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TIIVISTELMÄ 

Erikoiskuljetus  on  kuormaamattomalla  tai  jakamattomalla esineellä  kuorma- 
tun  ajoneuvon kuljetus, jossa jokin tiellä yleisesti sallittu mitta  tai  massa  yht-
tyy.  Vaikka erikoiskuljetukset muodostavatkin  alle  prosentin kaikista kuorma-
autokuljetuksista, kyse  on  erittäin merkittävästä tiekuljetusten toimialasta. 
Erikoiskuljetuslupien määrä  on  ollut viime vuosia kasvusuunnassa  ja  lupia 
myönnetäänkin nykyisin noin  12 000  vuodessa. 

Tiehallinto  on  keskittänyt erikoiskuljetuslupatoiminnan Hämeen tiepiiriin  ja 
 lupakäsittelytoimirltaa  ollaan kehittämässä. Nykyisessä dynaamisessa toi-

mintaympäristössä myös erikoiskuljetusten suunnittelun aikajänne  on  yleis-
ten logististen trendien mukaisesti lyhentynyt  ja  usein kuljetus tapahtuu 
samana päivänä kun tilaus. Siten lupakäsittelytoiminnalle  on  oleellista nope-
us, tehokkuus  ja  joustavuus. Nykyisin erikoiskuljetuslupakäsittely toimii elin-
keinoelämän tarpeita vastaavasti  ja  käsittelyaika  onkin huomattavasti 
Tiehallinnon antamaa palvelulupausta nopeampi. Kansainvälisessä vertai-
lussa Suomessa erikoiskuljetuslupien käsittelyajat  ja  saatavuus ovat erittäin 
hyvällä tasolla. Jatkossa haasteena  on  säilyttää nykyinen erinomainen taso. 

Erikoiskuljetuksilla  on  erityisen suuri merkitys metalli-  ja  konepajateollisuu-
delle,  rakennusteollisuudelle sekä rakentamiselle. Myös työkonekauppa  ja 

 metsäkoneyrittäjät  ovat merkittävä erikoiskuljetuksia käyttävä asiakasryhmä. 
Erikoiskuljetuksia tarkasteltaessa kuljetukset voidaan jakaa kahteen ryh-
mään: erittäin suurten tuotteiden projektikuljetukset  ja  muut erikoiskuljetuk

-set.  Lukumääräisesti projektikuljetukset ovat pieni, mutta sitäkin haastavam
-pi  ryhmä. Niissä suunnittelun aikajänne  on  pidempi  ja  toisaalta myös kuljet-

tajien ammattitaito  on  korkealla tasolla. Tällaisissa kuljetuksissa myös  Tie- 
hallinnon rooli  on  suurempi, koska kuljetusreittejä suunnitellaan usein 
yhteistyössä  ja  eri vaiheissa suunnitteluprosessia saatetaan hakea ennak-
kolupia suunnitellun reitin tarkistamiseksi. Muut erikoiskuljetukset ovat  no

-peatempoisempia  pääasiassa erilaisten työ-  ja  rakennuskoneiden  kuljetuk-
sia. Niissä siirtotarve tarkentuu usein  vain  muutaman  tunnin  aikajänteellä  ja 

 silloin lupakäsittelyn nopea toiminta  on  tärkeä edellytys erikoiskuljetuksille. 
Reitistölupien kehittäminen  on  vähentänyt näissä kuljetuksissa yksittäisten 
lupien hakemisen tarvetta. Eri sidosryhmien välisellä vuorovaikutuksella  on 

 keskeinen asema erikoiskuljetuslupatoiminnan asiakastarpeiden  ja  toimin-
nan kehittämisen näkökulmasta. 

Erikoiskuljetusten  toimintaedellytykset  ja  kustannukset sekä hankintatoimes
-sa  että lopputuotteiden kuljetuksissa ovat yksi merkittävä tekijä tuotantopai

-kan  valintaa tehtäessä. Nykyisessä tuotanto-  ja  markkinarakenteessa  tällä 
 on  entistä suurempi merkitys, kun globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset 

suunnittelevat tuotantoaan. Siten erikoiskuljetuksilla  ja  niiden sujuvuudella 
 on  suuri merkitys teollisuuden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä tarkastel-

taessa. Osalle teolhisuusyrityksistä erikoiskuljetukset ovat  koko  toiminnan 
kriittinen ehto - ilman toimivia erikoiskuljetuksia yritykset eivät voisi kannat-
tavasti harjoittaa hiiketoimintaansa Suomessa. 
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SAMMANFATTNING  

En  specialtransport  är en transport  med ett fordon eller  en  fordonskombina-
tion utan  last  eller med  en  odelad  last  där minst ett mått eller  en  massa som 
i förordningen om användning av fordon  på  väg allmänt tillåts  på  väg 
överskrids.  Trots  att specialtransporter representerar  under en  procent om 
alla vägtransporter, har  de en  stor betydelse för vägtransportsystemet. Anta-
let  specialtransporttillstånd  har ökat  under de  senaste åren och numera be-
viljar Vägförvaltningen ungefär  12 000  tillstånd  per är.  

Vägförvaltningen har koncentrerat  tillstndsverksamheten  till Tavastlands 
 vägdistrikt och samtidigt utvecklas tillståndsverksamheten.  I  nuvarande dy-

namiskt verksamhetsområde har planeringstiderna för specialtransporter 
förkortats enligt generella  logistiska  trender och transportbeställningen 
kommer ofta  under  samma dag som själva transportoperationen. Därför  är 
de  viktigt, att tillståndsverksamheten fungerar snabbt, effektivt och smidigt. 

 På  nuvarande nivå fungerar systemet enligt näringslivets behov och behand-
lingstider  är  betydligt snabbare  än  servicelöftet av Vägförvaltningen.  I  inter-
nationell jämförelse  är  behandlingstider och tillgodohavandet av  tilistand  på 
en  hög  niv.  

Specialtransporter  är  särskilt betydande för metall- och verkstadsindustri 
samt byggnadsindustri.  Aven  teknisk handel av anläggningsmaskiner och 

 skogsmaskinsföretagarna  behöver ofta specialtransporter. Specialtranspor-
ter kan i ytterligare granskning delas i två huvudgrupper: projekttransporter 
av väldigt stora produkter och övriga specialtransporter. Projekttransporter 

 är en  fåtalig  men  synnerligen krävande grupp av specialtransporter. Plane-
ringstiderna  är  vid projekttransporter  är  typiskt relativt långa och transportö-
rerna i allmänhet  är  kvalificerade och yrkeskunniga. Vägförvaltningens  roll är 

 betydande i projekttransporter, för planeringen av transportrutter vanligen 
genomförs i samarbete med Vägförvaltningen och transportören. Övriga 
specialtransporter  är  skyndsammare transportuppgifter, huvudsakligen 

 transporter  av olika  slags  anläggningsmaskiner. Vanligen transportbehovet 
framträder endast  nägra  timmar före transportoperationen och i detta  fall är 

 det viktigt att ansökan om transporttillstånd behandlas hastigt.  Mo•jlighet  att 
ansöka tillstånd för  på  förhand bestämda rutter har minskat behov av ansö-
kan om enstaka undantag. 

Verksamhetsförutsättningar och kostnader om specialtransporter både i an-
skaffning och i  transporter  av färdiga produkter  är  betydliga faktorer när före-
tagen väljer sina produktionslägen.  I  nuvarande  global  produktions-  and 

 marknadsstruktur har transportmöjligheter ännu större betydelse när företag 
planerar  sin  produktionsverksamhet inom globala marknader. Därför kan 

 specialtransportverksamheten  ses som  en  viktig  del  av industrins framtida 
verksamhetsförutsättningar.  
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SUMMARY 

Abnormal road transport is unloaded vehicle or vehicle loaded by undivided 
object, where one or several generally allowed dimension or weight limits 
are exceeded. Although abnormal road transports represent less than one 
percent of all road transports, it is a very significant segment of road trans-
ports. The obtained abnormal road transport permits has increased during 
the last years and the amount is at the present about 12 000 permits per 
year. 

Finnish Road Administration has centralized permit operations for abnormal 
road transports to  Häme  Region and permit operations are under a devel-
opment process.  ln  a predominant dynamic business environment the time 
span for abnormal road transport planning has shortened according to gen-
eral logistic development trends. Transport operations are often performed 
during same day as order is received. Therefore permit process is required 
to be fast, effective and flexible. Nowadays permit process operates accord-
ing to the needs of business life and handling times are remarkably faster 
than service agreement given by Road Administration.  ln  an international 
comparison handling times and availability of permits for abnormal road 
transports are at high level in Finland. 

Abnormal road transports are extremely important for metal and engineering 
industries and building construction industry. Also technical trade and forest 
machinery business areas are significant clients of abnormal road trans-
ports.  ln  examination of abnormal road transports the transports can be di-
vided into two segments: project transports of extremely large products and 
other abnormal transports. Although the amount of large project transports is 
relatively small, they are a challenging and planning intensive segment of 
abnormal transports. Time span of planning process is typically long and on 
the other hand transport operators are in general professionally skilled. Also 
the role of Road Administration is more essential, because transport routes 
are usually planned in co-operation and Road Administration is involved in 
several stages of planning process. Other abnormal road transports are 
more dynamic from planning process point of view and are related mainly to 
transports of various construction equipments. Time span in these transports 
are usually only few hours and therefore fast permit operations are essential 
for this transport segment.  Devetopment  of route permits has decreased the 
need of single permit granting. 

Transport environment and costs both in procurement and finished products 
are one significant factor in decision making related to the location of pro-
duction units,  ln  prevailing global production and market structures opera-
tional preconditions have a great importance. Therefore abnormal road 
transports are in an important role for industrial operations in Finland in the 
future business environment.  
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Tiehallinnossa erikoiskuljetuslupien  käsittely  on  keskitetty Hämeen  tiepiiriin.  
Samalla  on  nähty tarpeelliseksi selvittää  erikoiskuljetuksia tarvitsevien  ja 

 tuottavien  toimijoiden Tiehallinnon  palveluihin  ja  tiedonsaantiin  kohdistuvia 
tarpeita. Tämän pohjalta voidaan kehittää  asiakaspalvelun toimintamalleja  ja 

 jatkuvaa yhteistyötä  erikoiskuijetusten lupakäytännön  kehittämiseksi. 
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I  TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT  

1.1  Tutkimuksen tausta  

Erikoiskuijetus  on kuormaamattomalla tai jakamattomalla esineellä  kuorma - 
tun  ajoneuvon kuljetus, jossa jokin tiellä yleisesti sallittu mitta  tai  massa yht-
tyy. Tiehahlinto  myöntää vuosittain noin  12 000 erikoiskuljetuslupaa,  joten 
kyse  on  erittäin merkittävästä  kuljetustoimialasta  sekä  Tiehallinnon  että kul-
jetusyritysten näkökulmasta, vaikka  erikoiskuljetukset muodostavatkin  vain 

 alle  prosentin kaikista kuorma -autokuljetuksista.  Esimerkiksi vuonna  1999 
 Suomessa tehtiin noin  358 000 erikoiskuljetusta,  joista suurin  osa  oli vapais-

sa  mittarajoissa  suoritettuja kuljetuksia. Suuret  erikoiskuljetukset  keskittyvät 
eniten suurten teollisuuslaitosten  ja  Etelä-Suomen satamien välille.  (VahI

-berg 2000,  Setälä  2003) 

