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Aiheluokka  12 

Asiasanat 	Erikoiskuljetus, erikoiskuljetusluvat 

TIIVISTELMÄ  

Edellinen  Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaa  koskeva tutkimus  on  vuodelta 

 1986,  joten  Tielaitos  halusi tuoretta tietoa  erikoiskuljetustoiminnasta.  Tämä 

työ  on  jatkoa  aikaisemmille Tielaitoksen erikoiskuljetustoiminnasta 

julkaistuille tutkimuksille  ja  työn tavoitteena  on  selvittää  Tielaitoksen erikois-

kuljetuslupatoiminnan  tilanne  ja  vertailla  nykytilannetta  vuoden  1986 

 tilanteeseen. 

Tehtävänä oli selvittää  erikoiskuljetusten  kuljetusmäärät, lähtö-  ja 
 määräpaikkojen  välinen liikenne, kuljetusten mitta-  ja  massajakaumat, 

asiakastyytyväisyys  sekä asiakkaiden  halukkuus  ja  vamiudet Internetin 

 käyttöön. Tutkimus toteutettiin tekemällä kaksi kyselyä  erikoiskuljetuksia 

suorittaville  yrityksille sekä poimimalla tietoa  Tielaitoksen ERIKU -tieto-

järjestelmästä.  

Asiakastyytyväisyys Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaan  oli tutkimuksen 

perusteella hyvä, samoin asiakkaiden valmiudet  ja  halukkuus Internetin 

 käyttöön  erikoiskuljetuslupatoiminnassa.  Tutkimuksen tuloksista selviää 
melko  kattavasti Tielaitoksen erikoiskuljetuslupatoiminnan  nykytilanne. 

Tutkimuksen tuloksia  on  tarkoitus käyttää hyväksi  Tielaitoksen erikois-

kuljetustoiminnan  ja  uuden  erikoiskuljetuslupatietojärjestelmän 

 kehittämisessä.  



VAHLBERG,  Pepe: Special transport operations of Finnish National Road 
Administration  (Finnra)  in year 1999. 

Key words 	Special transport, Special transport permits 

ABSTRACT 

The last study of special transport operations of  Finnra  was made in 1986, 

so  Finnra  wanted some recent information about special transport 

operations. This work continues the series of  Finnra's  studies of special 

transports and the aim of this work is to find out the present situation of 

special transport permission operations of  Finnra  and to compare it to the 

situation in 1986. 

The task was to find out the amount of special transports, the traffic 

between the points of origin and the points of destination, the splitting of 

transports according to the masses and dimensions, the customer 

satisfaction and the customers reactions for using the Internet in special 

transport operations. The work was put into practise by sending two 

inquires to the companies, who are doing special transports and by 

picking out the information from  Finnra's  special transport data system 

 ERIKU.  

The customer satisfaction to  Finnra's  special transport operations was fairly 

good, likewise the customer reactions for using the Internet in the special 

transport operations. The results of the work define rather comprehensive 

the present situation of  Finnra's  special transport operation. The purpose is 

to exploit the results of this work in developing the special transport 

operations and a new data system to replace  ERIKU  data system.  



ALKUSANAT  

Tässä työssä tutkitaan Tietaitoksen erikoiskuijetustoiminnan tilannetta 
vuonna  1999.  Selvitettäviä asioita ovat erikoiskuljetusten lähtö-  ja  määrä- 
paikkojen välinen liikenne, erikoiskuljetusten määrä, erikoiskuljetusten mitta- 
ja rnassajakaumat, asiakastyytyväisyys Tielaitoksen erikoiskuijetus- 
toim intaan  sekä kuljetusluvan saajien halukkuus  ja  valmiudet lnternetin 
käyttöön kuljetuslupa-asioissa. 

Tutkimus  on  tehty Tielaitoksen liikenteen palvelut —yksikön toimeksiannosta 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Liikenne  ja  tekniikka —yksikössä. 
Tielaitoksen yhdyshenkilönä  on  ollut Tarkastaja Seppo Terävä. 

Tämän selvityksen  on  tehnyt  Pepe Vahiberg.  Selvitys  on  alun  perin tehty 
opinnäytetyönä Jyväskylän Ammattikorkeakoululle  ja  tämä raportti  on 
tiivistelmä opinnäytetyöstä.  

Helsingissä Elokuussa  2000 

Tie/altos  
Liikenteen palvelut  
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JOHDANTO  

Tie-erikoiskuljetukset  ovat merkittävin keino kookkaiden  ja  raskaiden 
esineiden kuljettamisessa Suomen sisäisessä liikenteessä.  Tie-erikois

-kuljetusten  etuina  muihin kuljetusmuotoihin verrattuna ovat  mm.  tieverkon 
tiheys, mandollisuus kuljettaa mitoiltaan suurempia esineitä kuin rautateitse, 
kuijetusajoneuvojen monipuolisuus  ja  hyvä saatavuus sekä  se,  että 

 tie-erikoiskuljetus  ei vaadi siirtokuormauksia. Teitse suoritettavien erikois-
kuijetusten merkitys Suomen kansantaloudefle  on  huomattava. Teollisuu-
temme kilpailukyvyn kannalta erikoiskuljetukset ovat välttämättömiä  ja  niiden 
voidaankin sanoa kuuluvan osana teolliseen tuotantoprosessiin. 

Erikoiskuljetukset  muodostavat melko pienen, mutta selvästi erottuvan osan 
Suomen yleisillä teillä tapahtuvasta liikenteestä. Vuonna  1999  suoritettiin 
Suomen teillä noin  358 000  erikoiskuljetusta.  Tämä  on  ainoastaan vajaa 
prosentti kaikista kuorma-autoilla suoritetuista kuljetuksista. 

Tielaitoksen myöntämien erikoiskuljetuslupien  määrä  on  kasvanut tasaisesti 
viimeisten muutaman vuoden aikana  ja  sama kehityssuunta tullee jatkumaan 
lähivuosina,  sillä  vuoden  2000  kandeksan ensimmäisen kuukauden lupa- 
kertymä  on  suurempi kuin edellisinä vuosina. Vaikka erikoiskuljetukset 
muodostavat lukumäärältään pienen osan teillä tapahtuvasta liikenteestä, 
vaikuttavat ne liikenteen sujuvuuteen huomattavan paljon. Erikoiskuljetukset 
liikkuvat usein liikennesäännöistä poikkeavasti,  ja  niillä  on  tarve pysähtyä 
kuljetuksen aikana. Tämä aiheuttaa liikenteen sujuvuuden huonontumista  ja 

 usein jonoa erikoiskuljetuksen taakse.  

2  TUTKIMUKSEN  PAALINJAT 

 2.1  Tutkimuksen  lähtötilanne  

Koska edellisestä Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaa  ja  erikoiskuljetusten 
 määrää  ja  laatua koskevasta tutkimuksesta oli kulunut  jo  yli kymmenen 

vuotta, Tielaitos halusi selvittää erikoiskuljetustoiminnan nykytilanteen  ja 
 toiminnan kasvaessa kehittää erikoiskuljetuksiin liittyvää toimintaansa ajan 

vaatimusten mukaiseksi. Kuljetusluvan hakijoilta  on  tullut  mm.  kyselyjä 
mandollisuudesta hakea kuljetuslupaa lnternetin kautta sekä Tielaitoksen 
erikoiskuljetustoimintaa koskevista  Internet-sivuista. 

Erikoiskuljetuslupatoiminnassa  tapahtui vuoden  1999  alussa merkittävä 
muutos,  sillä  siitä lähtien Tielaitos  on  ollut ainoa erikoiskuijetuslupien 
myöntäjä yleisillä teillä liikkuville erikoiskuljetuksille  Manner-Suomessa. 



Tielaitoksen erikoiskuijetustoiminta  vuonna  1999 
	 lo 

tutkimuksen  paälinjat  

2.2  Tehtävät  ja  tavoitteet 

Nykyinen tutkimus  on  jatkoa  aikaisemmille Tielaitoksen erikoiskuljetus
-toiminnasta  julkaistuille tutkimuksille.  Työssä  on  tavoitteena selvittää 

 Tielaitoksen erikoiskuijetuslupatoiminnan  tilanne vuonna  1999  ja  vertailla 
tilannetta vuoden  1986  tilanteeseen niiltä osin kuin vertailu muuttuneen 
lainsäädännön sekä  lupamääräysten  ja  -ehtojen perusteella  on  mandollista. 

Tärkeimpiä työssä selvitettäviä asioita ovat  erikoiskuljetusten  kuljetusmäärät 
Suomessa vuonna  1999  sekä  erikoiskuljetusten  lähtö -ja määräpaikkojen 

 välinen liikenne. Lisäksi tehtävänä  on  selvittää  erikoiskuijetusten  mitta-  ja 
massajakaumat  sekä  asiakastyytyväisyys Tielaitoksen erikoiskuljetuslupa

-toimintaan. Uutena asiana selvitetään  kuljetusluvan  hakijoiden valmiuksia  ja 
 halukkuutta  Internetin  käyttöön  erikoiskuljetuslupatoiminnassa.  

2.3  Aikaisemmin aiheesta tehdyt tutkimukset  

Erikoiskuljetuksista  ja  niiden yhteiskunnallisista  ja tienpidollisista 
 vaikutuksista  on  aikaisemmin julkaistu  mm.  seuraavat  tutkimusraportit: 

• 	Erikoiskuljetukset.  Tutkimus yleisillä teillä  v. 1976 suoritetuista ylisuurista  
ja yliraskaista  kuljetuksista,  T'JH  742015, 1977 

• Erikoiskuljetukset. Erikoiskuljetusten  taloudellinen merkitys,  TVH 
 742009, 1978 

• Erikoiskuljetukset.  Tutkimus  erikoiskuijetusten  osuudesta kuolemaan 
johtaneissa  tieliikenneonnettomuuksissa  v. 1970— 1976, TVH 742002, 
1978 

• Erikoiskuljetukset. Pääteillä  olevat  korkeusesteet  ja  niiden 
 •  vähentäminen,  TVH  741978, 1979 

• Erikoiskuljetukset.  Pääkaupunkiseudun  ylikorkeat  kuljetukset,  TVH 
 751967, 1981 

• 	Erikoiskuljetukset,  Selvitys  yliraskaista  kuljetuksista yleisillä teillä  v. 1980, 
TVH  741943, 1982 

• Erikoiskuljetukset  Suomen  pääteillä  v. 1979, TVH 741947, 1982 

• Erikoiskuljetusonnettomuudet  v. 1981 - 1982, TVH 741806, 1983 

• Erikoiskuljetukset  ja matkailuperävaunut  Suomen  pääteillä  v. 1984, 
• TVH 741947, 1986 

• Erikoiskuljetukset. Kuljetuskalusto  ja  teoreettisia laskelmia  sen  tielle 
 •  aiheuttamista rasituksista,  TVH  741835, 1986 
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•  Selvitys eräistä erikoiskuljetuksia haittaavista alikulkupaikoista, T\JH 
 741857, 1989 

• Erikoiskuijetustoiminta  Suomessa vuonna  1986, T\JH 741871, 1989. 

3 	ERIKOISKULJETUKSET  

3.1  Erikoiskuljetuksiin  liittyviä käsitteitä  

Erikoiskuijetus  on kuormaamattoman tai jakamattomalla esineellä 
kuormatun  ajoneuvon  tai  ajoneuvoyhdistelmän kuljetus, jossa ylitetään 
ainakin yksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen mukaan tiellä 
yleisesti sallittu mitta  tai  massa  taikka ajoneuvo  on  ollut kuormattava 
kuorman laadusta johtuen sanotun asetuksen säännöksistä 
poiketen.  /3/  

Jakamattomalla  kuormalla tarkoitetaan kuormaa,  jota  ei voida 
tiekuljetuksessa kohtuullisin kustannuksin  tai  vahingonvaaraa aiheuttamatta 
jakaa kahteen  tai  useampaan kuormaan. Jakamatonta kuormaa ei voida  sen 
massan  tai  mittojen takia kuljettaa millään ajoneuvolla  tai  ajoneuvo- 
yhdistelmällä ylittämättä tiellä yleisesti sallittua  massa-  tai  
mitta-arvoa.  /3/  

Jakamaton esine voi olla 
• erikoiskuljetuksena  kuljetettava kuorma, joka rakenteensa vuoksi  on 

 kuljetettava useamman esineen kokonaisuutena 
•  yhdistettyä kuljetusta varten erityiselle kuljetusalustalle pakattu kone-  tai 

laitekokonaisuus 
• kontti  tyhjänä  tai jakamattoman  esineen pakkauksena.  /3/ 

Erikoiskuijetusajoneuvo  on 

• jakamattomaksi esineeksi katsottavan  tietyn työkonetyypin 
kuljettamiseen rakennettu, erityisellä kuljetusritilällä  tai  vastaavalla 
rakenteella varustettu  N3-luokan ajoneuvo 

• erikoiskäyttöön  rakennettu, tiellä yleisesti sallitut mitat  ja  massat ylittävä 
ajoneuvo  tai  vastaava muu ajoneuvo,  jota  ei ole tarkoitettu tavaran  tai 

 henkilöiden kuljettamiseen yleisellä tiellä 

• jakamattoman  esineen kuljetukseen rakennettu  ja  varustettu  N2- tai 
N3-luokan ajoneuvoon kytkettäväksi tarkoitettu perävaunu eli erikois-
kuljetusperävaunu 
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• purjelentokoneen  tai  veneen kuljetukseen rakennettu  ja  varusteltu 
 pääasiassa  Ml- tai  Ni -luokan ajoneuvoon kytkettäväksi tarkoitettu 

perävaunu 

•  veneen kuljetukseen tarkoitettu traktoriin kytkettävä traktoriperävaunu 

• turvetuotantoon  käytettävä kone  tai  traktoriin  kytketty vastaava hinattava 
laite  tai  turvetuotannossa  käytettävä kuormaamaton perävaunu.  /3/  

Erikoiskuljetusyhdistelmä  on  edellä mainittujen auton  tai  traktorin ja  perä-
vaunun yhdistelmä  tai N2- tai N3 -luokan ajoneuvon  ja  hinattavan  laitteen 
erikoiskuljetukseksi katsottava yhdistelmä. Erikoiskuljetusajoneuvoksi  
tai  —yhdistelmäksi  katsotaan myös moottorikäyttöinen  tai  hinattava  ajoneuvo, 
johon  on  kiinteästi asennettu  tai  kuormattu  näyttely-, tutkimus-, huvipuisto-, 

 tai  sirkuslaitteisto  taikka muu palveluvarustus  ja jolle  tielaitos  on  myöntänyt 
kuljetusluvan.  /3/  

Kuijetuslupa  on  Tielaitoksen  myöntämä kirjallinen lupa erikoiskuljetuksen 
suorittamiseen yleisellä tiellä  tai  kadulla. 

Yhtenä  kuijetuskertana  pidetään erikoiskuljetuksena kuljetettavan esineen 
 tai  kuljetusluvan  tarvitseman kuormaamattoman ajoneuvon kuijettamista 

lähtöpaikasta määräpaikkaan. Ajoneuvonosturin  tai  vastaavan laitteen 
kuljettaminen lasketaan kuljetuskerraksi aina, kun lähtö-  ja  määräpaikan 

 välillä joudutaan ajamaan yleisellä tiellä  tai  kadulla.  /2/  

Kuljetusreitti  on  kuljetusluvassa tienumeroin  ja  kadun nimin ilmoitettu lähtö- 
ja  määräpaikan  välinen tieyhteys,  jota  pitkin erikoiskuljetus tulee 
suorittaa.  /1/  

Sillan  valvonnalla  tarkoitetaan  sillan  ylittämistä raskaalla erikois-
kuljetuksella silta-asiantuntijan määräämää  sillan  kestävintä ajolinjaa, 

 yleensä keskellä siltaa, jonka Tielaitoksen edustaja varmistaa ylityshetkellä. 
Valvonnalla suojellaan siltaa ylikuormituksen aiheuttamilta vaurioilta.  

3.2 Erikoiskuljetuksiin  vaikuttava lainsäädäntö  

Erikoiskuljetuksia  koskee sama lainsäädäntö kuin muitakin tiellä liikkuvia 
ajoneuvoja. Lisäksi erikoiskuljetuksia koskevat yksinomaan erikoiskuljetuksia 
varten laaditut säädökset sekä kuljetuslupaan liittyvät määräykset  ja  ehdot. 
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Erikoiskuljetuksiin  sovelletaan Suomessa seuraavia säädöksiä:  

V  Asetus ajoneuvon rakenteesta  ja  varusteista  1256/1 992 

V  Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä  1257/1 992 

V  Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista  ja  erikoiskuljetus
-ajoneuvo ista  1715/1992 

V  Erikoiskuijetusluvan lupamääräyksetja  ehdot  (lute 1) 

V  Tieliikennelaki  267/1981 

V  Tieliikenneasetus  182/1 982 

V  Ylikuormamaksulaki  51/1 982  ja  -asetus  240/1982. 

3.3  Milloin erikoiskuijetus tarvitsee kuijetusluvan 

Kaikki Suomen teillä suoritettavat kuljetukset, joiden mitat ylittävät Asetuksen 
ajoneuvojen käytöstä tiellä  4.  luvun  24  -  26  §  ja  29  -  30  §  sekä  4a  luvun  
30f  -  30h  §  esitetyt mitta-arvot, ovat erikoiskuljetuksia. Kuitenkaan kaikki 
erikoiskuljetukset eivät tarvitse kuljetuslupaa tiestöllä liikkumiseen. 

Seuraavissa taulukoissa esitetään suurimmat sallitut mittarajat  ja  kuorman- 
ylitykset erikoiskuljetuksille, jotka eivät tarvitse kuljetuslupaa. Luvuissa  3.3.1 

 ja  3.3.2  esitetyt tiedot ovat peräisin Tieliikennelait  1999  —kirjasta kohdasta 
Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista  ja  erikoiskuljetusajoneuvoista 
iw'I'y1IIeN 

Tielaitoksen kuijetuslupa  tarvitaan kuitenkin aina, kun kuljetuksen akseli-, 
teli-  tai  kokonaismassat  ylittävät Asetuksen ajoneuvojen käytöstä tielle  
4.  luvun  20  -  23  §  tai 4a  luvun  30b  -  30e  §  yleisesti tielle sallitut akseli-, teli

-tai  kokonaismassat.  

3.3.1 	Mittarajat erikoiskuljetuksille  

Taulukoissa korkeus-, leveys-  ja  pituussarakkeissa lihavoidulla  merkityt 
lukuarvot tarkoittavat sitä, että Tielaitos ei voi myöntää kuljetuslupaa kyseiset 
mitta-arvot ylittäville kuljetukselle, eikä sellaisia kuljetuksia säädösten 
mukaan saa Suomen teillä suorittaa. Taulukossa äärimmäisenä oikealla 
olevassa lupa ylitykseen —sarakkeessa ilmoitetaan, onko mandollista saada 
kuljetuslupaa kuljetukselle, jonka mitat ylittävät vastaavassa kohdassa 
muissa sarakkeissa Imoitetut mitta-arvot. Taulukossa  3.3.1.1  esitetään 
erikoiskuljetusten mittarajat  EU- ja  ETA-valtioissa rekisteröidyille  tai  käyttöön 
otetuille ajoneuvoille. 
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Taulukko  3.3.1.1. Mittarajat  EU- ja  ETA-valtioissa rekisteröidyille ajoneuvoille  

Ajoneuvo Korkeus Leveys Pituus Lupa yli- 
Metriä Metriä Metriä  tykseen  

Kuorma-auto 4,40 4,00  Kyllä  
_____________________________ _______ ______  12,00  EI 
Kuorma-auto,  jossa  kuljetusritilä  4,40  Kyllä  
tai  vastaava varustus kun  
Kuormana TYÖKONE ______  3,50 16,00  EI  
Moottorityokone  4,40 4,00 20,00  Kyllä  
Kuorma-auto  ja  varsinainen  4,40 4,00  Kyllä  
Perävaunu  tai  moduuliyhdistelmä _______ ______  25,25  EI 
Kuorma-auto  ja  varsinainen  4,40 4,00 27,00  Kyllä  
Erikoiskulj etusperävaunu _______ ______ ______ ________  
Kuorma-auto  ja  puoliperävaunu  4,40 4,00 3 0,00  Kyllä  
Kuorma-auto  ja  hinattava  laite  4,40 4,00 3 0,00  Kyllä  
Turvetuotantokone,  traktori  ja  
kuormaamaton turvetuotanto-  4,40 4,00 27,00  Kyllä  
Perävaunu  tai  hinattava  laite 
Traktori  ja  traktoriperävaunu,  
kun  kuormana  vene, maatalous-  4,40 4,00 20,00  EI  
tai  tienpitokone  tai  laite 
Traktori  ja  traktoriperävaunu,  
kun  kuormana  pylväät  4,20 2,60 20,00  EI 
Henkilö-  tai  pakettiauto  ja  perä- 
vaunu, kun  kuormana  vene  tai 4,20 2,60 20,00  EI  
purjelentokone _______ ______ ______ _________  

Muualla kuin  EU- ja  ETA-valtioissa rekisteräityjä  tai  käyttöön otettuja 
ajoneuvoja koskevat tiukemmat mittarajat kuin  EU- ja  ETA-valtioiden 
ajoneuvoja. Rajoitukset ovat Euroopan yhteisön säännösten mukaiset  ja 

 niillä halutaan osaltaan vähentää kuljetusalalla vallitsevaa, pääasiassa 
venäläisten  ja Baltian  maiden kuijetusyritysten  aiheuttamaa epätervettä 
kilpailua. Mittarajat koskevat myös suomalaisten kuijetusyritysten venäjälle 

 tai  Baltian  maihin rekisteräityjä ajoneuvoja  ja ajoneuvoyhdistelmiä. 
 Taulukossa  3.3.1.2  esitetään erikoiskuljetusten mittarajat  EU- ja 

 ETA-valtioiden ulkopuolella rekisteröidyille  tai  käyttöön otetuille ajoneuvoille. 
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Taulukko  3.3. 1.2.  Mittarajat  EU- ja  ETA-valtioiden ulkopuolella rekisteröidyille 
ajoneuvoile 

Ajoneuvo Korkeus Leveys Pituus Lupa yli- 
________________________  Metriä Metriä Metriä  tykseen  
Kuorma-auto 4,00 2,55  Kyllä  
________________________ _________ _______  12,00  EI 
Kuorma-auto  ja  varsinainen  4,00 2,55 18,75  Kyllä  
perävaunu  _________ _______ _______ __________  
Kuorma-autoja  puoliperä-  4,00 2,55 16,50  Kyllä  
vaunu 
Kuorma-auto  ja  keski-  4,00 2,55  Kyllä  
Akseliperävaunu _________ _______  18,75  EI 
Kuorma-autoja  hinattava  4,00 2,55 18,75  Kyllä  
laite (varsinainen perä- 
vaunu)  _________ _______ _______ __________  
Kuorma-autoja  hinattava  4,00 2,55 16,50  Kyllä  
laite  (puoliperävaunu) _________ _______ ______ __________  

3.3.2  Kuormanylitysten mittarajat erikoiskuljetuksille  

Taulukossa  3.3.2.1 kuormanylitys —sarakkeessa  mainitut lukuarvot ovat 
suurimmat sallitut ylitykset, jotka jakamattoman esineen kuijettamisessa 
sallitaan niin, ettei kuljetus tarvitse kuljetuslupaa.  Jos kuormanylitykset  ovat 
suuremmat kuin kuormanylitys —sarakkeessa olevat mitta-arvot,  on 
kuljetukselle  haettava kuljetuslupa Tielaitokselta. Äärimmäisenä oikealla 
olevasta sarakkeesta käy ilmi, onko kuormanylitys —sarakkeessa mainittua 
mitta-arvoa suuremmalle ylitykselle mandollista saada lupaa Tielaitokselta. 

Taulukko  3.3.2.1.  Mittarajat  kuorman ylityksille 

Ajoneuvo Kuorman-  Lupa  sunrem- 
______________________________________  ylitys  (m)  malle  ylitykselle  
Ajoneuvon edessä kaikissa tapauksissa  2,00  Kyllä  
Ajoneuvon, varsinaisen perävaunu-  ja  3,00  Kyllä  
moduuliyhdistelmän  takana  __________ ______________  
Kuorma-auton  ja  varsinaisen  erikois-  4,00  Kyllä  
kuljetusperävaunun,  henkilö-  ja  paket- 
tiauto-  ja  traktori-yhdistelmän  takana  
Puoliperävaunuyhdistelmän  takana  6,00  Kyllä  
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4 	ERIKOISKULJETUSLUPA 

Erikoiskuljetukset  ovat  luvanvaraisia,  jos  kuljetuksen mitat ylittävät 
taulukoissa  3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2.1 ilmoitetut  mitat  tai normaaliliikenteelle 

 sallitut akseli-,  teli-  tai kokonaismassat.  Suomessa  on  eri  mittarajat 
 normaali-  ja erikoiskuljetuksille  toisin kuin suuressa osassa muuta 

Eurooppaa, jossa kuljetus tarvitsee  erikoiskuljetusluvan  heti normaali- 
liikenteelle sallittujen mittojen  tai  massojen  ylittyessä.  

Erityisen mittavat  ja  raskaat kuljetukset  on  katsottu  luvanvaraisiksi,  koska 
niiden  on  katsottu aiheuttavan vaaraa  tiestölle  sekä muulle liikenteelle 
liikkuessaan. Suomessa  erikoiskuljetuslupa  tarvitaan tiettyjen erityisesti 

 määriteltyjen  mittojen  ylittyessä.  Mitat  on  määritelty siten, että mikäli mitat 
eivät  ylity,  kuljetus pystytään suorittamaan riittävän hyvin muun liikenteen 
seassa kuljetuksen kuitenkaan aiheuttamatta liikaa vaaraa muulle liikenteelle 

 tai  korkeutta  ja  leveyttä  rajoittaville tierakenteille.  

