun 
niiden arvoa  mittaavaan  taloudelliseen  suureeseen  arvostusta kuvaavan 
suhteen aikaansaamiseksi näiden kolmen  "taloudellisuusmittan  n"  välille. 

Alkuperäinen tarkoitus oli, että kyselyissä saatu  tutkimusmateriaali  sisältäisi 
 vain  tiedot  valikoiduilta teollisuuspaikkakunni Ita  satamiin  kuljetetuista  tuotteista 

 ja  erikoiskuljetuksista.  Tuloksesta ei voida kuitenkaan olla aivan varmoja, 
vaan määrä-  ja  kustannustietoihin  saattaa sisältyä myös satamista muualle 
Suomeen tehtyjä  erikoiskuljetuksia.  Koska  erikoi skuljetuksina ku Ijetetuissa 

 tuotteissa viennin osuus  on  kansantalouden kannalta merkittävin, kuljetus- 
suuntien välistä eroa ei ole ryhdytty selvittämään erikseen.  

5.2 Erikoiskuljetusten  määrän  muutosennuste  vuoteen  2010 
 mennessä 

Tulevaisuuden  kuijetustarvetta  on  pyritty arvioimaan kandesta eri lähteestä. 
Yhtenä  arvioperusteena  on  käytetty  satamaeri  koi  sku Ijetusten  määrän kasvua 
vuosien  1976  ja  1990  välillä. Toisena  arvioperusteena  ovat olleet teollisuusyri-
tysten omat arviot  erikoiskuljetusten  tarpeesta lähitulevaisuudessa.  Erikoiskul-
jetusten  määrän kehityksestä  1990-luvulla riippuu olennaisesti, mitä reittejä  tai 

 reittien osia  on  kannattavaa parantaa. 

Kuljetustarpeen arvioimiseksi vuoteen  2010  mennessä laadittiin ennuste. 
Ennusteen laatimisessa oli epävarmuustekijöitä. Ensimmäiset merkit suh-
danteiden heikkenemisestä nähtiin  jo  vuonna  1990.  Nykyinen huono taloudel-
linen tilanne, joka alkoi vuonna  1991,  aiheutti  sen,  että yritykset eivät pitäneet 
todennäköisenä tuotannon  volyymin  kasvua, eivätkä myöskään uskaltaneet 
arvioida  kuljetustarvetta  muutamaa vuotta kauemmas. Teollisuuden käsitys 
oli, että  kookkaat,  painavat, korkeaa ammattitaitoa vaativat tuotteet tullaan 
valmistamaan yhä suuremmiksi  kokonaisuuksi ksi tuotantopal  kalla.  



Satamiin johtavien erikoiskuijetusreittien kehittäminen 	 1 7  
TALO  UD  EL  LIS UUS  LAS  KE LMAT  

Ennusteen alarajaksi  on  valittu yritysten näkemys kuljetustarpeesta  ja  ylära-
jaksi  on  valittu, että kasvu jatkuu viime vuosien suuruisena. Ennusteen 
alarajan mukainen kasvu  on 1,02 kertainen  vuoteen  2010  mennessä  ja 
ylärajan  mukainen  1,6 kertainen. Kasvuennuste on  esitetty kuvassa  27. 

5.3  Kuljetuskustannukset 

Erlkoiskuljetusten  kustannukset  on  otettu tämän tutkimuksen tarkoituksiin 
vuoden  1986 erikoiskuljetuksia  koskeneesta tutkimuksesta,  ja  ne  on  korjattu 
vastaamaan kuorma-autoliikenteen perävaunuyhdistelmän syyskuun  1991  kul-
jetuskustannusindeksiä. Erikoiskuljetuksen kl lometnkustannus k.o. yhdistel-
mälle  oli  23,20  mk. Kyseistä yksikkökustannusta  on  käytetty tutkimuksessa 
kuljetuskustannusten arvioin  nissa  nil n  lyhyillä kuin pitkilläkin kuljetusmatkoilla. 
Kuljetuskustannukset olivat keskimäärin  n. 1 %  tuotteen hinnasta. 

Vuoden  1990 satamaerikoiskuljetusten  kokonaiskustannukset olivat  25  milj. 
 mk.  Jos  tässä raportissa esitetyt parantamistoimenpiteet toteutetaan, sääste-

tään kuljetuskustannuksissa noin  10 - 20 %.  Vuoden  1990 kuljetuskustannuk-
set on  esitetty taulukossa  7.  

Taulukossa  13 on  joitakin esimerkkejä kuljetusyrityksille esteiden poistamises-
ta  al heutuvista  kustannuksista.  

5.4  Erikoiskuljetusten  merkitykset 

Erikoiskuljetuksina kuijetettavat  esineet ovat pääasiassa koneita, laitteita  ja 
 niiden osia  (n. 60 %  kaikista kuljetuksista). Lähes  35 % on teollisuusproses-

seissa  käytettäviä laitteita  ja  niiden osia,  ja  loput ovat metallirakenteita, työko-
neita  ja  muovi-  ja kumiteollisuuden  tuotteita. Suurin yksittäinen tuoteryhmä 
ovat olleet puunjalostusteollisuuden laitteet  tai  niiden  osat.  Tuotteiden arvo 
vuonna  1990  vaihteli  50 000 - 20 000 000  markkaa tuotetta kohden. Niiden 
arvo oli yhteensä  3  miljardia markkaa. 

Satamaerikoiskuljetusten  osuus oli vuonna  1990  noin  1 %  kaikista merikulje-
tuksina lähteneistä tavarakuljetuksista  ja  noin  15 %  metalliteollisuuden 
kuljetuksista (painon mukaan laskettuna). Haminan, Helsingin, Turun, Porin 

 ja  Vaasan satamlin suuntautuneiden erikoiskuljetusten osuus niiden kaikesta 
tavaraliikenneviennistä oli  2,5 %,  ja  muiden selvityksessä mukana olleiden 
satamien  Kotkan,  Rauman,  Kemin,  Oulun  ja  Tornion satamaerikoiskuljetusten 
osuus oli  0,6 %.  

Kuljetusyritysten yhteinen liikevaihto vuonna  1986  oli  220  milj.  mk. Tästä 
erikoiskuljetusten osuus oli  1 20  milj.  mk. Satamaerikoiskuljetusten osuus 
kuljetusyritysten liikevaihdosta oli  25  milj.  mk. 
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6 ERIKOISKULJETUSTEN  REITTIEN PARANTAMINEN 

 6.1  Yleiset periaatteet 

Satamaerikoiskuljetusten  helpottamiseksi  ja ku Ijetuskustan  nu  sten  pienen-
tämiseksi  on  haluttu luoda yhteinen reitistö,  jota  kaikenlaiset (pitkät, painavat, 
korkeat jne.) erikoiskuljetukset voivat käyttää. Tällöin kuljetuksille voidaan 
osoittaa mitoitusajoneuvolle sopivat reitit eikä ylikorkeita  ja yliraskaita  kulje-
tuksia tarvitse ohjata eri reiteille. Vaihtoehtoiset reitit ovat kuitenkin hyväksyt-
täviä. Tavoitteeseen pääsemiseksi joudutaan kajoamaan tien yläpuolisiin  ja 

 ulkopuolisiin rakenteisiln  ja  laitteisiin sekä itse tierakenteeseen  ja siltoihin. 

Satamaerikoiskuljetusreittien kehittämispenaatteet  on  esitetty liitteessä  2. 

6.2  Reittien parantamisen painopisteet 

Tutkimuksen yhteydessä  on  selvinnyt, että satamaerikoi sku Ijetuksi  Ile sopivi m- 
mat  reitit noudattavat käytännössä niitä tieosuuksia, joista ylikorkeiden eri-
koiskuijetusten verkkokin muodostuu. Vapaan alikulkukorkeuden tavoite 
satamaerikoiskuljetuksissa  on  kuitenkin  7,0  metriä  koko reitistöllä. Ylikorkei

-den erikoiskuijetusten  reiteillä  on 22  siltaa, jotka tulisi voida kiertää. Kaupunki- 
alueiden ulkopuolella esiintyvät ongelmat  on  pääosin kartoitettu  ja  useassa 
tapauksessa ne  on  jo  otettu parantamisohjelmiin mukaan. 

Erikoiskuijetusten  ongelmat esiintyvät yleensä kaupunkialueiUa  ja  satamiin 
johtavilla katuyhteyksillä; eniten parannettavia kohtia reiteillä onkin juuri täällä. 
Muualla erikoiskuijetusten ongelmat ovat yleensä tavanomaisia. Tässä 
tutkimuksessa  on  tarkasteltu erityisesti kohdesatamien lähialueiden erikois-
kuljetusreittejä. 

Yleisen kehittämisohjelman ongelmat  ja kehittämismandollisuudet  on  esitetty 
taulukoissa  14  ja  15  ja  kartassa  1. 

Kohdesatamien kehitettävät  reitit  on  esitetty karttaliitteissä  I - V  ja  kartoissa  
2 - 6  ja  ongelmat taulukoissa  8 - 12 parantamisehdotuksineen. 

6.3  Reittien parantamiskustannukset 

Parantamiskustannukset  on  laskettu erikseen satamien lähialueiUe, silloille  ja 
 yleiselle tieverkolle. Parantamistoi menpiteiden kokonaiskustannuksiksi  tu  lee 

30,0  milj,  mk. 

Erikoiskuijetusreittien kehittämiskustannukset  muualla kuin kohdesatamissa 
ovat  23,5  milj,  mk, joista siltojen parantamiskustannusten osuus  on 16  milj. 

 mk. Satamakohtaisten parantamistoi menpiteiden kustannukset viidessä sata-
massa ovat arviolta  6,5  milj,  mk. 
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Kustannukset jakaantuvat: 

-  Hamina  1,6  milj,  mk 
-  Helsinki 2,4  milj,  mk 
-  Turku 0,7  milj,  mk 
-  Pori 0,4  milj.  mk  
-  Vaasa 1,4  milj.  mk  

Kustannukset ilmenevät yksityiskohtaisemmin taulukoista  8 - 12. 

7  SATAMAKOHTAISET TARKASTELUT  

7.1  Pohjois-Suomen satamat 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Pohjois-Suomen erikoiskuljetusten osuus 
kaikista satamien erikoiskuljetuksista  on  vähäinen. Teollisuusyrityksille 
tehdyssä kyselyssä kuljetustarpeita ei esiintynyt lainkaan  ja  kuljetusyrityksillä

-kin vain  vähäisessä määrin. Pohjois-Suomen osuus kaikista satamaerikois-
kuljetuksista oli  vain  noin  1 ...2 %.  Pohjois-Suomen teollisuuden osuus 
erikoiskuljetuksista oli niin pieni, että Pohjois-Suomen satamiin suuntautuvat 
erikoiskuljetukset tulisi keskittää joko Oulun,  Kemin  tai  Tornion satamaan. 
Tutkimuksen tulokset suosittavat satamaerikoi sku Ijetusreitin kehittämistä 
Oulun satamaan. 

Oulun  ja Kemin  välillä  on raskaille kuljetuksille  esteenä neljä siltaa. Ne  on 
 esitetty taulukossa  1 5.  

Vuoden  1990  kuljetusmäärät Pohjois-Suomen satamiin  on  esitetty taulukossa  

7.1.1 Oulu  

Oulun pääsatama  on Oritkarissa  ja  öljysatama  sijaitsee Vihreäsaaressa. 
Näihin satamiin alukset pääsevät  10 m:n kulkusyvyyteen  asti. Oulun Toppilan 
satamaan johtaa  6,1 m:n  väylä. Oulun satamien tärkeimmät vientituotteet ovat 
paperi, kartonki, selluloosa  ja  sahatavara.  Ouluun ei liikennäi linjaliikenteen 
aluksia. 

Ouluun suoritettiin vuonna  1990 182 erikoiskuljetusta.  Näistä  140  meni 
Vihreäsaareen samasta teollisuuslaitoksesta Oulusta  ja  7 Oritkarin  satamaan. 
Tarkempaa tietoa ei ollut  35  kuljetuksen määräsatamasta. 
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7.1.2  Kemi  

Kemissä  on  kaksi satamaa:  Ajoksen  ja  Veitsiluodon satamat.  Kemiin  johtaa 
 10 m:n  väylä sekä  avomereltä  että rannikkoa pitkin Oulusta. Väylät yhtyvät 

ennen  Kemiä.  Väylä jatkuu  10 m:n kulkusyvyisenä Ajoksen  satamaan. 
 Ajoksen  väylältä  erkanee  Veitsiluodon väylä, jonka  kulkusyvyys  on 7,1 m. 

Ajoksen  väylien syventämistä  11 m:n väyläksi on  alustavasti tutkittu. Meren-
kulkuhallituksen selvityksen mukaan  syventämiselle  ei ole kuitenkaan kulje

-tustaloudellisia  perusteita.  Kemin  satamien tärkeimmät  vientitavarat  ovat 
paperi,  kartonki,  selluloosa, puutavara  ja  nkasteet.  