Erikoiskuljetukset  ovat usein hyvin tärkeä  osa  teollisuuden  tuotantoprosessia 
 ja  siten  erikoiskuljetuksilla  on  huomattava merkitys teollisuuden kilpailukyvyl-

le. Suurin  osa erikoiskuljetuksista  on  rakennus-  ja  metalliteollisuuden tuottei-
ta.  Erikoiskuljetustoiminnan  asiakkaat ovatkin pääosin perusteollisuuden eri 

 toimialat.  Esimerkiksi vuonna  1999  myönnettyjen  erikoiskuljetuslupien  mu-
kaisista kuljetuksista noin  31 %:ssa  kuljetettiin rakennusteollisuuden tuotteita 

 ja  noin  23 %:ssa  metalliteollisuuden tuotteita. Ulkomaille  jatkavien erikoiskul-
jetusten  osuus  on  huomattava erityisesti metalliteollisuuden  erikoiskuljetuk-
sissa.  Tärkeän ryhmän muodostavat myös  työkoneet  ja  erilaiset kuljetus- 
välineet, joiden osuus vuonna  1999  oli noin viidennes kaikista  erikoiskulje-
tusluvista. (Vahlberg  2000)  

Vuonna  1999  tehdyn  erikoiskuijetustoiminnan asiakastyytyväisyystutkimuk
-sen  mukaan eri  toimijat  olivat melko tyytyväisiä  erikoiskuljetusten lupakäy-

täntöihin. Kehittämistoiveet  liittyivät ensisijaisesti  luvan  saannin nopeuttami-
seen  ja luvan vcimassaoloajan pidentämiseen. (Vahlberg  2000) 

Erikoiskuljetuslupien  määrä  on  ollut viime vuosina  kasvusuunnassa,  sillä  lu-
pia myönnettiin vuonna  1999  noin  9 000,  vuonna  2001  noin  10 600  ja  vuo-
teen  2005  mennessä myönnettyjen lupien määrä  on  kasvanut noin 

 12 000:een. Lupien  määrän perusteella ei kuitenkaan yksiselitteisesti voi 
päätellä kuljetusten määrän kehitystä,  sillä  samalla luvalla  on  mandollista 
ajaa useampia kuljetuksia.  Erikoiskuljetusten  mitat  ja  massat ovat kasvaneet 
viime vuosikymmenten aikana, mikä osaltaan lisää  kuljetuslupatoiminnalle 

 asetettuja haasteita. (Setälä  2003)  

Tieliikenteen  tavarankuijetustilaston  mukaan  erikoiskuljetuskaluston  luku-
määrä jakautuu melko tasan yksityisen  (257 kpl)  ja  ammattimaisen  (249 kpl) 

 liikenteen välillä.  Erikoiskuljetusmatkojen  lukumäärä  on  kuitenkin yksityises-
sä liikenteessä lähes kolminkertainen  (302 000 kpl)  ammattimaiseen liiken-
teeseen  (109 000 kpl)  verrattuna.  Kuljetussuoritteella  mitattuna ammatti- 
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maisen  liikenteen  (181  milj. tkm)  osuus  on  kaksinkertainen yksityiseen liiken-
teeseen  (90  milj. tkm)  verrattuna. (Tilastokeskus  2005) 

Tiehallinnolla  on  suuri merkitys erikoiskuljetustoiminnassa,  sillä Tiehallinto 
 toimii toisaalta lupaviranomaisena  ja  toisaalta vastaa tieverkon kehittämises-

tä  ja  ylläpidosta. Erikoiskuljetusten asiakkaat ovat tärkeä Tiehallinnon asia-
kasryhmä, jonka tarpeet eroavat muiden kuljetusten tarvitsijoiden  ja 

 tuottajien tarpeista. Tiehallinto  on  käynnistämässä uuden tietojärjestelmän 
käyttöönottoprojektia, jonka yhteydessä  on  tavoitteena suunnitella myös uu-
det asiakaslähtöiset toimintatavat erikoiskuljetusten lupatoiminnalle.  

1.2  Tutkimuksen tavoitteet, toteutus  ja tutkimusmenetelmät  

Tutkimuksen tavoitteena  on  ollut selvittää erikoiskuljetuksia tarvitsevi
-en  ja  tuottavien toimijoiden Tiehallinnon palveluihin  ja  tiedon saantiin 

kohdistuvat tarpeet, joiden pohjalta  on  kehitetty asiakaspalvelun toiminta- 
malleja  ja  jatkuvaa yhteistyötä erikoiskuljetusten lupakäytännön parantami-
seksi. Tutkimuksessa  on  kuvattu kuijetuslupaprosessi  ja  siihen kytkeytyvät 
Tiehallinnon tarjoamat palvelut sekä tehty suunnitelma erikoiskuljetuslupa-
toiminnan kehittämisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Tutkimuskohteena 
ovat olleet Suomessa erikoiskuljetuksia tarvitsevat  ja  tuottavat eri toimijat. 

Tutkimuksessa esitetty erikoiskuljetusasiakkaiden  ja  -palvelujen tuottajien 
sekä toimintatapojen segmentointi perustuu käytettävissä oleviin tavarankul-
jetustilastoihin, elinkeinoelämän kuljetustarvetta koskeviin selvityksiin sekä 
Tiehallinnon erikoiskuljetuslupia koskeviin tilastoihin. Segmentointia  on täy-
dennetty asiantuntijahaastatteluilla.  

Ammattimaisissa erikoiskuljetuksissa kuljetusmatkat ovat pitkiä  ja  kyse  on 
 usein projektikuljetuksista, jotka tilataan erikoiskuljetusalan ammattilaiselta. 

Tässä ryhmässä teollisuus  on  merkittävä kuljetusasiakas. Myös maaraken-
nuskonekaupan kuljetukset kuuluvat tähän ostettavien palvelujen ryhmään. 
Yksityiset erikoiskuljetukset ovat pääasiassa maarakennusurakoitsijoiden 
kuljetuksia, joilla  on maarakennuskaluston  siirtämiseksi säännöllinen, usein 
jopa lähes jatkuva tarve  ja  kuljetukset hoidetaan omalla kuijetuskalustolla. 
Lukumääräisesti tämän ryhmän kuljetuksia  on  paljon, mutta kuljetusmatkat 
ovat suhteellisen lyhyitä (alueellisia). 

Erikoiskuljetusten  toimintaympäristöä  ja  alan toimijaverkostoa  on havainnol-
listettu  kuvassa  1 .1.  Kuvassa  on  tarkasteltu erikoiskuljetuksiin liittyvää  tie-
donkulkua  ja tietotarpeita  sekä tiedonkäsittelyyn liittyvää prosessia. 
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Kuljetusten suunnitte- 	 Tiehallinto 
	 Toimintaympäristön  

lu  ja  ohjaus, inuratar- 	 reunaehdot 
peet 

Kuljetusyritykset, 	 Kauppa, 
myös  maarakennus 

	
teollisuus, 

(omat kuljetukset) 
	

rakentaminen  

Ku  Ijetusta rpeet  

Kuva  1. 1.  Erikoiskuljetusten  toimin taympäristö  ja  toimijat.  

Tutkimuksessa  on  tuotu esille kuljetusasiakkaiden taustatietoja  ja  näkökan-
toja, jotta Tiehallinto ei olisi erikoiskuljetustoiminnassa ainoastaan kuljetus-
yritysten näkökulman  ja  tietojen varassa. Kuljetusyritykset  ja  erikoiskuljetuk

-sia  itse suorittavat maarakennusyritykset ovat jatkossakin merkittävä toimi-
jaryhmä Tiehallinnon näkökulmasta, mutta tässä hankkeessa  on  tarkasteltu 
mandollisuuksia tuoda toimintaympäristön reunaehdot osaksi erikoiskuljetus

-ten  suunnitteluprosessia. Tämä tarkastelu muodostaa yhden keskeisen lä-
hestymistavan tiiviin vuorovaikutuksen kehittämiseen, jossa kauppa, teolli-
suus  ja  rakentaminen ovat merkittäviä keskustelukumppaneita erikoiskulje-
tustoiminnan kehittämisessä. 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa  on  kuvattu kuljetuslupa-asiakkaiden 
toimintaprosesseja  ja  niihin liittyviä Tiehallinnon palveluja. Segmentointia  ja 

 prosessikuvausta  on  tuettu kirjallisuus-  ja  tilastoanalyysien  avulla. Lisäksi 
hankkeessa  on  tehty kansainvälistä vertailua toimintamalleihin, jotka ovat 
kuijetusten toimintaympäristöltään, kalustomitoitukseltaan  tai  erikoiskuljetus-
lupakäsittelyn  näkökulmasta lähellä Suomen toimintaympäristöä. 

Kenttätutkimusvaiheessa  on  selvitetty asiakkaiden kokemuksia nykyisestä 
palvelusta, jonka pohjalta  on  kuvattu asiakkaiden nykyisiin  ja  tuleviin toimin-
tatapoihin liittyviä tietotarpeita  ja  yhteistyötoiveita.  Tutkimuksen tässä osuu-
dessa  on  haastateltu eri asiakassegmenttien edustajia teemahaastattelun 
menetelmin. Painopiste  on  ollut erikoiskuljetuksia suorittavissa kuljetusliik-
keissä, koska pääasiassa kuljetusliikkeet hoitavat erikoiskuijetusluvan ha-
kemiseen liittyvät toimenpiteet. Teollisuuden näkökulmia  on  selvitetty haas-
tatteluin lähinnä erikoiskuljetusten toimintaympäristön ominaisuuksien  ja 

 kuljetusasiakkaiden  toimintamallien kehitysnäkymien kartoittamiseksi. Tältä 
osin  on  hyödynnetty osittain aikaisempien TTY:llä tehtyjen tutkimushankkei

-den  haastatteluaineistojen  tuloksia. Hankkeessa haastatellut tahot  on  listattu 
 liitteessä  1.  
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Lisäksi hankkeessa  on  järjestetty työpaja  erikoiskuljetuksia  käyttävän teolli-
suuden edustajille.  Työpajan  tavoitteena oli selvittää  erikoiskuljetusten  toi

-mintaympäristön  kehitysnäkymiä,  logistisiin prosesseihin  liittyviä  kehitystren-
dejä  sekä arvioida niiden vaikutuksia  erikoiskuljetuksiin. Työpajaan  osallis-
tuneet  on  esitetty liitteessä  2.  

Tutkimuksen  on  toteuttanut  Tampereen  teknillisen yliopiston liikenne-  ja kul
-jetustekniikan  laitos. Hankkeelle perustettiin myös  projektiryhmä  työn  oh
-jaamiseksi,  joka koostui  Tiehallinnon  edustajista sekä  tekijäorganisaation 

 edustajista.  

1.3  Rajaukset 

Tutkimusprojekti keskittyi selvittämään  erikoiskuljetustoimintaa lupaproses
-sin  ja  vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tämän  rajauksen  perusteella  on  laa-

dittu  kehittämissuunnitelmat.  Kyse  on  siten toiminnallisten prosessien kehit-
tämisestä  ja  tässä hankkeessa  infrastruktuuriin  liittyvät mandolliset ongelma - 
ja  kehittämiskohteet  on  rajattu tarkastelun ulkopuolelle.  Asiantuntijahaastat-
teluissa  ja  työpajassa  esille nousseet  infrastruktuurikysymykset  on  kirjattu 

 raporttiin,  mutta niitä ei tässä hankkeessa analysoitu tarkemmin.  
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2 ERIKOISKULJETUSTOIMINNAN  OMINAISPIIRTEET  

2.1 	Erikoiskuljetusten  lajit  ja  mitoitus  

Erikoiskuljetuksella  tarkoitetaan  mittarajat  ylittävän,  jakamattoman  esineen 
 kuijettamista tieverkolla.  Suomessa kaikki  erikoiskuljetukset  eivät tarvitse 

erillistä  kuljetusiLipaa,  sen  tarvitsevat ainoastaan suurimmat sallitut  mittarajat 
 ylittävät kuljetukset. Kuljetukset, jotka ylittävät teille yleisesti sallitut  massara-

joitukset  tarvitsevat aina  erikoiskuijetusluvan. 