4.1 Erikoiskuljetuslupien myöntäjät  

Vuoden  1999  alusta lähtien Suomessa  erikoiskuijetuslupia  myöntävät 
 Tielaitos  Manner-Suomessa  ja  Ahvenanmaan  maakuntahallitus 

 Ahvenanmaalla.  

4.1.1 	Tielaitos 

Tielaitos  myöntää  luvan  yleisillä teillä  suoritettaville erikoiskuljetuksille. 
 Yleinen tieverkko jaetaan valta-,  kanta-,  seutu-  ja yhdysteihin.  Yleisiä teitä oli 

vuonna  1999  yhteensä  78 672  kilometriä. Valta-  ja kantatiet  muodostavat 
 päätieverkon,  joka toimii  keskusalueiden  välisen  liikenteen välittäjänä  ja 

 sisältää myös tärkeimmät ulkomaanliikenteen reitit.  Valtatieverkon  pituus  on 
8 582  kilometriä  ja kantatienverkon  4 686  kilometriä.  Seututiet  muodostavat 

 seutukuntien  sisäisiä yhteyksiä  ja  liittävät näitä  päätieverkkoon. Seututie
-verkon pituus  on 13 396  kilometriä. Muut yleiset tiet ovat  yhdysteitä, 

ramppeja  ja  lauttoja, joiden muodostaman verkon pituus  on  noin  51 000 
 kilometriä.  /4/ 

4.1.2  Ahvenanmaan  maakuntahallitus  

Ahvenanmaan  maakuntahallitus  myöntää  luvan  Ahvenanmaalla liikkuville 
 erikoiskuljetuksille. 
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4.1.3  Tahot, jotka antavat  suostumuksensa  luvassa olevalle  
reitinosalle  

Kunnat ja  kaupungit  

Kunnat ja  kaupungit antavat suostumuksensa Tielaitoksen myöntämän 
kuijetusluvan reitillä oleville kaduille, jotka ovat kyseisen kaupungin  tai 

 kunnan hallinnassa. Useat kaupungit  ja kunnat  ovat tehneet Tielaitoksen 
kanssa sopimuksen, jossa  on  sovittu erikoiskuljetuksille tarkoitetuista 
reiteistä kaupungin  tai  kunnan alueella. Sopimuksissa  on  sovittu joko läpiajo-
reiteistä, tiettyihin kohteisiin menevistä reiteistä  tai  vapaasta katujen 
käytöstä tiettyihin mitta-  ja  massarajoihin  saakka. Tällöin Tielaitos voi 
myöntää  luvan  sopimuksen tehneiden kaupunkien  ja  kuntien kaduille. 
Jollei edellä mainittua sopimusta ote tehty,  on  kuljetusluvassa  maininta 
"katuverkolle kaupungin/kunnan suostumus"  ja luvan  saajan  tulee saada 
suostumus kyseiseltä kaupungilta  tai  kunnalta ennen kuljetuksen 
suorittamista. 

Yksityistien  pitäjä  tai  omistaja 

Yksityistien  pitäjä  tai  omistaja antaa suostumuksensa erikoiskuljetuksen 
suorittamiselle yksityistiellä. Kuljetuksen suorittajan  on  tällöin saatava 
yksityistien pitäjän suostumus ennen kuljetuksen suorittamista. Tielaitos  on 

 sopinut joidenkin yksityistien omistajien kanssa siitä, että Tielaitos voi 
myöntää  luvan  erikoiskuljetukselle yksityistien  omistajan puolesta. 

VR 

VR myöntää  luvan  Tielaitoksen myöntämässä kuljetusluvassa  olevan reitin 
varrella sijaitsevan tasoristeyksen ylittämiseen. Niin sähköistämättömän kuin 
sähköistetyn tasoristeyksen ylittämiseen hankittava lupa  on  tarpeellinen 
paitsi erikoiskuljetuksen myös rautatieliikenteen turvallisuuden takaamiseksi. 

Lupa tarvitaan,  jos  

• erikoiskuijetus  ei hitautensa  tai  pituutensa  takia pysty ylittämään taso-
risteystä normaaliajassa (noin  1 5 s  yhden raiteen ylityksessä)  

on  oletettavissa, että erikoiskuljetus  on  vaarassa juuttua kiinni taso- 
risteykseen esimerkiksi vähäisen maavaransa vuoksi 

• sähköistetyllä rataosuudella  joudutaan tekemään jännitekatkoa 
normaalia korkeamman (korkeus yli  4,5 m)  erikoiskuljetuksen  vuoksi  tai 

 mandollisesti siirtämään sähköradan laitteita 

• ylikäytävän  tai  radan  laitteisiin  on  tehtävä erikoiskuljetuksen normaalia 
suuremmasta leveydestä  tai  painosta johtuvia muutoksia.  Ill  
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4.2  Erikoiskuljetuslupien  hakeminen ja  käsittely  

4.2.1 Kuljetusluvan  myöntämisen edellytykset 

Erikoiskuljetuslupa  voidaan myöntää,  jos  

esinettä ei voida lainkaan  tai  kohtuullisin kustannuksin kuljettaa muita 
 kuljetustapoja  käyttäen  

' kuljetusajoneuvo  on  liikenteeseen hyväksytty  ja  rekisteröity sekä kyseistä 
kuljetusta varten tarkoituksenmukainen  

V  teiden  ja  niillä olevien siltojen kantavuus  ja  käytettävissä oleva tila  on 
 riittävä eikä kuljetus kohtuuttomasti häiritse  tai  vaaranna muuta 

liikennettä.  Ill 

4.2.2 Lupatyypit 

Tielaitos  myöntää lupia  ylikorkeuden, ylileveyden, ylipituuden  tai  ylipainon 
perusteella.  Lupatyyppejä  on  kolmenlaisia:  reittikohtaisia  lupia,  reitistölupia 

 ja  yleislupia. Reittikohtainen  lupa myönnetään ainoastaan  hakemuksessa 
 ilmoitettujen lähtö-  ja  määräpaikkojen  välille.  Reittikohtaiset  luvat  jakaantuvat 

 kahteen ryhmään: normaali-  ja  ylipainoisille kuljetuksille myönnettäviin  lupiin.  

Jos  kuljetus  on  normaalipainoinen  eli kuljetuksen akseli-,  teli-  ja  kokonais
-massat eivät yhtä tielle yleisesti sallittuja arvoja, ilmoitetaan luvassa 

kuljetuksen mitat  ja  ajoneuvotyyppi.  Useampi samantyyppinen ajoneuvo voi 
tällöin liikkua kyseisellä luvalla, mikäli luvassa  ilmoitetut  mitat eivät  ylity  ja 

 käytetään luvassa mainittua reittiä  tai  reitinosaa  luvan  voimassaoloaikana. 
 Jos  taas kuljetus  on  ylipainoinen, eli tielle yleisesti sallitut  massa-arvot 

 ylittyvät, yksilöidään ajoneuvot rekisterinumerolla.  Tällöin lupa  on  ajoneuvo
-kohtainen  ja  muut kuin luvassa mainitut  ajoneuvot  eivät voi liikkua kyseisellä 

luvalla.  

Reitistöluvassa  on  valmiiksi etukäteen määritelty suurimmat sallitut mitat  ja 
 massat sekä tiet, joita pitkin kyseisellä luvalla saadaan liikkua.  Reitistöluvat 

 ovat  tiepiirikohtaisia  eli jokaisella  tiepiirillä  on  omat  reitistölupansa  oman 
 tiepiirinsä  alueella.  Reitistöluvissa  on  asetettu erilaisia mitta-  ja massa- 

rajoituksia, sekä liikkumista  tieverkolla  on  rajoitettu massasta  ja  mitoista 
riippuen.  
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4.2.3  Erikoiskuljetuslupien voimassaoloajat  

Erikoiskuljetuslupien voimassaoloajat  vaihtelevat yhdestä viikosta kahteen 
vuoteen riippuen kuljetuksen  kokonaismassasta,  mitoista  tai  kuljetus- 
ajoneuvon  rekisteröinti-  tai käyttöönottovaltiosta. Erikoiskuijetuslupien 
määräytymisperusteet  ja voimassaoloajat  esitetään taulukossa  4.2.3.1  ja 

 vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen  luvan voimassaoloajan 
 mukaan liitteessä  14  olevassa taulukossa. 

Taulukko  4.2.3.1. Enkoiskuljetuslupien voimassaoloajatja  määrä  ytymisperusteet 

Erikoiskuijetuslupa  Voimassaoloaika 
Kuijetusajoneuvo  tai  —yhdistelmä  on rekisteroity 1  viikko  
tai käyttöönotettu  EU-  tai ETA-valtioiden 
ulkopuolella __________________________  
Luvassa  on erikoisehto  (esimerkiksi  sillan  tai 1  kk 
maaperän valvonta, poliisiehto tms.) ________________________  
Kuljetuksen kokonaismassa  on  yli  90  tonnia  3  kk 
Kuljetuksen kokonaismassa  on  enintään  90  tonnia  6  kk 
Kuljetuksen akseli-  ja kokonaismassat  ovat 
asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä mukaiset  ja  12  kk 
leveys  on  enintään  7  metriä,  tai  jos  luvassa  on  
vähintään kolme reittiä 
Kuljetuksen mitat ovat Liikenneministeriön  24  kk 
päätöksen erikoiskuljetuksista rajoissa __________________________  

Nykyään kanden vuoden mittaisia  yleislupia  myönnetään hyvin harvoin. 
Vuonna  1999  myönnettiin ainoastaan  7 yleislupaa.  Eniten vuonna  1999 

 myönnettiin  12  ja  6  kuukauden mittaisia  kuijetuslupia. Luvista  43 %  oli 
 12  kuukauden mittaisia  ja  29 % 6  kuukauden mittaisia.  

4.2.4  Lupamaksut  

Seuraavassa taulukossa (taulukko  4.2.4.1) on  esitetty  erikoiskuijetuslupien 
 hinnat.  Kuljetuslupien  hinnat riippuvat ajoneuvon  tai  ajoneuvoyhdistelmän 

 kokonaispainosta,  mitoista sekä  kuljetusluvassa  olevien reittien  ja/tai 
valvottavien  siltojen lukumäärästä.  Kuljetuslupien perushinnat  vaihtelevat 

 140  markasta  3 000  markkaan.  Kuljetusluvista  saatavat tulot olivat vuonna 
 1999  noin  3,85  miljoonaa markkaa.  38 % Tielaitoksen  vuonna  1999 

 myöntämistä  kuijetusluvista  oli hinnaltaan  140  markkaa  ja  42 % 400 
 markkaa.  Sillan  valvonta sisältyi  46 kuljetuslupaan  vuonna  1999. 
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Taulukko  4.2.4.1.  Enkoiskuljetuslupien  hinnat  ja  hinnanmääräytymisperusteet 

Erikoiskuijetuslupa  Hinta (mk) 
Kuljetuksen kokonaismassa enintään  90 
tonnia  

400  

Kuljetuksen kokonaismassa yli  90  tonnia,  
mutta enintään  300  tonnia  

900  

Kuljetuksen kokonaismassa yli  300  tonnia  3 000  

Kuljetuksen korkeus yli  7  metriä  tai  leveys  
yli  6  metriä 

400  

Muut luvat  140  

Lisäreitti  Puolet peruslupamaksusta 

SWan  ylittäminen valvottuna, lupamaksun  
lisäksi 

1 500  

Kelirikkoajan poikkeuslupa  400  

Kielteinen kirjallinen lupapäätös  50 

4.2.5  Erikoiskuljetusluvan  hakeminen  

Vuoden  1999  alusta lähtien Tielaitos  on  ainoa erikoiskuljetuslupien 
myöntäjä. Erikoiskuljetuslupahakemus voidaan osoittaa mihin tahansa 
tiepiiriin riippumatta siitä, minkä tiepiirin alueella kuljetus aiotaan suorittaa. 

Kuitenkin reitistölupaa haettaessa lupahakemus tulee osoittaa siihen 
tiepiiriin, jonka alueella kuljetuksia tullaan suorittamaan. Poikkeuksena lähes 

 koko  maan päätiet kattava  50  reittiä —niminen reitistölupa, joka haetaan 
Tielaitoksen Uudenmaan tiepiiristä. Hakemuksen tulee olla kirjallinen  ja 

 hakemuksessa  voi käyttää Tielaitoksen omaa hakulomaketta. Myös vapaa-
muotoista hakemusta voi käyttää edellyttäen että kaikki tarvittavat tiedot siitä 
ilmenevät. Hakemuslomakkeita  on  saatavana tiepiireistä  tai  Tielaitoksen 
julkaisumyynnistä. 

Kuljetuslupahakemuksessa  (lute 2)  tulee ilmoittaa 

kuljetuksen suorittamisajankohta 

hakijan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin-  ja  faksinumero) 

 maasta mitattu korkeus, suurin leveys  ja  pituus 

• 	kuljetuksen lähtö-  ja  määräpaikka  täysin yksiselitteisesti (tieosoite  ja  
paikkakunta postinumerolla varustettuna) 
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kuijetettavan  esineen nimi  

•  ajoneuvon tyyppi  (puoliperävaunu/varsinainen  perävaunu,  hinattava 
• 	laite jne.)  

yliraskaissa  kuljetuksissa todelliset  kuljetuksessa  syntyvät  akselimassat 
 ja kokonaismassa  sekä ajoneuvojen  rekisterinumerot 

•  muiden kuin  EU-  tai ETA-valtioiden  vetoautojen  rekisteri-  ja valmiste
-numero sekä perävaunun rekisterinumero aina  merkittynä  hakemukseen.  

Kiireellisissä  tapauksissa  lupahakemuksen  voi jättää puhelimitse suoraan 
 kuljetuslupakäsittelijälle,  mutta  suositeltavampaa  on  tehdä kirjallinen 

 hakemus ja  lähettää  se Tielaitokselle faksina tai  postitse. Vuonna  1999 
 pääosa  erikoiskuljetuslupahakemuksista  lähetettiin  faksina  käyttäen 

 Tielaitoksen  omaa  hakemuslomaketta.  Puhelimitse pääasiassa uusittiin 
vanhoja  kuijetuslupia,  joiden voimassaoloaika oli  umpeutu  massa,  mutta 
myös uusia  kuljetuslupia  haettiin puhelimitse.  

4.2.6  Lupahakemusten  käsittely 

Kuljetuslupahakemus  käsitellään yleensä siinä  tiepiirissä,  mihin  hakemus  on 
 jätetty.  Erikoiskuljetusluvat  tehdään  Tielaitoksen ERIKU-tietojärjestelmän 

 avulla.  ERIKU:un  on syötetty  tiedot siltojen  ja portaalien  korkeuksista sekä 
siltojen  kantavuuksista  ja leveyksistä. Lupakäsittelijä  syöttää  ERIKU:un 

 tarvittavat  lähtötiedot,  jotka  hän  saa  lupahakemuksesta.  

Tämän jälkeen ohjelma hakee automaattisesti  lyhyimmän kuljetukselle 
 soveltuvan reitin.  Sen  jälkeen ohjelmasta  tulostetaan  lupa, joka lähetetään 

asiakkaalle.  ERIKU:n  lisäksi  kuijetuslupien  valmistelussa käytetään 
kaupunkien  ja  kuntien  katukarttoja, Internetistä  löytyviä  karttapalveluja  sekä 

 Tielaitoksen  silta-  ja lauttapaikkakarttoja.  

4.2.7  Kuljetuslupa 

Kuljetuslupa  myönnetään joko kuljetuksen tilaajalle, kuljetuksen  suorittajalle 
 tai kuljetettavan  esineen valmistajalle.  Kuljetuslupaa  ei voi siirtää toisen 

yrityksen  tai  henkilön käyttöön. Lupa voidaan kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi  tai 
 englanniksi.  Tielaitoksella  jokaisella  kuljetuslupakäsittelijällä  on  päätäntä-

valta  kuljetuslupa-asioissa, eli jokainen voi yksin päättää  lupahakemuksen 
 hyväksymisestä  tai  hylkäämisestä.  Kuijetuslupahakemusta  koskeva päätös 

annetaan myönteisessä tapauksessa kirjallisena  kuljetuslupana. 
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Kuljetuslupaan  (lute 3) on  merkitty seuraavat tiedot: 

•  luvan  myöntämispäivämäärä  ja luvan  myöntäjä 

• voimassaolaaika 

•  hakijan tiedot 

•  kuljetuksen laatu (kuljetettava esine, kuljetusajoneuvot, kuljetuksen mitat 
 ja  massat) 

erikoisehdot 

lupamaksu  ja 

 lupareitti/-reitit 

Kuljetuksen laatua koskevat tiedot ovat yleensä samat kuin hakemuksessa. 
Joissakin tapauksissa lupa voidaan erikoisehdoin myöntää  vain  pienemmälle 

 tai  kevyemmälle kuljetukselle  kuin hakemuksessa  on  esitetty (esimerkiksi 
nosturi vastapainot rilsuttuna). Kuljetusluvassa reitti  on  voimassa  vain  meno-
suuntaan. Reitistöluvassa reitit ovat voimassa meno-  ja  paluusuuntaan,  jos 

 luvassa niin ilmoitetaan. Kuljetusreitti voi poiketa hakemuksessa ilmoitetusta, 
 jos  hakijan esittämä reitti  on  kuljetukseen sopimaton.  

4.2.8  Muutokset kuljetuslupaan 

Kuljetuslupaan  voidaan tehdä veloituksetta yhden kerran vähäisiä muutoksia 
edellyttäen, että lupaa ei ole käytetty. Tavallisimmat muutokset koskevat 
mittojen  ja  massojen muutosta, jotka huomataan ajoneuvon kuormauksen 
yhteydessä,  tai  tietyn reitinosan muuttamista. Myös  luvan  käsittelyssä 
sattuneet virheet korjataan veloituksetta. Uusi kuljetuslupa tehdään 
esimerkiksi,  jos  muutos edellyttää lupaan lisättävän jonkin erikoisehdon, 
esimerkiksi  sillan  valvonnan  tai  poliisiehdon.  Käytettyyn kuljetuslupaan ei voi 
tehdä muutoksia. Peruuntuneesta kuljetuksesta lupamaksua ei palauteta 
eikä hyvitetä, mutta lupaan sisältynyt  sillan  valvontamaksu  voidaan palauttaa 

 tai  hyvittää myöhemmässä luvassa.  

4.2.9  Kielteinen päätös  

Jos  kuijetuslupahakemusta  koskeva päätös  on  kielteinen, ilmoitetaan päätös 
 ja  perustelu päätökselle hakijalle joko puhelimitse, suullisesti  tai  hakijan niin 

pyytäessä kirjallisesti. Kirjallisesta päätöksestä peritään hinnaston mukainen 
maksu. Hakijalle pyritään osoittamaan vaihtoehtoinen kuljetusvaihtoehto 
aina, kun tähän tarvittavat tiedot ovat hakemuksen käsittelijän tiedossa. 
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5 	ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAUS 

Erikoiskuljetuksissa liikenteenohjauksesta  huolehtivat poliisi  tai  tehtävään 
erityisesti koulutettu erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja. Poliisi päättää 
missä määrin  se  valvoo  ja  ohjaa kuljetusta kuljetuksen ollessa yli seitsemän 
metriä leveä  tai  kuljetuksen mittojen aiheuttaessa kuljetusreitillä huomattavia 
liikenteellisiä erikoisjärjestelyjä.  

5.1 EKL-ohjaajien koulutus  

Tielaitos  vastaa erikoiskuijetusten liikenteenohjaajien koulutuksen tasosta  ja 
 liikenteenohjaajalupien  myöntämisestä. Suomen Kuorma-autoliitto, Jalas-

järven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus  ja  Hämeen Ammattikorkeakoulu 
järjestävät  2 - 4 EKL-ohjaaja kurssia vuodessa yhteistyössä Tielaitoksen 
kanssa. Kurssille voi osallistua jokainen  alle  60-vuotias henkilö, jolla  on 

 voimassaoleva vähintään  0-luokan ajokortti. 

Kurssi kestää kolme päivää  ja  kurssin aikana käsitellään erikoiskuljetuksia 
koskevaa lainsäädäntöä, kuorman sidontaa  ja  varmistamista, ensiapua 
onnettomuuspaikalla, liikenteenohjaajan tehtäviä, varusteita, oikeuksia  ja 

 veivollisuuksia  sekä käytännön toimintaa tien päällä.  

5.2 EKL-ohjaajakortin  myöntäminen  

Tielaitoksen  Uudenmaan tiepiiri myöntää kaikki erikoiskuijetusten liiken-
teenohjaajaluvat. EKL-lupa myönnetään henkilölle, joka täyttää kaikki 
seuraavat ehdot: 

" henkilöilä  on  voimassaoleva vähintään  0-luokan ajokortti 

henkilö  on  alle  60-vuotias (perustellusta syystä kuitenkin enintään 
 65-vuotias) 

/ teoriajakso  on  suoritettu  ja  kirjallinen koe hyväksytty  

V'  käytännön  osa  on  hyväksytty 

kurssimaksu  on  suoritettu  

v'  kortin  myöntämiseen  tarvittavat asiakirjat (todistukset käytännön osan 
suorittamisesta, kaksi passikuvaa  ja  jäljennös ajokortin etusivusta)  on 

 toimitettu Tielaitokselle. 
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EKL-lupa  on  voimassa  sen  vuoden loppuun, jona henkilö täyttää  65  vuotta 
 tai  jo  ennen sitä,  jos  hänen ajokorttinsa lakkaa olemasta voimassa. EKL-lupa 

voidaan myös peruuttaa määräajaksi  tai  kokonaan valvontatehtävässä 
havaittujen laiminlyöntien vuoksi  tai  ajokortin väliaikaisesta peruuttamisesta 
johtuen.  

5.3 EKL-ohjaajan tehtävät  

Liikenteenohjaajaa  on  käytettävä muun liikenteen ohjaamiseen  ja  pysäyttä-
miseen silloin kun erikoiskuijetus liikkuu tiellä liikennesäännöistä poiketen  tai 

 lainsäädännössä mainituissa tapauksissa. Tässä tehtävässä erikois-
kuljetusten liikenteenohjaajalla  on  poliisin valtuudet. 

EKL-ohjaajan tehtäviä ovat:  

V  varmistaa ennen kuljetusta erikoiskuljetuksen laillisuus  ja  merkitseminen 
lupamääräysten  ja  -ehtojen mukaisesti  

V  varmistaa kuljetuksen aikana pysyminen luvassa mainitulla reitillä sekä 
noudattaa lupamääräyksiä  ja  -ehtoja  

V  varmistaa, että tilapäisesti poistetut liikennemerkit  ja  liikenteen ohjaus- 
laitteet asetetaan välittömästi takaisin paikalleen  

V  ilmoittaa rikkoutuneista liikennemerkeistä, liikenteen ohjauslaitteista sekä 
katkenneista sähkö-, puhelin-  tai  muista johdoista  

V  pitää huolta, ettei erikoiskuijetus haittaa tarpeettomasti muuta liikennettä 
 ja  järjestää muulle liikenteelle ohitusmandollisuus riittävän usein.  

5.4 EKL-ohjaajan oikeudet  ja  velvollisuudet  

EKL-ohjaaja  on  yksityishenkilö, jonka velvollisuudet perustuvat 
viranomaisten asettamiin vaatimuksiin  ja jolle  on  lainsäädännössä annettu 
tehtävän suorittamiseen tarvittavat oikeudet. Erikoiskuljetusten liikenteen- 
ohjaajan oikeudet perustuvat Tiellikennelain  49 §:än,  jossa mainitaan, että 
liikenteenohjaajina toimivat poliisi sekä asetuksella säädettävissä tapauk-
sissa sotilaspoliisi  ja  asianomaisen viranomaisen tehtävään määräämät 
henkilöt sekä Tieliikenrieasetuksen  2 §:n 4  kohtaan, jossa mainitaan, että 
liikenteenohjaajina toimivat henkilöt, jotka Tielaitos  tai  poliisi  on  määrännyt 
ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuksessa. 
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Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajalla  on  oikeus: 

• antaa ohjeita liikenteen järjestämiseksi 

•  ohjata liikennettä 

•  pysäyttää muu liikenne. 

Erikoiskuijetusten liikenteenohjaajan  velvollisuus  on: 

•  suorittaa valvojatutkinto 

•  ryhtyä valvontatehtävään 

•  varmistaa kuljetuksen laillisuus  ja  asiallisuus 

•  suorittaa kuljetuksen turvaamiseksi tarvittavat toimenpiteet 

•  tehtävässään noudattaa liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttä-
mää varovaisuutta  ja  huolellisuutta vahingon  ja  vaaran välttämiseksi 
sekä olla tarpeettomasti häiritsemättä  tai  estämättä muuta liikennettä.  

6 TUTKIMUSPROSESSI 

6.1  Aiheen  raja us  ja  tavoitteet 

Työ aloitettiin elokuussa  1999.  Edellisestä erikoiskuljetustoimintaa  ja erikois
-kuljetusten jakaumaa koskevasta tutkimuksesta oli kulunut yli kymmenen 

vuotta  ja Tielaitos  halusi selvittää erikoiskuljetustoiminnan nykytilanteen. 