Kemin  satamien kautta kuljetettiin vuonna  1990 20 enkoiskuljetusta.  Näistä 
 17  suoritettiin  Ajoksen  satamaan. Tarkempaa tietoa ei ollut  3  kuljetuksen 

 määräsatamasta.  

7.1.3 Tornio  

Torniossa sijaitsee  Röytän  satama.  Sinne  erkanee  7,0 m:n  väylä  Ajoksen  10 
m:n  väylältä. Tärkeimmät  vientiartikkelit  ovat  ferrokromi  ja  teräsaihiot. Räytän 

 satamaan suoritettiin vuonna  1990 10 erikoiskuljetusta. 

7.2  Rauma 

Rauman satamaan johtaa eteläinen  9,0 m:n  väylä  ja  pohjoinen  Valkeakann 
 6,5 m:n  väylä. Satamassa  on  useita  kuivalastilaitureita, öljylaituri  ja  kaksi 
 kemikaalilaituria.  Rauman satama  on  kemiallisen metsäteollisuuden vienti-  ja 

 tuontisatama.  Satamasta viedään  mm.  paperia, selluloosaa sekä kartonkia. 
Lisäksi satamassa  on mm.  vilja- ja  transiitoliikennettä.  Satamassa  on  omat 
alueensa  irtolastiliikenteelle,  kemiallisen metsäteollisuuden tuotteille,  kemikaa

-Ii-  ja  transiitoliikeenteelle  ja  öljyliikenteelle.  Voimakkaimmin kehittyvät  Petäjäk
-sen ja  lsohakunin  satamat. Raumalle suoritettiin vuonna  1990 155 erikois

-kuljetusta.  

7.3  Itäisen Suomenlanden satamat (Haminan  ja Kotkan  sata 
 mat)  

Itäisen Suomenlanden alueella Hamina  ja Kotka  sijaitsevat lähellä toisiaan  ja 
 erikoiskuljetusten  kannalta niiden ongelmat ovat paljolti yhteisiä. Haminan  ja 

Kotkan  satamat ovat maan suurimpia vienti-  ja  kauttakulkuliikennesatamia. 
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7.3.1  Hamina  

7.3.1.1  Haminan satama 

Haminan satama sijaitsee Hillonniemellä. Kaikki erikoiskuljetukset lastataan 
 ja  puretaan siellä. Haminan muita satamanosia ovat Hailikari  ja  öljysatama 

 sekä Tervasaaren matkustajasatama. Niillä ei ole merkitystä erikoiskuljetusten 
kannalta. Kaikki satamat kuuluvat samaan halli nnolliseen yksikköön. Haminan 
väylä erkanee  Kotkan  10,0  m:n väylästä Kaunissaaren  pohjoispuolella.  Sen 

 väyläsyvyys  on  myös  10 m.  Haminan sataman suurkäyttäjänä  on  Kymen-  ja 
 Vuoksenlaakson  metsäteollisuus. 

Haminan sataman sijainti lähellä Venäjän rajaa saattaa tulevaisuudessa 
johtaa siihen, että Euroopasta  ja  muualta maailmasta tuodaan tuotteita 
laivoilla Haminaan  ja  kuljetaan sieltä rautateitse  tai  maanteitse  edelleen 
Pietarin kautta muualle Venäjälle  ja  ehkä myös muihin  IVY-maihin. Haminan 
satamaan suoritettiin vuonna  1990  kaikkiaan  190  erikoiskuljetusta.  

7.3.1.2 Erikoiskuljetusreitistän  ja  sataman nykytila 

Lännestä satamaan johtavalla reitillä (Ensontiellä)  on  viidessä kohtaa johto 
esteenä. Vapaa alikulkukorkeus johtojen kohdalla  on 6,2 m.  Idästä  ja  poh-
joisesta saavuttaessa  on  esteenä Syväsatamantiellä  p0  rtaaleja, puoliportaa

-leja,  kaapeleita  ja  telejohtoja.  Niitä  on  yhteensä  28.  Reitin kuljetuskorkeus  on 
 alle  5,35 m.  Kaupunkialueen  esteistä hankalin  on  Mullinkosken  silta, jonka 

kantavuus  on 50  tonnia  (kokonaispaino). Satamatoimintojen  ja  -laitteiden 
osalta Haminassa ei ole ongelmia.  

7.3.1.3 Erikoiskuljetusreittien  parantaminen 

Lännestä satamaan johtava reitti voidaan parantaa  7,0  metrin reitiksi poista-
maIla mainitut pistekohtaiset esteet. Syväsatamantiellä  on  niin paljon esteitä, 
että ei ole taloudellista parantaa sitä satamaerikoiskuljetusreittinä, vaan  se 

 tulisi korvata uudella kantatien  61  reittiosuudella Husula -  Summa.  Mullinkos
-ken  sillan  kiertämiseksi  on  kaksi mandollisuutta. Toinen vaihtoehto  on  kään-

tyä Rautatienkadulta Mannerheimintielle  ja  jatkaa Pirkantietä pitkin  Mul - 
linkoskentielle  ja  toinen kiertää Haminan kaupungin keskusta kokonaan reittiä 
Kekkosenkatu - Kalevankatu - Sivatin  Pt 14685  - kt  61.  

Haminan satamaeri koiskuljetusreittien kehittämisehdotus  on  esitetty taulukos-
sa  8  ja  parannettavat  reitit kartassa  2  ja  karttaliitteessä  I.  
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7.3.1.4  Reittien  parantamiskustannukset  ja  parantamisen 
kannattavuus  

Ensontiellä  olevien esteiden  poistokustannukset  ovat  100 000  mk. Haminan 
kaupungin suunnitelmissa  on  rakentaa  Kalevankadulle  uusi osuus. Siitä 
saadaan sopiva  erikoiskuljetusten  reitti, kun  tilantarvevaraukset  
otetaan huomioon.  Koko  hanke maksaa noin  1 ,5  milj,  mk. 

Yhden satamaan  erikoiskuljetuksena kuljetetun  esineen arvo oli vuonna  1990 
 keskimäärin  200 000  mk,  ja  kaikkien  kuljetettujen  esineiden  kokonaisarvo  oli 

 42  milj,  mk.  Kuljetuskustannukset  olivat  1 250 000  mk.  Jos  kaikki  liitteissä 
 esitetyt  parantami  stol  menpiteet  toteutetaan, saadaan  satamaerikoiskuljetusten 

kuljetuskustannuksissa  130 000  markan  vuotuinen säästä.  

7.3.2  Kotka 

Kotkan  satamaan johtaa  Orrengrundin  kautta  10,0 m:n  väylä.  Kotkan  satama 
muodostuu useista eri  satamanosista  ja  laitureista.  Kotkan  kaupunki omistaa 

 Kantasataman,  Hietasen, Puolan laiturin,  Sunilan  laiturin  ja  äljysataman. 
 Lisäksi  Kotkassa  on Mussalon Häyryvoima  Oy:n öljy-  ja  hiililaituri  sekä 

 Mussalon syväsatama,  jonne johtaa  1 5,3  metrin väylä. Vuonna  1990  Kotkan 
 satamiin suoritettiin  278 erikoiskuljetusmatkaa.  

Tässä tutkimuksessa  on  selvitetty  vain  Haminan sataman  erikoiskuljetusreit
-tien parantamista, vaikka Kotkaan suoritettiin vuonna  1990  enemmän  erikois

-kuljetuksia kuin  Haminaan.  Perusteena  on  ollut  se  käytännön seikka, että  jo 
 esi  selvitystä tehtäessä oli nähtävissä, että  Kotkan  alueen  liikennejärjestelyjen 

 nykyisen kehitysvaiheen aikana nimenomaan  ylikorkeille erikoiskuljetuksille 
 voitaisiin järjestää reitit huomattavasti helpommin  Haminaan  kuin Kotkaan. 

Ratkaisu Haminan hyväksi nyt ei estä vastaavan selvityksen tekemistä 
 Kotkan  satamista myöhemmin. Itse asiassa tämän tutkimuksen myötä onkin 

 tullut  esiin tällaisen selvityksen tekemisen tarve.  

7.4 Helsinki 

7.4.1  Helsingin satama  

Helsinki on  maan suurin julkinen satama  ja  se on  erikoistunut  yksikkötavara
-ja  matkustajaliikenteeseen. Satama palvelee pääkaupunkiseudun  ja  eteläisen 

Suomen tarpeita.  Päävientiartikkelit  ovat  kappaletavara  (erillisenä kuljetettava 
tavara),  metallituotteet  ja  paperi. Helsingin satamaan johtaa mereltä kaksi 

 pääväylää.  Harmajan kautta,  Kustaanmiekan  salmen läpi tulee  Kruunuvuoren
-selälle  9,6 m:n  väylä, josta pääsee edelleen 

-Laajasalon  öljysatamaan  
-Herttoniemen  öljysatamaan  
-Sörnäisten  huh-  ja Ro-Ro-satamaan 
-Eteläsatamaan  ja  

Katajaluodon länsipuolitse  johtaa  11,0 m:n  väylä Länsisatamaan. Helsingin  
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kaupungin tarkoituksena  on 1990-luvulla syventää Sörnäisten satama  12,0 
m:n haraussyvyyteen,  joka vastaa  10,5 m:n kulkusyvyyttä.  

Helsingin satama  on  maamme tärkein erikoiskuljetussatama,  sillä sinne 
 suoritetaan noin  40 %  kaikista erikoiskuljetuksista. Erikoiskuljetusten kannalta 

tärkeimmät satamat ovat Länsisatama  ja Sörnälnen.  Helsinkiin tuoduista 
enkoiskuljetuksista Länsisataman osuus oli vuonna  1990 65 %  ja Sörnälsten 

 osuus  30 %. 

7.4.2  Erikoiskuljetusreitistän  ja  sataman nykytila 

Kuljetukset Helsingin satamiin kulkevat kaupunkialueella katuverkon kautta. 
Enkoiskuljetusten ongelmana ovat raitiotielinjat, joita  on  paljon  ja  sijaitsevat 
strategisissa kohdissa. Lisäksi kaupungin  vilkas  liikenne  on  omiaan vai-
keuttamaan erikoiskuljetusten suorittamista keskeisillä paikoilla sijaitseviin 
satamiin. Länsisatamaan pääsee  alle  5,50 m  korkeilla  ja Särnäisten  satamaan 

 alle  5,20 m  korkeilla kuljetuksilla. Ylikorkeiden erikoiskuljetusten verkko 
ulottuu  n. 1,5  km:n päähän Länsisatamasta  ja  8,5  km:n päähän Sörnälsten 
satamasta. Länsisatamaan tullaan reittiä Länsiväylä - Lauttasaarentie - Länsi- 
satama. Sörnälsten satamaan tullaan reittiä kehä  Ill - Koskelantie -  Hämeen-
tie - Kyläsaarentie -  Sörnäisten satama. 

Satamaerikoiskuljetusreitit  on  kuvattu kartassa  3  ja  liitteessä  3  sekä karttaliit
-teessä Il. 

Länsisataman  reitin käytön tekee vaikeaksi ahtaan Reimarlan asuntoalueen 
läpi kulkeva reitti. Reitillä  on Piispankatu,  joka  on  suljettu betoniporsain muilta 
kuin kevytllikenteeltä. Erikoiskuljetukset saavat kuitenkin käyttää reittiä. 
Pysyvän reitin rakentamista  on  vaikeuttanut Ruoholanden alueen rakenta-
minen, joka siirtää väyliä yhä uusiin  ja  uusiin paikkoihin. Reittisiirtojen yh-
teydessä ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota enkoiskuljetusreitin riittävän 
osoittamiseen. Erikoiskuljetukset  on  viety satamiln mistä  on  parhaiten päästy. 

Tutkimuksessa  on  ilmennyt satamatoi mi ntoje  n  osalta nostokalustossa joitakin 
puutteita Länsisatamassa  ja Sörnälsten  satamassa, jossa  mm. pukkinosti men 
on  mainittu olevan vanhanaikainen. Lisäksi Helsingin satamiln  on  toivottu  0,5 
- 1,0 m  korkeita ajosiltoja  tai -luiskia,  joilta voisi lastata koneita ym. kuljetus-
ajoneuvoon.  