Erikoiskuljetukset  voidaan jakaa  luvanvaraisiin  ja  vapaiden  mittarajojen  sisäl-
lä  tapahtuviin erikoiskuljetuksiin,  jotka eivät tarvitse lupaa. Molemmissa ta-
pauksissa kuljetukset tulee kuitenkin merkitä  Tiehallinnon  vaatimusten 
mukaisesti. 

Ajoneuvoille sallittuja mittoja  ja massoja  säätelee ajoneuvojen käytöstä tiellä 
annettu asetus  (1715/92).  Asetuksen  7.  luvun  29 §:n  mukaan  luvasta  va-
paan  erikoiskuljetuksen  suurin sallittu korkeus maasta mitattuna  on 4,40 

 metriä. Suurin sallittu vapaa leveys puolestaan, muulla kuin henkilö-  tai pa-
kettiautolla  suoritettavassa  kuljetuksessa,  on  enintään  4,00  metriä. Suurim-
malle  sallitulle leveydelle  on ajoneuvotyypistä  riippuvaisia edellä mainittua 

 tiukempiakin  rajoituksia.  Erikoiskuljetuksen  suurin sallittu vapaa pituus vaih-
telee merkittävästi riippuen  ajoneuvosta,  ollessa kuorma-autolle  12,00  metriä 

 ja  suurimmillaan kuorma-auton  ja puoliperävaunun yhdistelmälle  30,00  met-
riä.  (Tieliikennelait  2006) 

Asetuksessa  on erikoiskuljetukselle määritetty raja -arvot myös kuorman ulot-
tuvuuden osalta,  se  ei saa ylittää  2,00  metriä ajoneuvon edessä eikä  3,00 

 metriä ajoneuvon takana.  Yhdistelmälle  sallitaan  maksimissaan  6,0  metrin 
ylitys ajoneuvon takana. Autoa  tai perävaunua  tiellä  kuljetettaessa  sen akse-
leille  kohdistuva  massa  ei saa ylittää  vetävällä akselilla  11,5  tonnia ja  muilla 
kuin  vetävillä  10  tonnia. (Tieliikennelait  2006) 

Tiehallinnon  myöntämän  erikoiskuijetusluvan  haettuaan  on  mandollista kul-
jettaa edellisiä mittoja suurempi jakamaton esine. Mittojen ylittäminen ei ole 
sallittua henkilö-  tai pakettiautolle  eikä tietyin poikkeuksin  traktoreille,  joten 
näille ajoneuvoille  erikoiskuljetuslupaa  ei voida myöntää. Lupaa ei myöskään 
myönnetä ajoneuvon valmistajan  ajoneuvolle sallimaa kuormaa raskaam

-malle kuljetukselle.  

2.2  Erikoiskuljetusten suoritteet 

Erikoiskuljetuksia  kuljetettiin vuonna  2005  noin  471 000  kappaletta. Tämä  on 
61 000  kuljetusta enemmän kuin vuonna  2004  ja  216 000  enemmän kuin 
vuonna  2003.  Voidaan todeta  erikoiskuljetusten  olevan lukumääräisesti li-
sääntymässä. Tämä trendi  on  ollut nähtävissä  koko  2000-luvun (Tilastokes-
kus  2001-2006)  samoin kuin  jo  1990-luvulla  (Vahlberg  2000). 

Erikoiskuijetusten  määrä suhteessa  koko  kuorma -autoliikenteeseen  on  pysy-
tellyt  alle  prosentin suuruisena viime vuodet. Vuosi  2005  oli poikkeuksellinen 
paperiteollisuuden lakon johdosta, lakko vähensi kuorma-autoliikenteen  ko- 



16 	 Erikoiskuljetustoiminnan asiakastarpeet 
ERIKOISKULJETUSTOIMINNAN  OMINAISPIIRTEET 

konaismääriä  ja  erikoiskuljetusten  suhteellinen osuus kaikista kuljetuksista 
kohosi vääristyneesti normaalikehitystä suuremmaksi,  ollen jo  lähes prosen-
tin. Kuvassa  2.1.  esitetään erikoiskuljetusten määrän kehitys suhteessa  koko 

 kuorma-autoliikenteeseen.  

1,20 

	

1,00 	 -- 	 0,97 

I 	 0,84 

0,80 
0,68 

	

0.60 	
0 51  -- - • 	0,54- 

	

0,40 	0.36 

2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005  

vuosi  

Kuva  2. 1.  Erikoiskuljetusten  %-osuus kaikista kuorma-autolla suoritetuista matkois -
ta,  matkojen  lukumäärällä  mitattuna. (Tilastokeskus  2001-2006)  

Erikoiskuljetusten  luonne kuvautuu selvästi vertailtaessa keskenään erikois-
kuijetusten osuuksia kaikista kuorma -auto  kuljetuksista kuijetettavien tava-
ramäärien  ja  kuljetusmatkojen  lukumäärän avulla. Erikoiskuljetuksina kulje-
tettavan tavaramäärän osuus kaikesta kuorma-autolla kuljetettavasta tavara- 
määrästä  on  selvästi kuljetusten lukumäärää suurempi. Vuonna  2004 

 kaikesta tiellä kuljetettavasta tonnimäärästä  1,65  prosenttia liikkui erikoiskul-
jetuksena. 

Erikoiskuljetusmatka,  verrattuna muuhun kuorma-autoliikenteeseen  on  tilas-
tojen perusteella lyhyempi. Erikoiskuljetusten kuljetussuorite  koko  kuorma-
autoliikenteeseen verrattuna vuonna  2004  oli edellisvuosia alhaisempi,  alle 

 yhden prosentin, kun samaan aikaan kuljetettavan tavaramäärän osuus kas-
voi (Tilastokeskus  2001-2006).  Erikoiskuljetusten kuljetussuoritteet  ovat 
vuosittaisessa vertailussa vaihdel leet huomattavastikin. Verrattaessa tulok-
sia kuorma-autoliikenteen kokonaissuoritteiden muutoksiin huomataan, ettei 
erikoiskuljetusten määrä ole lähtenyt samanlaiseen kasvuun. Kuvassa  2.2 

 nähdään erikoiskuijetusten kuljetussuoritteen muutokset vuosina  2000-2005 
 tonnikilometreinä  mitattuna. 
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Kuva  2.2.  Erikoiskuljetusten ku/jetussuorite.  (Tilastokeskus  200 1-2006)  

Viimeisen vuoden aikana  erikoiskuljetusliikenne  on  yksityistynyt,  kuitenkin 
vielä suurin  osa  erikoiskuijetusten kuljetussuoritteesta  syntyy ammattimaisen 
liikenteen parissa. Kuvasta  2.3  voidaan nähdä  erikoiskuljetusten  jakautumi-
nen ammattimaiseen  ja  yksityiseen liikenteeseen kuljetussuoritteen avulla 
mitattuna.  
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•  yksityinen liikenne  o  ammattimainen liikenne  

Kuva  2.3.  Erikoiskuljetusten  jakautuminen yksityiseen  ja  ammattimaiseen liikentee-
seen kuljetussuoritteiden suhteessa. (Tilastokeskus  2001-2006)  

Kuljetussuoritteen sijasta  matkojen  lukumäärää tarkasteltaessa voidaan ha-
vaita samansuuntaista kehitystä, tosin  matkojen  lukumääräisen  kehityksen 
perusteella  on  havaittavissa, että yksityisen liikenteen osuus  on  nopeam

-massa  kasvussa. Vuonna  2000  ammattimainen liikenne vastasi  lukumääräi - 
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sesti  65 % erikoiskuljetusmatkoista,  vuonna  2004 prosenttien  jo  jakautuessa 
 74 %  yksityisen liikenteen suorittamiin matkoihin,  26 %  ammattimaisen lii-

kenteen matkoihin. (Tilastokeskus  2001-2006)  

Tuloksista nähdään  se,  että lukumääräisesti erikoiskuljetuksia hoidetaan yhä 
enemmän yksityisen liikenteen toimesta. Kuljetusmatkan pituus  on  kuitenkin 
lyhyempi, eikä yksityisen liikenteen kuljetussuoritteen osuus kasva kuljetus-
ten  lukumäärään verrattuna yhtä merkittävästi.  

2.3 Erikoiskuljetusten segmentointi 

2.3.1 Toimialatarkastelut  

Elinkeinoelämän eri toimialat tarvitsevat kuljetuksia säilyttääkseen kilpailuky-
kynsä. Kuljetusintensiivisimpiä toimialoja ovat Tilastokeskuksen toimiala-
luokitusta käyttäen maatalous, riistatalous  ja  metsätalous, kaivostoiminta  ja 

 louhinta, teollisuus, sähkö-, kaasu-  ja  vesihuolto, rakentaminen sekä tukku - 
ja  vähittäiskauppa. (Rantala  et al. 2004) Erikoiskuljetuksina  kuljetetaan pal-
jon erilaisia koneita, säiliöitä, rakennuselementtejä  ja  metallituotteita. Saa-
dakseen käsityksen siitä, millainen  on erikoiskuljetuksien  kysynnän maantie-
teellinen sijoittuminen,  on erikoiskuljetuksia  käyttäviä toimialoja tarkasteltu 
seudullisesti liikevaihdon avulla  (kuvat  2.4, 2.5, 2.6  ja  2.7).  

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto, jonka avulla tarkastelu  on  suoritettu, ku-
vaa seudun taloudellista aktiivisuutta  ja  sitä koskevat tiedot ovat luotettavia. 
Maantieteellisesti hyvä jakotapa  on  jako  seutukuntiin,  maakuntiin  jako  aihe-
uttaisi varsinkin  pinta -alaltaan suurten maakuntien osalta vääristyneen ku-
van alueiden välisistä eroista. 

Teollisuudenaloittaisista karttaesityksistä  voidaan havaita  se,  että teollisuus, 
niin kuin erikoiskuljetusten tarve jakautuu mukaillen Suomen väestöja-
kaumaa. Suurinta teollisuus  ja  kuljetusten kysyntä ovat Etelä-Suomessa, se-
kä kasvukeskuksissa, suurten kaupunkien läheisyydessä. Tämä näkyy sel-
keimmin rakentamista kuvaavassa karttaesityksessä, jossa Helsingin seu-
dun yhteenlaskettu liikevaihto  on  selvästi omaa luokkaansa. 

Koneiden  ja  laitteiden valmistus 

Koneiden  ja  laitteiden valmistusta  on  tarkasteltu Tilastokeskuksen toimiala- 
luokan  29  avulla. Koneita  ja  laitteita valmistava teollisuus aiheuttaa kuljetus- 
tarvetta, joka suuntautuu yrityksistä muun teollisuuden tuotantolaitosten 
toimipaikkoihin  tai vientisatamiin.  Suuret koneet  ja  laitteiden  osat  vaativat 
usein erikoiskuljetuksia. 