Aihetta rajattiln heti alkuvaiheessa siten, että tutkimuksessa keskityttiin 
selvittämään vuonna  1999  suoritettujen erikoiskuljetusten lähtö-  ja  määrä- 
paikkojen välinen liikenne, yhdellä kuljetusluvalla suoritettujen kuljetus-
kertojen lukumäärä, mitta-  ja massajakaumat  sekä vertailemaan työn 
tuloksia vuonna  1989  julkaistuun Erikoiskuijetustoiminta Suomessa vuonna 

 1986  —tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta, ennen 
julkistamatonta  ja Tielaitokselle  hyödyllistä tietoa erikoiskuijetustoiminnan 
nykytilanteesta. 
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6.2  Tutkittavat  asiat  

Lähdemateriaaliin  tutustumisen jälkeen aihetta  tarkennettiin  siten, että 
työssä selvitetään vuodelta  1999: 

• erikoiskuljetusten  lähtö-  ja määräpaikkojen  välinen liikenne 

 •  yhdellä  kuijetusluvalla  suoritettujen kuljetusten määrä  

• kuljetusluvan  vaativien  ja  ilman lupaa suoritettujen  erikoiskuljetusten 
 määrä  

• tiepiirien myöntämien kuljetuslupien  määrä  

•  myönnettyjen lupien määrä  eriteltynä lupalajeittain 

•  myönnettyjen lupien jakautuminen kokonaispainon  ja  akselipainon, 
korkeuden, leveyden sekä pituuden mukaan  tiepiireittäin 

•  myönnettyjen lupien jakautuminen  luvan voimassaoloajan  mukaan  

•  myönnettyjen lupien jakautuminen reittien pituuden  ja  reittien 
lukumäärän mukaan  

•  50  eniten  kuljetuslupia  saanutta yritystä  

• asiakastyytyväisyys Tielaitoksen erikoiskuijetustoim intaan 

• kuijetusluvan  saajien valmiudet  ja halukkuus Internetin  käyttöön 
 kuljetuslupa-asioissa.  

6.3  Työskentelymenetelmät  

Seuraavaksi selvitettiin, mitä edellä mainituista asioista  on  mandollista 
selvittää  Tielaitoksen ERIKU-tietojärjestelmästä  saatavien tietojen avulla  ja 

 mitkä  asiat  selvitetään  kuljetusluvan saajille kohdistetulla kirjekyselyllä. 
 Lisäksi tehtiin päätökset siitä, mitä tutkitaan  kokonaistutkimuksena  ja  mitä 

 otantatutkimuksena. 

ERIKU-tietojärjestelmää  ylläpitää Suunnittelukeskus Oy  ja ERIKU:sta 
 saatavien tietojen selvittämiseksi järjestettiin kolme  palaveria,  ensimmäinen 

syyskuussa  1999,  toinen tammikuussa  2000  ja kolmas  helmikuussa  2000. 
 Palavereissa käsiteltiin  mm.  mitä tietoja  ERIKU:sta  on  mandollista saada, 

 millä  tavalla haku  on  parasta suorittaa  ja  missä muodossa  ERIKU:sta 
 saatavat tulokset ovat.  
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6.3.1  Kokonaistutkimus 

Kokonaistutkimuksena  tutkittiin niin moni  selvitettävänä  olevista asioista kuin 
mandollista, koska  kokonaistutkimus  antaa huomattavasti tarkempia  ja 
luotettavampia  tuloksia kuin  otantatutkimus.  Lisäksi tässä tapauksessa 

 kokonaistutkimuksen  kustannukset jäävät pieniksi, koska  kokonais
-tutkimuksena tutkittavat tiedot ovat  jo  olemassa  ERIKU-tietojärjestelmässä. 

Kokonaistutkimuksena  tutkitaan seuraavat  Tielaitoksen  ERI  KU-
tietojärjestelmästä  saatavat tiedot vuodelta  1999: 

•  eri  tiepiirien myöntämien kuljetuslupien  määrä  

•  myönnettyjen lupien määrä  eriteltynä lupalajeittain,  reittien lukumäärän  ja 
 pituuden mukaan  

•  myönnettyjen lupien jakautuminen  massan ja  mittojen mukaan 
 tiepiireittä  in 

•  myönnettyjen lupien jakautuminen  luvan voimassaoloajan  mukaan 

 • 	suoritetut kuljetukset eri liikennealueiden välillä  

•  50  eniten  kuijetuslupia  saanutta yritystä. 

Työssä  perusjoukkona  ovat  erikoiskuijetuslupien  saajat eli vuonna  1999 
Tielaitoksen myöntämiä erikoiskuljetuslupia  saaneet yritykset  ja  henkilöt. 
Valitsemalla  perusjoukko  näin saatiin  hyödynnettyä ERIKU:sta  saatavia 
tietoja niin, että niitä ei tarvinnut paljoakaan muokata. Suunnittelukeskus 
suoritti  haun  maaliskuun alussa  ja  tulokset saatiin  Excel-taulukoina.  Tämän 
jälkeen tarkastettiin, että saadut tiedot olivat oikeita, analysoitiin ne  ja 

 muokattiin ne tutkimuksen kannalta oikeaan muotoon. Tulokset esitetään 
 koottuna taulukoiksi.  

6.3.2  Otantatutkimus 

Otantatutkim usta  käytettiin kuljetusten määrien,  kuljetettavien  esineiden  ja 
kuljetusajoneuvojen  selvittämiseen, koska näitä tietoja ei saada joko 
ollenkaan  tai  riittävän tarkasti  ERIKU-tietojärjestemästä kokonais

-tutkimuksena.  Kuljetettavat  esineet  ja erikoiskuljetuksissa  käytetyt  ajoneuvot 
 olisi ollut mandollista selvittää myös  ERIKU:sta,  mutta näin saadut tiedot 

eivät olleet riittävän tarkkoja. Esimerkiksi  luvan  hakija voi varmuuden vuoksi 
merkitä hakemukseen useamman erilaisen ajoneuvon  kuljetusajoneuvoksi, 

 koska ei välttämättä vielä siinä vaiheessa tiedä  millä ajoneuvolla  kuljetus 
tullaan suorittamaan.  
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Lisäksi  otantatutkimusta  käytettiin selvitettäessä  asiakastyytyväisyyttä  sekä 
 kuljetusluvan  saajien valmiuksia  ja  halukkuutta  Internetin  käyttöön  erikois-

kuljetuslupatoiminnassa. Perusyksiköksi otantatutkimukseen  valittiin myös 
 kuljetusluvan  saaja (yritys  tai  henkilö), koska näin oli mandollista yhdistellä 

 kokonais-  ja otantatutkimuksista  saatuja tietoja tulosten analysointi- 
vaiheessa. 

Pitkän pohdinnan jälkeen päädyttiin kahteen eri kyselyyn:  Erikoiskuljetusten 
 määrää koskevaa kyselyyn  ja Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaa 

 koskevaan kyselyyn.  Erikoiskuljetusten  määrää koskevalla kysely
-lomakkeella  haluttiin selvittää  kuljetuskertojen  määrä yhdellä  kuijetusluvalla, 

erikoiskuljetuksena kuljetettavat  esineet  ja erikoiskuljetuksissa  käytetyt 
 ajoneuvot. Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaa  koskevalla  kyselyllä 

 puolestaan haluttiin selvittää  kuljetusluvan  hakijoiden mielipide  ja  valmiudet 
 Internetin  käyttöön  kuljetuslupa -asioissa,  asiakastyytyväisyys erikois-

kuljetustoimintaan  sekä ilman  erikoiskuljetuslupaa  suoritettujen  erikois-
kuijetusten  määrä.  Asiakastyytyväisyyttä  haluttiin selvittää palvelun 

 asiantuntevuuden  ja  ystävällisyyden,  reittitoivomusten  huomioonottamisen 
sekä  kokonaistyytyväisyyden  suhteen. 

Ennen  otantamenetelmän  lopullista valintaa suoritettiin  esitutkimus,  jossa 
haastateltiin  erikoiskuljetuksia suorittavissa  yrityksissä sellaisia henkilöitä, 
jotka ovat tekemisissä  erikoiskuljetuslupien  ja erikoiskuljetustoiminnan 

 kanssa. Vaihtoehtoina  otantamenetelmää  valittaessa olivat yksinkertainen 
 satunnaisotanta, ositettu  otanta suhteellisella  kiintiöinnillä  ja  menetelmä, 

jossa kaikki neljän peräkkäisen viikon aikana  myönnetyt  luvat valitaan 
 otantaan.  Jos  olisi käytetty  satunnaisotantaa  tai ositettua otantaa,  olisi 

otokseen  tullut  valituksi lupia melko tasaisesti  koko  vuoden  1999  ajalta. 
Silloin  osa vastaajille  lähetetyistä  kyselylomakkeista  olisi koskenut  jo  lähes 
vuoden takaista  kuljetuslupaa  ja sillä  suoritettuja kuljetuksia. 

Kaikki  esitutkimuksessa  haastatellut henkilöt olivat sitä mieltä, etteivät 
muista  tai  halua  penkoa  niin vanhoja asioita,  sillä  useimmiten kuljetus  tai 

 kuljetukset suoritetaan heti  kuljetusluvan  saamisen jälkeen  ja kuijetusluvan 
 saajat muistavat  asiat  paremmin heti tuoreeltaan.  

Esitutkimuksen  tulosten perusteella  otantamenetelmäksi  valittiin edellä 
mainituista vaihtoehdoista viimeinen  ja otantaan  päätettiin valita kaikista 

 Tielaitoksen tiepiireistä  15.11 - 10.12.1999  välisenä aikana  kuijetuslupia 
 saaneet yritykset  ja  henkilöt.  
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Mainittuun ajankohtaan päädyttiin, koska kyselylomakkeet saatiin valmiiksi 
lokakuun lopussa  ja  tutkimusta esiteltiin Hyvinkäällä  järjestetyillä EKL

-ohjaaja  I  erikoiskuljetuspäivillä 13.  päivä marraskuuta, jotta  kyselylomakkeita 
 saavat yritykset  suhtautuisivat  vakavasti  lähetettäviin  kyselyihin  ja  palautus- 

prosentti olisi mandollisimman suuri. 

Edellä mainittuun  otantamenetelmään  päädyttiin siksi, että  esitutkimuksen 
 perusteella arvioitiin, että valittua  otantamenetelmää  käyttämällä 

saavutettaisiin  paras  vastausprosentti. Toiseksi tätä menetelmää käyttäen 
kustannukset jäivät huomattavasti pienemmiksi kuin muilla otanta

-menetelmiilä,  sillä  kyselylomakkeet voitiin lähettää samassa  kirjekuoressa 
 alkuperäisen  luvan ja  laskun kanssa. Menetelmän käyttöä puolsi myös  se, 

 että edellisessä vastaavassa  Tielaitoksen  tutkimuksessa oli käytetty samaa 
 otantamenetelmää  kuin mihin nyt päädyttiin.  

Otoskooksi  tuli  erikoiskuljetusten  määrää koskevassa kyselyssä etukäteen 
arvioiden noin  700 - 750  ja  lopulliseksi  otoskooksi  654,  jota  voidaan pitää 
riittävänä määränä.  Tielaitos  myönsi vuonna  1999  noin  9 000 kuljetuslupaa, 

 joten otokseen tuli valituksi noin seitsemän prosenttia kaikista sinä vuonna 
 myönnetyistä kuljetusluvista.  

6.4  Tiedonkeruuvälineen  rakentaminen  

Kyselylomakkeiden  teko aloitettiin  tutustumalla  edellisessä tutkimuksessa 
 käytettyihin kyselylomakkeisiin.  Kyseiset lomakkeet todettiin sinällään 

 sopimattomaksi  tämän tutkimuksen tarkoituksiin,  sillä  ne olivat melko 
hankalat  ja suuritöiset  täyttää. Niinpä uusien  kyselylomakkeiden  suunnittelu 
aloitettiin käyttäen apuna vanhoja lomakkeita. Suunnittelussa otettiin 
huomioon vastaamisen helppous  ja  nopeus, kysymysten yksinkertaisuus  ja 
yksiselitteisyys. Palautusajankohtaa määriteltäessä  otettiin huomioon 

 tutkimusaikataulu, kyselylomakkeiden lähetysmenetelmä  ja otantajakson 
 pituus. Kun lomakkeet oli saatu omasta mielestä valmiiksi, testattiin kysely-

lomakkeet lokakuun loppupuolella  erikoiskuljetuksia suorittavissa  yrityksissä. 

Yritykset valittiin niin, että joukossa oli sekä yrityksiä, jotka suorittavat 
 erikoiskuljetuksia  päätoimisesti että yrityksiä, joissa  erikoiskuljetukset 

 muodostavat  vain  osan yrityksen toiminnasta. Saatujen tulosten perusteella 
 kyselylomakkeisiin  tehtiin pieniä korjauksia.  
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6.5  Kyselyn suorittaminen 

Molemmat kyselylomakkeet sekä lomakkeiden  lähetysohjeet  lähetettiin 
kaikkiin yhdeksään  tiepiireihin sähköpostitse  ja vastauskuoret  postitse. 
Jokainen  tiepiiri  lähetti kyselylomakkeet  vastaajille kuljetuslupien laskutuksen 

 yhteydessä.  Laskutusväli tiepiireissä  vaihteli muutamasta päivästä kahteen 
viikkoon.  Suurasiakkaille  laskutus hoidettiin kanden viikon välein  ja 
satunnaisille  asiakkaille  tiepiiristä  riippuen joko päivittäin  tai  kerran viikossa. 

Pääsääntöisesti jokaisen  laskutuksen  yhteydessä lähetettyjen kysely- 
lomakkeiden mukana oli yksi  vastauskirjekuori,  eli kaikki lähetetyt lomakkeet 
oli tarkoitus palauttaa samassa  vastauskirjekuoressa. Kyselylomakkeiden 

 määrä saattoi kuitenkin joillekin suurimmille  erikoiskuljetuksia suorittaville 
 yrityksille olla niin suuri, että  kyselylomakkeiden  lähettämiseen tarvittiin 

useampi  vastauskirjekuori. Vastausaikaa  oli annettu joulukuun  22.  päivään 
saakka, joten vastausaika vaihteli  puolestatoista  viikosta aina viiteen 
viikkoon.  

7 	TIELAITOKSEN ERIKOISKULJETUSTOIMINTAA  
KOSKEVA KYSELY  

Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaa  koskeva kysely tehtiin  
15.11 - 12.12.1999  välisenä aikana.  Kyselylomake  (lute 4)  lähetettiin 
ainoastaan kerran kaikille yrityksille  tai  henkilöille, jotka saivat  kuljetuslupia 

 edellä mainittuna aikana.  Kyselylomakkeita  lähetettiin yhteensä  251 
 yritykselle  tai  henkilölle  ja  vastausprosentti kysymyksiin vaihteli  46:sta  49:än 

 prosenttiin.  Kyselylomake  ja vastauskirjekuori postitettiin luvansaajalle 
 samassa  kirjekuoressa  yhdessä alkuperäisen  luvan ja  laskun kanssa. 

 Kyselyllä  haluttiin selvittää  kuijetusluvan  hakijoiden mielipide  ja  valmiudet 
 Internetin  käyttöön  kuljetuslupa -asioissa,  asiakastyytyväisyys Tielaitoksen 

erikoiskuljetuslupatoimintaan  sekä  kuijetusluvan  saajien ilman  erikois-
kuljetuslupaa suorittamien erikoiskuljetusten  määrä vuonna  1999. 

Kuljetusluvan hakijoilta  on  alkanut  tulla  kyselyitä  ja  toivomuksia siitä, että 
 kuljetuslupahakemuksen  voisi täyttää  ja  lähettää  Tielaitokselle Internetin 

 kautta  ja  valmiin  kuljetusluvan  saisi takaisin  Tielaitokselta lnternetin  kautta. 
Tämän vuoksi  kyselyllä  haluttiin selvittää kuinka monella  erikoiskuljetuksia 
suorittavalla  yrityksellä  on Internet-yhteys käytössään  ja  kuinka moni yritys 

 on  valmis hakemaan  kuljetuslupia Internetin  kautta.  
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Koska Tielaitoksella ei vielä ole omia erikoiskuljetuslupatoimintaa koskevia 
sivuja Internetissä, haluttiin myös selvittää Tielaitoksen erikoiskuljetus-
toimintaa koskevien  I  nternet-sivujen hyödyllisyys kuljetusluvan hakijoiden 
mielestä.  Internet-sivut voisivat sisältää  mm.  erikoiskuljetuksia  koskevan 
lainsäädännön, eri tiepiirien lupavaihtoehdot, lupien hinnat  ja  voimassaolo- 
ajat, kuljetuslupa-käsittelijöiden yhteystiedot jne. 

Koska vuoden  1999  alusta lähtien Tielaitos  on  ainoa luvanmyöntäjä  Manner- 
Suomessa, haluttiin selvittää kuijetusluvan hakijoiden asiakastyytyväisyys 
Tielaitoksen erikoiskuljetustoiminnassa. Selvitettäviä asioita olivat palvelun 
ystävällisyys  ja  asiantuntevuus,  asiakkaan reittitoivomusten huomioon 
ottaminen sekä kokonaistyytyväisyys erikoiskuljetustoimintaan. 

Tielaitos  halusi tietää Suomessa liikkuvien erikoiskuljetusten määrän vuonna 
 1999.  Erikoiskuljetukset  voidaan jakaa kahteen ryhmään:  luvan  vaativiin  ja 

 ilman lupaa suoritettaviin erikoiskuljetuksiin. Kyselyn avulla haluttiin saada 
selville paljonko sellaisia kuljetuksia vuonna  1999  kuljetuslupia  saaneet 
yritykset suorittavat, joihin ei Liikenneministeriön päätöksen erikois-
kuljetuksista  ja  erikoiskuljetusajoneuvoista  mukaan tarvita kuljetuslupaa. 
Seuraavaksi esitetään kyselyn tulokset  ja  analysoidaan tuloksia erikseen 
jokaisen kysymyksen osalta, sekä arvioidaan tulosten tarkkuutta  ja 

 luotettavuutta. Saadut tulokset  on  laskettu käyttäen  Excel 97 -taulukko-
laskentaohjel maa.  

7.1 Internet-yhteys yrityksessä 

Kysymyksessä  1  kysyttiin onko yrityksellä käytössään  Internet-yhteys. Tähän 
kysymykseen vastasi  120  yritystä, joista 91:llä oli  Internet-yhteys käytössä  ja 

 29:llä  ei ollut. Kuvassa  4  havainnollistetaan  saatua tulosta graafisesti.  

76%  

24%  

EI  

Kuva  4.  Intemet-yhteys  ku/jetuslupia  vuonna  1999  saaneissa  yrityksissä  



Tielaitoksen erikoiskuijetustoiminta  vuonna  1999 
	 32  

tielaitoksen enkoiskuljetustoimintaa  koskeva kysely  

Kuten tuloksesta huomataan, lähes kandeksalla erikoiskuljetuksia 
suorittavalla yrityksellä lO:stä  on lnternet-yhteys käytössään. Saatua tulosta 
voidaan pitää hieman yllättävänä,  sillä  Suomessa ei esimerkiksi  Internet- 
yhteyttä ole läheskään yhtä monessa kotitaloudessa. Erikoiskuljetuksia 
suorittavilla yrityksillä  on  saadun tuloksen perusteella hyvät valmiudet 

 Internet-palvelujen hyödyntämiseen yrityksen toiminnassa  ja  näin  ollen  myös 
kuljetuslupa-asioissa Tielaitoksen kanssa.  

72 Kuijetusluvan  hakeminen  Internetin  kautta 

Kysymyksessä  2  kysyttiin onko vastaaja valmis täyttämään  ja  lähettämään 
erikoiskuljetuslupahakemuksen Tielaitokselle Internetin kautta,  jos 
Tielaitoksella  olisi tällainen palvelu. Kysymykseen oli vastannut  119 

 vastaajaa, joista  89  eli  75 %  olisi valmis hakemaan kuljetusluvan Internetin 
kautta  ja  30  vastaajaa eli  25 %  halusi käyttää mieluummin perinteisiä 
menetelmiä, kuten postia, faksia  ja  puhelinta kuljetusluvan hakemiseen.  

90 %  yrityksistä, joilla  on Internet-yhteys, oli valmiita täyttämään  ja 
 lähettämään kuljetuslupahakemuksen Internetin kautta. Loput  10 %  tähän 

kysymykseen myönteisesti vastanneista oli sellaisia yrityksiä, joilla vielä ei 
ollut  Internet-yhteyttä, mutta jotka suhtautuivat positiivisesti Internetin 
käyttöön kuljetuslupa-asioissa. Kuvassa  5  esitetään  tulos  graafisessa 
muodossa.  

Kuva  5.  Valmis täyttämaän lupahakemuksen intemetin kautta 

Vaikka kolme neljästä vastaajasta vastasi myönteisesti tähän kysymykseen, 
ei oletettavasti yhtä moni yritys tulisi tätä mandollisuutta käyttämään. 
Lopullinen käyttäjien määrä riippuisi siitä, minkälaiseksi järjestelmä 
koettaisiin käyttäjien taholta. Järjestelmän tulisi olla luotettava  ja varma-
toiminen,  nopea sekä heippokäyttöinen. Järjestelmä tulisi kehittää yhteis-
työssä luvanhakijoiden kanssa, jotta järjestelmästä saataisiin toimiva  ja 
luvanhakijoita  palveleva. 
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Lisäksi järjestelmän käyttöönotosta  ja  ominaisuuksista olisi tiedotettava 
kuljetusluvan saajille  ja  muille mandollisille käyttäjille, jotta  he  tietäisivät 
järjestelmän olemassaolosta  ja sen  mukanaan tuomista mandollisuuksista.  

7.3  Erikoiskuljetustoimintaa  koskevat  Internet-sivut 

Kysymyksessä  3  kysyttiin, pitääkö vastaaja hyödyllisenä  jos  Tielaitoksella 
 olisi Internetissä erikoiskuljetuslupatoimintaa koskevat sivut, joilta löytyisi 

 mm.  erikoiskuljetuksia  koskeva lainsäädäntö, kunkin tiepiirin lupavaihto-
ehdot, lupien hinnat  ja  voimassaoloajat, kuljetuslupakäsittelijöiden 
yhteystiedot  jne. Kuvassa  6  havainnollistetaan  saatua tulosta.  

Kuva  6.  Enkoiskuljetuksia  koskevien Intemet-sivujen hyödyllisyys vuonna  1999 
 kuijetuslupia  saaneiden yritysten mielestä 

Kysymykseen vastasi myönteisesti  104  vastaajaa  11  8:sta  eli  88  %  vastaa-
jista. Kaikki vastaajat, joilla  on Internet-yhteys, pitivät erikoiskuljetustoimintaa 
koskevia  Internet-sivuja hyödyllisinä. Tuloksesta voidaan päätellä, että 
erikoiskuljetustoimintaa koskevia  Internet-sivuja käytettäisiin paljon. Nykyään 
kuljetuslupakäsittelijät vastaavat päivittäin useisiin kymmeniin erilaisiin 
erikoiskuljetuslupiin, tieverkkoon  ja  ajoneuvolainsäädäntöön  liittyviin 
kysymyksiin. Mikäli Tielaitoksella olisi erikoiskuljetustoimintaa koskevat 
sivut, tiedustelusoittojen määrä varmasti vähenisi  ja  näin kuljetuslupa-
käsittelijöille jäisi enemmän aikaa kuljetuslupien käsittelemiseen. Sivujen 
sisällöstä annettiin  vain  esimerkkejä  ja  niillä voisi olla paljon muutakin tietoa 
kuin mitä kysymyksessä  on  mainittu.  

7.4  Kuljetukset, jotka eivät tarvitse  erikoiskuijetus
-lupaa 

Kysymyksessä  4  kysyttiin vastaajalta kuinka monta sellaista erikoiskuljetusta 
yrityksessä suoritettiin vuonna  1999,  johon ei Liikenneministeriön päätöksen 
erikoiskuljetuksista  ja  erikoiskuljetusajoneuvoista  29  -  30 §:n  mukaan tarvita 
erikoiskuljetuslupaa. 
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Vastaajia pyydettiin arvioimaan mandollisimman tarkasti vuoden  1999 
 aikana suoritettujen kuljetusten määrä,  sillä  kyselylomakkeet lähetettiin 

 marras  -joulukuussa  1999,  eikä kaikkia vuoden  1999  kuljetuksia oltu vielä 
ehditty suorittaa. 

Ensimmäiset kyselylomakkeet palautettiin joulukuun alussa  ja  viimeiset 
tammikuun toisella viikolla, joten  osa  vastaajista joutui arvioimaan kuljetus-
ten  määrän korkeintaan neljän viikon ajalta. Kuitenkin suurimmalla osalla 
yrityksillä oli osaksi  tai  kokonaan selvillä joulukuussa  suoritettavien  kuljetus-
ten  määrä. Tästä johtuva virhe  on  kuitenkin niin pieni, että tulosten voidaan 
sanoa olevan tutkimuksen vaatimuksiin nähden riittävän tarkkoja  ja 

 luotettavia. Vastauksia tähän kysymykseen saatiin yhteensä  109  ja  vastaus-
prosentti oli  43.  Suurin arvo oli  2 500  kuljetusta  ja  pienin  0  kuljetusta, joten 
suoritettujen kuljetusten määrä vaihteli erittäin paljon. Seuraavassa kuvassa 

 (kuva  7)  esitetään kuljetusten jakautuminen vastausten  perusteetla. 
 Kuljetukset  on  luokiteltu  0 - 49, 50 - 99  jne. niin, että kunkin luokan suuruus 

 on 50 yks ikköä.  