7.4.3  Erikoiskuljetusreitin  parantaminen 

Länsi satama: 

Tutkimisen arvoinen reitti raitiotiejohtojen ohittamiseksi  on  osuus Lauttasaa-
rentie - Tammasaaren laituri - Morsiamenkatu. Kaapelitehtaan piha-alue tosin 

 on  andas  ja  alue  on  lisäksi vuokrattu veneiden sällytyspaikaksi. Todennä-
köisenä vaihtoehtona  on  nykyisen reitin' säilyminen toistaiseksi (reitti  I-Ill).  Täl-
löin Länsisatamaan pääsee  5,0 m:n kuljetuksilla  vapaasti,  6,0 m:n kuljetuksilla 

 lankoja nostamalla  ja  sitä korkeammille kuljetuksille raitiotiejohdot joudutaan 
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katkaisemaan. Helsingin kaupunki  on  alustavasti suunnitellut  sillan  rakenta-
mista Ruoholanden yli suoraan Tammasaaren laiturin kohdalta Länsisata-
maan, jolloin erikoiskuljetukset pääsisivät satamaan kohtaamatta esteitä. 

Sörnäisten satama: 

Hämeentiellä oleva raitiotie  on  esteenä reitillä, josta nykyisin viedään erikois-
ku ljetuksia Sörnäisten satamaan. Reittiä olisi mandollista parantaa kandella 

 en  tavalla. Vaihtoehdossa  1  reitti voitaisiin viedä Kokkosaarenkadun,  Arabian- 
rannan, Kaanaantien  ja  Hämeentien kautta. Osuus  Arabian  rannassa  on  kui-
tenkin täyttömaata, jonka geoteknisen vakavuuden riittävyyttä  on  syytä 
epäillä, koska  sen  ominaisuuksia ei tunneta. Tähän liittyvät seikat tulisi 
selvittää, ennen kuin erikoiskuljetusten reitti voidaan rakentaa  sinne.  

Vaihtoehdossa  2  reitti tuotaisiin Hämeentielle juuri ennen linjan nro  6 pääte-
pysäkkiä.  Tällöin raitiotien ajojohtimien kannatinharukset pitäisi poistaa noin 

 50  metrin matkalta Hämeentien itäisen ajoradan yläpuolelta. Tämä olisi 
mandollista esimerkiksi,  jos  raitiotien  läntistä raidetta siirrettäisiin kadun reu-
naan päin  ja  väliin rakennettaisiin ajojohtimia varten pylväät, joiden orsien 
varaan ajojohtimet ripustettaisiin. Näin erikoiskuljetuksi  Ile  esteinä olevat 
kadun yläpuoliset rakenteet saataisiin poistetuiksi toiselta ajoradalta, mikä 
käytännössä riittäisi erikoiskuljetusten tarpeisiin. Lisäksi esteenä  on  vielä 
kokoportaali,  jota  kaupunki ei mielellään nosta ylemmäksi siitä kaupunkikuval

-le  aiheutuvan haitan vuoksi. Muut esteenä olevat johdot  on  mandollista 
nostaa yli  7,0 m:n  korkeuteen  tai  viedä kaapelina ne katujen ali. 

Parannettavat  reitit  on  kuvattu kartassa  3  ja  taulukossa  9  sekä esitetty 
karttaliitteessä  Il.  

7.4.4  Reittien  parantamiskustannukset  ja  parantamisen 
kannattavuus  

Ehkoiskuljetusreittien parantamiskustannukset Sörnäi  sten  satamaan ovat  400 
000  mk  ja  Länsisatamaan  2 000 000  mk. Yhden satamaan erikoiskuljetuk

-sena  kuljetetun  esineen arvo oli vuonna  1990  keskimäärin  2,3  milj.  mk  
(vaihtelivat  150 000  mk:sta  15 000 000 mk:aan),  ja  kaikkien kuljetettujen 
esineiden kokonaisarvo oli  1  miljardi markkaa. Kuljetuskustannukset olivat  8 
200 000  mk.  J05  kaikki liitteessä esitetyt parantamistoimenpiteet toteutetaan 
saadaan Helsingin satamaerikoisku ljetuksissa  700 000  mk:n vuotuinen 
säästö. 
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7.5 Turku 

7.5.1  Turun satama 

Turun matkustaja-  ja kuivalastisatamaan  johtaa  10 m:n  väylä  ja  Pan sion 
äljysatamaan 9,0 m:n  väylä Ruissalon pohjoispuolitse. Merenkulkuhallituksen 

 on  tarkoitus tutkia Pansion väylän syventämistä yhdessä Turun kaupungin 
kanssa. Turun satamassa  on  merkittävä lauttaliikenteen terminaali, jonka 
kautta kulkee valtaosaltaan ns. arvotavaraa kuten elintarvikkeita, elektroniik-
kaa, valmisvaatteita, painotuotteita  ja  koneita. Turussa  on pääsataman  lisäksi 
öljysatama, johon ajetaan lähes samaa reittiä kuin pääsatamaan.  

7.5.2  Erikoiskuljetusreitistän  ja  sataman nykytila 

Turussa  on  ongelmana Suikkilantiellä oleva Uudenkaupunginradan alikulku- 
silta, jonka alikulkukorkeus  on 4,35 m. Se  pystytään kiertämään viereisestä 
tasoristeyksestä, joka  on  suljettu lukitulla puomilla. Puomin aukaisemisesta 
sovitaan Turun aseman junansuorittajan kanssa etukäteen jokaisen eri-
koiskuljetuksen yhteydessä. 

Valtionrautateiden suunnitelmissa  on sähköistää  Uudenkaupungin  radan 
 osuus Turun asema -  Turku-halli viimeistään vuonna  1995.  Tämän jälkeen 

suurin alikulkukorkeus tasoristeyksessä  on 6,5  metriä ilman, että ajojohtimiin 
joudutaan koskemaan. Yli  4,5  metriä korkeiden kuljetusten ajaksi ajojohtimet 
joudutaan kytkemään jännitteettämäksi  ja maadoittamaan.  Turun satamaan 

 on  avattava ennen  radan sähköistämistä  uusi yhteys, jonka alikulkukorkeuden 
tulee olla  7,0 m. 

7.5.3  Erikoiskuljetusreittien  parantaminen 

Satamaerikoiskuljetusten  reittien parantamiseksi  on  selvitetty useampia 
mandollisuuksia. Yhtenä mandollisuutena  on  parantaa Haunistentien turvalli-
suutta  ja  selvittää Kuloisten risteyssillan kantavuus  ja sillan  mandollinen pa-
rantaminen. Konsantie  ja Pernontie  välittävät liikennettä asuntoalueen kautta, 

 ja  Raision kaupunki ei kannanotossaan suosittele k.o. vaihtoehtoa. Raision- 
joen sillalle  on  tehtävä kantavuusselvitys. Reittiä käyttäisi vuosittain noin  120 
satamaerikoiskuljetusta.  

Toisena mandollisuutena  on  selvitetty erillisen erikoiskuljetusyhteyden raken-
tamista Raision  ja Kuloisten risteyssiltojen  välille  vt  8  itäpuolelle. Raision 
risteyssi  Ilan  kohdalla jouduttai  si  in  ajamaan kiellettyyn ajosuuntaan. Kuloisten 
risteyssillan kohdalla tulisi käytöstä pois ollut ramppi ottaa uudestaan käyt-
töön. Lisäksi erillisen erikoiskuljetustien rakentamisessa aiheuttaisivat lisäkus

-tan nuksia mm.  mandolliset pohjanvahvistustoi menpiteet.  

Kolmas  mandollisuus  on  viedä reitti Rauman suunnalta Raision kaupungin 
lähivuosina rakentavan Voudinkadun jatkeen kautta Raision liittymään. 
Voudinkadun jatkeelta olisi rakennettava jatkoyhteys valtatielle  8.  Raision 
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liittymästä olisi yhteys vt:lle  8  nykyisen  rampin  kautta. Helsingin  ja Tampereen 
 suunnasta reitti kulkisi Raision risteyssillan itäisen  rampin  kautta vt:lle  8. 
 Rampilla  jouduttaisiin ajamaan kiellettyyn ajosuuntaan. Yhteys vt:ltä  8 Ku- 

loisten nsteyssillan kohdalla edellyttäisi  rampin  rakentamista Raisiontielle 
Kuloisten risteyssillan länsipuolelle.  Rampin  toteuttaminen ei ole teknisesti 
mandollista tilanpuutteen vuoksi. 

Kehittämiskelpoisin  reitti  on  valtatieltä  8  Raision entasoliittymän  rampin  kautta 
kantatielle  40,  siitä edelleen Haunistentietä  ja Raisiontietä  pitkin Raision 
puolelle  ja  sieltä satamaan. 

Eri vaihtoehdot  on  esitetty  I  iltteessä  4. 

7.5.4  Reittien parantamiskustannukset  ja  parantamisen 
kannattavuus 

Reitin parantamiskustannukset ovat noin  700 000  mk. Yhden satamaan 
erikoiskuljetuksena kuijetetun esineen arvo oli vuonna  1990  keskimäärin  750 
000  mk,  ja  kaikkien kuljetettujen esineiden kokonaisarvo oli  500  milj,  mk. 
Kuljetuskustannukset olivat  2,7  milj.  mk.  Jos  kaikki liitteessä esitetyt  paranta-
mi stoi menpiteet  toteutetaan saadaan satamae  ii  koi sku ljetuksissa  600 000 

 mk:n vuotuinen säästä.  

7.6 Pori 

7.6.1  Porin satama 

Porissa  on  kolme satamaa: Porin syväsatama Tahkoluodossa, Tahkoluodon 
äljysatama  ja Mäntyluodon  satama. Tahkoluodon uuteen syväsatamaan 
johtaa luoteesta vuonna  1986  valmistunut  15,3  m:n  väylä. Käytössä  on  myös 
vanha  10  m:n  väylä, joka johtaa myös öljysatamaan. Mäntyluodon satamaan 
pääsee kahta meriväylää pitkin. Lounaasta tulee  8,0  m:n  pääväylä  ja  lännestä 

 7,3  m:n  väylä. Porin kaupungin tavoitteena  on  laajentaa Mäntyluodon sata-
maa Kallonlanden alueelle  ja  samalla saada uusi satamanosa  ja tuloväylä  10 

 m:n kulkusyvyyttä  vastaavaksi. Porin syväsatama  on  valtakunnallisesti tärkeä 
kivihlilen tuontisatama. Mäntyluodon satama  on  Suomen suurin sahatavaran 
vientisatama.  Se on  satamaerikoiskuljetusten  kannalta toimiva satama.  

7.6.2  Erikoiskuljetusreitistän  ja  sataman nykytila 

Vaasasta tulevalla reitillä  on  ongelmana Länsitien siltojen kantavuus erittäin 
raskailla kuormilla. Sillat  on  mitoitettu nykyisille suunnittelukuormille, mutta 
niiden jännevälit ovat pitkiä eikä niille voida päästää erittäin raskaita kuijetuk

-sia.  Sillat voidaan kuitenkin kiertää Porin keskustassa olevan Linnan  sillan 
 kautta. Tällöin joudutaan ajamaan yksisuuntaisilla kaduilla kiellettyyn ajosuun-

taan. Muita ongelmakohtia ovat Suntinojan silta  ja  Levon nsteyssilta.  Sun- 
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tinojan  siltaa kierrettäessä Rantakulma-nimisen kadun jatke joudutaan 
vahvistamaan tilapäisesti teräslevykatteella, kun kuormat ovat erittäin raskaita 
(akselipaino  yli  25  tonnia).  Levon risteyssilta joudutaan kiertämään yksityisen 
tien kautta, tosin erittäin harvoin. Tahkoluodon sataman reitillä  on  esteinä  6,2 

 m:n  korkeudella oleva putki  ja Reposaaren  silta, jonka kantavuus ei riitä,  jos 
 kuljetus  on  erittäin  raskas. Tahkoluodon  satamaan ei ole tarkoitus rakentaa 

erikoiskuljetusten reittiä.  Jos  laivan lähtöpaikka  on  kuitenkin Tahkoluodossa, 
voidaan erikoiskuljetettavat esineet siirtää  sinne proomulla Mäntyluodosta.  

7.6.3 Erikoiskuljetusreittien  parantaminen  

On  mandollista nostaa Linnan  sillan  kautta pohjoiseen menevä reittikorkeus 
 7,0  m:iin  osuudella Linnan silta - Valajankatu -  vt  8.  

Ahlaistentie Ämttööstä Reposaareen  valmistuu vuonna  1993.  Ämttööstä  on 
 mandollista rakentaa  7,0  m:n  reitin jatkoyhteys vt:lle  8  ja vt:lle  23.  Tahko-

luodosta  on  silloin poistettava  6,2  m:n  korkeudessa oleva putki  tai  nostettava 
 se 7,0  m:iin.  

7.6.4  Reittien parantamiskustannukset  ja  parantamisen 
kannattavuus 

Parantamiskustannukset  ovat noin  400 000  mk. Yhden satamaan erikoiskul-
jetuksena kuljetetun esineen arvo oli vuonna  1990  keskimäärin  4,1  milj.  mk  
(vaihtelivat  150 000  -  20 000 000  mk),  ja  kaikkien kuljetettujen esineiden 
kokonaisarvo oli  1,2  miljardia mk. Kuljetuskustannukset olivat  2,0  milj.  mk. 