Koneita  ja  laitteita valmistava teollisuus  on  keskittynyt pääosin Etelä- 
Suomeen  ja  rannikkokaupunkeihin,  samoin vahvoina alueina näkyvät muilla-
kin aloilla merkittävät seutukunnat, kuten Jyväskylän seutu  (kuva  2.4).  Suu-
rimpia yritysten yhteenlaskettuja liikevaihtoja  on  ainakin Helsingin,  Tampe-
reen ja  Vaasan seutukunnissa. Pohjoisesta Suomesta ei löydy merkittäviä 
alan yrityksiä  ja  tämän typpinen teollisuus  on  suuressa mittakaavassa vähäi-
sempää. 
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Koneiden  ja  laitteiden  valmi  
yritysten liikevaihto  (1000€) 

1 000 000  -  2 000 000 (3) 
250 000  -  1 000 000 (9) 
100 000  -  250 000 (9) 
50000- 100000 (13) 

	

10000  - 	50 000 (17) 

	

0  - 	10 000 (31)  

Kuva  2.4.  Koneita  ja  laitteita valmistavien yritysten liikevaihto seutukunnittain. (Tilas-
tokeskus  2006)  

Rakentaminen 

Rakentamista  on  tarkasteltu tilastokeskuksen toimialaluokituksen luokan  45 
 avulla. Rakentaminen  on  yritysten liikevaihdon avulla mitattuna voimakasta 

kaikkialla Suomessa. Selvästi muita suurempana erottuu Helsingin seutu- 
kunta, muita suuria ovat kasvukeskukset, kuten  Tampere, Turku, Oulu, Lahti 

 ja  Jyväskylä.  (kuva  2.5)  Näissä seutukunnissa rakentaminen aiheuttaa mer-
kittävästi kuljetustarvetta, myös erikoiskuljetuksia, kun suuria työkoneita siir-
retään  tai  rakennustuoteteollisuuden  tuotteita kuljetetaan tehtailta työmaille. 
Muun muassa valmiita talopaketteja kuljetetaan tehtailta työmaille erikoiskul-
jetuksina. Myös rakentamisessa käytettävien nosturiautojen siirtäminen edel-
lyttää pääsääntöisesti erikoiskuljetusluvan hankkimista. 

Rakentamisen luokkaan kuuluvat sekä pohja-, maa-  ja  vesirakentaminen  et-
tä talonrakennus. Rakentamisen monialaisuus korostaa kuvattua yritysten 
yhteenlasketun liikevaihdon suuruutta. Kuvassa  2.5  rakentamisen  osa-alueet 
ovat kaikki mLlkana. Erikoiskuljetusten kannalta esimerkiksi rakennustuote-
teollisuus  on  maansiirtokuljetuksia oleellisempi  rakentamisen luokkaan kuu-
luva toimiala. Karttaesitys ei kuitenkaan ole harhaanjohtava,  sillä  suurimpien 
rakennustuoteteollisuusyritysten tuotantolaitosten toimipaikat sijaitsevat pal-
jolti samoissa seutukunnissa jotka esiintyvät liikevaihtoa kuvaavassa  kartas- 
sakin  merkittävimpinä keskittyminä. Erityisesti pääkaupunkiseutu, mutta 
myös muu eteläinen  Suomi  samoin kuin Keski -Suomi  ovat useamman  ra

-kennustuoteteollisuusyrityksen  tuotantolaitosten sijaintipaikkana. (Takala 
 2005)  

Rakennustuoteteollisuuden  kuljetukset näkyvät myös tieverkolla, yli  2  mil- 
joonaa  tonnia  rakennustuoteteollisuuden  tuotteita vuodessa välittäviä tiever- 
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kon  osia ovat  Helsinki-Tampere, Helsinki-Lahti -Jyväskylä, Turun ympäristö 
sekä muutamien muiden kasvukeskuksien sisääntuloverkko. (Takala  2005)  

Rakentaminen  
yiltysten  liikevaihto  (1000€) 

P 6000000-6500000 (1) 
500 000 - 1 500 000 (5) 
200 000  -  500 000 (12) 
100 000  -  200 000 (9) 
30 000  -  100 000 (29) 

0- 	30000 (26)  

'I  

Kuva  2.5  Rakentamisen alan yritysten liikevaihto  seutukunnittain.  (Tilastokeskus 
 2006) 

Metallituotteiden  valmistus 

Ryhmään metallituotteiden valmistus kuuluu kaikki muut metallituotteet, pait-
si koneet  ja  laitteet, joiden valmistus  on eroteltuna  edellä. Metallituotteiden 
valmistus  on  tilastokeskuksen luokituksen mukainen luokka  28.  Suuria me-
tallituotteita kuljetetaan tuotantolaitoksilta erikoiskuljetuksina muun teollisuu-
den käyttöön. Vuonna  1999  luvan  saaneista erikoiskuljetuksista  23 %  oli 
metalliteollisuuden tuotteita. (Vahlberg  2000)  

Metallituotteita valmistavien yritysten jakautuminen maantieteellisesti  on  hy-
vin samankaltainen kuin edellä kuvatut rakentaminen sekä koneiden  ja  lait-
teiden valmistus. Merkittäviä yritysten yhteenlaskettuja liikevaihtoja  on  juuri 
Helsingin,  Tampereen ja  Turun seutukunnissa. Yhtenä merkittävänä metalli-
tuotteita valmistavana seutukuntana, kasvukeskusten ulkopuolella  on  Var-
ka  us. 
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Metallituotteiden  valmisti 
yritysten liikevaihto  (10006)  •  300 000 600 000 (4)  
:

100 000  -  300 000 (10) 
50000  -  100 000 (13) 

'J3 25000- 50000 (18)  -  10 000  -  25 000 (12)  -  0- 10000 (25)  

Kuva  2.6.  Meta/lituotteita  valmista vien yritysten liikevaihto seutukunnittain. (Ti/asto-
keskus  2006)  

Metsätalous 

Metsätalous  ja  siihen liittyvät palvelut  on  käsitelty Tilastokeskuksen toimiala- 
luokan  02  mukaisesti. Metsätalous  ja  siihen liittyvät palvelut aiheuttavat eri

-koiskuljetustarvetta,  kun  metsätyökoneita  siirretään paikasta toiseen. 
Puutavaran  metsäkuljetukset  itsessään eivät aiheuta  erikoiskuljetusta.  

Metsätaloutta  on  laaja-alaisesti  koko  Suomessa. Tällä  toimialalla  myös Poh-
jois-Suomessa  on  merkittävää yritystoimintaa, muilla aloilla vahvana  erottu-
neiden länsirannikkoseutujen  jäädessä vähäisemmiksi. Tähän luonnollisena 
syynä  on  puuston saatavuus. Suurimpia  metsätalousseutukuntia  ovat  Kemi- 
Tornio, Tampere,  Aänekoski,  Savonlinna  ja  Helsinki.  
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Metsätalous  ja  siihen liittyvat palvelut 
yntysten  liikevaihto  (1000€)  
!  50 000  -  250 000 (6) 

lo 000  -  50 000 (17) 
5 000  -  10 000 (19) 
2 500  -  5 000 (22) 

0- 2500 (18)  

Kuva  2.7.  Metsätalouden  ja  sIIhen  liittyvien palveluiden yritysten liikevaihto seutu-
kunnittain.  (Tilastokeskus  2006) 

2.3.2  Eri  toimialojen kuijetusten  ominaisuuksia 

Metalliteollisuus 

Metalliteollisuus  tai  oikeastaan  metalliklusteri  on  merkittävä asiakas  erikois-
kuljetusyrityksille. Kuljetettavat  tuotteet ovat usein korkeita, leveitä  tai  erittäin 
painavia  ja  usein kaikki normaalit  tiekuljetuksen dimensiot ylittyvät.  Tär-
keimmät  kuljetusreitit  ovat  tuotantolaitoksilta  joko kotimaan asiakkaille  tai 

 vientipainotteisena toimialana  pääasiassa satamiin. Siten hyvien  satamayh-
teyksien  merkitys korostuu tällä  toimialalla.  Metalliteollisuudessa  on  otettava 
huomioon  koko  toimittajaverkoston  sijoittuminen  ja  tuotannon ominaisuudet, 
koska  teollisuusyritykset  toimivat pääsääntöisesti  verkostomallilla,  jossa pie-
nemmät konepajat valmistavat  osatoimituksia jatkotuotantoon.  Metalliteolli-
suuden koneita  ja  laitteita valmistava teollisuus  on  osittain muuttunut toimin

-tamalliltaan logistiikkakeskukseksi,  joka koordinoi  globaalilla  tuotanto-  ja 
markkina-alueella sijaitsevien tuotantolaitosten  kuljetusvirtoja loppuasiak-
kaalle.  Yhden  ja  saman tehtaan porttien sisäpuolella tapahtuvasta tuotan-
nosta  on  siirrytty yhä kauempana  sijaitsevilta alihankkijoilta  tulevien 

 osatuotteiden  kokoonpanoon. 

Metalliteollisuudelle  on  tyypillistä pitkä suunnittelun  aikajänne  ja  kuljetusten 
suunnittelu  on  oleellinen  osa  tuotannon-  ja  tuotesuunnittelun prosessia, joka 
tosin vaihtelee  tuotteittain  paljon.  Aikajänne  saattaa olla jopa  1,5  vuotta  ja 

 silloin  kuljetusliike  kytkeytyy  suunnitteluprosessiin  useissa eri vaiheissa.  Pro
-jektitoimituksissa  kuljetus suunnitellaan  jo  ennen tuotteen valmistuksen aloit-

tamista, koska  kuljetusmandollisuudet  ja  valitut ratkaisut vaikuttavat tuotan
-nonsuunnitteluun  siten, että  millaisina  kokonaisuuksina tuote voidaan kuljet-

taa  ja  siten myös valmistaa. Teollisuuden tavoitteena  on  valmistaa tuotteet 
mandollisimman valmiina kokonaisuuksina  asennusaikojen minimoimiseksi 
kohdemaassa  ja  toisaalta mandollisimman korkean  tuotelaadun ylläpitämi- 
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seksi. Toisaalta kuljetusratkaisut sekä kuljetuksiin liittyvät mandollisuudet  ja 
 kustannukset vaikuttavat globaaleilla yrityksillä myös tuotantopaikan valin-

taan. Esimerkiksi metalliteollisuuden alihankintaa  on  siirtynyt  Baltian  maihin 
 ja  Puolaan. 

Kuljetusliike  otetaan tällaisissa tapauksissa mukaan  jo  suunnitteluvaiheessa, 
kun selvitetään kuljetusmandollisuuksia  ja  kustannuksia. Siten kuljetusliike 
saattaa olla mukana jopa kuukausia ennen kuljetustapahtumaa. Silloin saat-
taa olla tarpeellista hakea kuljetukselle ennakkolupa tarkoituksena selvittää 
suunnitellulle tuotteelle todennäköinen kuljetusreitti, koska reitin valinta  on 

 merkittävä kuljetuksen hinnoitteluun vaikuttava tekijä. Kuljetusliikkeen rooli 
suurissa projektitoimituksissa  on  usein monivaiheinen, kun ensimmäinen  tar

-jouspyyntö  saattaa  tulla jo  asiakkaan omassa tarjousvaiheessa  ja  lopullinen 
kuljetustarjous tehdään vasta tuotteen valmistumisen lähestyessä. Yleensä 
tällaiset suuret projektitoimitukset liittyvät suurempaan rakennushankkee

-seen,  kuten sellu-  tai  paperitehtaan rakentamiseen, jonka vuoksi toimitusai-
kataulu  on  tarkasti etukäteen tiedossa. Usein myös laivayhteydet kohdemaa

-han  ohjaavat tuotteen kuljetusaikataulua  ja  toisaalta aiheuttavat vaatimuksia 
suunnitellussa aikataulussa pysymiselle. Eri satamista mandolliset laivayh-
teydet ratkaisevat osaltaan käytettävän sataman  ja  siten kotimaassa käytet-
tävän kuijetusreitin. Myös satamien projektiosaamisen taso sekä maayhtey

-det  vaikuttavat teollisuuden käyttämien satamien valintaan. 