Kuva  7. lIman kujetuslupaa  vuonna  1999  suoritettujen erikoiskuijetusten 
kuljetusmäärien jakautuminen suoritetun kyselyn perusteella 

Kuten kuvasta voidaan huomata,  on  syntynyt jakauma  varsin  vino.  Siksi 
päädyttiin käyttämään  trimmattua  keskiarvoa aritmeettisen keskiarvon sijaan. 

 Sijaintiluvuista  laskettiin  15 %:lla trimmattu  keskiarvo,  mediaani,  kvartillit ja 
 niiden keskiarvo,  hajontaluvuista keskihajonta  ja kvartiiliväli.  Lisäksi laskettiin 

keskiarvon  95 %:n luottamusväli.  Saatujen tulosten perusteella määritettiin 
keskimääräinen kuljetusten lukumäärä  kuljetuslupaa  kohti.  15 %:lla 
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trimmatuksi  keskiarvoksi saatiin  86,  alakvartiiliksi  15,  mediaaniksi 5Oja  ylä-
kvartiiliksi  200  sekä kvartiiliväliksi  185.  Kuvassa  8  esitetään lasketut sijainti- 
lukujen arvot kuljetusten määrälle kuljetuslupaa kohti. 

Tnmmattu(15%) __________ 	t 1  
keskiarvo  

Alakvartiili 

Mediaani  

Ylä  kvartiih 

Kvartiilren  keskiarvo  

0 	 50 	 100 
	

150 
	

200 
	

250  

Kuva  8.  Kyselylomakkeista lasketut  arvot kuijetusten määrälle kuljetus/upaa 
kohti 

Trimmattua  keskiarvoa käyttäen saatiin jakauman keskihajonnaksi  80,1 
 kvartiiliväliksi  185,0  ja  keskiarvon  95 %:n  luottamusväliksi  18,6.  Lasketut 

keskihajonnan  ja  kvartillivälin  arvot osoittavat samaa kuin kuljetusmäärien 
jakautumiskuva, eli  sen  että populaation havaintoarvojen hajonta  on 

 huomattavan suuri. Keskiarvon  95 %:n  luottamusväli  kertoo, että jakauman 
keskiarvo  on 95 %:n  varmuudella noin ±  19  yksikön päässä lasketusta 
jakauman trimmatusta keskiarvosta. Laskettujen tunnuslukujen perusteella 
määriteltiin keskirnääräiseksi ilman erikoiskuljetuslupaa suoritettujen 
kuljetusten määräksi  80  kuljetusta vuonna  1999  erikoiskuljetuslupia  saanutta 
yritystä kohti. 

Vuonna  1999  erikoiskuljetuslupia  haki yhteensä  1 407  yritystä, joten 
kuljetuksia suoritettiin yhteensä noin  113 000  kappaletta. Kyselyn palautus- 
prosentti oli noin  43,  eli tietoa ilman erikoiskuljetuslupaa suoritetuista 
kuljetuksista saatiin kaikkiaan  109  yrityksettä.  Liitteessä  17 on  listattu  50 

 eniten kuijetuslupia saanutta yritystä vuonna  1999  sekä yrityksille myönnet-
tyjen kuljetuslupien määrä. 

Saatu  tulos  ei kuitenkaan kerro kaikkien sellaisten erikoiskuljetusten määrää 
Suomessa vuonna  1999,  joihin ei tarvittu erikoiskuljetuslupaa,  sillä  myös 
muut kuljetusyritykset suorittavat erikoiskuljetuksia, joihin ei tarvita kuljetus- 
lupaa. Saadun tuloksen perusteella tehtiin karkea arvio muiden yritysten 
ilman erikoiskuljetuslupaa suorittamien kuijetusten määrästä vuonna  1999. 

 Muiden yritysten arvioitiin suorittavan noin  100 000  kuljetusta vuonna  1999. 
 Näin ilman kuljetuslupaa suoritettujen erikoiskuljetusten kokonaismääräksi 

tulee  213 000  kuljetusta. 
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7.5  Tielaitoksen erikoiskuijetustoim intaa  koskevia 
väitteitä 

Kysymyksessä  5  esitettiin neljä  Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaa 
 koskevaa väitettä, joissa oli annettu  vastausvaihtoehdot  valmiiksi. Vastaajaa 

pyydettiin  ympyröimään  vaihtoehdoista  se,  joka  on  hänen mielestään 
sopivin. Kaikki  122  kyselylomakkeen  palauttanutta  vastaajaa vastasivat 
näihin neljään väittämään, joten voidaan päätellä että vastaajat pitivät 
kysymystä tärkeänä.  

7.5.1  Väite  I  

Väitteessä  1  vastaajilta kysyttiin miten heidän mandolliset toiveensa reitin 
suhteen otetaan huomioon  kuljetuslupaa  myönnettäessä. Yhteensä  110 

 vastaajaa  1  22:sta  ilmoitti olevansa joko samaa mieltä  tai  jokseenkin samaa 
mieltä siitä, että  kuljetuslupakäsittelijät  ottavat heidän  reittitoivomuksensa 

 hyvin huomioon  kuljetuslupaa  myönnettäessä. Ainoastaan kaksi vastaajaa 
ilmoitti olevansa eri mieltä asiasta  ja  yhdeksällä  vastaajalla  ei ollut kokemuk-
sia asiasta. 

Valtaosa niistä vastaajista, joilla ei ollut kokemuksia  reittitoivomuksien 
 suhteen, joko hakevat pääasiassa  reitistölupia  tai he  pitävät  ERIKU-

tietojärjestelmän hakemaa  reittiä riittävän hyvänä. Kuvassa  9  esitetään 
vastausten  prosentuaalinen  jakautuminen annettujen vaihtoehtojen kesken. 

	

Samaa 	 - 	59/  

	

Jokseenkin 	 31  %  samaa mieltä _______________ 

	

Jokseenkin 	0  
eri mielta 	1 /0  

Eri mielta  f 2  %  

	

kokemuksia 	%  

Kuva  9.  Reittitoivomusten  huomioonottaminen  

On  kuitenkin otettava huomioon, että kaikkia asiakkaiden  reittitoivomuksia  ei 
voida toteuttaa, koska asiakkaan toivomalla reitillä olevan  sillan  kantavuus ei 
ole riittävä  tai  sillan  alituskorkeus  on  pienempi kuin kuljetuksen korkeus.  
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Usein asiakkaalle tulee yllätyksenä  sillan  heikko kantavuus  tai se,  että  sillan 

 suurimpiin  sallittuihin  arvoihin  on  tullut  muutoksia  sillan  heikentyessä. 
Asiakkaat eivät myöskään aina välttämättä ymmärrä, että silta  on  lyhyen 
ajan sisällä heikentynyt huomattavastikin. Nämä rajoittavat seikat huomioon 
ottaen saatu  tulos  on  mielestäni  varsin  hyvä,  sillä  yhdeksän vastaajaa 
kymmenestä ilmoitti olevansa vähintään melko tyytyväisiä reitti

-toivomustensa  huomioon ottamiseen.  

7.5.2  Väite  2  

Väitteessä  2  kysyttiin onko  Tielaitoksen erikoiskuijetusten lupatoimintaan 
 liittyvä  asiakaspalvelu  asiantuntevaa.  82  vastaajaa  122:sta  ilmoitti olevansa 

samaa mieltä  ja  37  vastaajaa jokseenkin samaa mieltä siitä, että  erikois-
kuijetuslupia  myöntävät  lupakäsittelijät  ovat asiantuntevia työssään. 
Seuraavassa kuvassa  (kuva  10)  esitetään väitteeseen  2  saatujen vastausten 

 prosentuaalinen  jakautuminen. 

Samaa mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Eri mieltä 

Ei 
 kokem  uksia  

Kuva  10.  Asiakaspalvelun asiantunte  

Luvan  saajat arvioivat  lupakäsittelijöiden asiantuntevuutta  pääasiassa 
 myönnetyssä kuijetusluvassa  olevan reitin sekä  puhelinkeskusteluiden 

 perusteella.  Kuljetusluvassa  olevan reitin tulee olla  luvan  saajan  mielestä 
lyhyin  kuljetukselle  mandollinen, eikä siinä tule olla mitään ylimääräisiä 

 kiertoja  heikkojen  tai  matalien siltojen eikä  portaalien  takia.  Luvan  saajat 
soittavat satunnaisesti ennen hakemuksen jättämistä  kysyäkseen kuljetuk-
selle sopivista reiteistä,  siltojen  ym.  muiden esteiden korkeuksista sekä 

 erikoiskuljetusten  lainsäädäntöön liittyvistä asioista.  Puhelinkeskusteluissa 
 arvioidaan  lupakäsittelijöiden  tieverkon  ja  lainsäädännön tuntemusta.  
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Lupakäsittelijöiltä  vaaditaan hyvää tuntemusta eritoten oman  tiepiirinsä 
 alueelta, mutta myös  koko  maan  tieverkosta,  sillä  jokainen  lupakäsittelijä  voi 

myöntää  kuljetusluvan  koko  Suomen alueelle. Lisäksi pääkaupunkiseudun 
tuntemus  on  eduksi,  sillä  pääkaupunkiseudulla liikkuu paljon  erikois

-kuljetuksia  ja  tieverkko  on  hyvin tiheään rakennettu.  

7.5.3  Väite  3  

Väitteessä  3  vastaajilta kysyttiin onko  Tielaitoksen erikoiskuljetusten  lupa- 
toimintaan liittyvä  asiakaspalvelu  ystävällistä. Tähän kysymykseen 
vastanneista kaikki olivat joko samaa mieltä  tai  jokseenkin samaa mieltä 

 (kuva  11)  siitä, että  Tielaitoksen erikoiskuljetusten lupatoimintaan  liittyvä 
 asiakaspalvelu  on  ystävällistä. 

Samaa  mielta  

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Eri  m  eltä  

Ei 
 kokem  uksia  

Kuva  11.  Asiakaspalvelun  ystävällisyys 

Ystävällisyyttä arvioidaan hyvin pitkälti  puhelinkeskustelujen  perusteella,  sillä 
 lupakäsittelijät  eivät juurikaan ole muuten  luvan  saajien kanssa tekemisissä. 

Esimerkiksi puhelimeen vastaaminen,  tervehtiminen, kiinnostuneisuus  sekä 
äänen ystävällisyys vaikuttavat siihen, kuinka ystävälliseksi  luvan  saaja 
kokee saamansa palvelun.  

7.5.4  Väite  4  

Väitteessä  4  kysyttiin onko vastaaja kokonaisuudessaan tyytyväinen 
 Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaan.  Yhteensä  80  vastaajaa eli  66  % 

 kaikista  122  vastaajasta oli kokonaisuudessaan tyytyväinen  Tielaitoksen 
erikoiskuljetustoimintaan  ja  39  vastaajaa eli  32  %  oli jokseenkin samaa 
mieltä. Jokseenkin eri mieltä oli kaksi vastaajaa  ja  eri mieltä yksi vastaaja. 
Kuvassa  12  esitetään vastausten  prosentuaalinen  jakautuminen.  
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Samaa  mielta  

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Jokseenkin 
eri  m  ieltä  

Eri  m  ieltä  

Ei 
 kokem  uksia  

Kuva  12.  Kokonaistyytyväisyys Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaan 

Kokonaistyytyväisyys  koostuu suureksi osaksi väitteissä  1  -  3  esitetyistä 
asioista. Lisäksi siihen vaikuttaa  mm.  luvan  hakemisen  ja  saamisen nopeus, 

 luvan ja  siihen liittyvien erikoisehtojen hinta sekä  luvan  voimassaoloalka. 
 Luvan hakeminen  tulisi olla mandollisimman helppoa  ja  vaivatonta sekä 

hakemuskaavakkeen tulisi olla lyhyt  ja  helppo täyttää.  Luvan ja  siihen 
liittyvien erikoisehtojen hinta vaikuttaa  luvan  saajan  tyytyväisyyteen riippuen 
siitä, tuntuuko  luvan ja  erikoisehtojen  hinta hänestä kohtuulliselta vai liian 
kalliilta.  Luvan  voimassaoloajan  tulisi  luvan  saajien mielestä olla nykyistä 
pidempi varsinkin kuljetettaessa jotakin painavaa esinettä (esim. työkone) 
toistuvasti. Nykyään kuijetusluvan tarve vaihtelee paljon  ja  yhä useammat 
tarvitsevat lupaa hyvinkin nopeasti. Kuljetuslupa tulisi monesti saada jopa  
1  -  2  tunnin  sisällä lupahakemuksen lähettämisestä. Arviolta noin  70  % 

 kaikista lupahakemuksista  on  sellaisia, joissa kuljetus  on  tarkoitus suorittaa 
joko lupahakemuksen saapumispäivänä  tai  sitä seuraavana päivänä. 

Reitin tulisi olla mandollisimman lyhyt, voimassa molempiin suuntiin 
(meno-paluu)  ja sillä  tulisi olla mandollisimman vähän kiertoja sekä 
liikennesäännöistä poikkeavaa liikkumista. Kuljetusluvassa reitti, mandolliset 
menettelyohjeet  ja  tarvittavat yhteystiedot tulisi olla merkittynä lupaan  ja 

 niiden tulisi olla esitetty selkeästi  ja  ymmärrettävästi, mutta kuitenkin 
mandollisimman lyhyesti.  

7.55  Tulosten analysointi  

Kysymyslomakkeita  lähetettiin yhteensä  251  yritykselle  ja  vastauksia saatiin 
 122  yritykseltä.  Vastausprosentti oli  49  eli lähes puolet yrityksistä vastasi 

kyselyyn. Kuitenkin  on  huomattava, että ne yritykset, jotka suhtautuvat 
negatiivisimmin Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaan, jättivät toden-
näköisesti vastaamatta tähän kyselyyn. 
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Mikäli kaikki kyselylomakkeen saaneet yritykset olisivat vastanneet, olisivat 
tulokset varmasti olleet hieman huonompia. Siitä huolimatta tulokset ovat 
hyviä,  sillä  vähintään  59 %  vastaajista oli samaa mieltä kaikkien väittäm  len 

 kohdalla. Vastaajat olivat tyytyväisimpiä erikoiskuljetustoimintaan liittyvän 
asiakaspalvelun ystävällisyydestä,  sillä  83 %  vastaajista ilmoitti olevansa 
samaa mieltä asiasta. Kaksi kolmesta vastaajasta oli kokonaisuudessaan 
tyytyväinen Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaan  ja  ainoastaan  3 %  ilmoitti 
olevansa tyytymättömiä Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaan. 

Tyytymättömimpiä  oltiin siihen, miten kuljetuslupakäsittelijät ottavat 
asiakkaan reittitoivomukset huomioon kuljetuslupaa myönnettäessä. Tässä 
asiassa samaa mieltä oli hieman yli puolet eli  59 %  vastaajista. Reitti- 
toivomukset huomioidaan aina silloin kun  se  kohdassa  7.5.1  esitetyistä 
syistä johtuen  on vain  mandollista.  Em.  Kohdassa esitetyistä syistä johtuen 
kaikkia asiakkaiden reittitoivomuksia ei voida millään toteuttaa.  

7.6  Millä  tavalla  Tielaitoksen erikoiskuljetuslupa
-toimintaa  ja  erikoiskuijetusten  suoritus-

mandollisuuksia tulisi parantaa 

Kysymyksessä kuusi pyydettiin vastaajia mainitsemaan sellaisia asioita  tai 
 toimenpiteitä, joilla heidän mielestään voitaisiin parantaa Tielaitoksen 

erikoiskuljetuslupatoimintaa  ja  erikoiskuijetusten suoritusmandollisuuksia. 
 Vastaukset voitiin jakaa kuuteen aihealueeseen: Erikoiskuljetusreitit, 

palvelu, lnternetin hyödyntäminen, yhteistyön parantaminen Tielaitoksen 
sekä kaupunkien  ja  kuntien välillä, kuljetuslupaan liittyvät  asiat ja  siltojen 
sekä muiden korkeutta rajoittavien esteiden korkeuden saattaminen 
kuljetuksen suorittajien tietoon. Taulukossa  7.6.1  esitetään kuinka monessa 
vastauksessa oli mainittu eri aihealueeseen liittyviä asioita. 

Taulukko  7.6.1.  Vastauksissa esiin tulleet  asiat  aihealueittain 

AIHEALUE  
________________________  

VASTAUSTEN 
LUKUMÄÄRÄ 

Asiakaspalvelu  20  
Erikoiskuljetusreitit  1 5  
Internetin  hyödyntäminen  8  
Yhteistyön parantaminen  5  
Kuljetuslupa  8  
Siltojen  ja alikulkupaikkojen korkeudet  5  
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Asiakaspalvelua  koskevissa vastauksissa käsiteltiin palvelun nopeutta, 
viikonloppu-  ja iltapäivystystä,  palvelun tason vaihtelua  tiepiireittäin  jne.  
Erikoiskuljetusreittejä  koskevissa vastauksissa käsiteltiin  mm.  kierto- 
reittejä, reittien oikeellisuutta sekä  reiteiltä  olevia esteitä, kuten liikenne- 
ympyröitä, siltoja,  portaaleja  jne  I  nternettiä  koskevissa vastauksissa 
päällimmäisenä esiin nousivat  Internetin  hyödyntäminen  kuijetusten 

 suunnittelussa  ja  lupien hakemisessa sekä yleisessä  erikoiskuljetusasioiden 
 tiedottamisessa. 

Yhteistyön parantamista koskevissa vastauksissa käsiteltiin  mm.  yhteis-
työtä reittien suunnittelussa  ja  parantamisessa sekä tiedotuksen 
parantamista eri tahojen kesken esimerkiksi  tietöistä  ja  muista  tilapäisistä 
kulkuesteistä  kaupunkien  ja  kuntien  katuverkolla. Kuijetuslupia  koskevissa 
vastauksissa käsiteltiin  mm. reittikuvausta  ja  mandollisia vaihtoehtoisia 
tapoja sille,  reitistölupien kattavuuden  parantamista sekä lupien  hinnan  
oikeellisuutta. Siltojen  ja  muiden korkeutta  rajoittavien alikulkupaikkojen 

 korkeuksia haluttiin saada  erikoiskuljetuksia suorittavien  henkilöiden tietoon 
 esim.  joko omana  kirjanaan  tai kuljetusluvassa  olevan reitin yhteydessä  

m ai nittavaksi.  

Kuten taulukosta  7.6.1  havaitaan, eniten vastauksia saatiin  asiakaspalveluun 
 ja erikoiskuljetusreitteihin  liittyviin asioihin. Edellä kohdissa  7.5.1 - 7.5.4 

 esitettyjen väitteiden kohdalla  tyytymättömimpiä  oltiin  reittitoivomusten 
 huomioonottamiseen  ja asiakaspalvelun asiantuntevuuteen,  eli tässä 

kohdassa saatiin eniten vastauksia juuri niille  aihealuellle,  joihin oltiin 
kaikkein  tyytymättömimpiä.  

8  ERIKOISKULJETUSTEN  MÄÄRÄÄ KOSKEVA 
KYSELY 

Myös  erikoiskuijetusten  määrää koskeva kysely tehtiin  15.11 - 12.12.1999 
 välisenä aikana.  Kyselylomake  (lute 5)  lähetettiin jokaisen  luvan  mukana 

kaikille yrityksille  tai  henkilöille, jotka saivat  kuljetuslupia  edellä mainittuna 
aikana.  Kysetylomakeja vastauskirjekuori postitettiin luvansaajalle  kirje- 
kuoressa yhdessä alkuperäisen  luvan,  laskun  ja Tielaitoksen erikoiskuljetus

-toimintaa koskevan kyselylomakkeen kanssa.  Kyselyllä  haluttiin selvittää 
 erikoiskuljetuksina kuljetettavat  esineet,  erikoiskuljetuksissa  käytetyt 

 ajoneuvot  sekä  kuljetusluvan  saajien  suorittamien luvanvaraisten erikois
-kuljetusten määrä vuonna  1999. 
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Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin  sen kuijetusluvan  numeroa,  jota 
 kyseisen lomakkeen vastaukset koskevat. Tämän avulla selvitettiin kuljetus- 

luvan  pituus  ja  suoritettiin tarkistus sattumanvaraisesti valittujen lupien 
kohdalla. Tarkastuksessa verrattiin lomakkeessa ilmoitettuja tietoja 
vastaavassa kuijetusluvassa annettuihin tietoihin. Seuraavaksi esitetään 
kyselyn tulokset  ja  analysoidaan tuloksia erikseen jokaisen kysymyksen 
osalta, sekä arvioidaan tulosten tarkkuutta  ja  luotettavuutta. Saadut tulokset 

 on  laskettu käyttäen  Excel 97 -taulukkolaskenta-ohjelmaa.  

8.1  Kuljetusluvalla kuijetettujen  esineiden 
jakaantuminen 

Tähän kysymykseen saatiin yhteensä  253  vastausta eli palautusprosentti 
oli  39.  Vastauksista laskettiin kuinka monella kuljetusluvalla vuonna  1999 on 

 kuljetettu kuhunkin esineryhmään kuuluvia esineitä (taulukko  8.1 .1).  Yhdellä 
kuljetusluvalla  on  mandollista kuljettaa useampaankin esineryhmään 
kuuluvia esineitä,  jos  ne  on  lupaan merkitty. Kyselylomakkeessa oli 
merkittynä ainoastaan esineryhmät  ja  vastaajan päätettäväksi jätettiin, mihin 
lomakkeessa mainituista esineryhmistä kyseisellä luvalla kuljetetut esineet 
kuuluivat. Joka toisella vuonna  1999  Suomessa myönnetyllä erikois-
kuljetusluvalla oli kuljetettu rakennus-  tai  metalliteollisuuden tuotteita, kuten 
esimerkiksi betonielementtejä  tai  erilaisia metallirakenteita,  ja  joka 
viidennellä jokin työkone  tai kuljetusväline,  kuten esimerkiksi kaivinkone  tai 
m urskain.  

Taulukko  8.1.1.  Vuonna  1999 erikoiskuljetuksina kuijetettujen esineiyhmien 
kuljetuslupamäärätja  prosenttiosuudet  

Esineryhmä 
___________________________  

Kuijetuslupien 
 lukumäärä 

%-osuus vuonna  1999 
myönnetyistä luvista  

Rakennusteollisuuden tuotteet  2795 31  
Metalliteollisuuden tuotteet  2065 23 
Tyokoneet  ja kulj etusvälineet  1715 19  
Asumis-  ja varastotilat  1350 15  
Muut  1080 12 
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8.2  Yhdellä kuijetusluvalla suoritettujen kuijetusten 
määrä  ja  kuljetuksissa käytetyt ajoneuvot 

Tämän kysymyksen tarkoituksena oli selvittää erikoiskuljetuksissa käytetyt 
ajoneuvot  ja  yhdellä kuljetusluvalla suoritettujen kuljetuskertojen lukumäärä, 
sekä edelleen vuonna  1999  suoritettujen erikoiskuljetusten kokonaismäärä. 
Tähän kysymykseen oli saatu vastauksia  236. Kyselylomakkeita  lähetettiin 

 654  kappaletta, joten vastausprosentti oli  36.  Edellisessä vuonna  1986 
 tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa vastausprosentti oli  27,  joten nyt 

tehdyn tutkimuksen tulokset edustavat huomattavasti suurempaa osaa 
vastaajista kuin vuonna  1986  tehdyssä tutkimuksessa,  ja  tulokset ovat myös 
luotettavampia. Vastauksista laskettiin erikoiskuljetuksissa käytettyjen ajo-
neuvojen prosenttiosuudet (taulukko  8.2.1).  

Taulukko  8.2.1.  Vuonna  1999 enkoiskuljetuksissa  käytettyjen ajoneuvojen 
prosenttiosuudet 

Kuijetusajoneuvo 	 %-osuus 
Kuorma-auto  ja puoliperävaunu 	 69  
Kuorma-auto  ja  varsinainen perävaunu 	12  
Kuorma-auto  ja hinattava  laite 	 12  
Kuorma-auto 	 4 
Ajoneuvonosturi 	 3  

Kuten taulukosta voidaan havaita, tavallisin erikoiskuljetuksissa käytetty 
ajoneuvo  on  kuorma-auton  ja puoliperävaunun  muodostama ajoneuvo- 
yhdistelmä. Kuorma-auton  ja  varsinaisen perävaunun muodostamalla 
ajoneuvoyhdistelmällä sekä pelkällä kuorma-autolla suoritettujen kuljetus-
kertojen pieni lukumäärä johtuu pääosin siitä, että näiden ajoneuvojen 
kokonaispituutta  on  rajoitettu, eivätkä ne siten sovellu kovinkaan hyvin 
jakamattomien esineiden kuljetuksiin. 

Yhdellä kuljetusluvalla suoritettujen kuljetusten määrää selvitettäessä 
lomakkeiden tiedot kirjattiin  ensin  tietokoneelle tiepiireittäin  ja lajiteltiln  viiteen 
ryhmään  luvan voimassaoloajan ja lupatyypin  mukaan (ivko -  1  kk,  3  kk, 
6kk,  12 kkja reitistöluvat).  Sen  jälkeen kustakin ryhmästä laskettiin keski- 
luvuista mediaani, kvartiilit  ja  niiden keskiarvo, trimmattu keskiarvo, hajonta- 
luvuista keskihajonta  ja kvartiiliväli  sekä keskiarvon luottamusväli. 
Seuraavissa taulukoissa esitetään kustakin ryhmästä laskettujen keski-  ja 
hajontalukujen  sekä keskiarvon luottamusvälin saadut tulokset. 
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Viikon voimassa olevissa  kuijetusluvissa  aika muodostuu lähes aina 
 rajoittavaksi  tekijäksi,  sillä  kuljetus suuntautuu joko Suomesta ulkomaille  tai 

 päinvastoin  ja kuljetusetäisyydet  ovat pitkiä. Siksi  luvilla  ehditään yleensä 
suorittaa  vain  yksi  tai  korkeintaan kaksi  kuljetuskertaa.  Yhden kuukauden 
mittaisissa  kuljetusluvissa  on  aina jokin  erikoisehto,  joka rajoittaa kuljetuksen 
suorittamista. Esimerkkinä  erikoisehdosta  sillan  valvonta, jossa kuljetusten 
määrä  on  lähes poikkeuksetta rajattu yhteen  kuljetuskertaan kuljetuslupaa 

 kohti. 