 Jos  kaikki liitteessä esitetyt parantamistoimenpiteet toteutetaan, saadaan 
satamaerikoiskuljetuksissa  400 000  markan  vuotuinen säästä.  

7.7 Vaasa 

7.7.1  Vaasan satama 

Satama  on  pääasiassa matkustaja-  ja autolauttasatama  sekä öljyn  ja  hiilen 
tuontisatama.  Se  sijaitsee pitkän väylän päässä. Vaskiluodon satamaan 
johtaa  9,0  m:n laivaväylä  lännestä sekä pohjoisesta ns. Ritgrundin  4,8  m:n 

 väylä, joka kulkee Raippaluodon itäpuolella. Vaskiluodon sataman lisäksi 
Vaasassa  on  sisäsatama,  jonne tulee  4,5  metrin laivaväylä. Sataman kautta 
kulkee nyt  vain  tavaraliikennettä,  mutta Vaasan kaupunki suunnittelee myös 
henkilöliikenteen aloittamista sitä kautta. Satamassa  on 1000  tonnin  raskas-
kuljetusramppi. 
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7.7.2  Erikoiskuljetusreitistän  ja  sataman nykytila 

Vaskiluodon  satamaan suuntautuvalla reitillä  on Vaskiluodon  silta, joka 
rajoittaa yli raskaita enkoiskuljetuksia. Sellaiset kuormat, joita ei voida kuljettaa 
tietä pitkin Vaskiluotoon,  on  mandollista viedä  sinne  rautatiekuljetuksina. 

 Lisäksi Vaskiluodon reitillä  on  joitakin korkeusesteitä  mm. Reininkadun 
 yläpuolella  5,7 m:n  korkeudessa olevat äljyputket. Näiden rajoitusten vuoksi 

raskaat  ja  hieman korkeammat enkoiskuljetukset viedään Vaasasta mieluum-
min Mäntyluodon satamaan kuin Vaskiluotoon. Sisäsatamaan voitaisiin  kyllä 

 viedä edellistä painavampia yliraskaita kuljetuksia, mutta  sinne  johtaa  vain 4,5 
 metriä syvä laivaväylä. 

Vaasan kaupungin erikoiskuljetuksista vastaavat viranomaiset pitävät ongel-
mana polttonesteiden  ja  vaarallisten aineiden kuljettamista Vaasan katukatu-
verkon kautta.  Se  ei kuitenkaan kuulu tähän tutkimukseen.  

7.7.3  Erikoiskuljetusreittien  parantaminen 

Vaasassa  on  tarpeen ylläpitää  ja  kehittää myös sisäisiä yhteyksiä suurimmis-
ta teollisuuslaitoksista sekä Vaskiluodon satamaan että sisäsatamaan. Vaski- 
luodon satamaan olisi rakennettava  7,0 m:n  reitti valtatien  3  suunnasta.  Se 

 edellyttää Korkeamäen  rampin  portaalien  ja  Rantamaantien johtojen  nosta-
mista  7,0 m:iin,  ja  myös Vanhan Vaasan kadun  ja  Vesilaitoksentien  kor-
keusesteet (portaalit)  on  nostettava  7,0  metriin. Kun moottoritie  on  rakennettu 
Pitkämäen  ja  Helsingbyn  välillä, toimii rinnakkaistieksi jäävä nykyinen valtatie 
edelleenkin erikoiskuljetusreittinä. 

Vaasan seudun  tie-  ja  katuverkkosuunnitelmassa  on  esitetty  3  vaihtoehtoa 
tieyhteyden rakentamiseksi valtatieltä  3 Sundomiin. Sundomista  voidaan 
edelleen kehittää reittiä Vaskiluodon satamaan.  Jos  Vaasan ulkosatamatoi

-minnot  siirtyvät Raippaluotoon, tulee  sinne  rakentaa satamaerikoiskuljetus-
reitti.  

7.7.4  Reittien parantam iskustannukset  ja  parantamisen  kan 
nattavuus  

Reittien parantamiskustannukset ovat  1 400 000  mk. Yhden satamaan 
erikoiskuljetuksena kuljetetun esineen arvo oli vuonna  1990  keskimäärin  1,25 

 milj,  mk,  ja  kaikkien kuljetettujen esineiden kokonaisarvo oli  200  milj,  mk. 
Kuljetuskustannukset olivat  1,2  milj,  mk.  Jos  kaikki liitteessä esitetyt  paranta

-mistoimenpiteet  toteutetaan, saadaan satamaerikoiskuljetuksissa  200 000 
 mk:n vuotuinen säästä. 
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Kartat: 
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2. Erikol skuijetusreitit  Haminan satamaan  
3. Enkoiskuljetusreitit  Helsingin satamli  fl 
4. Eri koi sku Ijetusreitit Turun satamaan  
5. Erikoiskuljetusreitit  Porin satamaan  
6. Erikoi skuljetusreitit  Vaasan satamaan  
7. Erikoisku Ijetusreitit  Oulun satamaan  
8. Erikoiskuljetusreitit  Kemin ja  Tornion satamiin  

Taulukot:  
1. Kuljetukset Pohjois-Suomen satamiin vuonna  1990 
2. Kuljetukset satamien  ja  liikennealueiden välillä (teollisuus- 

yritykset)  
3. Kuljetukset satamien  ja  liikennealueiden välillä (kuljetusyri-
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14. Satamaerikoiskuljetusreittien parantamis-  ja  rakentamis
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15. Satamaenkoiskuljetusreiteillä  olevien siltojen parantamis-

kustannukset  
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2. Erikoiskuljetukset  Haminan satamaan vuonna  1990  (kulje-

tusyritykset)  
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tusyritykset)  
5. Erikoiskuljetukset  Helsingin satamiin vuonna  1990  (teolli-

suusyntykset)  
6. Erikoiskuljetukset  Turun satamaan vuonna  1990  (kulje-

tusyritykset)  
7. Erikoiskuljetukset  Turun satamaan vuonna  1990  (teolli-

suusyritykset) 
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8. Erikoiskuljetukset  Porin satamaan vuonna  1990  (kulje-
tusyritykset)  

9. Enkoiskuljetukset  Porin satamaan vuonna  1990  (teollisuus 
yritykset)  

10. Erikoiskuljetukset  Vaasan satamaan vuonna  1990  (kulje-
tusyntykset)  

11. Erikoiskuljetukset  Vaasan satamaan vuonna  1990 (teolli-
suusyritykset) 

12. Erikoiskuljetukset  Kotkan  satamaan vuonna  1990  (kulje-
tusyritykset)  

13. Enkoiskuljetukset  Kotkan  satamaan vuonna  1990 (teolli-
suusyritykset) 

14. Erikoiskuljetukset  Rauman satamaan vuonna  1990  (kulje-
tusyritykset)  

15. Erikoiskuljetukset  Rauman satamaan vuonna  1990 (teolli-
suusyritykset) 

16. Erikoiskuljetukset  Tornion satamaan vuonna  1990  (kulje-
tusyritykset)  

17. Erikoiskuljetukset  Kemin  satamaan vuonna  1990  (kulje-
tusyntykset)  
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22. Kuljetusmäärien kertymät luokiteltuina  painojen mukaan  
23. Havainnollinen  kuva  erikoiskuljetusten  mitoista  ja  painoista  
24. Havainnollinen  kuva  erikoiskuljetusten leveyksistä  ja kor 

 keuksista  
25. Havainnollinen  kuva  erikoiskuljetusten pituuksista,  kor-

keuksista  ja  leveyksistä  
26. Havai nnolli nen  kuva  enkoisku Ijetusten satamakohtaisista 

 mitoista  ja  painoista  
27. Kuljetusennuste  vuoteen  2010  mennessä 
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 Il  Erikoi skuljetusreitit  Turun satamaan  
IV Erikoiskuljetusreitit  Porin satamaan  
V Erikoiskuljetusreitit  Vaasan satamaan 
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SataIin  j  ohtvien erikoiskulj etuzrei ttien kehittinen  

TAULUKKO  1  

KULJETUKSET POHJOIS-SUOMEN 
SATAMIIN VUONNA  1990  

Kaupunki Satama 	 KüIj.tkm  
Oulu  

Kemi  

Tornio 
Röyttä 	 10  
Yhteensä 	 10 

IKaikki.yhteensä . 	212 

Vihreäsaaren kuijetusten  lähtöpaikka oli  Oulu  



Satatin  j  obtvien erfkoiku1J etureittfen kehlttälncn  

TAULUKKO  2  

KULJETUKSET SATAMIEN  JA  LIIKENNEALUEIDEN VÄLILLÄ 
 (Teottisuusyritysten  mukaan) 

Kaupunki  Liikennealue  
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	il 	12 	13 	14 	IS 	16 	17 	8 	9 	20 	21 	22 	Vhten 

Ha,nina  2  lO  12  

Hanko  12 1 13  

Hetsrnki  16 34 33 5 46  -  83 5 155 38 lo 427  

Kotka  3 24 34 4 5 170  

Lappohja  12 12  

Naarrtali  9  -  2 4  - -  IS 

Pori 11 16 65 35 134 1 262  

Rinra  14 5 3 22  

Tarnmisaari  1  

Tolkkinen  6  - - - - -  6 

Turku 11 106  lO  50 3 44 224  

Uoaikurikr  3 2 15 1 3  -  24 

Vaasa Ii 20  tt  42  

Yhteensä  51 41 182 84 112 0 1 0 0 0 304 34 0 13 155 242  lO  0 1 0 0 0 1230  

Kaupunki  

Ham ma 

 Hanko 

 Helsinki 

 Kemi 

Kotka  

Kuopio.Joensuu 

 Lappeenranta  

Nsa nta  Ii  

Olkiluoto  

Oulu  

Pietarsaari  

Porr  

Raahe 

Rauma 

 To  1kk  jne  rr  

Tornin 

 Turku 

 Uusikaupunki  

Vaasa 

 Yhteensä  



KULJETUSYRITYSTEN KÄYTTÄMÄT  ERIKOIS

-KULJETUSTEN  VIENTISATAMAT  

Satama  
_________________________  

Kulj.Ikm 
1990  ________  

Hamina  190 5,1 
Helsinki 1603 42.7 
Pori 240 6.4 
Turku 608 16.2 
Vaasa 147 3.9  
Yhteensä  2788 74.3  

Muut satamat: 
Hanko  3 0.1  
Kemi  20 0.5  
Kuopio,Joensuu  12 0.3  
Kotka  278 7.4  
Lappeenranta  2 0.1  
Naantali  20 0.5  
Olkiluoto  10 0.3 
Oulu 182 4.8  
Pietarsaari  30 0.8  
Raahe  27 0.7  
Rauma  155 4.1  
Tolkkinen  20 0.5 
Tornio 10 0.3  
Uusikaupunki  200 5.3  
Yhteensä  969 25.7  
Kaikki yhteensä  3757 100 

TEOLLISUUSYRITYSTEN KÄYTTÄMÄT  ERIKOIS

-KULJETUSTEN  VIENTISATAMAT  

Satama  
__________________________  

Kulj.Ikm 
1990  ________  

Hamina  12 1 
Helsinki 427 34.7 
Pori 262 21.3 
Turku 224 18.2 
Vaasa 42 3.4  
Yhteensä  967 78.6  

Muut satamat:  _________  
Hanko  13 1  
Kotka  170 13.8  
Lappohja  12 1  
Naantali  15 1.2  
Rauma  22 1.8  
Uusikaupunki  24 2  
Tammisaari  1 0.1  
Tolkkinen  6 0.5  
Yhteensä  263 21 .4  
Kaikki yhteensä  1230 100 

C 
C 

0  

C 

I  

C 
t-4  
C 

0 



Satiin  johtavien erikxiakulj etuareittien kehi ttäinen 

TAULUKKO  6  

ERIKOISKULJETUSTEN  LUKUMÄÄRÄ  ESINERYHMITTÄIN  

Nimike 

_________ 

Selitys 

 ________________________________ 

kpl  

_________  

Tuotteiden 
 hintavaihtelu 

milj,  mk  
9210  Metallirakenne  tai  -elementti  28 0.95 

9312  Puunjalostusteollisuuden laite  _________ ______________ 
________  tai  sen osa  294 0.15-20 

9313  Kemianteollisuuden laite  tai  ________ ____________ 

_______  sen osa  35 2-10 
9319  Muu  teoilisuusprosessissa _________ _____________ 

________  käytettävä laite  tai  sen osa  94 0.21-15  
_________ Yht.  423  _____________  

9321  Muuntaja  32 1-20 
9322  Lämpökeskus  270  _____________  
9323  Moottori  209 0.5-5 
9324  Murskauslaitos  11 1 .5 
9329  Muu kone, laite  tai  sen osa  227 0.2-7  