Projektitoimitusten  lisäksi metalliteollisuudessa valmistetaan erilaisia koneita 
 ja  laitteita, jotka ovat tuotantolaitoksen standardituotteita. Tällaisissa tuot-

teissa kuljetusten suunnittelun aikajänne ei ole yhtä pitkä, mutta toisaalta 
kuljetuksen suunnittelu ei vaadi tapauskohtaisesti yhtä paljon suunnittelutyö-
tä. Tällaisissa tuoteryhmissä teollisuuden  ja  kuljetusliikkeiden  välillä  on  myös 
kumppanuussopimuksia, joissa tietty kuljetusliike hoitaa kaikki  tai  suuren 
osan tuotantolaitoksen kuljetuksista. Silloin kuljetusliikkeellä  on  tarvittavat 
kuljetusratkaisut  ja  aikataulut etukäteen tiedossa. Vientipainotteisena toimi- 
alana tällaisissakin toimituksissa kuljetukset suuntautuvat pääasiassa vienti- 
satamiin  ja  laiva-aikataulut ovat usein suunnittelua ohjaavana tekijänä. 

Erikoiskuljetuslupien  kannalta metalliteollisuus  on  hyvä toimiala pitkän suun-
nittelun aikajänteen vuoksi, mutta tälläkin toimialalla ongelmat tuotannossa 

 tai  tuotteen testausvaiheessa saattavat aiheuttaa suunnittelemattomia kiireti-
lanteita kuljetustoiminnalle. Toinen lupakäsittelyyn kiirettä vaikuttava tekijä 

 on  tuotteen dimensioiden eroavaisuudet ennakkoon ilmoitettuun nähden. 
Toisinaan tuote onkin kuormattuna aiemmin suunniteltua korkeampi  tai  le-
veämpi  ja  silloin tarvitaan mandollisesti uusi erikoiskuijetuslupa. Tämä kos-
kee suuria projektikuljetuksia, jotka suoritetaan yleensä yöaikaan  ja  silloin 
saattaa  tulla  tarve saada erikoiskuljetuslupaan muutos nopeasti  ja  vielä  vir-
ka-ajan ulkopuolella. Osan tällaisista eroavaisuuksista voi kuljetusliike ko-
kemukseensa perustuen eliminoida etukäteen lupaa haettaessa ottamalla 
huomioon kuormauksessa mandollisesti käytettävien aluspuiden  ja  Ian

-ganohjainten  vaikutus kokonaiskorkeuteen. Tällaiset mandollisuudet riippu-
vat paljon kuljetusprojektista  ja  siitä, millaisissa korkeuksissa liikutaan eli 
millaiset toleranssit  on  käytettävissä. Myös erikoiskuljetuksia suorittavien kul-
jetusyritysten kilpailutus  ja  kuljettajien vaihtuvuus voi olla teollisuusyrityksen 
kannalta ongelmallista, jolloin tietoa reiteistä  ja  sopivasta kuljetuskalustosta 
ei ehdi kertyä kuljetusta suorittavalle taholle. Tällöin teollisuusyrityksen odo-
tetaan tuntevan kuljetuksen suorittamiseen liittyviä yksityiskohtia hyvinkin 
tarkkaan. 
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Erikoiskuljetuksen suunnitteluprosessin  kulkua suurikokoisten tuotteiden  pro-
jektitoimituksissa on  kuvattu periaatteellisella tasolla kuvassa  2.8.  Tuottees-
ta, toimialan ominaisuuksista  ja  projektista riippuen joitakin vaiheita voidaan 
jättää pois, mutta  vaativimmillaan  se  saattaa tapahtua kuvatulla tavalla.  Ly-
himmillään  kuljetuksen tilaus  ja kuljetustapahtuma  suoritetaan samana päi-
vänä, jolloin  suunnitteluprosessi  on  huomattavasti lyhyempi  ja  yksinker-
taisempi. 

Teollisuus 	 Kulletuslilke 	 Tiehallinto  

m  nti 

uljetusmandofiisuuksien  ja  
-ratkaisujen kartoitus suunnittelu 

aissakin  ta auksissa 
Projektin aoitus- 

kokou 

koiskuljetuslupien lihankinnan  kulje- Tuotanto  A 	
tuksia 	

Eri 
 hakeminen  

al  ihan  kl nta  

Tuotteen valmis- 
tuminen  tai  toimi- Tarjouspyyntö,  kul-  Tarvittaessa ennak- 

tusaikataulun 	I jetuksen  tarkka lupa suunnittelun 

tarkentuminen  suunnittelu  ja hin- pohjaksi 

(viennissä laivaus- noiftelu  
aikataulut) ____________________ 

cjTaattorin 	int  
________________________ 

-Kuljetuksen suun-
—nhttelu aikataulun Erikoiskuljetusluvan 

Kuljetusvalmius  mukaan, kaluston 	 -  hakeminen ja tarvit- 

valinnat tavat korjaukset 

Kuormaus 

Kuijettaminen asi- 	Mandolliset korjauk- 
akkaalle  tai  sata- 	set  lupaan kuijetuk- 

maan 	 sen  alkaessa  

Kuva  2.8. Erikoiskuljetuksen suunnitteluprosessin  kulku periaatteellisella tasolla ku-
vattuna. 

Rakentaminen 

Rakentamiseen liittyvät  erikoiskuljetukset  voidaan jakaa kahteen ryhmään 
rakennusteollisuuden tuotteet  ja  rakentamisessa käytettävien koneiden  ja 

 laitteiden siirrot. Rakennusteollisuuden tuotteiden kuljetukset ovat suuriko-
koisia  ja  joskus myös raskaita, jotka tarvitsevat  erikoiskuljetuksia.  Toiminta 

 on  hyvin suunnitelmallista  ja  periaatteessa  toimitusaika  tiedetään useita viik-
koja etukäteen. Rakentamiseen  liittyville kuljetuksille  on  tyypillistä  koko  tie-
verkon käyttö. Vaikka pääosa  kuljetuksesta  tapahtuu  päätieverkolla, työmaat 

 sijaitsevat paikoissa, jonne ei ole kunnollista tietä  tai  edes selkeää osoitetta 
löydettävissä.  
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Rakentamiseen liittyvien työkoneiden  ja  torninostureiden  siirrot ovat nopea-
tempoista toimintaa. Usein kuljetusliikkeelle ilmoitetaan siirtotarpeesta vasta, 
kun koneen työt ovat työmaalla loppuneet  ja  samalla olisi  jo  lähdettävä kulje-
tustehtävään. Reitistöluvat ovat tällaisessa toiminnassa hyviä, mikäli kohteet 
sijaitsevat niiden toiminta-alueella. Tässä korostuu tarve nopeaan erikoiskul-
jetuslupien käsittelyyn, joka nykyisin  on  riittävä, mutta suunnittelun aikajän

-teen  jatkuvasti lyhentyessä  sen  toivotaan pysyvän samalla tasolla myös tule- 
vai su udessa. 

Rakentamiseen liittyvissä työkoneissa, kuten pyöräkuormaajat  ja  kaivinko
-fleet,  koko ja  massat ovat kasvaneet yleisenä kehityssuuntauksena  ja  siten 

niiden kuljettamisessa tarvitaan erikoiskuljetuslupia. 

Nostu nt 

Nostureiden  siirrot liittyvät oleellisesti rakentamiseen. Nostureiden siirroissa 
suunnittelun aikajänne  on  lyhentynyt jatkuvasti  ja  pienemmät nosturit lähte-
vät liikkeelle usein heti tilauksen tultua. Suuremmilla nostureilla suunnittelun 
aikajänne  on  pidempi, noin yksi päivä, mutta toisinaan suurta nosturia joudu-
taan käyttämään pienemmän nosturin korvaajana  ja  silloin nekin operoivat 
nopeasti. 

Nostureiden  kehityksessä suuntaus  on  rakenteellisesti kohti"tiiviimpää  pa-
kettia"  eli nosturista tehdään mandollisimman lyhyt  ja  akselit  sijoitetaan 
mandollisimman lähelle toisiaan, koska silloin niiden operointi työmailla  on 

 helpompaa eikä tarvitse tasoittaa nosturia varten tontille valmista alustaa. 
Suuremmissa nostureissa pitää vastapainot kuljettaa kuorma-autolla erik-
seen nostopaikkaan. 

Nostureiden sirtämiseen  on  saatu käyttöön reitistöluvat, joka helpottaa osit-
tain toimintaa, mutta käytännössä niillä voidaan ajaa  65  tonnin kokonais-
massaan  ja  12  tonnin akselipainoihin saakka. Käytännössä nostureista voi-
daan purkaa vastapainot pois  ja  siten päästä operoimaan reitistöluvalla, 
mutta sellaisella nosturilla ei voi tehdä mitään, vaan painot  on  kuljetettava 
kuorma-autolla erikseen. Suuremmilla  6-akselisilla nostureilla  näin pitää toi-
mia  jo  nosturin  rakenteellisten syiden  ja  renkaiden kestävyyden vuoksi, mut-
ta pienemmillä nostureilla, jotka toimivat paikallisesti ns. taksikoneina lyhyel-
lä toiminnan suunnittelun aikajänteellä, olisi syytä saada reitistölupa  14 

 tonnin akselipainoille. Nostureiden toiminta-alue  on  perusluonteeltaan melko 
paikallista toimintaa, jossa kuljetaan  koko  ajan samoilla reiteillä  ja  siten rei-
tistölupa  14  tonnin akselipainoille olisi tälle liiketoiminta-alueelle tärkeä tekijä. 

Metsäkoneet 

Metsäkoneiden  kuljetukset operoidaan kuorma-autojen päälle rakennetuilla 
ns. reppulavettiautoilla, joissa  on  kolmesta viiteen akselia. Tälläkin toimialal

-la  yleisenä kehityssuuntauksena  on  koneiden  massan  kasvu, joka  on  seura-
usta koneiden käyttövarmuuden  ja  tehokkuuden parantamisesta. Nykyisin 
suurimmat metsäkoneet painavat noin  21  tonnia ja  näyttää siltä, että sitä 
suuremmaksi metsäkoneet eivät voi enää kasvaa, koska silloin metsässä 
operointi vaikeutuu. Yleisenä suuntauksena vanhempi  ja  kevyempi konekan-
ta  on  uusiutumassa raskaampaan  kalustoon. Tämä kehitys vaikuttaa myös 
kuljetuskaluston kehitykseen, koska  20  tonnin konetta ei voi ylittyvien 
telipainojen vuoksi enää  3-akselisella  autolla kuljettaa. Siten  4-akselinen  ja 

 jopa  5-akseliset kuljetusautot  ovat yleistyneet metsäkoneiden kuljetuksissa. 
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akseliset kuljetusautot  ovat yleistyneet metsäkoneiden kuljetuksissa. Metsä-
konekuljetuksissa ainoastaan  massa  on  kuljetuksia rajoittava tekijä, leveys  ja 

 korkeus riittävät. 

Metsäkonekuljetukset  ovat myös hyvin nopeatempoista toimintaa. Työmaat 
ovat tiedossa usein viikoiksi eteenpäin, mutta työmaan loppumisaika tarken-
tuu yleensä vasta muutamaa tuntia ennen siirtotarvetta. Puunkorjuutyömailla 
koneiden siirto tapahtuu keskimäärin kolmen päivän välein. Kesäaikaan ope-
roitavilla maanmuokkauskoneilla siirtoja tehdään useita päivässä, mutta nii-
den koneiden  massa  on  pienempi kuin puunkorjuutyömaakoneiden  ja  siten 
nopeasyklinen toiminta kuljetuslupien näkökulmasta helpompaa. 