Vastauksista  16  koski tämän luokan kuljetuksia. Suurin  kuljetuskertojen 
 määrä luokassa oli viisi kuljetusta  ja  pienin yksi kuljetus. Viisi  kuljetuskertaa 

 samalla luvalla yhden kuukauden aikana  on  melko poikkeuksellinen määrä 
 ja  kyseessä  on  ollut esimerkiksi tilanne, jossa  kuljetettavana  on  ollut useita 

yli  7,0  metriä leveitä kappaleita. Taulukossa  8.2.2  esitetään  laskettujen 
tunnuslukujen  arvot. 

Taulukko  8.2.2.  Reittiluvat,  voimassaoloaika  I  viikko -  I  kk 

Trimmattu  keskiarvo  1.00 
Alakvartiili  1,00 
Mediaarii  1.00 
Yläkvartiili  1.00 
Kvartiilien  keskiarvo  1,00 
Kvartiiliväli  0 
Keskihajonta  0,96  
Keskiarvon  luottamusväli  0,44  

Kolmen kuukautta voimassa olevilla  uvula kuljetetut  esineet ovat melko 
painavia  ja  yleensä myös suurikokoisia,  sillä  kuljetusten  kokonaismassat 

 ovat vähintään  90  tonnia.  Yleensä tällaiset kuljetukset ovat  kertaluontoisia 
työkoneiden  siirtoja  työmaalta  toiselle  tai  erilaisten laitteiden siirtoja 

 valmistuspaikalta  joko satamaan  tai asennus/rakennuspaikalle.  Myös jotkut 
 ajoneuvonosturit  ovat niin painavia, että ne kuuluvat tähän ryhmään. 

Vastauksista  49  koski tämän luokan kuljetuksia. Suurin  kuljetuskertojen 
 määrä luokassa oli viisi  kuijetusta  ja  pienin yksi kuljetus. Taulukossa  8.2.3 

 esitetään tästä luokasta  laskettujen tunnuslukujen  arvot.  
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Taulukko  8.2.3. Reittiluvat,  voimassaoloaika  3  kk 

Trimmattu  keskiarvo  1,03 
Alakvartiili  1,00 
Mediaani  1,00 
Yläkvartiili  1,00 
Kvartiilien  keskiarvo  1,00 
Kvartiiliväli  0 
Keskihajonta  0,89  
Keskiarvon luottamusväli  0,26  

Kuusi kuukautta voimassa olevilla  luvilla  kuljetetaan sellaisia esineitä, jotka 
ovat niin painavia, että ajoneuvon  tai  ajoneuvoyhdistelmän suurimmat 

 normaaliliikenteessä  sallitut akseli-,  teli-  tai  kokonaismassat ylittyvät.  Myös 
 osa ajoneuvonostureista  kuuluu tähän ryhmään. Ajoneuvoyhdistelmän  tai 

 ajoneuvonosturin kokonaismassa  on  kuitenkin enintään  90  tonnia.  Pääosa 
kuljetuksista  on  kertaluonteisia,  mutta pieni  osa  on  esimerkiksi hieman 
ylipainoisia  seinäelementtien  kuljetuksia. Tällöin yhdellä luvalla saatetaan 
suorittaa jopa useita kymmeniä kuljetuksia. Vastauksista  85  koski tähän 
luokkaan kuuluvia kuljetuksia. Suurin arvo oli kymmenen kuljetusta  ja  pienin 
yksi kuljetus. Taulukossa  8.2.4  esitetään  laskettujen tunnuslukujen  arvot. 

Taulukko  8.2.4. Reittiluvat,  voimassaoloaika  6  kk 

Trimmattu  keskiarvo  1,11 
Alakvartiili  1,00 
Mediaani  1,00 
Yläkvartiili  1.00 
Kvartiilien  keskiarvo  1,00 
Kvartiiliväli  0 
Keskihajonta  1,78  
Keskiarvon luottamusväli  0,39 

12  kuukauden mittaiset luvat olivat yleisimmin myönnettyjä lupia vuonna 
 1999.  Tällainen lupa myönnetään,  jos  kuljetuksen akseli-,  teli,  ja kokonais

-massat eivät yhtä tielle yleisesti sallittuja  massoja  tai  luvassa  on  vähintään 
kolme reittiä  tai  kuljetuksen leveys  on  alle  seitsemän metriä.  
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Tässä ryhmässä  kuijetusten  määrä yhdellä luvalla vaihtelee melko suuresti, 
 sillä  osalla  luvista  kuljetetaan jokin kone, laite  tai  ajoneuvonosturi  kerta

-luonteisesti  ja  osalla taas kuljetetaan  betonisia  seinä-  tai  tilaelementtejä 
 usein jopa  50  -  100  kuljetuskertaa  samalla luvalla. Vastauksista  72  koski 

tämän luokan kuljetuksia. Suurin  kuijetuskertojen  määrä luokassa oli  80 
 kuljetusta  ja  pienin yksi kuljetus. Taulukossa  8.2.5  esitetään  laskettujen 

tunnuslukujen  arvot. 

Taulukko  8.2.5.  Reiltiluvat,  voimassaoloaika  12  kk 

Trimmattu  keskiarvo  3,00  
Alakvartiili  1,00  
Mediaani  2,00  
Yläkvartiili  4,00  
Kvartiilien  keskiarvo  2,50  
Kvartiiliväli  3,00  
Keskihaj onta  11,91  
Keskiarvon  luottamusväli  2,87  

Reitistöluvat  ovat myös voimassa  12  kuukautta.  Reitistölupia  myönnetään 
sekä  normaalipainoisille  että  ylipainoisille  ajoneuvoille,  ajoneuvoyhdistelmille 

 ja  ajoneuvonostureille.  Tässä ryhmässä yhdellä luvalla suoritettujen 
 kuijetusten  määrä vaihtelee paljon. Esimerkkinä  ajoneuvonostureiden 

siirtoihin  ja  työkoneiden  kuljetukseen  myönnetyt reitistöluvat,  joissa yhdellä 
luvalla voidaan suorittaa jopa useita satoja kuljetuksia vuodessa.  Osa 

 reitistöluvista  taas otetaan varmuuden vuoksi, eli yrityksellä ei välttämättä ole 
 reitistöluvalla  suoritettavia kuljetuksia tiedossa juuri  luvan  myöntämis

-hetkellä. Vastauksista  14  koski tämän luokan kuljetuksia. Suurin kuljetus
-kertojen  määrä luokassa oli  500  kuljetusta  ja  pienin  15  kuljetusta. 

Taulukossa  8.2.6  esitetään  laskettujen tunnuslukujen  arvot. 

Taulukko  8.2.6.  Reitistöluvat,  voimassaoloaika  12  kk 

Trimmattu  keskiarvo  109,50  
Alakvartiili  50,00  
Mediaani  90,00  
Yläkvartiili  200,00  
Kvartiilien  keskiarvo  125,00  
Kvartiiliväli  150,00  
Keskihajonta  127,42  
Keskiarvon  luottamusväli  66,76  
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8.2.1  Tulokset 

Seuraavassa taulukossa esitetään jokaisen ryhmän osalta yhdellä luvalla 
keskimäärin suoritettujen  kuljetuskertojen  määrä sekä vuonna  1999 

 suoritettujen kuljetusten määrä. 

Taulukko  8.2.1.1.  Yhdellä kujetusluvalla keskimäärin suoritettujen kuljetus-
kertojen määrä luparyhmittäin 

Luparyhmä Kuijetusten  määrä! 
kuijetuslupa 

Kuijetusten  määrä 
vuonna  1999  

Reittiluvat  (1 vko -  1  kk)  LO 470 
Reittiluvat  (3  kk)  1.0 1820 
Reittiluvat  (6  kk)  1.1 2880 
Reittiluvat  (12  kk)  2.5 6950  
Reitistöluvat  (12  kk)  100.0 132 700  
Yhteensä  144 800  

Ilman  kuljetuslupaa  suoritettujen  erikoiskuljetusten  määräksi saatiin  213 000 
 kuljetusta vuonna  1999  ja luvanvaraisten erikoiskuljetusten  määräksi  

144 800  kuljetusta vuonna  1999,  joten kaikkiaan Suomessa suoritettiin 
noin  358 000 erikoiskuljetusta  vuonna  1999.  Vuonna  1986  suoritettiin 
yhteensä noin  595 000 erikoiskuljetusta,  mutta lukujen  vertaileminen  
keskenään ei anna oikeaa kuvaa  kuljetusmäärien  kehityksestä,  sillä  vuonna 

 1986  voimassa oleva lainsäädäntö oli erilainen kuin vuonna  1999  voimassa 
oleva lainsäädäntö  erikoiskuijetusten  määrittelyn  ja lupavaihtoehtojen 

 suhteen.  Lupamäärät  ovat muutaman viimeisen vuoden aikana olleet 
tasaisesti kasvussa, joten  on  järkevää olettaa, että myös  erikoiskuijetusten 

 määrät ovat muutaman viime vuoden aikana kasvaneet lähes samassa 
suhteessa  lupamäärien  kanssa.  

9 	ERIKOISKULJETUKSET  VUONNA  1999  

Seuraavaksi esitetyt tiedot ovat  Tielaitoksen ERIKU-tietojärjestelmästä  ja 
 pohjautuvat vuonna  1999  myönnettyihin  erikoiskuljetuslupiin  ja  niistä 

saatuihin tietoihin. Tiedot  on  hankittu  kokonaistutkimuksena,  eli kaikki 
vuonna  1999 myönnetyt kuijetusluvat on  tutkittu.  Ensin  saatuja tuloksia 
analysoidaan  ja  sitten nykyisen tutkimuksen tuloksia verrataan vuonna  1986 

 tehdyn tutkimuksen vastaaviin tuloksiin siinä määrin kun  se  muuttuneen 
lainsäädännön sekä  lupamääräysten  ja  —ehtojen johdosta  on  mandollista.  
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9.1  Lupamäärien  jakautuminen tiepiireittäin  ja 
 kuukausittain 

Tielaitoksen  yhdeksässä tiepiirissä myönnettiin vuonna  1999  yhteensä  
9 005  erikoiskuljetuslupaa.  Lukuun sisältyvät sekä varsinaiset kuljetusluvat 
että ennakkopäätökset. Selvästi eniten kuljetuslupia myönnettiin Uuden-
maan tiepiirissä, jossa vuonna  1999  myönnettiin lähes puolet  (49,4  %)  eli 
noin  4500  lupaa. Seuraavaksi eniten lupia myönnettiin Hämeen  ja  Oulun 
tiepiireissä. Vuonna  1999  kuukausista vilkkain oli toukokuu, jolloin eri 
tiepiireissä myönnettiin yhteensä  923  lupaa. Vähiten lupia myönnettiin 
Helmikuussa, yhteensä  588.  Muutenkin alkuvuonna oli hiljaista,  sillä 

 ensimmäisten kolmen kuukauden lupamäärä vastasi noin  20  %  koko  vuoden 
lupamäärästä. Touko-  ja  kesäkuu olivat puolestaan kiireisimmät kuukaudet 

 ja  näiden kanden kuukauden aikana myönnettyjen lupien määrä vastasi 
myös noin  20  %  koko  vuoden upamäärästä. Liitteessä  6  olevassa 
taulukossa esitetään eri tiepiirien myöntämien kuljetuslupien määrät 
kuukausittain vuonna  1999.  

Vuonna  1986  myönnettiin yhteensä  11 472  erikoiskuljetuslupaa.  Vuonna 
 1986  Tielaitoksen  organisaatio oli hieman toisenlainen kuin tänä päivänä. 

Nimenä oli silloin  Tie-  ja  vesirakennuslaitos  ja  erikoiskuljetuslupia 
 myönnettiin  Tie-ja  vesirakennushallituksen lisäksi  13  piirissä. Myös vuonna 

 1986  myönnettiin eniten lupia touko -ja  kesäkuussa, yhteensä  20,5%  koko 
 vuoden lupamäärästä. Silloinen  Tie-  ja  vesirakennushallitus eli nykyinen 

Uudenmaan tiepiiri oli suurin yksittäinen  luvan  myöntäjä  myös vuonna  1986, 
 jolloin  sen  myöntämien  lupien osuus oli noin  43  %,  eli hieman pienempi kuin 

vuonna  1999.  Seuraavaksi eniten lupia vuonna  1986  myönnettiin Turun  ja 
 Uudenmaan piireissä.  

9.2  Lupamäärien  jakautuminen korkeuden mukaan 

Keskimääräinen kuljetuskorkeus vuonna  1999  myönnetyissä luvissa  oli 
 4,66  metriä. Myönnetyistä luvista  20  %:ssa  eli vajaassa  1900  korkeus oli 

enintään  4,2  metriä, joka vastaa normaalikuljetuksille suurinta sallittua 
korkeutta. Lopuissa  80  %  eli vähän yli  7100  luvassa korkeus oli suurempi 
kuin normaaliliikenteelle sallitaan.  38  %:ssa  lupia korkeus oli enintään  
4,4  metriä, joka puolestaan  on  suurin sallittu korkeus jolloin kuljetus ei vielä 
tarvitse erikoiskuljetuslupaa. Suurten kuljetusten verkon korkeudeksi  on 

 määritelty seitsemän metriä  ja  tulosten perusteella vuonna  1999  yli  
7,0  metrin korkuisia kuljetuksia oli ainoastaan  0,3  %  eli  35  kappaletta. 
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Mitä korkeampi kuljetus  on,  sitä useammin  se  joutuu kiertämään erilaisia 
korkeusesteitä kuten siltoja  ja  portaaleja.  Niinpä korkeus pyritään 
ilmoittamaan mandollisimman tarkasti lupahakemuksessa. Voidaankin 
sanoa, että kuljetusluvassa ilmoitettu kuljetuksen korkeus vastaa hyvin 
todellista kuljetuksen korkeutta. Liitteessä  7  olevassa taulukossa esitetään 
vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen korkeuden mukaan 
tiepi  I  reittä  in.  

Vuonna  1986  keskimääräinen korkeus oli  4,3  metriä. Enintään  4,4  metrin 
korkeus oli noin  65  %:ssa luvista  vuonna  1986,  kun vastaava luku vuonna 

 1999  oli noin  38  %.  Vuonna  1986  korkeus oli enintään  5,0  metriä noin  91 
 %:ssa luvista  ja  vuonna  1999  vastaavasti  83  %.  Yli  7,0  metrin korkeus oli 

vuonna  1986 0,1  %:ssa luvistaja  vuonna  1999 0,3  %:ssa.  Edellä mainituista 
luvuista voidaan päätellä, että kuljetettavat esineet ovat suurentuneet vuosi-
en mittaan. Kuitenkaan yli  7,0  metriä korkeiden kuljetusten osuus ei ole 
kasvanut vuodesta  1986  paljoakaan, siltä kutjetuksen korkeuden ollessa yli 

 7,0  metriä kuljetuksen suorittaminen vaikeutuu huomattavasti varsinkin 
kuljetusetäisyyden ollessa pidempi.  

9.3  Lupamäärien  jakautuminen leveyden mukaan 

Keskimääräinen kuljetusleveys vuonna  1999  myönnetyissä luvissa  oli 
 3,85  metriä. Myönnetyistä luvista  15  %:ssa  leveys oli enintään  2,6  metriä, 

joka  on  suurin normaaliliikenteessä sallittu leveys. Noin  70  %:ssa luvista  
leveys oli enintään  4,0  metriä, jolloin kuljetus ei tarvitse erikoiskuljetuslupaa. 
Suurten kuljetusten verkon leveydeksi  on  määritelty  7,0  metriä  ja 

 kaupungeissa  6,0  metriä. Vuonna  1999  noin  3  prosentissa eli  258  luvassa 
leveys oli yli  6,0  metriä. 

Luvassa mainittu leveys ei välttämättä aina ole todellinen kuljetuksen leveys. 
Usein kuljetuksen todellinen leveys  on  pienempi,  sillä osa  kuljetusluvan 

 hakijoista haluaa "petivaraa" leveyteen mandollisia muita samalla luvalla 
suoritettavia kuljetuksia silmälläpitäen. Reitistölupaan halutaan myös usein 
suurin mandollinen leveys, koska ei tiedetä minkälaisia kuljetuksia luvalla 
tullaan suorittamaan. Liitteessä  8  olevassa taulukossa esitetään vuonna 

 1999  myönnettyjen lupien jakautuminen leveyden mukaan. 

Keskimääräinen leveys vuonna  1986  oli  3,3  metriä, eli hieman yli puoli 
metriä vähemmän kuin vuonna  1999.  Leveyden osalta vertailu vuonna  1986 

 tehdyn tutkimuksen tuloksiin ei ole mandollista  alle  4,0  metrin leveyden 
osalta, joten vertailu suoritetaan ainoastaan yli  4,0  metrin leveyden osalta. 
Vuonna  1986 17  %:ssa luvista  leveys oli yli  4,0  metriä, kun vuonna  1999 

 vastaava luku oli  29,5  %. 
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Vuonna  1986  leveys oli  5  luvassa yli  8,0  metriä  ja  vuonna  1999  vastaavasti 
 27  luvassa. Tulokset osoittavat myös leveyden osalta, että erikoiskuljetuksi-

na kuljetetaan yhä suurempia  ja  suurempia esineitä.  

9.4  Lupamäärien  jakautuminen pituuden mukaan 

Osassa lupia oli useampi kuin yksi pituusarvo merkittynä. Tämä johtuu siitä, 
että kuljetusajoneuvoksi oli merkitty sekä puoliperävaunu- että varsinainen 
perävaunuyhdistelmä. Mikäli näin oli, valittiin tutkimukseen pituusarvoista 
suurin. Todellinen kuljetuksen pituus  on  monesti pienempi kuin kuljetus- 
luvassa mainittu pituus,  sillä luvan  hakijat haluavat myös pituuteen 
"pelivaraa" mandollisesti samalla luvalla suoritettavien muiden kuljetusten 
vuoksi. Tähän vaikuttaa myös  se,  että pituus ei ole vaikuttavana tekijänä 
lupareittiä haettaessa toisin kuin korkeus  ja  leveys. Liitteessä  9  olevassa 
taulukossa esitetään vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen 
pituuden mukaan. 

Sekä puoliperävaunuyhdistelmän että varsinaisen perävaunuyhdistelmän 
suurimmat normaaliliikenteessä sallitut pituudet ovat muuttuneet vuoden 

 1986  jälkeen. Puoliperävaunuyhdistelmän suurin pituus  on  kasvanut  16,0 
 metristä  16,5  metriin  ja  varsinaisen perävaunuyhdistelmän  22,0  metristä 

 25,25  metriin. Vuonna  1986  noin  96  %:ssa luvista  pituus oli  alle  30,0  metriä 
 ja  vuonna  199993  %:ssa.  

9.5  Lupamäärien  jakautuminen kokonaispainon sekä 
akselipainon mukaan 

Ajoneuvon kokonaispaino  on  asetuksen mukainen noin  3900  luvassa eli 
noin  44  %:ssa.  Mikäli kuljetuksen akseli-, teli-  ja  kokonaispainot  ovat 
asetuksen mukaiset, ei niitä merkitä lupaan. Keskimääräinen kokonaispaino 
vuonna  1999  niissä luvissa, joissa kokonaispaino oli merkitty, oli  72,4  tonnia. 

 Tämä ylittää selvästi suurimman normaaliliikenteessä sallitun kokonais-
painon, kun otetaan huomioon että pääosassa luvista kuljetusajoneuvona  on 

 puoliperävaunuyhdistelmä.  Hieman yli 4400:ssa vuonna  1999  myönnetyssä 
 luvassa kokonaispaino oli yli  60,0  tonnia,  joka vastaa  49  %  kaikista luvista. 

Liitteessä  10  olevassa taulukossa esitetään vuonna  1999  myönnettyjen 
lupien jakautuminen kokonaispainon mukaan tiepiireittäin  ja  liitteessä  11 

 vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen kokonaispainon mukaan 
akselipainoittain. 
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Ajoneuvoyhdistelmille  suurimmat  normaaliliikenteessä  sallitut  kokonaispainot 
 ovat nousseet vuoden  1986  jälkeen, joten asetuksen mukaiset  kokonais

-painot ovat erilaiset. Vuonna  1986 myönnetyistä luvista  noin  50 %  oli 
asetuksen mukaiselle  kokonaispainolle.  Alle  60,0  tonnin  kokonaispainolle 

 myönnettyjen lupien osuus vuonna  1986  oli  84%  ja  vastaava  prosenttiosuus 
 vuonna  1999  oli  51.  Yli  90,0  tonnin  kokonaispainolle  myönnettiin vuonna 

 1986  noin  3 % luvista  ja  vuonna  1999  noin  5 %.  Tuloksista huomataan, että 
 erikoiskuljetuksina kuljetetut  esineet ovat paitsi suurentuneet kooltaan mutta 

myös  painoltaan.  Vuonna  1999  ylipainoisten  erikoiskuljetusten  osuus 
kaikista  luvan vaativista erikoiskuljetuksista  oli noin kolme kertaa niin suuri 
kuin vuonna  1986. 

9.6  Lupamäärien  jakautuminen reittien lukumäärän  ja 
 reitin pituuden mukaan 

Valtaosa niistä  luvista,  joissa reitin pituus ei ole tiedossa,  on reitistölupia, 
 sillä osa Tielaitoksen lupakäsittelijöistä  ei hae reittiä  reitistölupaa 

myöntäessään.  Loput  luvista,  joissa reitin pituus ei ole tiedossa,  on 
 myönnetty kokonaan joko kaupungin  tai  kunnan  katuverkolle  tai  muuten 

hyvin lyhyelle  matkalle.  Kun kuljetus ei käytä  Tielaitoksen  teitä, ei lähtö-  ja 
määräpaikkaa  voida syöttää  numerokoodeina ERIKU-tietojärjestelmään, 

 vaan tällöin reitti kirjoitetaan manuaalisesti.  Reitistöluvissa  ei ole määritelty 
reittien lukumäärää, vaan lupien liitteenä  on  luettelo teistä  tai  tien osista, joita 
pitkin kuljetus saa liikkua. Siksi  reitistöluvat  ovat merkitty  liitteen  12 
taulukkoon  omaksi ryhmäkseen. Vuonna  1999  myönnettiin eniten lupia, 
joissa  on  yksi reitti. 

Nykyään  on  melko harvinaista, että lupaan kuuluu enemmän kuin kolme 
reittiä. Vuonna  1999  myönnettiin ainoastaan  189  lupaa, joissa  on  enemmän 
kuin kolme reittiä. Luku vastaa  2,1 %  koko  vuoden  1999 lupamäärästä. 

 Liitteessä  12  olevassa taulukossa esitetään vuonna  1999  myönnettyjen 
lupien jakautuminen reittien lukumäärän mukaan.  

ERIKU-tietojärjestelmästä  saadut reittien  pituudet  eivät aina pidä paikkaansa 
kuljetuksen todellisuudessa  kulkeman  lähtö-  ja määräpaikan välisen matkan 

 kanssa. Syynä tähän  on se,  että monesti lähtö-  ja määräpaikat  eivät ole 
 Tielaitoksen  teillä  ja  tällöin  ERIKU:un  syötetään lähtö-  ja määräpisteiksi 

 lähimmän  Tielaitoksen  tien  numerokoodit.  Näin  ERIKU:n ilmoittama  reitin 
pituus  on  pienempi kuin kuljetuksen todellisuudessa kulkema matka.  
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Edellä mainittu virhe vaihtelee  lupakohtaisesti  niin, että osassa  luvista 
 virhettä ei ole muutamia satoja metrejä enempää  ja  osassa virhe voi olla 

jopa useita kilometrejä. Liitteessä  13  olevassa taulukossa esitetään vuonna 
 1999  myönnettyjen lupien jakautuminen reitin pituuden mukaan 

 tiepiireittäin.  

Noin  48 %  kaikista vuonna  1999 myönnetyistä luvista  oli sellaisia, joissa 
reitin pituus oli välillä  50,1 — 300,0  kilometriä. Suurin yksittäinen luokka oli 
luvat, joissa reitin pituus oli välillä  100,1 - 200,0  kilometriä. Tähän luokkaan 
kuului  22,3 %  vuonna  1999 myönnetyistä luvista.  Myös vuonna  1986 

 myönnettiin eniten lupia, joissa  on vain  yksi reitti. Näiden lupien osuus 
vuonna  1986  oli lähes  53 %,  kun vastaava luku vuonna  1999  oli noin  73 %. 

 Vuonna  1986 myönnetyistä luvista 18,6 %  oli sellaisia, joissa oli enemmän 
kuin kaksi reittiä. Vastaavasti vuonna  1999  ainoastaan  3,6 % luvista  oli sel-
laisia, joissa oli enemmän kuin kaksi reittiä.  