_________ Yht.  749  _____________  

9334  Muu  rakennuskone, paalutuskone  13 2 
9337  Muu liikkuva siirto-  ja  _________ ______________ 

________ nostokone  2 5-10 
9339  Muu  työkone (esim. ruoppaaja)  8 3  

________ Yht.  23  ____________  

1120  Muut muovi-  ja  ________ ____________ 
_________ kumiteollisuuden  tuotteet  7 1 .5-2  
________  Kaikki yhteensä  1230  ____________ 



SataAin  johtavien  erikoiskulj etuzreittien kehittäainen  

TAULUKKO  7  

SATAMAERIKOISKU  U ETU  STEN  
KU U ETUSKUSTANN UKSET  
VUONNA  1990  

SATAMA  KULJ.KUST:miIj.  mk)  
max min  

HAMINA  1.31 1.18 
HELSINKI 8.82 7.52  
PORI  2.36 1.68  
TURKU  3.31 2.09  
VAASA  1.38 1.03  
KOTKA  3 2.44  
KEMI  0.71 0.57  
TORNIO  0.09 0.08  
OULU  0.37 0.25  



SATAMAKOHTAISET KEHITTÄMISSUOSITUKSET 

 HAM  INA  

ESTE 
NRO  

ESTEEN 
NIMI 

SIJAINTI- 
KUNTA  

SIJAINTI ONGELMA TOIMEN-  
PIDE 

USTANNUS 
(milj,  mk)  

1  Puuttuva yhteys Hamina  Kalevankatu  ei rakennettu  akentaminen  1.5 
2  Johto Vehkalahti  Ensontie  h=6.60  nosto  0.02 
3  Johto Hamina  Ensontie  h=6.75  nosto  0.02 
4  Voimalinja  Hamina  Ensontie  h=6.95  nosto  0.02 
5  Johto Hamina  Ensontie  h=6.20  nosto  0.02 
6 Voimalinja/varokorkeus  Hamina  Ensontie  h=7.45  nosto  0.02  

Kustannukset yhteensä 	 1.6 

SATAMAKOHTAISET KEH ITTÄMISSUOSITUKSET 

 HELSINKI  

ESTE 
NRO  

ESTEEN 
NIMI 

SIJAINTI- 
KUNTA  

SIJAINTI ONGELMA TOIMEN-  
PIDE 

(USTANNUS' 
(milj,  mk)  

1 Raitiotiejohdot  Helsinki Itämerenkatu  h=6.00  siirto  0.5 
2 Hanasalmen  silta  Helsinki Kt 51  kant.  vahv.  1.4 
3 Betoniporsaat  Helsinki Piispantie  este taipuvat  pylv.  0.05 
4  Sillan  kaapelijohto  Helsinki Kyläsaarenkatu  h=6.95  nosto  0.01 
5 Portaali  Helsinki Kyläsaarenkatu  h=5.40  nosto  0.06 
6 Sähköjohto  Helsinki Mertakatu  h=7.07  nosto  0.02 
7 Raitiotiejohdot  Helsinki  Hämeentie  h=5.20 nosto/siirto  0.3 
8 Sähköjohto  Helsinki  Hämeentie  h=5.60  nosto  0.02 
9 Portaali  Helsinki Mäkitorpantie  h=6.10  nosto  0.06 
10 Sähköjohto  Vantaa  Ylästöntie  h<7.00  nosto  0.02  

Kustannukset yhteensä 	 2.44 

'-2 

C 
t-1  
C 

0 

ft 
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'-2 

C 
t-1  
C 

0 
L'S 



SATAMAKOHTAISET KEHITTÄMISSUOSITUKSET  

ESTE 
NRO  

ESTEEN 
NIMI 

SIJAINTI- 
KUNTA  

SIJAINTI ONGELMA TOIMEN- 
PIDE 

KUSTANNUS  
(milj,  mk)  

1  Portaali  Pori  Valajankatu  h=5.97  nosto  0.05 
2  Portaali  Pori  Valajankatu  h=5.88  nosto  0.05 

3  Portaali  Pori  Vähälinnankatu  h=6.09  nosto  0.05 
4  Puoliportaali  Pori  Valtakatu  h=4.74  nosto  0.05 

5  Portaali  Pori  Rauhanpuisto  h=5.85  nosto  0.05 

6  Portaali  Pori  Rauhanpuisto  h=5.50  nosto  0.05 

7  Portaali  Pori  Tikkulantie  h=5.38  nosto  0.05 

8  Portaali  Pori  Rauhanpuisto  h=5.28  nosto  0.05  
Kustannukset yhteensä 	 0.4  

SATAMAKOHTAISET KEHITTÄMISSUOSITUKSET 

 TURKU  

ESTE 
NRO  

ESTEEN 
NIMI 

SIJAINTI- 
KUNTA  

SIJAINTI ONGELMA TOIMEN- 
PIDE 

KUSTANNUS  
(milj,  mk)  

1  Puoliportaali  Turku  Pansiontie  h=6.37  nosto  0.05 

2  Puoliportaali  Turku  Pansiontie  h=6.39  noslo  0.05 

3  Kannatuslangat  Turku  Pernontie  h=6.34  nosto  0.01 

4 Lanka  yli tien  Turku  Pernontie  h=6.40  nosto  0.01 

5  Kannatuslangat  Turku  Pernontie  h=6.01  noslo  0.01 

6  Puoliportaali  Turku  Pernontie  h=5.98  nosto  0.05 

7 Lanka  yli tien  Turku  Pernontie  h=6.45  nosto  0.01 

8 Lanka  yli tien  Turku  Pernontie  h=6.74  nosto  0.01 

9  Johtopari yli tien Raisio  Pernonlie  h<7.00  nosto  0.04 

10  Valaistusjohdot  yli tien Raisio  Pernontie  h<7.00  nosto  0.03 

11  Sähkölinja  (n. 20  johtoa) Raisio  Pernontie  h=4-5 m  nosto  0.15 

12  Johtopari yli tien Raisio  Pernontie  h<7.00  nosto  - 	0.03 

13  Tievalaistuksen  johtoja Raisio  Haunistenhie  h<7.00  nosto  0.1 

14  Sähkölinja  Raisio  Haunislentie  h<7.00  nosto  0.05 

15  Ratasilta  Raisio  Pernonlie  kantavuus  kant.selvitys  0.03 

16  Ratasilta  Turku  Pernontie  kantavuus  kant.selvitys  0.03 

17  Raisionjoen  silta  Turku  Pansiontie  kantavuus  kanl.selvitys  0.04  

Kustannukset yhteensä 	 0.7 

t-1  
C 

0 

0 

'1 

I  

'-3 

C 

C 

0 

I-a 



SATAMAKOHTAISET KEHITTÄMISSUOSITUKSET 

 VAASA 

ESTE 
NRO 

ESTEEN 
NIMI 

SIJAINTI- 
KUNTA  

SIJAINTI ONGELMA TOIMEN- 
PIDE 

(USTANNU' 
(milj,  mk)  

1  Öljyputket  2 kpl Vaasa Reininkatu  h=5.70  maahan  0.2 
2 Maantiesilta  Vaasa Vaskiluodontie  kantavuus vahvistus  1 

3  Puoliportaali  Vaasa Rantamaantie  h=5.80  nosto  0.05 
4  Portaali  Vaasa Rantamaantie  h=6.60  nosto  0.05 
5  Johdot  Vaasa Rantamaantie  h=6.50  nosto  0.02 
6 Puoliportaali  Vaasa Kokkolantie  h=5.85  nosto  0.05  

Kustannukset yhteensä 	 1.37 

C 
t-4  
C 

0 

t')  

TÄRKEIMPIIN SATAMIIN JOHTAVAT  ERIKOISKULJETUSREITfl 

 ESTEIDEN POISTAMISEN KUSTANNUKSIA  V. 1990  

TYÖ  _________  KUSTANNUKSET (mk)  
min max k.a 

LIIKENNEMERKKIPORTAALIN TILAPAINEN  NOSTO  200 2000 790 

LIIKENNEMERKKIPORTAALIN  PURKAMINEN  JA KOKOAMI 1000 3500 1870 

JÄNNITTEETTÖMAN PUH./SÄHKÖJOHDON  POISTO  100 2500 1075 
SÄHKÖRADAN AJOJOHTIMEN ALITUS  500 15000 3475  

MUUN  JANNITTEELLISEN JOHDON NOSTO/POISTO  50 2500 1280 

C 

C 

0 

(A)  



SATAMAERIKOISKULJETUSREITTIEN 
PARANTAMIS-  JA  RAKENTAMISKUSTANNUKSET 

U=UUSI  REITTI 
 P=PARANNETTAVA  REITTI  

REITTI PITUUS  U/P  SILTOJEN PARANTAMINEN TIEN  PARANTAMIS- USTANNUKSE1 ____  
NRO TIEOSUUS  (km)  SILTA  NRO  KUSTANNUS (mk) KUSTANNUS (mk) YHTEENSÄ (mk)  

Ri  Sipoo-Porvoo  20 U  ___________ __________________  110000 110000 

R2 Salo-Aura 43 U  ___________ ___________________  330000 330000 

R3  Mäntsälä -Kimonkylä  60 U  ___________ ___________________  395000 395000 

R4  Kouvola-Inkeroinen  23 U 8 1000000 158000 1158000 

R5 Lahti -Kouvola  28 P  ___________________  125000 125000 

R6  Kt41-Atastaro  11 U  __________ __________________  80000 80000 

R7  Uusikaup, -Harjavalta  62 U  ____________ ____________________  437000 437000 

R8  Humppila -Toijala  31 U  ___________ ___________________  259000 259000 

R9  Vt3 -Toijala  9 U  ____________ ____________________  63000 63000  

RiO  Lahti -Jämsä  119 P 21 1100000 533000 1633000  

Ru  Huittinen -Tampere 65 P  ____________ ____________________  293000 293000 

R12  Savonlinna-Särkisalmi  48 U  ___________ ___________________  315000 315000 

R13  Juva-Savonlinna  64 P  ____________________  286000 286000 

R14  Keuruu-Parkano  104 U  ___________ __________________  469000 469000  

Ris  Jyväskylä-Keuruu  55 P  ____________________  785000 785000  

RiG  
R17  

Keuruu-Ähtäri  
Jyväskylä -Lievestuore  

54 
24 

U  
P  

_____________________  
___________________  

379000 
600000 

379000 
600000 

R18  Lievestuore -Varkaus  100 P  ___________ ___________________  450000 450000 

R19  Hankasalmi -lisvesi  50 U  ___________ __________________  349000 349000 

R20  
R21  

Varkaus-Kuopio  
Jalasjärvi -Peräseinäj.  

83 
20 

P  
U  

____________________  

___________________  

445000 
138000 

445000 
138000 

R22  Lassfolk-Kärranda  28 U  ___________ __________________  185000 185000 

R23  Pulkkila-Oulu 89 P 23 100000 140000 240000  

____  YHTEENSÄ  1190  ____ ____________  2200000 7324000 9524000 

I  
C 
t-1  
C 

0 



Satalin  johtavien  erikoiskulj etuz-eittien kehlttä.lnen  

TAULUKKO  15  

SATAMAERIKOISKULJETUSREITEILLÄ  
OLEVIEN SILTOJEN PARANTAMISKUSTANNUKSET 

SILTA  
NRO  

SILLAN  NIMI, NUMERO  JA  
TIE,  JOLLA SIJAITSEE 

SIJAINTI-  
KUNTA 

TIE 
 PIIRI  

ONGELMA 
 ____________  

PARANTAMIS- 
KUSTANNUS (mk)  

Si  Loimijoen  s T -700,vt2  Huittinen  2  kantavuus  200000 
S2  Koiviston  s T -823,vtl  1 Pori 2  kantavuus  600000 
S3  Ytterjeppon  s V -1258,vt8  Uusikaarlepyy  10  kantavuus  100000 
S4  HemminginkoskensV-1315,kt67  Kauhava  10  kantavuus  600000 
S5  Haukinevan yks  V -1300,mt672 Peräseinäjoki  10  kantavuus  600000 
S6  Vaskiluodon  s Vaasa 10  kantavuus  600000 
S7  Sutelan  s  Ky-6,pt14635  Kotka  5  kantavuus  600000 
58  Aittomäen  aks Ky -51  ,vti5  Kouvola  S  kork.  4.47 600000 
S9  Käyräjoen  S  Ky-666,vtl5  Valkeala  5  kantavuus  400000  