Metsäkonekuljetukset  tapahtuvat pääosin reitistöluvilla  ja  tällä toimialalla voi 
erikoiskuijetuslupien tarpeeseen vaikuttaa merkittävästi kuljetuskaluston va-
linnalla käyttämällä  4-  ja  5-akselisia  autoja. Metsäkonekuljetukset ovat pe-
rusluonteeltaan kertaluontoista toimintaa eli käytettävät kuijetusreitit vaihtele-
vat paljon. Tämä toimiala käyttää  koko  tieverkkoa yksityisteitä  myöten  ja 

 siten olisi tarpeellista saada reitistölupiin nykyistä pienempää tieverkkoa mu-
kaan. Yksityisteiden käyttö  on  tapauskohtaisesti tieosakkaiden kanssa  sovit

-tavaa  toimintaa, joten niiden käsittely ei liity tähän hankkeeseen. 

Tekninen kauppa 

Teknisellä kaupalla tarkoitetaan tässä lähinnä työkonekauppaa, joka kuljet-
taa maarakentamisen  ja  muita työkoneita asiakkaille  ja  myös oman toimipis-
teverkoston sisällä. Kuljetettavien tuotteiden ominaisuuksien suhteen niihin 
pätee samat näkökulmat kuin edellä  on  rakentamisen yhteydessä käsitelty. 
Työkonekaupassa  on  tutkijan oman aikaisemman työkokemuksen perusteel-
la usein mandollisuus suunnitella kuljetuksia muutaman päivän aikajänteellä. 
Kiiretoimituksiakin esiintyy, mutta pääsääntöisesti pyritään optimoimaan kul-
jetuskustannuksia siten, että pyritään saamaan paluukuljetuksia takaisin  tai 

 edes osalle matkaa. Siten näiden kuljetusten toimintasykli ei ole aivan niin 
nopea kuin koneiden toimiessa tuotantokäytössä. Muilta osin tämän toimi-
alan kuijetustoiminta  on  yhteistyökumppaneina  toimivien kuljetusliikkeiden 
käsissä eikä teknisen kaupan alan yritykset itse osallistu erikoiskuljetuslupi

-en  hakemiseen.  

2.4  Nykyisen  erikoiskuljetuslupaprosessin  kuvaus  

2.4.1  Yleistä  

Erikoiskuijetuslupa  on  Tiehallinnon  (Ahvenanmaalla maakuntahallituksen) 
myöntämä kirjallinen lupa yleisellä tiellä  tai  kadulla suoritettavalle kuormaa-
mattoman  tai  jakamattomalla esineellä kuormatun,  yleisesti sallitut rajat yht-
tävän, ajoneuvon kuijettamiseen. (Vahlberg  2000)  Lupia myönnetään vuosit-
tain noin  12 000  kappaletta. Eniten lupia myönnetään kesäaikaan, kevättal-
ven  ja  syksyn ollessa lupien kysynnän osalta hiljaisempia. 

Erikoiskuljetuksia  säätelevät Suomessa, muuta liikennettä säätelevän lain- 
säädännön lisäksi, yksinomaan erikoiskuljetuksia varten laaditut säädökset, 
määräykset  ja  ehdot. Suomessa erikoiskuljetuslupa vaaditaan vasta tietty- 
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jen,  erityisesti rnääritettyjen mittojen ylittyessä, toisin kuin suuressa osassa 
muuta Eurooppaa. Vapaat mittarajat Suomen teillä  on  käsitelty luvussa  2.1. 

Erikoiskuljetusluvan myöntämiseen  vaikuttavia tahoja Tiehallinnon ohella 
ovat  kunnat  kunnan tieverkon osalta, yksityistien pitäjät  ja  VR tasoristeysten 
ylityksen sisältävien lupien osalta. Tiehallinto  on  voinut hankkia edellä maini-
tuilta osapuolilta erikoiskuljetuksen myöntämisluvan, muuten kuljetuksen 
suorittajan  on  haettava lupaa itse. 

Erikoiskuljetuslupia  myönnetään Suomessa kolmea eri tyyppiä 
• 	reittikohtainen  (normaali-  tai  ylipainoinen kuljetus) 
• 	reitistölupa 
• yleislupa  (käyttö vähenemässä) 

Reittikohtaisella  luvalla voi liikennöidä useampi samantyyppinen ajoneuvo 
samalla reitillä, mikäli kuljetus ei yhtä massarajoituksia, eikä luvassa määri-
tettyjä mittoja. Ylipainoiselle kuljetukselle myönnettävä lupa  on  aina ajoneu-
vokohtainen. Reitistöluvassa  on määriteltynä  suurimmat sallitut mitat  ja 

 massat sekä tiet, joilla kyseisellä luvalla saadaan liikkua. Reitistöluvat ovat 
tiepiirikohtaisia, rajatulle alueelle annettuja lupia. (Vahlberg  2000) 

Erikoiskuijetusluvan  voimassaoloaika vaihtelee  EU-  tai ETA-  valtion ulkopuo-
lella käyttöönotetuille ajoneuvoille myönnettävästä yhden viikon luvasta vuo-
den mittaisiin reitistölupiin.  Luvan  voimassaoloon  vaikuttavat kuljetuksen 
kokonaismassa  ja  kuljetukseen liittyvät erikoisehdot, kuten valvontaa vaati-
vat sillat  tai ylityspaikat. (Vahlberg 2000) 

Erikoiskuljetuslupaa  voi hakea myös Suomen ulkopuolinen yrittäjä, suurim-
pina asiakkaina ovat ruotsalaiset, norjalaiset  ja  venäläiset kuljetusyrittäjät. 
Lupa voidaan myöntää myös ruotsin  ja  englannin kielellä. Venäläisiltä kulje-
tusyrittäjiltä vaaditaan suomalaisen laskutuksen  tai  agentin  käyttämistä.  

2.4.2  Luvan hakeminen  

Hakemuksen tulee olla kirjallinen  ja  siinä voi käyttää Tiehallinnon omaa  ha-
kemuslomaketta. (Vahlberg 2000)  Hakemuksen voi toimittaa postitse, ylei-
sempää  on  kuitenkin faksin, sähköpostin  ja  puhelimen käyttö. Puhelimella 
lupaa hakee jopa yli puolet luvantarvitsijoista. Puhelimitse haetaan erityisesti 
kiireellisiä lupia. Puhelimitse kiireistä lupaa haetaan myös  virka-ajan ulko-
puolella. Lupahakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla. Sähköposti  on 

 tässä tarkoituksessa ollut käytössä vasta  alle  vuoden  ja sen  käyttö ei siitä 
syystä ole vielä vakiintunutta. 

Lupakopio  voidaan toimittaa asiakkaalle faksilla  tai sähköpostin liltetiedosto-
na.  Näiden tekniikoiden käyttöä puoltaa sähköisen allekirjoituksen puuttumi-
nen, jolloin lupa joudutaan aina  ensin  tulostamaan  ja  allekirjoittamaan 
manuaalisesti ennen kuin lupa toimitetaan asiakkaalle. Tiehallinnolle faksilla 

 tai sähköpostilla  lähetetyt erikoiskuljetuslupahakemukset ohjautuvat lupakä-
sittelijöiden yhteiseen sähköpostilaatikkoon, josta lupahakemukset käsitel-
lään saapumisjärjestyksessä kaikkien lupakäsittelijöiden toimesta. 
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Aikaisemmin kuijetuslupahakemus käsiteltiin siinä tiepiirissä, mihin  hakemus 
 oli jätetty. Nykyisin kuijetuslupien käsittely  on  keskitetty Hämeen tiepiiriin. 

(Tiehallinto  2006) 

Erikoiskuijetusluvan  käsittely Tiehallinnossa tapahtuu ERIKU-tietojärjestel
-män  avulla. Lupapäätöksen laatiminen  on nelivaiheinen  prosessi.  

1. Ensimmäiseksi hakemuksen tiedot syötetään ERIKU-järjestelmään, 
josta saadaan ensimmäinen ehdotelma reitistä.  

2. Seuraavaksi järjestelmän ehdottama reitti tarkastetaan manuaalises-
ti, ettei järjestelmän ehdotuksessa ole jäänyt huomaamatta ulottuma-
rajoituksia, eikä mandollisesti käynnissä olevia tietöitä.  

3. Edellisestä vaiheesta syntyneet "pakkopisteet", eli pisteet, joiden 
kautta kuljetusta ei voida suorittaa, merkitään ERIKU-järjestelmään  ja 

 etsitään uusi kuljetukselle mandollinen reitti.  
4. Viimeiseksi ollaan tarvittaessa yhteydessä  luvan  erityisehtojen  vaati - 

mun  valvojiin  tai  muulla kun Tiehallinnon tieverkolla kuljetettaessa 
tieverkon omistajiin. 

Kuljetusluvan hakijana  voi olla kuljetuksen tilaaja, kuljetuksen suorittaja  tat 
liikenteenohjaaja.  Yleisin luvanhakija  on kuijetusyritys. Kuljetuslupaa  ei voi 
siirtää toiselle henkilölle. 

Erikoiskuljetuslupapäätös  annetaan kirjallisena. Allekirjoitettu lupapäätös  lilt-
teineen  lähetetään yhdessä laskun kanssa. Kielteisestä päätöksestä ilmoite-
taan suullisesti, puhelimitse  tai  pyydettäessä kirjallisesti. (Vahlberg  2000) 
Vain  harva  lupapäätös  on  kielteinen  ja  näissäkin tapauksissa lupa kuijetuk-
selle voidaan myöntää kuljetusvälineen vaihduttua kuljetukselle sopivaksi. 

Tiehallinnon palvelulupauksen  mukaan erikoiskuijetusluvat pyritään käsitte-
lemään kandessa päivässä. Käsittelyn kesto voi olla pidempi, mikäli luvassa 

 on  useita reittejä  tai  kuljetus  on  erittäin  raskas.  (Vahlberg  2000)  Tällä hetkel-
lä  luvan  käsittelyaika  on  keskimäärin kaksi tuntia  ja  lupa kuljetukselle myös 
tarvitaan useimmiten  jo  hakemuksen jättöpäivänä. Tämä  on  seuraus kulje-
tustoiminnassa  ja  muussakin liiketoiminnassa yleisestä suunnittelun aikajän

-teen lyhenemisestä. 

Kuljetuslupaan  voi saada vähäisiä muutoksia kerran, mikäli lupaa ei ole käy -
tetty. Käsittelyssä tapahtunut virhe korjataan aina. Muutokset voivat koskea 
kuljetuksen mittoja  tai massarajoituksia,  eivät kuitenkaan erikoisehtoa (esim. 
sillanvalvonta)  tai  lähtö-  ja  määräpaikan  muutosta. (Vahlberg  2000) 

Tiehallinnolla  on erikoiskuljetuslupatoimintaa  koskevat verkkosivut, joilta löy -
tyy monipuolisesti tietoa, muun muassa lupahakemuslomake, lupaehdot, 
kuljetuksen mittarajat, erikoiskuljetuksia koskeva lainsäädäntö sekä hyödylli-
siä yhteystietoja. (Tiehallinto  2006) Tiehallinnon erikoiskuijetuslupaprosessin 

 kuvaus  on  esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä  3. 