9.7  Erikoiskuljetusten  lähtö-  ja  määräpaikkojen 
 välinen liikenne 

Liitteessä  15  olevassa taulukossa  on  esitetty vuonna  1999  myönnettyjen 
lupien jakautuminen eri liikennealueiden välillä. Tätä tarkastelua varten 

 Suomi on  jaettu  maakuntajaon  mukaisesti  20  eri  liikennealueeseen.  Lisäksi 
 pääkaupunkiseutua (=  Helsinki,  Espoo, Vantaa  ja  Kauniainen)  on  tarkasteltu 

omana  liikennealueenaan.  Liikennealueiden sisäinen liikenne oli suurinta 
pääkaupunkiseudulla,  sillä  591  luvassa sekä lähtö- että  määräpaikkana  oli 
Helsingin, Espoo, Vantaan  tai  Kauniaisten kaupunki. Seuraavaksi eniten 
liikennealueiden sisäistä liikennettä oli Varsinais-Suomessa  (276  lupaa), 

 Pirkanmaalla  (230),  Päijät-Hämeessä  (207)  sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
 (199).  Liikennealueiden välillä eniten lupia myönnettiin pääkaupunkiseudun 

 ja  Uudenmaan liikennealueiden välille, yhteensä  191  lupaa.  

10  YHTEENVETO  

Erikoiskuljetukset  muodostavat melko pienen osan  koko  Suomen yleisten 
teiden liikenteestä. Vuonna  1999  suoritettiin Suomessa noin  358 000 
erikoiskuljetusta.  Tämä oli ainoastaan vajaa prosentti kaikista kuorma- 
autoilla  suoritetuista  kuljetuksista.  Erikoiskuljetusten  taloudellinen merkitys 
kansantaloudelle  ja  viennille  on  kuitenkin huomattavasti suurempi kuin 

 prosentuaalinen  osuus kaikista kuorma-autoilla  suoritetuista  kuljetuksista 
antaa ymmärtää.  
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Vuonna  1999  erikoiskuljetusten  keskimääräinen kuijetuskorkeus oli  4,66 
 metriä, keskimääräinen kuljetusleveys  3,85  metriä, keskimääräinen kuljetus- 

pituus  27,4  metriä  ja  keskimääräinen yliraskaan kuljetuksen kokonaismassa 
 72,4  tonnia.  Vuonna  1999  erikoiskuljetusteri  suurimmat kuljetusluvan 

mukaiset mitat olivat leveys  14,00  metriä, korkeus  10,36  metriä, pituus 
 65,00  metriä sekä kokonaismassa  650,0  tonnia.  Erikoiskuljetuksena 

kuljetettavat  esineet ovat nykyään sekä kooltaan että massaltaan suurempia 
kuin vuonna  1986.  Kasvaneet mitat aiheuttavat erikoiskuljetukselle yhä 
enemmän tarvetta liikkua liikennesäännöistä poikkeavasti. Tämä yhdessä 
lisääntyneiden liikennemäärien kanssa aiheuttaa yhä suurempia haittoja 
muun liikenteen sujuvuudelle  ja  näin myös erikoiskuljetusten liikenteen- 
ohjaajien ammattitaidolla  on  entistä suurempi merkitys liikenteen sujuvuuden 

 ja  turvallisuuden kannalta. Kasvaneet massat puolestaan aiheuttavat 
suurempia rasituksia tien  ja  siltojen rakenteille. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn  tulokset olivat hieman odotettua paremmat,  sillä 
 kaikkien Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaa koskevien väittämien kohdalla 

vähintään  2  vastaajaa 3:sta oli samaa mieltä  ja  vähintään  90  %  vastaajista 
jokseenkin samaa mieltä. Vastaajat suhtautuivat myös erittäin myönteisesti 
Internetin käyttöön kuljetuslupatoiminnassa. Vastaajista  76  %  ilmoitti, että 
yrityksellä  on Internet-yhteys käytössään  ja  75  %  vastaajista oli valmis 
täyttämään  ja  lähettämään kuljetuslupa-hakemuksen Internetin kautta. 
Eniten kannatusta vastaajilta saivat Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaa 
koskevat  Internet-sivut, joita  88  %  vastaajista piti hyödyllisenä. 

Tiepiireistä  Uudenmaan tiepiiri erottuu muista piireistä selvästi lähes joka 
suhteessa. Vuonna  1999  Uudenmaan tiepiirissä myönnettiin lähes puolet 
kaikista erikoiskuljetusluvista eli noin  4500  lupaa. Toiseksi suurin tiepliri 
myönnettyjen lupien määrässä oli Hämeen tiepiiri, jossa myönnettiin noin 

 1300  lupaa. 
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Tiepiireittäin  

10. Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen kokonaispainon 
mukaan tiepiireittäin  

11. Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen kokonaispainon 
mukaan akselipainoittain  

12. Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen reittien lukumäärän 
mukaan  

13. Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen reitin pituuden 
mukaan  

14. Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen  luvan  voimassaolo- 
ajan mukaan  

15. Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen lähtö-  ja  määrämaa
-kunnan mukaan  

15. 	50  eniten kuljetuslupia saanutta yritystä vuonna  1999  
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Lupamääräykset  perustuvat säädöksiin, joita täydentävät  luvan  ehdot. 

Erikoiskuljetuksia  koskevat pääasiassa seuraavat säädökset: 
•  Asetus ajoneuvojen rakenteistaja varusteista  1256/92 (muutoksineen) 
•  Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä  1257/92 (muutoksineen) 
•  Liikenneministeriön päätös  erikoiskuljetuksista  ja erikoiskuljetusajoneuvoista  1715/92  ja  muutokset 

 958/98  

Ajoneuvonostureita  koskevat yleensä määräysten  ja  ehtojen kohdat  1-8, 12-17  ja  21.  

Yleiset määräykset  ja  —ehdot  

1.  Ajoneuvon  liikennekelpoisuus  
Ajoneuvon pitää olla liikenteeseen hyväksytty. Ajoneuvon ajoneuvorekisteriin merkittyä  tai  kulje-
tusluvassa ilmoitettua akseli-, teli-  tai kokonaismassaa  ei saa ylittää. 

Luvansaajan  vastuu  
Luvansaaja  vastaa kaikista ylimassan, -leveyden, -korkeuden  tai  -pituuden aiheuttamista vahingoista 
tienpitäjälle sekä kuljetusajoneuvolle että kuljetukselle.  

3. Luvan  mukana pitäminen  
Kuljetuslupa  tai  sen  jäljennös liitteineen  on  pidettävä kuljetuksen mukana. Vaadittaessa  se on  esi- 
tettävä liikenteen valvojalle. Liikenteen valvojia ovat esim.  tie-,  tulli-  tai rajavartioviranomaiset. 

4. Luvan  peruuttaminen 
Lupa voidaan peruuttaa, milloin olosuhteet  luvan  myöntämisen jälkeen ovat oleellisesti muuttuneet 

 tai  muuta syytä siihen ilmenee.  

5. Muut luvat  
Kunnat  
Kunnan antama kirjallinen suostumus täydentää katujen osalta reittiä  tai  reittejä,  jos  luvassa niitä ei 
ole katu-  tai tienimillä yksilöity. Suostumus  ei oikeuta kuljetukseen,  jos  vastaavalle kuljetukselle ei 
ole voimassa olevaa Tielaitoksen antamaa kuljetuslupaa kyseessä olevaan kuntaan. 
Yksityistiet 
Tienpitäjältä  pitää saada lupa yksityistien käyttämiseen,  jos  tietä ei ole luvassa yksilöity. 
Rautatien  tasoristeykset  
VR:n ratakeskukselta pitää saada lupa yli  4,5  metriä korkealle kuljetukselle  tai erityisjärjestelyille 
sähköistetyn tai  muun rautatien tasoristeyksen ylittäm  isessä.  

6. Lupareitiltä poikkeaminen  
J05  kuljetus poikkeaa luvassa ilmoitetulta reitiltä  tai  ei ole saanut lupaa kadulle  tai yksityistielle, on 
se  niillä liikkuessaan normaalisäännösten alainen.  

7. Liikennerajoitukset 
Liikennemerkein osoitettuja massarajoituksia (painorajoitus)  on  noudatettava,  jos  niihin ei ote saatu 
yksilöityä poikkeusta. Lupareittiä ei pidetä yksilöitynä poikkeuksena. 

Nämä erikoiskuijetusluvan Iupamääräyksetja -ehdot pitää olla kuljetuksessa mukana. 
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Varoitustoimenpiteet 

—  
Kuljetuksen leveys  B (m)  

Kuljetuksen mitat  

B3 	3<B<3,5 	 t 
Varoitustoimenpide  ja  

-  V 	 N  

määrä Kuljetuksen pituus  L (m) - -  
vähintään  E 

= =  
fl  . =  t' 	'r n  

Varoitusautoja  edessä  1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 

Varoitusautoja  takana  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Liikenteenohjaajia  1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3  

Poliisiauto  (tai varoitusauto  ja liiken-  1 
teenohjaaja) — — — — — — — — — — — — — — —  

8. Varoitusauto  edessä 
Kuljetuksen edellä tulee kulkea varoitustoimenpidetaulukon osoittamissa tapauksissa varoitusauto. 
Varoitusautossa tulee olla kohdan  13  mukainen varoitustaulu sekä kaksi vilkkuvaa ruskeankeltaista 
valoa näyttävää varoitusvalaisinta. Edellä kulkevassa varoitusautossa  on  käytettävä vapaan korkeu-
den mittalaitetta, kun kuljetuksen korkeus  on  yli  5  metriä. Moottoritiellä varoitusauton tulee kulkea 
kuljetuksen takana.  

9. Varoitusauto  takana 
Kuljetuksen takana tulee kulkea varoitustoimenpidetaulukon osoittamissa tapauksissa kohdan  8  mu-
kaisesti varustettu varoitusauto. Kapeilla teillä missä ohittaminen  on  mandotonta, takavaroitusauto 
saa yhdessä etuvaroitusauton kanssa varoittaa kuljetuksen edellä muuta liikennettä.  

10. Liikenteenohjaaja  
Kuljetuksen mukana tulee olla varoitustoimenpidetaukkon osoittamissa tapauksissa liikenteenohjaaja. 

 Jos on  useita liikenteenohjaajia, yhden näistä  on  toimittava johtavana liikeiteenohjaajana. Kun  on 
 kolme liikenteenohjaajaa, kaksi näistä ohjaa liikennettä pääsääntcisesti kuljetuksen edessä. Liiken-

teenohjaus  on  tarpeen myös kun kuljetus liikkuu normaaliliikenteen kulkusuunnan vastaisesti. Liiken-
teenohjaaja ei saa toimia erikokkuljetusajoneuvon kuljettajana.  

11. Poliisi  liikenteenohjaajana  
Kun kuljetuksen leveys  on  yli  7  metriä, poliisi harkitsee missä määrin poliisin suorittama liiki-
teenohjaus  on  tarpeen. Moottoritiellä  klo  6 - 21 liikennemerkkien  vastaisesti liikuttaessa  on  otettava 
yhteys poliisiin. Tarvittaessa liikenteen ohjaamiseen  on  käytettävä poliisia. 

Nämä  erikoiskuljetusluvan lupamääräyksetja  -ehdot pitää olla  kuljetuksessa  mukana.  
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12. Viestiyhteydet 
Varoitusautojen  ja erikoiskuljetusajoneuvon kuijettajalla  keskenään  on  oltava  radio- tai puhelinyhteys 

 ja  yhteinen yhteydenpitokieli kuljetuksen aikana. Ainakin yhdessä varoitusautossa tulee olla suomen- 
tai ruotsinkielentaitoinen  henkilö.  

13. Varoitustaulut  ja  niiden käyttö 
Varoitustauluja  käytetään varoitusautossa  ja  yli  25,25  metriä pitkässä kuljetusajoneuvossa takana,  jos 
kuljetuksessa  ei tarvitse käyttää takana varoitusautoa. Kuijetusajoneuvossa ei saa käyttää eteenpäin 
suunnattua varoitustaulua. Varoitustaulun tulee olla Tielaitoksen hyväksymän  mallin  mukainen.  \-
roitustaulujen käyttö määräytyy järjestyksessä leveys, pituus  ja kcrkeus.  

I  LEVEÄ  I 

I KULJETUS 	
*  Aina  kun kuljetuksen leveys  on  yli  3,5  metriä 

	

-- 	 *  Kun kuljetuksen leveys  on  yli  3  metriä, enintään  3,5  metriä  ja  samanaikaisesti 

	

PITKA 	pituus  on  yli  25,25  metriä,  tai  
KULJETUS 	* Kun kuljetuksen leveys  on  enintään  3  metriä  ja  samanaikaisesti 

pituus  on  yli  30  metriä 

*  Kun yksinomaan kuljetuksen korkeus  on  yli  5  metriä,  tai 
I.ITUIJ 	*  Korkeassa kuljetuksessa liikennesääntöjen vastaisesti liikuttaessa  

14. Varoitusvalaisimet  ja  niiden käyttö 
Varoitusautossa  ja erikoiskuljetusajoneuvossa  tulee olla kaksi vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa 
näyttävää varoitusvalaisinta. Varoitusvalaisimia  on  käytettävä kuljetuksen liikkuessa tiellä 
liikennesäännöistä poikkeavasti, kun muun liikenteen varoittaminen  on  tarpeen ilmeisen vaaran 
välttämiseksi  tai kuljetuksessa  käytetään varoitusautoa. Varoitusvalaisimia ei kuitenkaan käytetä 
kuljetuksen liikkuessa normaalien liikennesääntöjen mukaisesti yksinomaan ylikorkean  tai ylipitkän 

 kuljetuksen vetoautossa  tai  niiden edellä kulkevassa varoitusautossa.  

15. Yleinen varovaisuus 
Kuljetus  on  suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen siten, että siitä  on  mandollisimman vähän 
haittaa  ja  vahinkoa liikenteelle sekä tielaitteille.  

16. Keli-  ja  sääolosuhteet 
Kuljetusta ei saa suorittaa sellaisissa keli-  ja sääolosuhteissa,  josta  on  ilmeistä vaaraa muille tiellä 
liikkujille, kuljetuksensuorittaj ilie sekä kuljetukselle. Tavanomaisten tienpitäjän hoitotoimenpiteiden 
lisäksi pyynnöstä tehtävät hiekoitukset, auraukset  tai  vastaavat ovat maksullisia.  

17. Rautateiden tasoristeykset 
Kuljetuksessa  tulee noudattaa VR:n ohjeita erikoiskuljetusten suorittam isesta rautateiden 
tasoristeyksissä. Ohjeet ovat julkaisussa TIEL  2300004. 

18. Sähkö-  ja puhelinjohdot 
Kuljetuksessa  tulee ottaa huomioon sähkö-  ja puhelinjohtojen korkeudet ja  tarvittaessa sopia näiden 
laitteiden omistajien kanssa kuljetuksen vaatimista toimenpiteistä.  

19. Liikennemerkkiportaalit 
Kuljetusreitillä  olevien liikennemerkkiportaalien mandollisesta nostamisesta  on  sovittava hyvissä ajoin 
ao. tienpitäjän kanssa. Nostaminen  on  suoritettava luvansaajan toimeksiannosta  ja  kustannuksella. 

Nämä erikoiskuijetusluvan lupamääräykset  ja  -ehdot pitää olla kuljetuksessa mukana. 
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20. Kuormausperiaate 
Jakamattoman  esineen kuormauksessa  on  vältettävä leveyttä. Pitkät esineet  on kuijetettava 

 ensisijaisesti puoliperävaunussa, korkeat matalarakenteisessa  tai syväkuormausperävaunussa  ja  leveät 
tarvittaessa vinopukkien päälle kuormattuna leveyden välttämiseksi. Useampaajakamatonta esinettä 
saa kuljettaa samassa kuljetuksessa  vain,  jos kuijetettavat jakamattomat  esineet aiheuttaisivat yksinään 
kuljetuksen sallitun pituuden, leveyden  tai  korkeuden ylittämisen. Tiellä yleisesti sallittua mitta-  tai 

 massa-arvoa ei saa ylittää kuljetettavien esineiden sijoittamisella päällekkäin, rinnakkain  tai  peräkkäin.  

21. Ajonopeus  
Suurin sallittu nopeus  on  enintään  60 km/h,  jos  kuljetuksen leveys  on  suurempi kuin  3,5  metriä. 
Raskaissa kuljetuksissa renkailleja akselille kohdistuva  massa  rajoittaa ajonopeutta 
liikenneministeriön erikoiskuljetuspäätöksen perusteella. Nopeus ei saa kuitenkaan ylittää 
kuljetusajoneuvolle sallittuja nopeuksia  tai liikennemerkeillä  merkittyjä nopeuksia.  

22. Aikarajoitukset  
Yli  4  metriä leveää, yli  30  metriä pitkää  tai  yli  5,0  metriä korkeaa kuljetusta ei saa suorittaa: 
•  arkipäivisin lauantaita lukuun ottanatta  klo  6 - 9  ja  15 - 17.  Rajoitus  on  voimassa kaikilla teillä 

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan,  Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Itä-Uudenmaan  ja 
 Kymenlaakson maakunnissa, sekä Lappeenrannan, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Vaasan, 

Oulun,  ja  Rovaniemen taajama-alueilla. 
•  kesäaikana  (1.5. - 31.8.)  myös perjantaisin  ja  sunnuntaisin  klo  15 - 20.  Rajoitus  on  voimaa valta- 

ja kantateillä  edellä mainittujen lisäksi Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Suomen  ja  Satakunnan 
maakunnissa. 

•  juhannuksen  ja  joulun aatonaattcwlaja pitkäperjantain aattona sekä perättäisistä juhlapyhistä vii-
meisenä  klo  15 - 20.  Rajoitus  on  voimassa valta-ja kantateillä koko  maassa. 

Aikarajoitukset  ovat voimassa myös lupaan sisältyvillä kuntien kaduilla. Moottoriteillä aikarajoitukset 
koskevat kaikkia ajoneuvoja, joiden suurin sallittu ajonopeus  on  enintään  50 km/h.  
Poliisin hoitaessa virkatyönä liikenteen ohjausta määrää poliisi, milloin kuljetus saa liikkua.  

23. Peräkkälsten erikoiskuijetusten  ryhmä 
Erikoiskuljetuksia  saa kuljettaa usean erikoiskuljetuksen ryhmää. Varoitusautoja  ja liikenteenohjaajia 

 pitää olla vähintään jonon edessä  ja  takana sekä yli kuusi metriä leveiden kuljetusten edessä  ja  takana. 
Neljän  tai  useamman kuljetuksen ryhmässä pitää olla varoitusauto  ja liikenteenohjaaja  edessä, takana  ja 

 jokaisen kanden kuljetuksen jälkeen. Varoitusauto  ja liikenteenohjaaja  pitää olla enintään kolmen  k-
sinomaan  yli  5  metriä korkean kuljetuksen edessä. 

Varoitusauto  ja  korkeuden  m  ittauslaite 	Liikenteenohjaaja 	Pysäyttäm iseen 
AjoneuvoHa  ajo kielletty 
liikennemerkki 

Nämä erikoiskuijetusluvan lupamääräykset  ja  -ehdot pitää olla kuljetuksessa mukana. 
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Erikoiskuljetuksen  merkitseminen  
• Ajoneuvonosturitja  muut kuin kuorman kuijettamiseen tarkoitetut ajoneuvot varustetaan liikennetur-

vallisuus huomioon ottaen merkintöjä soveltaen. 
•  Ajoneuvon liikenteeseen hyväksymisessä määrättyjen valaisimienja heijastimien lisäksi kuljetus  on 

 merkittävä seuraavasti: 

Merkinnät edessä  
Kuljetuksen leveys enintään  4  metriä  
1. Merkkitanko vetoauton  etuosaan  tai  ohjaamon taakse 

kuorman leveydelle, kun leveys  on  enintään  3,5 m. 
2. Tankoihin  valkoiset  10x20 cm heijastimetja  ruskean- 

keltaista valoa näyttävät valaisimet. Valaisimia kaksi 
päällekkäin yli  3 m leveissä  kuljetuksissa.  

3. Valaisimet  ja heij astimet  saa kiinnittää kuormaan yli  
3,5 m leveissä  kuljetuksissa.  

4. Ruskeankeltaista  valoa näyttäviä lisävalaisimia  on 
 oltava enintään metrin välein, kun ajoneuvon valojen 

 ja  kuorman uloimpien valojen etäisyys  on  yli metrin.  
5. Kiertävää  tai vilkkuvaa ruskeankeltaista  valoa näyttä-

vää varoitusvalaisinta käytetään kuijetusajoneuvossa 
samanaikaisesti, kuin varoitusautossa. 

Kuljetuksen leveys yli  4  metriä  
6. Edellä olevien merkintöjen lisäksi tunnuskilvet kulje-

tuksen leveydelle pysty-  ja vaakasuuntaan  kuorman 
muotoa mukaillen. Kilpien yhteenlaskettu  pinta-ala 
pitää olla vähintään  0,3 m 2•  Kilpi pitää olla merkitty 
vuorottaisin punaisin  ja keltaisin vinoraidoin.  

7. Yli  7 m  leveän kuljetuksen enintään  1,9 m  korkeu-
della oleva kuorman  vasen etualakulma  merkitään 
kuonnaan  tai tunnuskilpeen kiinnitetyllä ruskeankel-
taista  valoa näyttävällä valaisimella, joka saa olla 
myös vilkkuva. 

Nämä erikoiskuijetusluvan Iupamääräyksetja -ehdot pitää olla kuljetuksessa mukana. 
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Merkinnät takana  

MIK1III  
Merkinnät sivulla 

Kuljetuksen leveys enintään  4  metriä  
1. Pitkän yhdistelmän tunnuskilpi, kun kuljetuksen pituus 

 on  yli  15,5 m.  Vastaavat tunnuskilvet kuorman levey-
delle asetettuna riittävät yli  4 m leveissä  kuljetuksissa.  

2. Punaiset heijastimet kuorman leveydelle. Ajoneuvo-
yhdistelmissä kolmion muotoisetja ajoneuvossa 
muun muotoiset.  

3. Punaista valoa näyttävät valaisimet kuorman levey-
delle. Valaisimia kaksi päällekkäin yli  3 m leveissä 

 kuljetuksissa.  
4. Punaista valoa näyttäviä lisävalaisimia enintään 

metrin välein, kun ajoneuvon valojen  ja  kuorman 
uloimpien valojen etäisyys  on  yli metrin.  

5. Kiertävää  tai vilkkuvaa ruskeankeltaista  valoa näyttä-
vä varoitusvalaisin kuorman takaosaan,  jos  kuljetus- 
ajoneuvon valaisin ei näy taaksepäin. Valaisinta ei 
tarvita,  jos  takana käytetään varoitusautoa. Valaisinta 
käytetään samanaikaisesti, kuin varoitusautossa. 

Kuljetuksen leveys yli  4  metriä  
6. Edellä olevien merkintöjen lisäksi tunnuskilvetkulje-

tuksen leveydelle pysty-  ja vaakasuuntaan  kuorman 
muotoa mukaillen. Kilpienyhtenlaskettu  pinta-ala 
pitää olla vähintään  0,3 m 2  Ajoneuvossa  käytettä-
vä kilpi pitää olla merkitty vuorottaisin punaisinja 
keltaisin vinoraidoin  ja ajoneuvoyhdistelmässä  punai-
nen kehys keltaisella pohjalla.  

7. Yli  7 m  leveän kuljetuksen enintään  1,9 m  korkeu-
della oleva kuorman  vasen taka-alakulma merkiiän 
kuonnaan  tai tunnuskilpeen kiinnitetylläruskeankel-
taista  valoa näyttävällä valaisimella, joka saa olla 
myös vilkkuva.  

200 mm 	 ajoneuvossa 
- 1400mm  

200 mm  - 	 yhdistelmässä  
<lm 	 <lm  

Muiden kuin varoitusvalaisimen teho edessäja takana  on 15-21 Wja  sivulla  4-10 W. Valaisimienja heijastimien 
 korkeus  on 0,35-1,5 m. Tunnuskilvet tai hinattavan  laitteen valaisimetja heijastimet saa olla enintään  2,1  metrin  kw-

keudella.  

Nämä erikoiskuijetusluvan lupamääräyksetja -ehdot pitää olla kuljetuksessa mukana. 	I  
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KUU  ETUSLUPAHAKEMUS 
tielaitokselle  

Kuljetuksen 
suoritusaika  

Luvan  saaja  

Postitusosoite  Postissa  
ja telefax  

Telefaxina nro  

Lisatietoja  antaa  Puhelin  

Yliraskaissa  kuljetuksissa ajoneuvon rekisterinumero  tai  muu yksilöinti 
Ajoneuvot  tai  -  

ajoneuvo-  -  Kuorma -auto  
yhdistelmät Puoliperävaunu 

-  Varsinainen perävaunu 
- Välivaunu 
- Hinattava  laite 
- Ajoneuvonosturi 

_______________  Muu  
Ku  Ijetettava  
esine  ja massa  

Kuljetuksen Massa  ei saa ylittää suurinta rekisteriotteeseen merkittyä arvoa. 

enimmälsmassa 
akseleittainja _______- _____________________ 
aksetivälit  

Massa  
Kuljetukse  n  
suurin  massa  Korkeus maasta  
ja  enimmäismitat  

Leveys 

Pituus  

Liitteet  

Lähtö-  ja  määräpaikka  riittävän tarkasti yksilöitynä sekä reittitoivomus välikohteilla esitettynä. 
Kuijetusreitti  Reitti  on  voimassa  vain  menosuuntaan.  
tai  -reitit 

Hakemuksen täyttöohjeita kääntöpuolella. 
AHekirjoitus 
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ESIMERKKI KUORMAKAAVIOSTA 

Perävaunun  tukipisteiden  etäisyys 

Kuorman painopisteen etäisyys  

Tukipisteen  etäisyys  vetoauton 
 taka-akseliston  keskeltä  - 1  rTi 	 I Ii  

() ___ 	 _____  

Oma  massa  (t) 	 +  
Kuorman  massa  (t) 	+  

Massat  akseleittain  (t) 	
= _______ 	I 	 I 	1 	I  

Akselivälit  (m) 

I 	 I 	 I  Akselileveydet  (m)  

Renkaiden lukumäärä 	________ kpl 	 _______ kpl/aks. 	 _______ kpl/aks.  