SlO Virojoen  s  Ky-645,vt7  Virolahti  5  kantavuus  200000  
Sh Nopon yks  U -547,vt3  Hyvinkää  1  kantavuus  600000 
S12  Bergstan  rs  U -237,vt7  Porvoon mlk  1  kork.  4.96 600000 
S13  Varjolan rs  U -238,vt7  Porvoon mlk  1  kork.  4.65 600000 
S14  Hanasalmen  s U -1054kt5l  Espoo  1  kantavuus  1400000 
S15  Hiidenveden  S U -1162,vtl  Lohjan mlk  1  kantavuus  600000 
S16  Keskilohjantien rs  U -869,kt53  Lohja  1  kantavuus  600000 
S17  Vääksyn  S H -684,vt4 Asikkala  4  kantavuus  1100000 
S18  Haapahuhdan aks  H -103,kt54  Riihimäki  4  kork.  4.37 600000 
S19  Liesojan  S O -198,vt4  Ii 12  kantavuus  200000 
S20  Olhavanjoen  s O -208vt4  Ii 12  kantavuus  900000 
S21  Kuivajoen  s O -216,vt4  Kuivaniemi  12  kantavuus  800000 
S22  Loimijoen  s O -155,vt4  Piippola  12  kantavuus  200000 
S23  Jylhänrannan  s O -965,vt4  Pulkkila  12  kantavuus  100000 
S24  Simojoen  s L -2,vt4  Simo  14  kantavuus  600000 
S25  Hännilänsalmen  s Ks -362,vt4  Viitasaari  9  kantavuus  1600000 
S26  Kuvansin yks  Ku -478,vt5  Varkaus  8  kantavuus  600000 
S27  Vanajan  s H -1037,vtlO  Hämeenlinna  4  kantavuus  100000 
S28  Vuolteen  s H -i  18,vtl2  Hauho  4  kantavuus  200000 
S29  Taipaleenjoen  s H-181  ,kt58  Orivesi  4  kantavuus  400000  

____  YHTEENSÄ  ______________ ____ ____________  16300000  



SATAMAERIKOISKULJETUSREITTIEN KIERTOTIET  

KIERTO 
NRO  

KOHTEEN 
NIMI 

SIJAINTI-  
KUNTA  

TIE 
 PURl 

KIERTOREITTI 
____________________________________  

Kl  f-1alikon siltaT-20,vtt Nalikko  2  vtl -Halikko-mt224-vtlO -Turku 

K2  Uudenkaupungin aks  Turku 2  Kierto paikalla  

K3  Pairnionjoen  s T -28,vtl Paimio  2  vtt -Halikko-rn1224-vtlO -Turku 

K4  Mullirtkosken s,mt371  Mamma 5  Mannerheimint.-Pirkantie-Mullinkoskenl.  

K5  Mälkiän kariavasvt6  Lappeenranta  5  Kierto katuverkolla  

K6  Imatran aks:t,vt6 Imatra  5  Kierto katuverkolla  

K7  Rauman yks  T -610,vt8  Rauma  2  vt8-mt205 -m1219 -vt2  

KS  Lapinjoki  T -611vt8 Eurajoki  2  vt8-rn1205-rrit2l9-vI2  

K9  Eurajoki  T-612v18  Eurajoki  2  vt8-mt2OS-mt219-Vr2  

Klo Vihantasalmi  M -602,vtS  Mikkelin mlk  6  vt5-mt419-p115080 -vt5 

Kl1 Länsitien sillat,vt8  Pori 2  Kierlo katuverkolla 

Kl2 Sundinojan  s T -661mt265  Pori 2  Kielto katuverkolla 

Kl3 Laanin rs  T -1959,mt265  Pori 2  Kierto kaluverkolia 

Kl4  Levon  r-  ja yks  T-664 Pori 2  Kierto paikalla 

Kl5 Ritakosken aks Ky-33vt6 Rautjärvi  5  vts-ptt4918-pt14928-rrlt4OSl-Vt6 

Kl6  Kankaan rs Ky-986,vt6 Rautjärvi  5  vt6-ptt4918-ptt4928-n1t4051-Vt6 

Kl7 Liesjoen  5 KS -902,mt621  Keuruu  9  Kierto tieverkolla 

Kl8 LamrniasahOn  s KS-1068  Keuruu  9  Kierto tieverkolla 

Kl9 Isokiverisalmen  s KS -805vt23  Keuruu  9  Kierlo lieverkolla  

K20  Heinlamrl,en aks  M -28,vt23  Pieksämäen rnlk  6  vI23-mt450-pt15274-pt15282-vt23  

K21  Isokylän yks  V-275.vt8  Kokkola  to  vt8-mt742-rnt747-vt8  

K22  Hietasaalentien  akt  Oulu 12  Kierto  tie-  ja katuverkon  kautta  

t-1  
C 

0  



Satiin JobtavIi er1i,ku1Jetureitti1 kiitt1ni  
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LuTE  1  

SELOSTUS  TUTKIMUSAINEISTOSTA  

1  AIKAISEMMIN TEHDYT TUTKIMUKSET 

Aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista käytettiin tämän 
tutkimuksen aineistona etenkin kolmea jäljempänä 
tarkemmin kösiteltyä tutkimusraporttia. Niistä saadut 
tiedot muodostivat osan kuijetustarpeen kehitysennus

-teen  lähtöaineistoa  ja  lisäksi ne olivat lähtökohtana 
kohdassa  2  selostettuja  kyselyjä  ja  niiden sisältöä, 
tarpeita  ja  tavoitteita määritettäessä. 

Erikoiskuijetustoiminta  Suomessa vuonna  1986  

Julkaisu sisältää tutkimuksen erikoiskuljetuksille 
vuonna  1986  myönnetyistä kuljetusluvista  ja  näillä 
luvilla suoritettujen kuijetusten määristä sekä eri-
koiskuljetusten liikenne-  ja kuijetussuoritteista ja 
kuljetuskustannuksista.  Julkaisussa  on  myös selostet-
tu erikoiskuljetuksia koskevia määräyksiä, eri viran-
omaisten noudattamaa kulj etuslupien myöntämismenette-
lyä, erikoiskuljetustoiminnan taloudellista merkitys-
tä  ja erikoiskuljetusten  vaikutusta tienpitoon  ja 

 muuhun liikenteeseen. Tutkimuksen kohdevuosi  on 1986, 
 mutta  osa  tiedoista koskee myös vuosia  1987  ja  1988. 

 Tutkimus käsittää  tie-erikoiskuijetustoiminnan  koko 
 laajuudessaan. Tutkimuksen tavoitteena oli mandolli-

simman kattavan kokonaiskuvan saaminen erikoiskulje-
tustoiminnasta tutkimusvuoden tilanteessa. 

Selvitys satamiin johtavista  erikoiskuljetusreiteistä 
 ja  satamien toiminnoista  erikoiskuijetusten  kannalta  

Tiehallitus  on  tehnyt vuonna  1991  valmistuneen esi-
selvityksen satamiin johtavista erikoiskuljetusrei-
teistä. Esiselvityksen kohdesatamina olivat seuraavi-
en  10  kaupungin satamat: Hamina,  Helsinki,  Kotka, 
Kokkola,  Naantali,  Pori,  Rauma,  Turku  ja  Vaasa.  Esi

-selvityksessä käytetty aineisto oli hankittu  

1) tiehallituksen  omista lähteistä,  
2) vuoden  1986  erikoiskuljetustoimintaa  koske-

neen tutkimuksen aineistosta  ja  
3) em.  kymmeneltä satamalta 

Esiselvityksessä  on  otettu huomioon sekä ylikorkeiden 
että yliraskaiden erikoiskuljetusten tarpeet. 





LuTE  1  

aan. Poikkeuksen tekevat Pohjois -Suomi,  Hamina  ja 
 Uusikaupunki, jotka tulivat selvästi esiin kulje-

tusyrityskyselyssä suurehkoj  en kulj etusmääriensä 
 johdosta, mutta teollisuusyrityskyselyssä eivät. 

Kuijetusten suhteellisissa määrissä ei ole ristirii-
taisuuksia raskaan metalliteollisuuden vientilukui

-hin.  Molemmissa kyselyissö erikoiskuijetettavia tuot-
teita valmistavina alueina tulivat selvästi esille 
Turun,  Tampereen,  Jyväskylän, Vaasan, Varkauden  ja 

 Helsingin seudut. 

Vastauksista laskettu erikoiskuijetusten kokonaismää-
rä vuonna  1990  oli  1230. Kuljetettavia  tuotteita 
oli yhteensä  3,0  miljardin markan  arvosta. 

Kuijetusyrityskysely  

Tehtävänä oli selvittää  tie-erikoiskuljetuksia  suo-
rittavien kuijetusyritysten toiminnan laatua  ja  laa-
juutta sekä niiden näkökantoja satamiin suuntautuvis

-sa  erikoiskuljetuksissa.  Tutkimukseen valittiin  25 
 raskaiden  ja  suurikokoisten esineiden kuljettamiseen 

erikoistunutta yritystä, joille tehtiin kysely yh-
teistyössä Suomen Kuorma-autoliiton kanssa samaan 
tapaan kuin teollisuusyrityksillekin. Kyselylomake  on 

 esitetty liitteessä  6.  

Kyselyyn vastasi  24 kuljetusyritystä,  ja  lisäksi 
kandelta saattovalvoj alta saatiin yksi yhteinen vas-
taus. Tähän kyselyyn vastanneista kuljetusyrityksistä 

 14  oli sellaista, jotka vastasivat  jo  vuotta  1986  
koskeneen tutkimuksen yhteydessä tehtyyn kyselyyn. 
Kyselyyn vastanneet yritykset suorittivat  90  %  kai-
kista satamaerikoiskuljetuksista  ja sen  lisäksi vielä 
maarajoille  4 %  kaikista omista erikoiskuljetuksis-
taan. 

Vastauksissa saatiin niukasti tietoja kuijetuskustan-
nuksista,  ja  tiedot vaihtelivat suuresti. Osoittautui 
että, tietojen määrä oli liian pieni erikoiskuljetus

-ten taloudellisuuslaskelmiin  tarvittavien kuijetusten 
yksikkökustannusten määrittämiseksi.  Sen  vuoksi yk-
sikkökustannukset  on  otettu raportista "Erikoiskuije-
tustoiminta Suomessa vuonna  1986".  Vastauksista las-
kettu erikoiskuljetusten kokonaismäärä vuonna  1990  
oli  3757. 

3  YHTEISTYÖ SATAMIEN, KAUPUNKIEN  JA  TIEPIIRIEN 
 VIRANOMAISTEN KANSSA 

Tehtävänä oli selvittää Haminan, Helsingin, Turun, 
Porin  ja  Vaasan kaupunkien sekä niiden satamien  ja 

 Kymen tiepiirin, Uudenmaan tiepiirin, Turun tiepii-
rin, Vaasan tiepiirin, Oulun tiepiirin  ja  Lapin  tie-
piirin näkemykset satamaan suuntautuvien erikoiskul-
jetusten reiteistä, niiden ongelmista  ja  esteistä. 



LuTE  1 

Kyseisiö yhteistyöosapuolia,  paitsi Oulun tiepiiriö 
 ja  Lapin tiepiiriä  lähestyttiin kirjeellä. Osapuolet 

vastasivat kirjeeseen, nimesivät edustajansa  ja  toi-
mittivat konsultille lähtöaineistoa, -materiaalia  ja 

 tietoja erikoiskuijetusten reiteistä. Oulun tiepiirin 
 ja  Lapin  tiepiirin kanssa sovittiin asioista puheli-

mitse. Kaikkien yhdyshenkilöiden nimet  on  esitetty 
liitteessä  7.  Kun osapuolten nimeäminen oli suoritet-
tu, pidettiin neuvottelu erikseen kussakin satamassa 

 tai  kaupungissa. Neuvotteluun osallistuivat kyseisen 
kaupungin yhdyshenkilö avustajineen, kyseisen sataman 
yhdyshenkilö avustajineen sekä konsultti. Tiepiirien 
kanssa neuvoteltiin yleensä erikseen. Neuvottelut 
pidettiin erikseen aikaisemmin mainituissa tiepil-
reissä. Oulun tiepiiri  ja  Lapin  tiepiirin kanssa 
selvitettävät erikoiskuljetuksiin liittyvät  asiat 

 hoidettiin kirjeenvaihdolla  ja  puhelimitse. 

Neuvotteluissa sovittujen näkökohtien perusteella 
konsuitti laati luonnoksia satamaerikoiskuljetusten 
reiteiksi. Luonnokset lähetettiin yhdyshenkilöille 
kommentoitavaksi. Saadut kommentit otettiin huomioon 
reittejä suunniteltaessa.  Jos  kommentteja ei voitu 
riittävästi ottaa huomioon, asioista neuvoteltiin 
puhelimitse  tai  henkilökohtaisesti. Yhdyshenkilöiden 
kanssa keskusteltiin useassa tapauksessa erikoiskul-
jetusten  ja  erikoiskuljetusten  reiteillä olevien es-
teiden poistamiskustannuksista. 