2.5  Erikoiskuljetuslupaprosessi  eri maissa  

Erikoiskuljetusten lupaprosessia  on  Suomen lisäksi tarkasteltu myös naapu-
rimaan Ruotsin sekä Tanskan  ja  Englannin osalta. Englannissa ollaan pa-
rasta aikaa käyttöönottamassa uutta sähköiseen viestintään perustuvaa 
erikoiskuijetusten ilmoitusmenettelyä. 
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2.5.1  Ruotsin  erikoiskuijetuslupaprosessi  

Kuljetuksen pituudelle,  leveydelle  ja painolle  on liikenneasetuksessa 
(1998:1276)  määrätyt  rajoitukset. Kun halutaan kuljettaa nämä rajoitukset 
ylittävä, jakamaton esine, tulee  kyseiselle kuljetukselle  Ruotsissa hankkia 
lupa. Ruotsissa korkeus ei määrittele  erikoiskuljetusta,  eikä  korkeusrajoituk

-sun  perustuvia lupia myönnetä. Kuljettajan  on  itse  varmistuttava korkeusra-
joituksista,  samoin kuin mandollisista  tietyömaista  ja  esteistä sivu -ulottumien 

 suhteen.  (Vägverket  2006b) 

Erikoiskuljetusasiakkailla  on  mandollisuus rekisteröityä  Vägverket:n  järjes-
telmään  kuljetusasiakkaaksi. Rekisteröityneet kuljetuslupahakijat  voivat ha-
kea lupaa suoraan  internetin  kautta  käyttäjätunnuksen  avulla. Tunnuksia 
samoin kuin hakemuksia  paperiversiona  voi noutaa  Vägverket:n aluekontto-
reista  (seitsemän konttoria).  Hakemukset  osoitetaan sille alueelle, josta kul-
jetus alkaa. Ainoastaan yhden kunnan alueella tapahtuvaan kuljetukseen 
antaa  luvan  kyseinen kunta, useamman kunnan alueella tapahtuvaan kulje-
tukseen  luvan  antaa  Vägverket:n  alueelliset yksiköt.  Haettaessa vuosilupaa 

 osoitetaan  hakemus kuljetusyrityksen kotipaikan määräävälle lupaviran
-omaiselle.  (Vägverket  2006b) 

Lupahakemuksessa  tulee olla suunnitellun reitin lähtö-  ja määräpaikan  tie-
dot,  kuljetusvälineen  tekniset tiedot, tietoja  kuljetettavasta  kuormasta sekä 
tiedot kuljetuksen lopullisesta painosta  ja  mitoista  (auto +  kuorma).  (Vägver-
ket  2006a)  Yli  4,5  metriä  leveisiin,  30  metriä pitkiin  ja  4,5  metriä korkeisiin 
kuljetuksiin tulee liittää  reittisuositus,  jolloin kyseiseltä reitillä  ulottumarajol-
tukset  ovat  tarkastettuna. Kuljetuslupa mandollisine liitteineen  on  oltava kul-
jetuksen ajan mukana.  (Vägverket  2006b) 

Lupapäätöksen  saaminen mitat  ylittävälle kuljetukselle  kestää keskimäärin 
kolme arkipäivää.  Kuljetusluvan  saanti voi kestää kauemmin,  jos  kyseessä 

 on  erityisen suuri kuljetus  tai  jos  kuljetuksen suorittamiseen tarvitaan  liiken-
teenohjausta.  Kuljetuksen suorittamiselle  on  asetettu myös  aikarajoituksia. 

 Pääsääntöisesti suuria kuljetuksia ei saa kuljettaa päivän  vilkkaimpina  tun-
tema eikä  ruuhkaiseen  aikaan, kuten  aattoina  ja  pyhinä. Rajoituksia  on  myös 
huonon  kelin  suhteen  ja  pimeän aikaan.  (Vägverket  2006b)  

Normaalisti  ylisuuren  kuljetuksen  luvan  voimassaolo  on  yksi kuukausi. Usein 
 toistuville kuljetuksille  lupa voidaan myöntää korkeintaan vuodeksi.  (Vägver-

ket  2006a) Kuljetuslupa on maksullinen,  maksut ovat taulukon  2.1  mukaisia. 

Taulukko  2. 1. Kuljetuslupamaksut  Ruotsissa kuljetuksen mittojen mukaan jaoteltuna. 
 (Vägverket  2006a)  

Raskas  kuljetus  1200  kr  (n. 132€)  

Leveä kuljetus Leveys enintään  450 cm 600  kr  (n. 66€)  
Leveyden  ylittäessä  450 cm 1200  kr  (n. 132€)  

Pitkä kuljetus Pituus enintään  35 m 600  kr  (n. 66€)  

Pituus yli  35 m 1200  kr  (n. 132€) 
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2.5.2  Tanskan erikoiskuijetuslupaprosessi 

Kaikille, mitoiltaan  tai  painoltaan tieverkolle  sallitut arvot ylittävälle, siis eri-
koiskuljetukselle tarvitaan Tanskassa lupa. Erikoiskuljetuksen mittoina ovat 
yli  4  metrin korkeus, yli  22  metrin pituus  ja  yli  3.30  metrin leveys. Ylipainoi-
seksi kuljetukset määritellään kokonaispainon,  lastin ja  tieverkon kantavuu-
den suhteen ilmaistuna, rinnastaen  10  tonnin paino akseleilla  ja  tieverkon 
kantavuus. Juutinrauman  sillan  tai  Ison-Beltin siltojen käytöstä erikoiskulje-
tuksessa seuraa lupahakemuksen erityiskäsittely. (Vejdirektoratet  2006)  

Erikoiskuljetukset  on  Tanskassa jaettu hallinnollisesti kahteen kategoriaan; 
ylisuuriin  ja  ylipainoisiin.  Kaikki lupahakemukset osoitetaan kuitenkin yhteen 
yksikköön, Padborg:n poliisilaitokselle. Ylipainoisten kuljetusten hakemuk-
seen  on  liitettävä kuljetusvälineen luokitustodistus  (Classification Certificate). 

 (Vejdirektoratet  2006)  

Erikoiskuljetuksen  kuljettajalla  on  aina työtä suorittaessa oltava mukanaan 
tulostettu ilmoitus, nimeltään Sprretider  og  srlige vi/kår  for s&rtranspor-
ter.  Tämä ilmoitus samoin kun hakuprosessi  on  mandollisuus saada  vain 

 tanskaksi.  Onkin suositeltavaa, että lupaa haetaan tanskalaisen välittäjän 
kautta  tai  että kuijettavassa yrityksessä  on  ainakin yksi tanskankielentaitoi-
nen. (Vejdirektoratet  2006)  

Kuljetuslupahakemus  osoitetaan poliisille. Lupia  on  saatavina  kolmea eri- 
tyyppistä: yksittäisiä yhdelle kuljetukselle tarkoitettuja lupia, yleisiä yhdelle 
reitille  ja  rajoitettuna  aikana tapahtuville kuljetuksille  ja  reitti/upia  usein sa-
malla määrätyllä reitillä suoritettaville kuljetuksille. Erikoiskuljetusluvan 
myöntämiseen kuluu vähintään neljä arkipäivää. (Vejdirektoratet  2006) 

2.5.3  Englantilainen erikoiskuljetuslupa 

Mitta -ja  painorajoitukset  Englannissa 

Kuorma,  jota  ei voida pituutensa, leveytensä, korkeutensa  tai  painonsa joh-
dosta jakamattoman kuljettaa  N3 tai 04  luokan ajoneuvoilla,  on  erikoiskulje

-tus.  Erikoiskuljetusajoneuvoja  kutsutaan englantilaisittain lyhenteellä AILHV 
 (abnormal indivisible load haulage vehicle). (Road Vehicles 2006)  

Erikoiskuljetusajoneuvon  täytyy olla pyörillä kulkeva. Erikoiskuljetuksella ei 
saa olla astinaan kuin yksi esine, joitakin poikkeuksia  on  kuitenkin tähänkin 
sääntöön. Muun muassa kaksi  tai  useampia tyypiltään samanlaisia esineitä 
saa kuljettaa  tai  jos  kuljetettava lasti ei yhtä suurimpia sallittuja mittoja. Sallit-
tua  on  myös kuljettaa erikoiskuljetuksena siirrettävän työkoneen mukana sii-
hen olennaisesti liittyviä koneen osia, mikäli ne ovat menossa samaan 
määränpäähän.  (Road Vehicles 2006)  

Erikoiskuljetuksen  suurimmille salhituihle mitoille  on  asetettu Englannissa 
kolmeportaiset luokat.  Sen  mukaan mihin luokaan kuljetus näistä kuuluu 
määräytyvät myös tahot, joille kuljetuksesta  on  ilmoitettava. Luokat jakautu-
vat taulukon  2.2  mukaisesti. 
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Taulukko  2.2.  Englantilaiset mittarajoitukset erikoiskuljetukselle. 
 (Highways Agency 2006) 

___________  alin  luokka keskiluokka suurin luokka 
paino 

__________  
sallittu 	paino 	 -  

80.000 kg  
80.000-150.000 kg  
__________________ 

yli  150.000 kg  
_____________  

leveys  2,9/3,0- 5,0 m 5,0-6,lm  yli  6,1 m  
pituus  18,65-30 m  yhdistelmät yli  29,9 m  yli  30 m  

Painon osalta rajoitukset vaihtelevat merkittävästi ajoneuvon perusteella. 
Muun muassa akseleiden lukumäärä, niiden väliset etäisyydet  ja  akseli- 
kuormat rajoittavat suurinta sallittua painoa  ja  jakavat ajoneuvot akselipaino-
jen mukaisiin kolmeen luokkaan. Suurin sallittu erikoiskuljetus ei saa ylittää 

 150  tonnin painoa.  (Road Vehicles 2006)  

Erikoiskuljetusajoneuvolle  on  asetettu myös ajonopeusrajoituksia. Pienem-
mät erikoiskuljetukset liikkuvan kansallisten nopeusrajoitusten mukaan, mut-
ta kookkaammille erikoiskuljetuksille (luokat  2  ja  3) on  tieluokasta  riippuen 
määrätty maksiminopeudet. Muun muassa moottoritiellä tämä tarkoittaa 
huippunopeutta  40 mph (64 km/h). (Road Vehicles 2006)  

ESDAL - erikoiskuljetusten  sähköinen ilmoitusmenettely 

Englannissa ollaan parasta aikaa käyttöönottamassa uudenlainen palvelu- 
malli,  Electronic Service Delivery for Abnormal Loads  (ESDAL).  Palvelun 
tarkoituksena  Ofl  yksinkertaistaa erikoiskuljetusten ilmoitusprosessia, kun ai-
emmin ilmoitusprosessi  on  hoidettu faksien välityksellä.  (Highways Agency 
2006)  

Englannin lainsäädännön mukaan sallitut mitat ylittävistä liikennevälineistä  ja 
 kuljetuksista  on  etukäteen ilmoitettava poliisille sekä  tie-  ja  siltaviranomaisil

-le.  ESDAL:n  avulla ilmoitusprosessi voidaan hoitaa käyttäen uusinta tekno-
logiaa  ja  yhdistää siihen kaikki erikoiskuljetusten asiakasryhmät. Kuljetusten 
suorittajat, kuljetusilmoituksen tekijät, voivat ESDAL:  n  karttapalvelun  avulla 
suunnitella tarvitsemansa reitin  ja  tulostaa erikoiskuljetuksen ilmoittamiseen 

 tarvittavien viranomaisten tiedot  ja  vaatimukset järjestelmästä.  (Highways 
Agency 2006)  