HAKEMUKSEN TAYTTÖOHJEITA 
Ylimassa, yfileveys, ylipituus  tai  ylikorkeus  ei saa aiheutua  kuormattavien  esineiden sijoittamisesta rinnakkain, peräkkäin  tai 

 päällekkäin  

• Kuormatun aoneuvon  tai  ajoneuvoyhdistelmän massat eivät saa ylittää  ko.  ajoneuvolle katsastuksessa  vahvistettuja  massoja.  

• Kuijetusajoneuvon rekisterinumerojen ilmoittaminen  ja  rekisterioneista jäljennösten  lähettäminen  on  tarpeen  vain  silloin, kun 
kysymys  on  yliraskaasta kuljetuksesta  tai  erivapauden  vaativa ajoneuvo.  

• Kuljetusreitin  lähtö-  ja  määräpaikka  tulee ilmoittaa  karttariimiä  käyttäen mandollisimman tarkasti  (esim.  kaupunginosan nimi  tai 
 Suomen  tiekartalla  1:200 000  esiintyvä  paikannimi). 

•  Jos  kuijetuslupa  pyydetään lähettämään  telefaxiria,  niin  postitusosoite  on  myös ilmoitettava alkuperäisen  kuijetusluvan 
lähettämiseksi. 



Tielaitoksen erikoiskuijetustoiminta  vuonna  1999  
LUte  3  

Tielaitos 	 KULJETUSLUPA o/l/u/L -2666/41  

Uudenmaan  t  iepi  in 	AJONEUVOYRDISTELMALLE  
24.07.2000  

Tiedoksi: 
Liikkuvan poliisin Kuopion yksikkö  (017) 246 511 
Savo -Karjalan tiepiini 
Pyykönen/Hs  I 

 Eklund/ULP  

Voimassa  30.07.2000 	- 	30.08.2000  

Luvan  saaja Kuljetus  Welin  Oy 

Telefax 
Postitusosoite  
ja telefax Pajatie  4 	 (017) 	366 	5241 

78850  VARKAUS 

Ajoneuvoti  Vain  EU-  tai ETA-valtiossa rekisteröity 
ajoneuvoyhdis.  Kuorma -auto  GBE -282, VHF-643  ja  
telmät Puoliperävaunu PKN -866  

Kuljetettava esine Tulistin, 	massa=  78,00 t  
ja massa  

Kuljetuksen  0 	 00 	 000000  

enimmålsmassa  8  .  0 	2x15. 0 	6x12  .  5  
akselelttain  3,4 	1,35 	5,65-11,65 	5xl,36  
ja  akselivälit 

________________  Lupa ei oikeuta  ylittämaän ajoneuvolle  liikenteeseen hyväksyttyä akseli-  tai  kokonaismassaa.  

Kuljetuksen suurin  Massa 113,00 t, 	korkeus maasta  6,50 m, 	leveys  7,35 m  
massa ja  enimmäis-  Pituus yhdistelmänä  30,0 m  
mitat 

Pituuden rajoissa kuorma saa olla edessä  ja  takana ajoneuvoa pitempi.  - 
Luparnääräykset Lupamääräykset  ja  -ehdot  1/2000  ja  enikoisehto  24  

t.iitteet  (poliisi) 	ja  enikoisehto  25 	(sillan  valvonta) 

Lisätietoja Lupa oikeuttaa ainoastaan yhteen  (1)  kuljetukseen 	- 

Lupamaksu  2400  mk 

Kuijetusreitti  I  -reitit: 

Reitti/reitit  ovat voimassa  vain  menosuuntaan. 
Reittikuvauksen  puutteista pyydämme ilm. puhelin  0204 44 2883.  

Tieluokat  ovat  vt  =  valtatie 	(1-39)  , 	kt = kantatie 	(40-99)  
st  = seututie 	(100-999)  , 	yt 	= yhdystie 	(1000-19999)  

Varkaus: Relanderinkatu;  Foster Wheeler  - Taipaleentie -  vt  23  -  
Varkaus, Käpykangas 	(ramppien kautta normaalia ajosuuntaa vastaan) 	-  
vt  5  - 	Varkaus, 	Kuvansin ylikulkusillan 	(SK-478)  ylitys valvottun 

-  Vt  5  -  Mikkeli, 	Kinnari  - Juvantie - Tuppuralankatu - Mikkeli, 
Tuppuralan eritasoliittymä  (sillan  yli, 	ramppia  alas,  kääntyminen 
kiellettyyn kääntymissuuntaan, huoltoliittymästä omalle kaistalle) 	-  
vt  5  -  Mikkeli, Aseman enitasoliittymä - Pursialankatu - Saimaankatu - 
kt  62 	-  Mikkeli, 	Kattilansilta -  Vt  13 	-  Ristiina, 	Ostolahti 	-  vt 	15 	-  
Valkeala, 	Valkeala kk. 	-  st  368  -  Valkeala: Vanhatie - yt  14597 	- 

(reittiselitys  jatkuu liitteessä) 

Logistiikkainsinööri  Pepe  Vahlber32 
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Lute 3  

LuTE kuljetuslupaan 0/1/U/L -2666/41  

Valkeala, Jokela - yt  14605  -  Valkeala, Käyräjoki -  Vt  15  -  Valkeala, 
Heparo (ramppia ylös, kääntyminen kiellettyyn kääntymissuuntaan) -  Vt 

 15  -  Kouvola, Käyrälampi -  Vt  6  - Lehtomäen risteyssilta:  (viereisen 
silta-aukon kautta) - Lehtomäen ylikulkukäytävä: (viereisen 
silta-aukon kautta) -  Vt  6  -  Kouvola, Puhjo (ramppia ylös,  sillan  yli, 
toista ramppia normaalia ajosuuntaa vastaan) -  Vt  6  -  Kuusankoski, 
Keitti -  vt  12  - litti, Venäläistöyry -  st  359  - Elirnäki,  Koria  P  -  vt 

 6  - Elimäki,  Koria  E  -  st  364  - Elimäki,  Koria -  st  359  -  
Anjalankoski: Anjalantie - Elimäentie - Päätie - Valtatie - yt  14625  - 
yt  3544  -  Anjalankoski, keskusta -  st  354  -  Anjalankoski, Inkeroinen - 

 vt  15  -  Anjalankoski, Rautakorpi - yt  3594  - Rautakorventie - 
Narjuksentie - Niilontie - Yrjöntie - Niittytie - Kurkimåentie - 
Kurkimäenkehä - Rullamiehentie - Kenraalintie -  Anjalankoski: 
Myllykoski; Myllykoski Oy 

LuTE kuljetuslupaan 0/l/U/L -2666/41 

 Reitillä valvottavat sillat:  

Vt  5: SK-478  KUVANSIN YLIKULKUSILTA 

LuTE kuljetuslupaan 0/1/U/L -2666/41  

Reitillä olevat porttaalit (porttaalin matalin  ja  kapein  kohta) 
Selite: tienro:tieosa(etäisyys)  :p -tunnus:korkeus(4,00  m=  mitta puuttuu)  

23:401(0): 	SK-1147  POHJOINEN RAMPPI: 	5,05 m,  puoliporttaali  kierretään  
23:401(1222): 	SK-1l46  RELANDERINK.RISTEYS,LANTINEN:  6,42  ni 	, 	puoliportta  
5:143(2243): 	KaS -3268  JOROINEN POHJOINEN: 	5,51  ni  , 	puoliporttaali  kierre  
5:137(93): 	KaS -3218  VEHMAA POHJOINEN:  5,78 	m 	, puoliporttaali  kierretään  
5:136(2786): 	KaS -3217  VEHMAA ETELAINEN: 	5,91  ni  , 	puoliporttaali kierretä  
15:12(58): 	KaS -1078 	:  5,70 	ni  / puoliporttaali  kierretään  
15:11(330): 	KaS -1299  : 	5,43 	ni  , puoliporttaali  kierretään  
15:11(456): 	KaS -1300  : 	6,28 	ni  , 	puoliporttaali  kierretään  
15:11(1246): 	KaS -1073  : 	6,00  rn , 	puoliporttaali  kierretään  
15:8(116): 	KaS -1070 	:  4,91 m  , 	puoliporttaali  kierretään  
15:8(265): 	KaS -l071 	:  4,80 m  , 	puoliporttaali  kierretään  
15:8(2590)  : 	KaS -1290  : 	5,30 	ni  , 	puoliporttaali  kierretään  
359:3(60): 	KaS -1331 	:  5,50 	ni  , 	puoliporttaali  kierretään  
359:2(1118): 	KaS -1330  : 	5,46  ni  , 	puoliporttaali  kierretään  
15:5(76): 	KaS -1287 	:  7,30 	ni,  leveys: 	7,10 	ni 	,  puretaan  
15:5(6166): 	KaS -1178  : 	5,08 	ni  , 	puoliporttaali  kierretään  
15:5(6317)  : 	KaS -1179  : 	5,21 	ni  , puoliporttaali  kierretään  
15:6(2280): 	KaS -1264  : 	5,35 	ni  , 	puoliporttaali  kierretään 



Tielaitoksen erikoiskuijetustoiminta  vuonna  1999 
Lute 3  

Tielaitos 	 Lute kuljetuslupaan nro 0/1  /U/L-2666/41  
Uudenmaan tiepliri 	ERIKOISEHTO NRO  25 	 1(2) 

21.8.2000 	 3.1.2000  alkaen  

SILLAN  VALVONTA  

1. Erikoiskuljetuksessa valvoftava silta/sillat  ja  valvonnan  kuittaus  

Tunnus 	Sillan  nimi 	 Tienro 	Kuittausmerkinnät  

SK-478 	Kuvansin ylikulkusilta 	 Vt  5 

2. Sillan  ylitys -ja  valvonta 

Silta  on ylitettävä  hiljaisella tasaisella nopeudella keskellä siltaa 
ajaen. Sillalla ei samanaikaisesti kuljetuksen kanssa saa olla 
muuta liikennekuormaa. 

Liikenteenohjauksesta  vastaa  luvan  saaja  tai  kuljetuksen 
suo  rittaj  a.  
Valvoja seuraa  sillan ylityksen ja  tarkastaa  sillan silmämääräisesti 

 ennen  ja  jälkeen kuljetuksen. Kuljetuksen aiheuttamat vauriot 
kirjataan jatkotoimenpiteitä varten.  

3. Valvonnasta sopiminen 

Hyvissä ajoin, vähintään kaksi työpäivää ennen kuljetuksen 
suorittamista valvonnasta  on  sovittava  

Savo-  Karjalan tiepuiri/ Sinikka Nykänen 	020444 5185 
040 542 0751 

Telekopio 0204 44 5199 

Jos  edellä mainittuun yksikköön ei saada yhteyttä,  on  siitä 
ilmoitettava insinööri Onni Eklundille  0204 44 2876 tai tiepiiriin 

 jonka alueella valvottava silta sijaitsee.  

Jos  kuljetusta ei suoriteta,  on  siitä ilmoitettava  luvan myöntäjälle 
 0204 44 2883 

4. Maksut valvonnasta, muista toimenpiteistä  ja  mandollisista  siltavaurioista  
Luvan  hintaan sisältyy maksu kohdan  2  mukaisesta  sillan 
ylityksen  valvonnasta.  Jos  sovitusta valvonta-ajasta poiketaan 
enemmän kuin tunti, Tielaitos voi periä tästä maksusäädökseen 
perustuvan maksun. 
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 Tielaitos 	 Lute kuljetuslupaan nro 0/1/U/L-2666/41  
Uudenmaan tiepiiri 	ERIKOISEHTO NRO  25 	 2(2) 

21 .8.2000 	 3.1 .2000  alkaen  

SILLAN  VALVONTA 

Kuljetuksen suorittaja  tai  luvan  saaja maksaa  sillan ylitykseen 
 liittyvistä muista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. 

Kuljetuksen suorittajan  tai  luvan saajan  on  korvattava sillalle 
aiheutettu vahinko. 

Tielaitoksella  on  oikeus tarkastaa kuljetuksen kuormaus  ja 
 massat esim. punnitsemalla. Tarkastuksesta aiheutuvasta 

ku ljetu ksen viivästyksestä ei makseta korvausta.  

5.  Kuljetusluvan  ja  lupajäljennöksen  palauttaminen 

Välittömästi kuljetuksen jälkeen  kuijetuslupa  ja  mandollinen 
jäljennös  on  palautettava valvontamerkinnöin  luvan myöntäjälle. 

 Jos  kuljetusta ei suoriteta,  on  lupa palautettava sellaisenaan 
osoitteella. 

Tielaitos  
Uudenmaan tiepiiri, Kuijetusluvat 

 PL 70 

00521 HELSINKI 
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Tielaitos 	 Lute kuljetuslupaan nro 0/1/U/L-2666/41  
Uudenmaan  tiepiiri 	ERIKOISEHTO NRO  24 	 1(4) 

21 .8.2000 	 10.3.1999  alkaen  

POLIISILIITE  

Poliisi liikenteen ohjaajana  erikoiskuljetusten  yhteydessä  
Erikoiskuljetuksen  ja  muun liikenteen sujuvan liikkumisen turvaamiseksi  on 

 tarvittaessa käytettävä poliisia liikenteen ohjaamiseen. 

Ilmoitus poliisille  

Luvan saajan  on  ilmoitettava yli  7 m  leveästä  kuljetuksesta  tai ios  tarvitaan 
 esim. kuijetusreitin  leveyden vuoksi huomattavia  liikenteellisiä  järjestelyjä, 

kuljetuksen  lähtöpaikan  liikkuvan poliisin  yksikköön (osoiteluettelo  on  sivuilla 
 3-4). Yksikössä  päätetään, missä määrin poliisi ohjaa  ja  valvoo kuljetuksen 

kulkua.  Kuljetusajankohdan  muutoksista pitää ilmoittaa  lähtöpaikan 
 liikkuvan poliisin  yksikköön. Kuljetuksesta  yhden kihlakunnan toimialueella 

vastaavan ilmoituksen saa tehdä vaihtoehtoisesti  ao.  kihlakunnan  yksikköön. 
Ennakkoilmoitus kuljetuksesta  

Poliisin toimintamandollisuuksien helpottamiseksi  on  yli  7 m  leveästä 
 kuljetuksesta luvanhakijan  sovittava ennakkoon  lähtöpaikan  liikkuvan poliisin 

yksikön kanssa.  Ennakkoilmoituksessa  pyritään määrittelemään 
 kuljetusajankohta  mandollisimman tarkasti.  Suunnitelmamuutoksista  tai 
 kuljetuksen  peruuntumisesta  pitää ilmoittaa välittömästi. 

Liikenteen ohjaus yli  7  metriä leveässä  kuljetuksessa 

Kuljetuksessa  on  käytettävä vähintään neljää liikenteen ohjaajaa, joista yksi 
 tai  useampi saa olla  virkatehtävää  hoitava poliisi. Poliisi voi tarvittaessa antaa 

ohjeita  liikenteenohjaajille  näiden tehtävissä. 

Muu liikenteen ohjaus  

Jos  moottoritiellä joudutaan kääntymään  keskisaran ylityskohdissa  tai 
 ajamaan  vastaantulevien kaistalla  kello  6.00 - 21.00  välisenä aikana,  on 

 otettava yhteys paikalliseen kihlakunnan  päivystävään  poliisiin, joka päättää 
 liikenteenohjausjärjestelyistä.  Muuna aikana  yhteydenotto  on  liikenteen 

ohjaajan  harkittavissa. 

Poikkeaminen lupaehdon aikarajasta  

Jos  poliisi katsoo tarpeelliseksi, voidaan kuljetuksen  aikarajoituksia 
 koskevasta  lupaehdosta  poiketa.  

\\hhki2vOl  \vahlbpe$\Tielaitoksen selvitys\POLIISILIITE.DOCKartan  lähde:  MAANM ITTAUSLAITOS 
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Tielaitos 	 Lute  kuljetuslupaan nro O/1/U/L-2666/41  
Uudenmaan  tiepiiri 	ERIKOISEHTO NRO  24 	 2(4)  

21.82OOO 	 10.3.1999  alkaen  

POLIISILIITE 
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Tielaitos 	 Lute  kuljetuslupaan nro OI1IUIL-2666/41  
Uudenmaan  tiepliri 	ERIKOISEHTO NRO  24 	 3(4) 

21 .8.2000 	 10.3.1999  alkaen 

POLIISILIITE  
Liikkuvan poliisin osastotja kihlakuntien poliisilaitosten sijoittuminen  LP:n 

 paikallisyksiköiden  alueelle 	 kpl =  kihlakunnan poliisilaitos 

ETEL.4  -SUOMEN OSASTO 	 Puhelin 
Telekopio  

Hämeenlinnan yksikkö 	 Kasarmikatu  14 	 (03) 65 161  
Komisario  Matti  Kultanen 	13100  HÄMEENLINNA 	 (03) 651 6513 
2  Forssan kpl 	 7  Hämeenlinnan kpl 	 19  Riihimäen kpl 

Helsingin yksikkö 	 Viljatie  2 	 (09) 1344 7352 
Ylikomisario  Harri Auvinen 	00700 HELSINKI 	 (09) 1344 7385 

I  Espoon kpl 	 14  Lohjan kpl 	 18 Raaseporin kpl 
5  Helsingin kpl 	 15  Loviisan kpl 	 20  Vantaan kpl  
6  Hyvinkään kpl 	 17  Porvoon kpl 	 21  Vihdin kpl  
5  Järvenpään kpl 

Landen yksikkö 	 Kirkkokatu  12 B 	 (03) 89611  
Komisario Jarmo Nykänen 	15140  LAHTI 	 (03) 896 555 
4  Heinolan kpl 	 12  Landen kpl 	 16  Orimattilan kpl 

Kouvolan yksikkö 	 Hallituskatu  7 	 (05) 7771  
Komisario Jussi Strengell 	45100  KOUVOLA 	 (05) 375 3040 

3  Haminan kpl 	 12  Kotkan kpl 	 11  Kouvolan kpl 

Imatran yksikkö 	 Tainionkoskentie  70 	 (05) 732 3635  
Komisario Tuomo Välimaa 	55120  IMATRA 	 (05) 732 3634 

8  Imatran kpl 	 13  Lappeenrannan kpl 

LÄNSI-SUOMEN OSASTO 

Turun yksikkö 
	

Eerikinkatu  40-42 
	

(02) 281 511  
Komisario Veijo  Tanner 	 20100  TURKU 	 (02) 281 5513 
27 Kaarinan kpl 	 46 Salon kpl 	 54  Turunmaan kpl  
38  Loimaan kpl 	 49  Turun kpl 	 51  Vakka-Suomen kpl  
43  Raision kpl 

Porin yksikkö 	 Satakunnankatu  5 	 (02) 6237 571  
Komisario Simo Pukkila 	 28100  PORI 	 (02) 633 2446 
29  Kankaanpään kpl 	 42  Porin kpl 	 53  Vammalan kpl  
33 Kokemaen kpl 	 44  Rauman kpl 

Vaasan yksikkö 	 Tiilitehtaankatu  47 	 (06) 317 3173  
Komisario  Tom Wevar 	 65100  VAASA 	 (06) 317 7136 
30  Kauhajoen kpl 	 35 Mustasaaren kpl 	 50  Vaasan kpl  
36 Kyrönmaan kpl 	 41 Närpiön kpl  

Seinäjoen yksikkö 	 Virastotalo 	 (06) 419 4444  
Komisario  Janne  Kangas 	 60100  SEINÄJOKI 	 (06) 419 4491 
22  Alavuden kpl 	 37  Lapuan kpl 	 47  Seinäjoen kpl 

Kokkolan yksikkö 	 Torikatu  40 	 (06) 827 9111  
Komisario Touko Myllymäki 	67100  KOKKOLA 	 (06) 831 2887 
31  Kaustisten kpl 	 34  Kokkolan kpl 	 24  Pietarsaaren kpl 
\\hhki2vOl  \vahlbpe$\Tielaitoksen seivitys\POLIISILIITE.DOCKartan  lähde: MAANMITTAUSLAITOS  
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Tielaitos 	 Lute kuljetuslupaan nro 0/1/UIL-2666/41  
Uudenmaan  tiepiiri 	ERIKOISEHTO NRO  24 	 4(4) 

21 .8.2000 	 10.3.1999  alkaen  

POLIISILIITE  

Puhelin  
Telekopio  

Tampereen  yksikkö 	 Fiatanpään valtatie  16 B 	 (03) 219 5999  
Komisario Kauko Heikkilä 	33100  TAMPERE 	 (03) 219 5960 
23  Ikaalisten kpl 	 39  Mäntän kpl 	 48  Tampereen kpl  
28  Kangasalan kpl 	 40  Nokian kpl 	 52  Valkeakosken kpl  

skylän  yksikkö 
	

Urhonkatu  1 
	

(014) 313 5611 
Ylikomisario  Hannu Kuusijärvi 	40100  JYVÄSKYLÄ 	 (014) 313 5811 
25  Jyväskylän kpl 	 32 Keuruun kpl 	 55  Äänekosken kpl  
26 Jämsän kpl 	 45  Saarijärven kpl 

ITA -SUOMEN OSASTO 

Mikkelin yksikkö 	 Mikonkatu  7 D 	 (015) 1911  
Komisario Jorma Nokelainen 	50100  MIKKELI 	 (015) 191 2527 
58  Juvan kpl 	 65  Pieksämäen kpl  
63  Mikkelin kpl 	 66  Savonlinnan kpl 

Kuopion yksikkö 
	

Suokatu  44 
	

(017) 246 511  
Ylikomisario  Jyrki Jäntti 	 70100  KUOPIO 	 (017) 246 758 
60 Koillis-Savon kpl 	 67 Sisä-Savon kpl 	 69  Ylä-Savon kpl  
61  Kuopion seudun kpl 	68  Varkauden seudun kpl 

suun yksikkö 
	

Koulukatu2l  A 
	

(013) 245 211 
Ylikomisario  Matti Mäkelälnen 	80100  JOENSUU 	 (013) 245 5440 
56  Ilomantsin kpl 	 59  Kiteen kpl 	 64  Nurmeksen kpl  
57  Joensuun kpl 	 62  Lieksan kpl 

POHJOIS-SUOMEN OSASTO 

Oulun yksikkö 	 Rata-aukio  2 	 (08) 313 7111  
Komisario Kari Miettinen 	90100  OULU 	 (08) 313 7170 
70  Haapajärven kpl 	 75 Limingan kpl 	 78  Raahen kpl  
71 Haukiputaan kpl 	 76  Oulun kpl 	 80  Ylivieskan kpl  
74  Kuusamon kpl 	 77  Pudasjärven kpl 

Kajaanin yksikkö 	 Lönnrotinkatu  2 A 	 (08) 61 631  
Ylikonstaapeli  Tapio  Poranen 	87100  KAJAANI 	 (08) 616 3781 
72  Kajaanin kpl 	 73  Kuhmon kpl 	 79  Suomussalmen kpl 	I  
Rovaniemen yksikkö 	 Hallituskatu  1-3 	 (016) 329 5111  
Komisario Raumo Pätsi 	 96100  ROVANIEMI 	 (016) 329 5498 
81  Inari-Utsjoen kpl 	 85  Käsivarren kp 	 87  Rovaniemen kpl  
83 Kyrönmaan kpl 	 86 Ranuan-Posion kpl 	 88  Sodankylän kpl  
84 Koillis-Lapin kpl 	 * Torniolaakson kpl:sta 	 Pelloja  Kolari  

in  yksikkö 
	

Valtakatu  28 
	

(016) 2951  
Ylikonstaapeli Seppo Luotonen  94100  KEMI 	 (016) 295 325  

Kemin kpl 	 89  Tornion kpl 
* Torniolaakson kpl:sta 	 Ylitornio 
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1(2)  
TIELAITOKSEN ERIKOISKULJETUSTOIMINTAA  KOSKEVA KYSELY 

Tällä kyselylomakkeella halutaan selvittää kuljetusluvan hakijoiden halua/valmiutta 
internetin käyttöön, ilman erikoiskuljetuslupaa suoritettujen erikoiskuljetusten määrä sekä 
asiakastyytyväisyyttä Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaan. 

Arvoisa vastaanottaja, tutkimuksen onnistumiselle  on  tärkeää, että pyrkisitte vastaamaan 
kysymyksiin mandollisemman huolellisesti. Vastatkaa kysymyksiin merkitsemällä rasti 
oikeaan  tai  oikeisiin kohtiin, ympyröimällä oikea vaihtoehto  tai  kirjoittamalla vastaus sille 
varatulle viivalle. Kysymyksessä neljä pyrkikää arvioimaan mandollisimman tarkasti 
sellaisten yrityksessänne suoritettujen erikoiskuljetusten määrä vuonna  1999,  jotka eivät 
tarvitse erikoiskuljetuslupaa. 

Toivon, että Teillä työ-  tai  muista kiireistä huolimatta olisi mandollisuus vastata oheiseen 
kyselylomakkeeseen. Antamanne vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
Tämän kirjeen mukana  on  vastauskuori,  jonka postimaksu  on  maksettu. Pyydän Teitä 
palauttamaan kyselylomakkeen täytettynä  22.12.1999  mennessä.  