Reittien parantamisesitykset pyrittiin laatimaan 
eriosapuolten nökökantoja mandollisimman hyvin nou-
dattaviksi. Lopullista hyväksymiset  ja  lausunnot 
pyydetään tutkimuksen valmistuttua.  

4  MUUT 

Tutkimusta tehtäessä  on  oltu yhteydessä Valtiorauta-
teiden Turun  rata-alueen edustajiin Suikkilan taso-
ylikäytävän  ja  Uudenkaupungin  radan  sähköistämisen 

 Turun asema -  Turku-Halli johdosta. 

Satamaerikoiskuljetusreittejö,  reiteillä ilmenneitä 
esteitä, kuijetusongelmia  ja  muita aiheeseen liitty-
viä asioita  on  käsitelty tiehallituksen tuotanto- 
osaston tekniset palvelut  ja  tieliikenteen palvelut 
edustajien kanssa. Edustajien nimet  on  esitetty  hit- 
teessä  7.  

Yhteistyö eri osapuolten kanssa  on  sujunut hyvin. 
Osapuolten näkemyksistä  ja  kannanotoista  on  ollut 
suuri hyöty tutkimusta tehtäessä  ja  parantamisehdo-
tusta  laadittaessa. 
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SATAMAERIKOISKUL3ETUSREITTIEN KEHITTÄMISPERIAATTEET 

Vaatimukset ovat:  
1. Erikoiskuljetuksen  tulee voida liikkua reitillä yleensä  koko 

 sallittuun korkeuteen asti ilman, että  sen  kulun varmistami-
seksi tarvitsee ryhtyä  erityistoimenpiteisiin  (sähkö-  tai 
telejohtojen  nostamiseen  tai portaalien  purkamiseen).  

2. Reitillä ei saa yleensä olla  erikoiskuljetusta rajoittavia 
 tai haittaavia sivuesteitä  millään sallitun leveyden osalla.  

3. Erikoiskuljetuksen  tulee voida liikkua reitillä yleensä  koko 
 sallittuun pituuteen asti ilman, että  sen  kulun varmistami-

seksi tarvitsee ryhtyä  erityistoimenpiteislin (kääntymiset 
 katujen kulmissa  ym.).  

4. Reitillä olevien siltojen tulee kestää  erikoiskuijetusten 
 ylitykset  sallittuihin painoihin  asti.  

5. Reitteihin kuuluvien katujen  ja  teiden  päällysrakenteen 
 kestävyyden  ja  penkereiden  vakavuuden tulee olla riittävä 

 erikoiskuljetuksille sallittuihin painoihin  asti. 

Uusien reittien  ja  kiertoreittien  rakentamisessa saavutetaan yleensä 
 e.m.  taso,  jos  suunnittelussa huomioidaan seuraavat seikat:  

1. Korkeutta  ja  painoja  rajoittavia  esteitä ei ole.  

2. Kadun  tai  tien  pituuskaltevuus  on päällystetyillä  teillä 
enintään  5 %  ja  sorapintaisilla  teillä enintään  4 %. 

3. 90°:een käännöksissä  on  leveyden suunnassa vapaata tilaa 
vähintään  il  metriä.  
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ERIKOISKULJETUSREITIT  SATAMIIN 

REITIT HAMINAN SATAMAAN; 

Nykyinen  6.2 m:n  reitti  ja  uusi  7.0 m:n  reitti lännestä:  vt  7 - mt 374 
- pt 14672 - Ensontie - Hilrenkarintie - Gerhardinväylä -  Haminan 
satama 

Nykyinen  5.3 m:n  reitti idästä:  vt  7 - Kekkosenkatu - Merikatu - 
Ratapihankatu - Rautatienkatu - Mullinkoskentie (Mullinkosken  silta 

 vain normaalipainoisille kuljetuksille) - mt 371 - kt 61 - mt 3711 - 
Syväsatamantie - Ensontie - Hiirenkarintie - Gerhardinväylä -  Haminan 
satama 

Uusi  7.0 m:n  reitti idästä ensisijaisesti:  vt  7 - Kekkosenkatu - 
Kalevankatu - Sivatin pt 14685 - kt 61 -  vt  7 - mt 374 - pt 14672 - 
Ensontie - Hiirenkarintie - Gerhardinväylä -  Haminan satama 

Uusi  7.0 m:n  reitti idästä toissijaisesti:  vt  7 - Kekkosenkatu - 
Merikatu - Ratapihankatu - Rautatienkatu -  Mannerheimintie - Pirkantie 
- mt  371 - kt 61 -  vt  7 - mt 374 - pt 14672 - Ensontie - Hiirenkarintie 
- Gerhardinväylä -  Haminan satama 

REITIT HELSINGIN SATAMIIN; 

Nykyinen  5.5 m:n  reitti  ja  uusi  7.0 m:n  reitti Länsisatamaan: Länsi- 
väylä, kt  51 - Lauttasaarentie - Itämerenkatu - Selkämerenkatu - 

 Länsi satama 

Nykyinen  5.2 m:n  reitti  ja  uusi  7.0 m:n  reitti Sörnäisten satamaan: 
kehä  III, kt 50 -  Vanha Suutarilantie - Suutarilantie - Tapanilantie - 
Tapaninvainiontie - Pukinmäenkaari - Käskynhaltijantie - Norrtäljentie 
- Mäkitorpantie - Panuntie - Kullervonkatu - Pohjolantie - Kunnallisko-
dintie - Koskelantie - Hämeentie - Kokkosaarenkatu - Mertakatu - 
Kyläsaarenkatu - Sörnäisten satama 

REITIT TURUN SATAMAAN; 

Uudet  7.0 m:n  reitit (Uudenkaupunginradan sähköistämisen jälkeen): 

Rauman suunnalta:  vt  8 - erikoiskuljetusramppi - kt 40 - Haunistentie - 
Raisiontie - Pernontie - Pansiontie - Tuontikatu - Länsilaituri - 
Hiekkasatamankatu - Huolintakatu - Vaasantie -  Turun satama  

Tampereen ja  Helsingin suunnalta: kt  40 - Haunistentie - Raisiontie - 
Pernontie - Pansiontie - Tuontikatu - Länsilaituri - Hiekkasatamankatu 
- Huolintakatu - Vaasantie -  Turun satama 

Nykyiset  7.0 m:n  reitit: 

Rauman suunnalta:  vt  8 - kt 40 -  Tampereen  valtatie - Markulantie - 
Suikkilantie - Pansiontie - Tuontikatu - Länsilaituri - Hiekkastamanka-
tu  - Huolintakatu - Vaasantie -  Turun satama  

Tampereen ja  Helsingin suunnalta: kt  40 -  Tampereen  valtatie - Marku-
lantie - Suikkilantie - Pansiontie - Tuontikatu - Länsilaituri - 
Hiekkasatamankatu - Huolintakatu - Vaasantie - Turun satama 
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ERIKOISKULJETUSREITIT  SATAMIIN 

REITIT PORIN SATAMAAN: 

Nykyinen  7.0 m:n  reitti Helsingistä  ja  Tampereelta:  Vt  2 (Helsingintie) 
-  Vt  8 - Tikkulantie - Hevoshaankatu - Karjanrannantie - Ulasoorintie - 
Rantakulmantien  jatke - mt  265 -  Levon risteyssillan kierto - Mänty- 
luodon satama 

Nykyinen  6.5 m:n  reitti pohjoisesta:  Vt  8 - Karjanrannantie - Ulasoo-
rintie - Rantakulmantien  jatke - mt  265 -  Levon risteyssillan kierto - 
Mäntyluodon satama 

Uusi  7.0 m:n  reitti pohjoisesta:  Vt  8 - mt 266 - Valajankatu - Vähälin-
nankatu - Tullinpuominkatu - Valtakatu - Karjanrannantie - Ulasoorintie 
- Rantakulmantien  jatke - mt  265 -  Levon risteyssillan kierto - Mänty- 
luodon satama 

REITIT VAASAN SATAMAAN: 

Nykyinen  5.8 m:n  reitti pohjoisesta:  Vt  8 - Kokkolantie - Vöyrinkatu - 
JärVikatu - Raastuvankatu - Hietasaarenkatu - Koulukatu - Vaasanpuis- 
tikko - Niemeläntie - Vaskiluodontie - Reininkatu Vaskiluodon  satama 

Uusi  7.0 m:n  reitti pohjoisesta:  Vt  8 - mt 7173 (Vesilaitoksentie) - 
Kappelinmäentie -  Vanhan Vaasan katu - mt  717 - Yrittäjänkatu - Tarhaa-
jantie -  Vt  3 (Vaasantie) - Rantamaantie -  Vt  3 (Vaasantie)- Hietalah-
denkatu - Koulukatu - Vaasanpuistikko - Niemeläntie - Vaskiluodontie - 
Reininkatu - Vaskiluodon  satama 

Nykyinen  5.8 m:n  reitti  ja  uusi  7.0 m:n  reitti etelästä:  vt  3  (Vaasan- 
tie) - Rantamaantie -  vt  3 (Vaasantie) - Hietalandenkatu - Koulukatu - 
Vaasanpuistikko - Niemeläntie - Vaskiluodontie - Reininkatu -  Vaski- 
luodon satama 
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TURUN SATAMAAN TUTKITUT ERIKOISKULJETUSREITIT 

REITTI  I  

Vt  8 - erikoiskuljetusramppi - kt 40 - Haunistentie - Rai-
siontie - Pernontie - Pansiontie -  Turun satama  tai  vaihtoeh-
toisesti Raisiontie - t1 Telakan liittymä" - Naantalintie - 
Pernon risteyssilta - Pansiontie - Turun satama 

REITTI  II  

Alkuosa kantatielle  40  VE  I  mukaan. Raision  ja Kuloisten 
risteyssiltojen  välille vt:n  8  itäpuolelle oma  tie erikois-
kuljetuksille. Kantatieltä 40  Raision liittymän itäistä 
ramppia kiellettyyn ajosuuntaan erikoiskuljetuksien tielle, 
josta Raisiontielle Kuloisten risteyssillan kohdalla vanhaa 
ramppia pitkin. Loppuosa  VE  I  mukaan. 

Raision risteyssillan kohdalla jouduttaislin ajamaan nykyistä 
ramppia kiellettyyn ajosuuntaan.  Sen  sijaan Kuloisten  ris-
teyssillan  kohdalla voitaisiin käyttää käytöstä pois ollutta 
ramppia. Lisäksi erillisen erikoiskuljetuksen tien rakentami-
sessa  aiheuttaisivat lisäkustannuksia mandolliset pohjanvah-
vistustoimenpiteet. 
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REITTI  III 

Rauman suunnalta:  vt  8 -  yhteys Voudinkadulle - Voudinkatu - 
Raision liittymästä ramppia vt:lle  8 - ramppi Kuloisten 
risteyssillan länsipuolelle.  Loppuosa  VE  I  mukaan.  

Tampereen ja  Helsingin suunnalta: kt  40 -  Raision liittymän 
itäistä ramppia vt:lle  8 - vt:n 8  ylitys rakennettavan aukon 
kautta - ramppia Kuloisten risteyssillalle. Loppuosa  VE  I 

 mukaan. Itäisen  rampin  kohdalla jouduttaisiin ajamaan kiel-
lettyyn ajosuuntaan. Lisäksi vt:n  8  ylitys erikoiskuljetuk-
sille tarkoitetun aukon kautta. Kuloisten risteyssillan 
länsipuolelle ei voida toteuttaa ramppia erikoiskuljetuksil

-le,  koska tukimuurin rakentaminen ei ole mandollista. 
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Tiehallitus  
Tutkimuskeskus 

TUTKIMUS ERIKOISKULJETUSREITEISTA SATAMIIN  
01.08. 1991/4143/JH 

 LUOTTAMUKSELLINEN 

KYSELYLOMAKE NRO  1  (vastauksille  varatun tilan 
loppuessa voi käyttää lomakkeen kääntöpuolta) 

ERIKOISKULJETUKSINA KULJETETTUJA  TUOTTEITA 
KOSKEVA  TUOTEKOHTAINEN  KYSELY  

1. Yritystä koskevat tiedot  

1.1  Yrityksen nimi  

1.2  Yrityksen sijaintipaikka  

2. Tuotetta koskevat tiedot  

2.1  Tuotteen valmiste-  tai ryhmänimi 

2.2  Tuotteen myynti- tms. hinta  

2.3  Tuotteen mitat  ja  paino (  jos  osia, suurimmat  osat  erikseen) 

-  korkeus 

-  leveys 

-  pituus 

-  paino  

3. Tuotteen  kuljetusmääriä  ja  kokoa koskevat tiedot  

3.1  Kuljetusten lukumäärä 1990(kpl)  

3.2  Kuijetusten  mitat  ja  painot, kun tuote  tai  sen osat  on 
kuormattu kuijetusajoneuvoihin,  VAIHTOEHTOISESTI:  

a)  mitat  ja  painot ovat 

-  korkeus 

- leveys 

- pituus 
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01.08. 1991/4143/JH 
TUTKIMUS ERIK0ISKULJETUSREITEIST SATAMIIN 

	
LUOTTAMUKSELLI NEN  

-  paino 

b)  mitat  ja  painot selviävät seuraavista kuljetusluvista 
 (luvan myöntäjät, myöntämispäivämäärät ja  lupien numerot  

tai  vaihtoehtoisesti oheenhiitetyt lupajäljennökset):  

4.  Tuotteen laivaussatamia koskevat tiedot  

Kuljetusmäärä  sata- 
4.1  Kaupunki 
	

Sataman nimi 
	

man kautta (kpl) 

Hamina _____________________________________ ________________________  

Helsinki _______________________________ ____________________  

Kemi _______________________________ ____________________  

Pori ________________________________ ____________________  

Oulu _______________________________ ____________________  

Tornio ______________________________________ ________________________  

Turku _______________________________ ____________________  

Vaasa ____________________________________ _______________________  

Muu _______________________________ ____________________  

4.2  Satamien valintaperusteet:  ___________________________________  

4.3  Mitä ongelmia tuotteen kuijettamisessa laivaussatamiin 
esiintyy  7 
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01.08.  1991/4143/JH  
TUTKIMUS ERIKOISKULJETUSREITEISTA SATAMIIN 	LUOTTAMUKSELLINEN  

4.4  Mielestnne  tuotteen edullisimmat kuijetusreitit 
laivaussatamiin ?  

5. Millä  tavalla tuotteen kuljetusmandollisuuksia laivaussatamiin 
mielestänne voitaisiin parantaa esimerkiksi tieyhteyksiä  ja 

 satamien toimintoja (lastauslaitteistoja, informaatiota tms.) 
kehittämällä  ?  