Jos  saatte useamman tällaisen lomakkeen, täyttäkää  ja  lähettäkää takaisin  vain 
 ensimmäinen  lomake ja  jättäkää seuraavat huomiotta.  

1.  Onko yrityksenne käytössä internet-yhteys? Merkitkää rasti oikean vaihtoehdon edessä 
olevalle viivalle.  

kyllä  

2. Olisitteko  valmis täyttämään erikoiskuljetuslupahakemuksen  ja  lähettämään  sen Tielaitokselle 
internetin  kautta,  jos Tielaitoksella  olisi tällainen palvelu? Merkitkää rasti oikean vaihtoehdon 
edessä olevalle viivalle.  

kyllä 

 ei  

3. Pitäisittekö hyödyllisenä  jos Tielaitoksella  olisi internetissä erikoiskuljetustoimintaa koskevat 
sivut, josta löytyisi  mm.  erikoiskuljetuksia  koskeva lainsäädäntö, kunkin tiepiirin 
lupavaihtoehdot, lupien hinnat  ja voimassaoloajat, kuljetuslupakäsittelijöiden yhteystiedot  jne. ?  

kyllä  

ei 
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4.  Kuinka monta sellaista  erikoiskuljetusta suoritatte  vuonna  1999,  johon ei Liikenneministeriön 
päätöksen  erikoiskuljetuksista  ja  erikoiskuijetusajoneuvoista  
29-30 §:n  mukaan tarvita  erikoiskuljetuslupaa? Arvioikaa  mandollisimman tarkasti ilman 

 erikoiskuljetuslupaa  suoritettujen  erikoiskuljetusten  määrä vuonna  1999.  

Vuonna  1999  yrityksemme suoritti  ____________  sellaista  erikoiskuijetusta,  johon ei tarvittu 
 erikoiskuljetuslupaa  

5.  Seuraavaksi esitetään  Tielaitoksen erikoiskuljetustoimintaa  koskevia väitteitä.  Ympyröikää 
 sopivin vaihtoehto:  0=  ei kokemuksia,  1  eri mieltä,  

2=  jokseenkin eri mieltä,  3=  jokseenkin samaa mieltä,  4=  samaa mieltä  

1. Mandolliset  toivomukseni  
reitin suhteen otetaan mielestäni 
hyvin huomioon  kuljetuslupaa  
myönnettäessä 	 0 	1 	2 	3 	4 

2. Mielestäni  Tielaitoksen erikois- 
kuijetusten lupatoimintaan  
liittyvä  asiakaspalvelu  
on  asiantuntevaa 	 0 	1 	2 	3 	4 

3. Mielestäni  Tielaitoksen erikois - 
kuljetusten  lupatoimintaan  
liittyvä  asiakaspalvelu  
on  ystävällistä 	 0 	1 	2 	3 	4 

4. Kokonaisuudessaan olen tyyty-
väinen  Tielaitoksen erikoiskuije-
tustoimintaan 	 0 	1 	2 	3 	4 

6.  Millä  tavalla  Tielaitoksen erikoiskuljetuslupatoimintaa  ja  erikoiskuljetusten 
suorittamismandollisuuksia  tulisi mielestänne parantaa? 

Kiitos  !! 
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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU 
Tekniikka  ja  liikenne 	 11.11.1999  

ARVOISA  ERIKOISKULJETUSLUVAN  SAAJA  

Olen  neljännen vuosikurssin logistiikan opiskelija Jyväskylän Ammattikorkeakouluun kuuluvasta 
Jyväskylän teknillisestä oppilaitoksesta  ja  teen opintoihini  kuuluvaa päättötyötä 
erikoiskuijetustoiminnasta Suomessa. Tutkimuksen toimeksiantaja  on Tielaitos  ja  tutkimuksen 
päätavoitteena  on  saada selville erikoiskuijetustoiminnan laajuus, kuljetusten määrät mitta-  ja 
massajakaumat  sekä erikoiskuijetusten lähtö-  ja määräpaikkojen  välinen liikenne. Tutkimuksen 
tuloksia  on  tarkoitus hyödyntää Tielaitoksen erikoiskuijetustoiminnan kehittämisessä entistäkin 
laadukkaammaksi,  ja  sekä viranomaisia että kuijetusluvan saajia paremmin palvelevaksi. 

Kyselylomakkeella  halutaan selvittää yhdellä kuljetusluvalla suoritettujen erikoiskuljetusten 
lukumäärä, erikoiskuljetuksissa käytettävät ajoneuvot sekä kuljetettavat esineet. 

Toivon, että Teillä työ-  tai  muista kiireistä huolimatta olisi mandollisuus vastata oheiseen 
kyselylomakkeeseen. Antamanne vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
Tutkimuksen tulokset julkaistaan ainoastaan kokonaistuloksina, joten kenenkään yksittäisen 
vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksista. 

Jokainen vastaus  on  tärkeä luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi. Tämän kirjeen mukana  on 
vastauskuori,  jonka postimaksu  on  maksettu. Pyydän Teitä palauttamaan kyselylomakkeen 
täytettynä  22.12.1999  mennessä. 

Kyselylomake  lähetetään jokaisen  15.11-12.12.1999  välisenä aikana myönnetyn 
erikoiskuljetusluvan mukana.  Jos  haluatte mieluummin vastata kyselyyn sähköpostin avulla  tai 

 jos  saatte useamman kyselylomakkeen  ja  haluatte koontilomakkeen, johon voitte merkitä 
kaikkien yksittäisten lomakkeiden tiedot, pyydän Teitä ystävällisesti ilmoittamaan siitä 
sähköpostitse osoitteeseen  pepe.vahlberg@jytol.fi ,  jolloin lähetä  n Tei Ile 
Excel-pohjaisen  kysely-  tai koontilomakkeen sähköpostitse.  

Tutkimukseen liittyviä lisätietoja antaa  Pepe Vahlberg,  
puh.  040-547 5777 tai sähköpostilla  edellä mainitusta osoitteesta. 

Omasta  ja Tielaitoksen  puolesta haluan kiittää  jo  etukäteen vastauksestanne  

Pepe Vahiberg 	Seppo Terävä 
JAMK / TELl 	 Tielaitos 
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ERIKOISKUL.JETUSTEN  MÄÄRÄÄ KOSKEVA KYSELY 

Arvoisa vastaanottaja, tutkimuksen onnistumiselle  on  tärkeää, että pyrkisitte vastaamaan kysymyksiin 
mandollisemman huolellisesti. Vastatkaa kysymyksiin merkitsemällä rasti oikeaan  tai  oikeisiin kohtiin, 

 tai  kirjoittamalla vastaus sille varatulle viivalle. 
Kysymyksessä kolme pyrkikää arvioimaan mandollisimman tarkasti  luvan  voimassaoloaikana 
suorittamienne kuijetuskertojen lukumäärä kullakin ajoneuvotyypillä,  tai  jos  olette  jo  suorittaneet kaikki 
tällä kuljetusluvalla aikomanne kuljetukset, merkitkää kuijetuskertojen määrät oikeaan  tai  oikeisiin 
kohtiin. 

Yhdeksi kuljetuskerraksi lasketaan  erikoiskuljetuksena kuijetettavan esineen  tai kuijetusluvan 
 tarvitseman tyhjän kaluston kuijettaminen lähtöpaikasta määräpaikkaan. Ajoneuvonosturin  tai 

 vastaavan laitteen kuljettaminen lasketaan kuljetuskerraksi aina, kun lähtö-  ja määräpaikan  välillä 
joudutaan ajamaan yleisellä tiellä, kadulla  tai  kaavatiellä.  

1. Mitä lupaa tämän lomakkeen vastaukset koskevat? Merkitkää  sen kuijetusluvan  numero,  jota  tämän 
kysymyslomakkeen vastaukset koskevat. 

Tämän vastauslomakkeen vastaukset koskevat lupaa numero 	/ 	/99 

2. Mihin  alla  mainittuun  tai  mainittuihin ryhmiin kuuluvat tällä luvalla kuljettamanne esineet? Merkitkää 
rasti oikean  tai  oikeiden vaihtoehtojen edessä olevalle viivalle. 

_____  metalliteollisuuden tuotteet 

____ työkoneet  ja kuljetusvälineet 

____  rakennusteollisuuden tuotteet 

____ asumis-  ja varastotilat yms. 

____  muut, mitä _________________ -  

3. Kuinka monta kuljetuskertaa suorititte tällä kuijetusluvalla? Merkitkää kunkin käyttämänne 
ajoneuvotyypin edessä olevalle viivalle kyseisellä ajoneuvotyypillä tällä luvalla suorittamanne 
kuijetuskertojen arvioitu  tai  toteutunut lukumäärä. 

_______  Kuorma-auto 

_______  Kuorma-auto  ja puoliperavaunu (ja välivaunu) 

_______  Kuorma-auto  ja  varsinainen perävaunu 

_______  Kuorma-auto  ja hinattava  laite 

_______  Aj oneuvonosturi 

______  Muu, mikä __________________________________________________ 

Kiitos  !! 



Vuonna  1999  eri  tiepiirien myöntämien  lupien määrät kuukausittain 

TIEPIIRI  Tammi Helmi Maalis Huhti  Touko 
KUU K.A  US,  

Kesä Heinä Elo Syys  Loka Marras  Joulu Yhteensä  
1 317 282 360 405 419 394 366 378 401 405 399 325 4451 

2 56 47 56 68 66 74 69 59 60 79 49 42 725 

3 35 51 42 34 51 45 24 46 50 38 35 42 493 

4 88 90 79 118 159 112 51 113 127 107 105 123 1272 

8 41 33 33 41 74 65 55 52 52 31 54 13 544 

9 14 15 21 31 11 12 18 14 19 17 11 16 199 

10 17 18 31 48 53 57 20 34 45 36 45 20 424 
12 27 39 39 61 75 76 74 56 68 62 42 44 663 
14 11 13 14 17 15 38 29 25 25 18 24 5 234  

Yhteensä  606 588 675 823 923 873 706 777 847 793 764 630 9005  
%-osuus  6,7 6,5 7,5 9,2 10,2 9,7 7,9 8,6 9,4 8,8 8,5 7,0 100,0  

TIEPIIRIT  
1  =  Uudenmaan tiepiiri  
2  =  Turun tiepiiri  
3  =  Kaakkois-Suomen tiepiiri  
4  =  Hämeen tiepiiri  
8  =  Savo-Karjalan tiepiiri  
9  =  Keski-Suomen tiepilri  
10  =  Vaasan tiepUri  
12  =  Oulun tiepiiri  
14  =  Lapin  tiepiiri  
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Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen korkeuden mukaan  tiepiireittäin 

KORKEUS  1 2 3 
TIEPIIRI  

4 8 9 10 12 14  Yhteensä %-osuus 

Ei tiedossa  5 18 4 10 1 20 3 61 0,7 
<=4.2m 981 150 110 262 62 54 78 86 37 1820 20,2 
421 -440m 889 92 75 215 56 19 73 62 30 1511 16,8 
4.41 -4.50m 390 53 66 105 57 11 91 56 36 865 9,6 
4.51 -5.00m 1381 297 175 458 271 88 122 346 95 3233 35,9 
5.01-5.50m 491 80 32 120 57 22 28 99 32 961 10,7 
5.51 -6.00m 164 29 9 59 22 3 4 11 1 302 3,4 
6.01 -6.50m 82 10 2 23 8 1 2 3 131 1,4 
6.51  -7.0Dm  51 	-  6 4 18 1 6 86 0,9  
>7Mm  22 3 2 8 35 0,4  
Yhteensä  4451 725 493 1272 544 199 424 663 234 9005 100,0  

TIEPIIRIT  
1  =  Uudenmaan  tiepiiri  
2  =  Turun  tiepiiri  
3  =  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
4  =  Hämeen  tiepliri  
8  =  Savo-Karjalan  tiepiiri  
9  =  Keski-Suomen  tiepiiri  
10  =  Vaasan  tiepiiri  
12  =  Oulun  tiepilri  
14  =  Lapin  tiepiiri  



Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen leveyden mukaan  tiepiireittäin 

LEVEYS  1 2 3 
TIEPIIRI  

4 8 9 10 12 14  Yhteensä %-osuus 

Ei tiedossa  1 6 14 3 37 4 32 1 2 100 1,1 
<=2.6m 689 75 52 111 79 44 33 237 34 1354 15,0 
2.61 -3.00m 695 97 85 135 49 35 46 63 41 1246 13,8 
3.01 -3.50m 886 145 150 328 137 38 96 169 89 2038 22,6 
3.51 -4.00m 785 127 81 263 85 52 113 81 32 1619 18,0 
401 -4.50m 418 47 48 90 67 13 32 49 14 778 8,7 
4.51 -5.00m 438 133 37 180 54 7 41 30 16 936 10,4 
5.01-6.00m 399 69 16 106 26 5 24 26 5 676 7,5 
6.01 -8.00m 123 24 10 51 10 1 6 5 1 231 2,6  
>8.Om  17 2 5 1 2 27 0,3  

Yhteensä  4451 725 493 1272 544 199 424 663 234 9005 100,0  

TIEPIIRIT  
1  =  Uudenmaan  tiepiiri  
2 	Turun  tiepliri  
3  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
4  =  Hämeen  tiepiiri  
8  =  Savo-Karjalan  tiepiiri  
9  =  Keski-Suomen  tiepliri  
10  =  Vaasan  tiepilri  
12  =  Oulun  tiepiiri  
14  =  Lapin  tiepiiri  
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Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen pituuden mukaan  tiepiireittäin 

PITUUS  1 2 3 
TIEPIIRI  

4 8 9 10 12 14  Yhteensä %-osuus 
Yhteensä  43 7 3 3 49 1 3 7 116 1,3 

<16.5m 547 123 128 231 176 89 131 92 75 1592 17,7 

16.51 -25.25m 2020 384 326 710 188 83 244 475 116 4546 50,5 
25.26-30.00m 1379 180 33 249 102 16 43 83 36 2121 23,5 
30.01  -  35.00 m 322 23 2 54 26 9 3 8 447 5,0 

35.01 -40.00 m 100 7 16 2 1 4 130 1,4 

>40.00m 40 1 1 9 1 1 53 0,6  

Yhteensä  4451 725 493 1272 544 199 424 663 234 9005 100,0  

TIEPIIRIT  
1  =  Uudenmaan  tiephri  
2  =  Turun  tiepiiri  
3  =  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
4  =  Hämeen  tiepilri  
8  =  Savo-Karjalan  tiepiiri  
9  =  Keski-Suomen  tiepliri  
10  =  Vaasan  tiepiiri  
12  =  Oulun  tiepiiri  
14  =  Lapin  tiepliri 
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Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen kokonaispainon mukaan  tiepiireittäin 

KOKONAISPAINO  1 2 3 
TIEPIIRI  

4 8 9 10 12 14  Yhteensä %-osuus 
Asetuksen mukainen  1963 379 177 374 286 113 159 388 78 3917 43,4  
<48.Ot  208 58 58 103 58 45 43 42 46 661 7,4 
48.1-60.Ot 410 57 52 102 25 16 33 48 35 778 8,6 
60.1  -70.Ot  443 58 69 141 47 15 37 64 30 904 10,0 
70.1-80.Ot 597 92 99 243 84 7 96 104 34 1356 15,1 
80.1-90.Ot 379 51 35 144 30 3 50 13 6 711 7,9 
90.1-100.0 t 139 19 2 67 2 3 2 5 239 2,7 
100.1  -150.Ot ______  268 11 1 84 12 3 2 381 4,2 
150.1  -200.Ot 29 11 40 0,5 
200.1-300.Ot 8 3 11 0,1  
>300.Ot  7 7 0,1  
Yhteensä  4451 725 493 1272 544 199 424 663 234 9005 100,0  

TIEPPIRIT  
1  =  Uudenmaan  tiepiiri  
2  =  Turun  tiepiiri  
3  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
4  =  Hämeen  tiepiiri  
8  =  Savo -Karjalan  tiepiiri  
9  Keski-Suomen  tiepiiri  
10  =  Vaasan  tiepiiri  
12  =  Oulun  tiepiiri  

I- -I 

Q .  

U, 
CD 

CD 

0 
(fl 

CD 

U, 
0 

3 
I- 

0 

fl) 

(0 
(0 
(0  



Vuonna  1999 myönnetyjen  lupien jakautuminen kokonaispainon mukaan akselipainoittain 

KOKONAISPAINO  0 1 2 
AKSELIPAINO  

3 4 5 6 7 8  Yhteensä  
0 3891 11 9 2 2 1 1 3917 
1 131 124 85 150 72 46 24 26 3 661 
2 62 267 81 172 104 54 28 9 1 778 
3 49 246 215 187 93 67 18 28 1 904 
4 48 168 90 249 386 306 97 12 1356 
5  ________  6 84 62 86 89 173 179 32 711 
6  ____________  3  - 	25 39 66 37 57 10 2 239 
7 70 66 95 51 66 28 1 4 381 
8 5 6 16 6 7 40 
9  ________ _________________  7 3 1 11 
10 7 7  
Yhteensä  4190 1000 653 1023 847 780 386 110 16 9005  

KOKONAISPAINO 
	

AKSELIPAINO 
0 =  Asetuksen mukainen 	 0 =  Asetuksen mukainen  
1 = <= 48.0 
	

1 = <= lot 
2 = 48.1 -60.0 
	

2= 10.1-hOt 
3=60.1 -70.Ot 
	

3=11.1 -12.Ot 
4=70.1 -80.Ot 
	

4= 12.l-13.Ot 
5=80.1 -90.Ot 
	

5=13.1 -14.Ot 
6 = 90.1 - 100.0 
	

6 = 14.1 - 15.0 
7 = 100.1 -150.0 
	

7= 15.1 -20.Ot 
8 = 150.1 -200.0 
	

8 = > 20.0 
9 = 200.1 -300.0 
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Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen reittien lukumäärän mukaan  

REITTIEN  LKM  1 2 3 4 
TIEPIIRI  

8 9 10 12 14  Yhteensä 

Reitistöluvat  663 125 72 164 76 50 67 52 51 1320 

1  ___________  3195 536 313 903 413 120 343 595 108 6526 

2 	 - 425 57 82 134 38 27 10 13 49 835 

3 78 2 9 26 6 1 13 135 

4 49 3 11 11 3 1 7 85 
5 6 1 1 6 2  __________________  16 
6-10  __________  26 1 4 26 1 1 1 1 3 64 

11-15' 3 1 2 5 2 1 14 

>15 6 1 1 -  2  10  
Yhteensä  4451 725 493 1272 544 199 424 663 234 9005  

TIEPIIRIT  
1  =  Uudenmaan  tiepiiri  
2  =  Turun  tiepiiri  
3  =  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
4  =  Hämeen  tiepiiri  
8 Savo-Karjalan  tiepiiri  
9  Keski-Suomen  tiepiiri  
10  =  Vaasan  tiepiiri  
12  =  Oulun  tiepiiri  
14  =  Lapin  tiepiiri 
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Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen reitin pituuden mukaan  tiepiireittäin 

REITIN PITUUS  1 2 3 
TIEPIIRI  

4 8 9 10 12 14  Yhteensä 
Eitiedossa  110 58 28 13 97 10 2 49 71 438 

<=10 489 72 92 183 20 61 75 54 7 1053 

10.1 -20km 139 38 29 56 13 6 	-  12 24 3 320 

20.1  -  30 km 128 45 13 27 9 5 8 7 5 247 
30.1 -40 km 124 40 18 34 8 5 12 10 5 256 

40.1-50km 123 32 16 41 14 5 17 17 6 271 

50.1 -100 km 490 152 64 149 48 24 63 53 13  -  1056 

100.1-200km 1019 158 134 343 96 23 84 103 50 2010 
200.1 -300 km 655 58 49 211 78 32 56 82 21 1242 

300.1-400km 496 25 31 94 61 19 37 64 21 848 

400.1  -  500 km 318 27 10 54 57 7 43 41 5 562 

>500 km 360 20 9 67 43 2 15 159 27 702  

Yhteensa  4451 725 493 1272 544 199 424 663 234 9005  

TIEPIIRIT  
1  Uudenmaan tiepiri  
2  =  Turun tiepilri  
3  =  Kaakkois-Suomen tiepiiri  
4  =  Hämeen tiepiiri  
8  =  Savo-Karjalan tiepiiri  
9  =  Keski-Suomen tiepiiri  
10  =  Vaasan tiepiiri  
12  =  Oulun tiepilri  
14  =  Lapin  tiepiiri  
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Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen  'uvan voimassaoloajan  mukaan  

VOIMASSAOLOAIKA  1 2 3 
TIEPIIRI  

4 8 9 10 12 14  Yhteensä %-osuus  
7pv  171 50 16 2 2 11 9 261 2,9 
I  kk  98 7 20 39 5 1 5 9 19 203 2,2  

3kk  383 282 13 374 372 35 216 113 30 1818 20,2  
6kk  1469 239 216 465 4 39 14 144 28 2618 29,1  
12kk ______  2310 187 163 358 147 107 181 358 98 3909 43,4  
24kk 	-  4 3 7 0,1  
Muu  16 10 31 20 14 15 8 25 50  -  189 2,1  
Yhteensä  4451 725 493 1272 544 199 424 663 234 9005 100,0  

TIEPIIRIT  
1  =  Uudenmaan  tiepiiri  
2  =  Turun  tiepiiri  
3  Kaakkois-Suomen  tiepiiri  
4  =  Hämeen  tiepilri  
8  =  Savo-Karjalan  tiepiiri  
9  =  Keski-Suomen  tiepiiri  
10  =  Vaasan  tiepiiri  
12  =  Oulun  tiepliri  
14  =  Lapin  tiepiiri  
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Vuonna  1999  myönnettyjen lupien jakautuminen lähtömaakunnan  ja määrämaakunnan  mukaan 

______________  MÄÄRÄ MAA  KU  NTA ________ ______ 
LÄHTÖMAAKUNTA  22  Eitietoa  01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Yhteensä %-osuus  
22Pääkaupunkiseutu  591 34 68 76 36 33 57 30 70 16 14 17 12 24 10 34 1 21 2 12 32 1190 13,2  
Eitietoa  51 360 33 43 27 18 34 9 26 14 17 24 9 27 18 13 9 36 11 19 10 808 9,0 
01  Uusimaa  123 38 66 26 19 12 24 17 17 8 4 6 2 12 6 3 2 7 2 2 18 414 4,6 
02  Varsinais-Suomi 92 41 36 276 86 16 53 13 39 29 8 12 2 17 6 30 6 10 2 11 21 806 9,0  
O4Satakunta  33 21 17 51 115 6 52 1 21 4 2 8 3 11 8 15 1 5 5 3 1 383 4,3  
O5Kanta-H8me  29 8 27 15 13 103 24 15 13 3 3 6 1 5 1 2 1 1 4 274 3,0  
O6Pirkanmaa  100 44 42 67 67 22 230 6 30 8 10 10 4 19 18 11 2 10 3 12 13 728 8,1  
O7Päijat -Häme  49 15 11 11 11 7 15 51 33 2 14 7 6 10 5 4 4 4 5 2 9 277 3,1  
O8Kymenlaakso  66 18 20 24 6 12 26 15 207 47 9 6 4 11 2 6 3 1 3 16 502 5,6 
09  Etelä-Karjala  19 17 7 7 6 3 10 6 51 72 17 2 6 4 2 3 2 7 1 3 245 2,7  
lOEtelä -Savo 49 12 10 7 4 1 6 3 21 14 42 16 12 24 2 3 1 6 9 3 245 2,7 
11  Pohjois-Savo 36 30 18 27 15 8 13 9 41 15 27 91 30 25 9 7 lo 23 18 10 462 5,1 
12  Pohjois-Karjala  21 12 6 1 3 2 9 13 15 13 6 16 43 5 3 4 7 1 180 2,0  
l3Keski-Suomi 60 27 16 17 5 2 31 7 11 17 15 17 3 173 12 12 12 15 3 9 2 466 5,2  
l4Etelä-Pohjanmaa  31 30 12 30 18 8 32 13 4 6 10 5 11 64 32 8 20 15 8 357 4,0 
15  Pohjanmaa  37 23 14 54 48 21 3 5 1 3 3 5 12 42 107 12 23 5 3 421 4,7 
16  Keski-Pohjanmaa  7 16 1 6 1 4 3 2 1 1 5 5 17 12 13 94 1,0  
l7Pohjois-Pohjanmaa  46 57 28 32 17 13 23 6 15 15 29 32 17 15 8 17 17 199 21 63 4 674 7,5 
18  Kainuu  22 7 3 1 3 4 1 5 9 1 1 1 28 26 10 1 123 1,3  
lgLappi  9 36 6 6 2 3 6 5 1 1 5 7 2 4 1 43 14 118 5 274 3,0 
20  Itä-Uusimaa  16 3 14 4 9 4 3 3 13 2 1 2 2 1 1 1 3 82 0,9  

Yhteensä  1487 849 455 780 509 280 676 209 647 285 230 300 182 409 223 321 93 461 122 320 167 9005 100  
%-osuus  16,5 9,4 5,1 8,7 5,7 3,1 7,5 2,3 7,2 3.1 2,6 3.3 2,0 4,6 2,5 3,5  l,Ö  5,1 1,4 3,5  i,g  100,0  _______  
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50  eniten kuijetuslupia saanutta yritystä vuonna  1999  

LUVAN  SAAJA  LUPAMAARA 
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2. Kuljetusneliö  Oy  325 
3. Kuljetuslilke  R.  Nieminen Oy  301 
4. E&EMäntyläKy  283 
5. Kuljetusliike  Matti  Janhunen Oy  198 
6. Tuomo Herrala Oy  137 
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8. Kuljetus  Priuska  Oy  106 
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