6. Arvio kuljetustarpeesta  10 - 20  vuoden tähtäimellä  

6.1  Tuotteen valmistuksen tulevaisuuden näkymät nimenomaan 
tuotteen kuijetustarvetta silmällä pitäen:  

6.2  Uusien tuotteiden kuijetustarve: 
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01.08.  1991/4143/JH 
TUTKIMUS ERIKOISKULJETUSREITEISTA SATAMIIN 

	
LUOTTAMURSELLINEN  

7.  Muita  tie-erikoiskuljetuksiin  liittyviä näkemyksiä: 

Lisätietoja kuljetuksista antaa: 

Puhe linnumero: 
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Tiehallitus  
Tutkimuskeskus 

02.08. 1991/4143/JH  
TUTKIMUS ERIKOISKULJETUSREITEISTA SATAMIIN 

	
LUOTTAMUKSELLINEN 

KYSELYLOMAKE NRO  2  (vastauksille  varatun tilan 
loppuessa voi käyttää lomakkeeen kääntöpuolta) 

ERIKOISKULJETUKSIA  SATAMIIN SUORITTAVIA KULJETUSYRITYKSIA 
KOSKEVA KYSELY  

1. Yritystä  tai  yritysryhmää  koskevat tiedot  

1.1  Yrityksen nimi  

1.2  Yrityksen sijaintipaikka  _______________________________  

1.3  Yrityksen tärkeimmät asiakkaat satamien kautta (ulkomaille) 
suuntautuneissa erikoiskulj etuksissa (nimi, 
sij aintipaikkakunta)  

2. Vuoden  1990  erikoiskuljetuksia  koskevat tiedot 

kulj.  
Kaupunki Sataman nimi 

 
Kuljetuksen lähtöpaikka 

	lukumäärä 

Ham ma 

Helsinki  

Kemi  

Pori 

Oulu 

Tornio 

Turku 

Vaasa 

 Muu 
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TUTKIMUS ERIKOISKULJETUSREITEISTA SATAMIIN 	LUOTTAMUKSELLINEN  

3.  Tiedot satamiin johtavilla kuljetusreiteillä (yleiset tiet  ja 
 kadut) olevista esteistä:  

3.1  Korkeiden kuijetusten suorittamista erityisesti haittaavia 
esteitä: 

Suurin alikulkukorkeus 
Esteen nimi  ja  laatu Esteen sijainti esteen kohdalla  (m) 

3.2 Leveiden  ja  pitkien kuijetusten suorittamista erityisesti 
haittaavia esteitä: 

Esteen nimi  ja  laatu Esteen sijainti 

Esteen aiheuttamat rajoitukset (esim. suurimmat leveyden  ja 
 pituuden yhdistelmät, joilla esteestä nykyisin pääsee läpi)  

3.3  Raskaiden kuijetusten suorittamista erityisesti haittaavla 
esteitä: 

Suurin kulj etuspaino 
Esteen nimi  ja  laatu Esteen sijainti esteen kohdalla  (ton) 
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TUTKIMUS ERIKOISKULJETUSREITEISTA SATAMIIN 	LUOTTAMUKSELLINEN  

3.4  Mitä muita ongelmia erikoiskuljetusten suorittamisessa 
satamiin esiintyy ?  

4. Tietoja  korkeusesteiden  tilapäisen poistamisen aiheuttamista 
kustannuksista (konkreettiset esimerkit  toivottavia esim. 
liitteissä) 

Liikennemerkkiportaalin  tilapäinen nostaminen 

Liikennemerkkiportaalin purkaminen  ja  kokoaminen 

Jännitteettömän  sähkö-  tai  puhelinjohdon 
 poistaminen 

Sähköradan  aj oj  ohtimen alittaminen  

Muun jännitteellisen johdon nostaminen  tai 
 poistaminen 

Muun korkeusesteen nostaminen  tai 

 purkaminen, este  

5. Millä  tavalla  erikoiskuijetusten suoritusmandollisuuksia 
 satamiin mielestänne voitaisiin parantaa esimerkiksi 

 tieyhteyksiä  ja  satamien toimintoja  (lastauslaitteistoja, 
 informaatiota tms.) kehittämällä  ? 
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TUTKIMUS ERIKOISKULJETUSREITEISTA SATAMIIN 	LUOTTAMUKSELLINEN  

6.  Muita  erikoiskuljetuksiin  liittyviä näkemyksiä 

Lisätietoja kuljetuksista antaa: 

Puhelinnumero: 
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YHTEYSHENKI LÖLUETTELO  

HANINA 

HELSINKI  

Satama: 	Satamajohtaja Heimo Heikkila 
Haminan kaupungin satamalaitos  
PL 14, 49401  HAMINA  
Puh.  952-495400  
Telefax  952-495419  

Satamarakennusmestari  Seppo Mutku 
Haminan kaupungin satamalaitos  
PL 14, 49401  HAMINA 

Kaupunki: 	Rkm Markku Yläkäs 
Haminan kaupunki, tekninen 
virasto  
PL 124  (Raatihuoneentori  8) 
49401  HAMINA  
Puh.  952-495531  

Tielaitos: 	DI Matti  Reunanen 
Kymen tiepiiri  
PL 13, 45101  KOUVOLA 

 Puh.  951-2763664 

Satama: 	Tekninen johtaja  DI  Eero Leppänen 
Helsingin kaupungin satamalaitos 

 PL 193 
00141 HELSINKI  
Puh.  90-17333430  
Telefax  90-17333232  

Jaospäällikkö  Veli Rauhala 
Helsingin kaupungin satamalaitos 

 PL 193 
00141 HELSINKI  
Puh.  90-17333438  

Kaupunki: 	Toimistopääll. Eero Sipilä 
Helsingin kaupunki 
Kasarminkatu  21 
00130 HELSINKI  
Puh.  90-1662670  

Tielaitos: 	Rkm  Matti  Kavenius 
Uudenmaan tiepiiri  
PL 70, 00521 HELSINKI  
Puh.  90-148721  



LuTE  7  

TURKU 	Satama: 	Satamains.  Matti  Niemi 
Turun satama 
Linnankatu  80, 20100  TURKU 
Puh.  921-674111  
Telefax  921-674125  

Satamakapteeni  Tom Joutsia 
 Turun satama 

Linnankatu  80, 20100  TURKU 
Puh.  921-674121  

Kaupunki: 	Yleisk.ins.  Paavo  Karhunen 
Turun kaupunki/Asemakaavaosasto 
Linnankatu  34, 20100  TURKU 
Puh.  921-624211 

Tielaitos: 	Rkm  Jouko Välimäki 
Tielaitos/Turun tiepiiri 

 FL 636, 20101  TURKU 
Puh.  921-677499  

PORI 	Satama: 	Satamakapteeni Hannu Rinne 
Porin kaupungin satamalaitos 
Mäntyluoto,  28880  PORI  
Puh.  939-343700  
Telefax  939-343911 

Satamains.  Paavo  Ilkka 
Porin kaupungin satamalaitos 
Mäntyluoto,  28880  PORI  
Puh.  939-891600  

Kaupunki: 	Liik.ins. Markku Setälä 
Porin kaupunki/rakennusvirasto 
Antinkatu  15, 28100  PORI  
Puh.  939-891695  

VAASA 	Satama: 	Satamajohtaja  Lars  Holmqvist  
Vaasan satama 
Vaskiluoto,  65170  VAASA  
Puh.  961-254500  
Telefax  961-254514 

Liik.suunn.  Veli-Pekka Saresma 
Vaasan satama 
Vaskiluoto,  65170  VAASA  
Puh.  961-251111  
Telefax  961-254514  

Kaupunki: 	Ins.  Juhani Laine 
Vaasan kaupunki/tekninen virasto 

 PL 2, 65101  VAASA  
Puh.  961-254214 
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Tielaitos: 	Rkm  Esa Simelius 
Tielaitos/Vaasan tiepiiri 

 PL 93, 65101  VAASA  
Puh.  961-264127  

TIEHALLITUS 	 Tieins.  Jouko Kangas 
Tiehallitus/Stk  
PL 33, 00521 HELSINKI 

 Puh.  90-14872536  
Telefax  90-14872803  

Tarkastaja Seppo Terävä 
Tiehallitus/Tp  
PL 33, 00521 HELSINKI 

 Puh.  90-14872418  
Telefax  90-14872662  

Tieins.  011i Pyykönen 
Tiehallitus/Sss  
PL 33, 00521 HELSINKI 

 Puh.  90-14872897 

Y-SUUNNITTELU OY 	Ins.  Juha Hämäläinen 
Valtakatu  20 
45100  KOUVOLA  
Puh.  951-252674  
Telefax  951-252673 

Ins.  Vesa Koistinen 
Valtakatu  20 
45100  KOUVOLA  
Puh.  951-252674  
Telefax  951-252673  
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Satamien kapasiteettiselvitys, Satama-asiain neuvottelukunta, Merenkul-
kuhallitus/satamatoimistO, lokakuu  1990  

Selvitys satamiin johtavista erikoiskuljetusreiteistä  ja  satamien 
toiminnoista erikoiskuijetusten kannalta,  1991 

ErikoiskuijetustOiminta  Suomessa vuonna  1986, TVH 741871, 1989 

Erikoiskuljetukset.  Tutkimus yleisillä teillä suoritetuista ylisuurista 
 ja  yliraskaista  kuljetuksista, TVH  742015, 1977 

Meriväyläohjelma  1988-1997, Merenkulkuhallitus, 1988 

Erikoiskuljetukset.  Tutkimus erikoiskuijetusten osuudesta kuolemaan 
johtaneissa liikenneonnettomuuksissa  v. 1970-1976, TVH 742002, 1978 

Erikoiskuljetukset. Pääteillä  olevat korkeusesteet  ja  niiden vähentämi-
nen, TVH  741978, 1979 

Erikoiskulj etukset.  Pääkaupunkiseudun ylikorkeat kulj etukset, TVH 
 741967, 1981 

Erikoiskuljetukset.  Selvitys yliraskaista kuljetuksista yleisillä 
teillä vuonna  1980, TVH 741943 

Erikoiskuljetukset  Suomen pääteillä vuonna  1979, TVH 741947, 1982 

Erikoiskuljetusonnettomuudet  vuosina  1981-1982, TVH 741806, 1983 

Erikoiskuljetukset  ja  matkailuperävaunut  Suomen pääteillä vuonna  1984, 
TVH 741830, 1986 

Erikoiskuljetukset. Kuijetuskalusto  ja  teoreettisia laskelmia  sen 
 tierakenteelle  aiheuttamista rasituksista, TVH  741835, 1986  

Selvitys eräistä erikoiskuljetuksia haittavista alikulkupaikoista, TVH 
 741857, 1989 

Yliraskaita erikoiskuljetuksia haittaavien  esteiden poistaminen, TIEH 
 703436, 1990  

Suomen ulkomaankaupan kuijetusreitit, Liikenneministeriö,  1989 
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