Palvelumallin  myöhemmässä vaiheessa erikoiskuljetusten viranomaistahoil
-la,  kuten poliisilla  ja  tieverkon omistajalla,  Road  Agents:lIa  on  mandollisuus 

käsitellä ilmoituksia verkkopohjaisen järjestelmän avulla. Tällöin erikoiskulje-
tuksen suorittajalla olisi mandollisuus hoitaa ilmoitusprosessi yhdellä verk-
koon tehdyllä ilmoituksella. ESDAL:n toiminta ei vaadi erillisiä ohjelmistoja, 
ainoastaan internetyhteyden. ESDAL:n ensimmäinen vaihe  on  käytettävissä 

 jo  tällä hetkellä  ja sen  käyttö  on  ilmaista.  (Highways Agency 2006)  

ESDAL-hankkeen aikataulu 

Hanke  on  suunniteltu toteutettavaksi neljässä vaiheessa. Ensimmäinen vai-
he  on  aloitettu maaliskuussa  2006  ja  tässä vaiheessa  on  käytettävissä  kart

-tapalvelu  ja  siitä saatava viranomaistieto. Vaihe kaksi  on  suunniteltu toteu- 
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tettavan  talvella  2006-2007  ja  siihen sisältyy  Highways Agency Abnormal 
Loads  team:n  työkalut  hakemusten  käsittelyyn.  (Highways Agency 2006)  

Seuraavassa, kolmannessa vaiheessa  on ESDAL:n  tavoitteena olla käytös-
sä siinä määrin, että verkossa voi  sen  avulla tehdä ilmoituksen  ja  tallentaa 
järjestelmään reittejä sekä tietoja  kuljetusvälineestä.  Kolmas  vaihe  on  suun-
niteltu toteutettavan kesällä  2007.  Viimeisessä, neljännessä vaiheessa jär-
jestelmään lisätään  spesifitietoja  prosessin helpottamiseksi. Tällöin 
järjestelmästä löytyy muun muassa ennalta hyväksyttyjä reittejä sekä mah-
dollisuus  tulostaa suunnitellulle  reitille ajo-ohje.  (Highways Agency 2006) 

ESDAL:n hyädyt 

ESDAL  helpottaa  ilmoitusprosessia  ja  edistää ilmoitusten lähtemistä juuri oi-
keille viranomaisille. Suunnittelemalla reitin  ESDAL:n  avulla saa mallista tie-
dot  ilmoitettavista  viranomaisista. Myöhemmässä vaiheessa  hyödyt  kasva-
vat, kun  faksien  lähettäminen poistuu  ja  ilmoituksen voi hoitaa kokonaan 
sähköisesti. Tällöin ilmoitus lähtee  vain  niille tahoille, jotka oikeasti tarvitse-
vat sitä.  ESDAL-järjestelmästä tulee  löytymään  kaikki rakenteelliset tiedot, 
jotka vaikuttavat  kuljetusreittiin.  Näin saadaan  turhien  tai  mandottomien  kul-
jetusketjujen  ilmoitusten määrä vähenemään  ja koko  prosessi tulee tehok-
kaammaksi kaikille siinä toimiville.  (Highways Agency 2006) 

ESDAL  ei tule muuttamaan lainsäädäntöä, vaan  sen  tarkoitus  on  ainoastaan 
toimia työkaluna  erikoiskuljetusten ilmoitusprosessissa.  Se  ei siis poista tar-
vetta  ilmoitusprosessille  ja  ilmoitusten käsittelylle  viranomaistaholla.  Kuiten-
kin  ESDAL:n  avulla parannetaan tarkkuutta  ja turvallisuusmääräyksien 

 noudattamista.  (Highways Agency 2006) 

Erikoiskuijettajan ESDAL 

Erikoiskuljetuksen  suorittaminen edellyttää viranomaisten  tarkentamien  lain 
 vaatimusten ymmärtämistä.  ESDAL:n kotisivuilta  löytyvät kattavat ohjeet eri

-koiskuijetusten  suorittamisesta sekä  vaadittavista ilmoituslomakkeista  ja  nii-
den täyttämisestä. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa siitä millainen kuljetus 

 (mittarajat)  lasketaan  erikoiskuijetukseksi  ja  minkä viranomaisen puoleen eri-
laisten kuljetusten suhteen  on  käännyttävä.  Ilmoitusprosessin  kesto riippuu 
kuljetuksen suurimmista mitoista leveyden, pituuden, korkeuden  ja/tai  painon 
suhteen. Mitä suurempi kuljetus  on,  sitä pidempään prosessi kestää.  (High-
ways Agency 2006) 

2.6  Harmonisointi erikoiskuljetuksissa  

Euroopan  unionilla  on  ollut selkeä lainsäädäntö vuodesta  1996  lähtien kos-
kien ajoneuvoyhdistelmien  massoja ja dimensioita.  Tavoitteena  on  mittojen 

 harmonisointi  siten, että kansallisilla  poikkeuksilla  ei voi saavuttaa kilpailue-
tua suhteessa muista  EU-maista tuleviin alan  toimijoihin. Erikoiskuljetukset 

 on  tunnistettu talousalueen kilpailukyvyn kannalta tärkeäksi  tiekuljetusseg-
mentiksi,  jonka toimintaedellytykset tulee turvata. Kuitenkin  esim.  kuljetus-
mandollisuudet  ja erikoiskuljetuslupien käsittelyajat  vaihtelevat huomattavas-
ti eri valtioiden kesken. Turvatakseen  kustannustehokkaat  ja  turvalliset kulje-
tukset sekä  lisätäkseen erikoiskuijetusalan läpinäkyvyyttä  koko  Euroopan  
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unionin alueella, erityiset suuntaviivat  on  kirjattu teollisuuden,  jäsenvaltioiden 
 ja  Euroopan  komission  toimesta.  (European Commission 2006)  

Merkittävä tavoite  harmonisoinnissa  on,  että jokaisessa  EU:n  jäsenvaltiossa 
pitäisi kehittää  upatoimintaa  siten, että voidaan noudattaa yhden luukun pe-
riaatetta, jossa  luvan  hakija saa  erikoiskuljetusluvan  koko  kuljetusreitille  sa-
malta viranomaiselta.  (European Commission 2006)  Suomessa tämä peri-
aatteessa toimii joidenkin kaupunkien  ja  kuntien  katuverkkoa  lukuun otta-
matta, mutta  on jäsenvaltioita,  joissa  erikoiskuijetusluvan  hakijan  on  varmis-
tettava erilaisia asioita eri viranomaisilta. Pitkän aikavälin tavoitteena Euroo-
pan  komissiolla  on  yhden luukun toimintamallin laajentaminen  koko  unionin 
alueelle eli silloin paikalliselta viranomaiselta saisi  EU:n  alueella  erikoiskuije-
tusluvan  koko  kuljetusketjulle  riippumatta minkä  jäsenvaltion  alueelle kulje-
tus suuntautuu.  

Lupakäsittelyyn  kuluva aika  on  tunnistettu yhdeksi merkittäväksi ongelmaksi 
 ja  erityisesti  sen  vaihtelu  maiden  välillä.  Erikoiskuljetuksiin  tai  oikeastaan niil-

lä  kuljetettaviin  tuotteisiin liittyy useimmiten erittäin suuri taloudellinen merki-
tys, jonka vuoksi houkutus ajaa ilman lupaa  on  suuri,  jos luvan hakeminen 

 on  vaikeaa  tai se  kestää erittäin kauan. Joissakin maissa  luvan  saaminen 
saattaa kestää jopa kuukausia (taulukko  2.3)  ja  silloin  erikoiskuljetuslupatoi-
minta  haittaa  jo  merkittävästi kaupan  ja  teollisuuden yritysten toimintaa.  ICT-
teknologian  hyödyntäminen nähdään yhtenä merkittävänä välineenä  käsitte-
lyaikojen  nopeuttamisessa.  (European Commission 2006) 
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Taulukko  2.3.  Nykyiset  keskimäaräiset erikoiskuijetuslupien käsittelyajat  asiantuntija-
ryhmän syyskuussa  2005  tekemän arvion mukaan.  (European Commission 2006)  

Maa 
____________________ 

Keskimääräinen  käsit-  
telyaika_(työpäivää) 

H  uomioita 
_____________________  

Belgia  21  ____________________  
Englanti  

_____________________ 

2 

________________________ 

>80t:  5pv, >6.lm  lev,  tai 
>30 m pit. tai >150 t: 8 

 vkoa  
Espanja  

_____________________ 

2 

________________________ 

>3.0 m  lev,  ja/tai  >20.55 
m pit.  ja/tai  >4.5 m  kork.  
ja/tai ̂   45 t: 6  vkoa  

Hollanti  1,5 >100 t: 6  pv  
Irlanti  5  ______________________  
Italia 25  Maks.  60  pv  
Itävalta  7  Maks.  3  kk  (lainmukainen)  
Kreikka  10  ___________________  
Kypros ei tietoa  ______________________  
Latvia 4  ______________________  
Liettua  4  ______________________  
Luxemburg 3  ______________________  
Malta  ei tietoa  ______________________  
Portugali  10  ____________________  
Puola  2,5  ____________________  
Ranska  20  Maks.  40  pv  
Ruotsi  2,5  _____________________  
Saksa  7  _____________________  
Slovakia 2,5  ______________________  
Slovenia 3  ______________________  
Suomi 2  >lOOt:Spv  
Tanska  I  _____________________ 

Tsekki  2,5  _____________________  
Unkari  2,5  ____________________  
Viro  4  ___________________  

Myös tutkimuksessa järjestetyn  työpajan  osallistujat tiesivät eri  maiden  käy-
tännöt  hyvin erilaisiksi.  Ongelmallisena  nähtiin toimintatapojen vaihtelun li-
säksi  se,  että eri maissa  on  olemassa monia epävirallisia toimintatapoja  tai 

 käytäntöjä.  Joissain tapauksissa, esimerkiksi erilaisissa  tarkistuksissa,  toi-
mintaan liittyy selviä  rahastuksen  piirteitä. Tiedossa  on  myös tapauksia, jois-
sa  luvansaanti  eri  EU:n  jäsenmaissa nopeutuu rahalla. Toisaalta lupia saate-
taan perua yhtäkkiä vedoten esimerkiksi  liikennemääriin  tai  säähän,  mikä 
heikentää toiminnan  ennakoituvuutta. 

Harmonisointitarvetta  liittyy myös  erikoiskuljetuslupien hakulomakkeisiin,  jot-
ka pitäisi saada jokaisessa maassa  samansisältöiseksi  siten, että ainoas-
taan käytettävä kieli vaihtelee maan mukaan. Sama koskee ajoneuvojen 
teknisiä tietoja, koska nykyisin useimmat jäsenmaat hyväksyvät ainoastaan 
kansalliset dokumentit ajoneuvon sopivuudesta  erikoiskuljetustehtävään  ja 

 tätä  on  asiantuntijaryhmän arvion mukaan pidetty merkittävänä esteenä 
kansainvälisissä  erikoiskuljetusketjuissa.  Ratkaisuksi  on  esitetty  normaaleilla 
ajoneuvoyhdistelmillä  kansainvälisessä liikenteessä käytössä oleva  järjes- 
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telmä,  jossa SERT-todistus  (the Special European Registration of Trucks 
and Trailers)  osoittaa kuijetuskaluston teknisten vaatimusten täyttymisen  ja 

 siten sisältää jokaisessa maassa samat tekniset tiedot.  (European Commis-
sion 2006)  

Lupakäytäntöön  liittyvien käsittelyprosessien  ja  dokumenttien harmonisoin-
nm lisäksi yhtenä tavoitteena  on  määritellä Euroopan unionin alueelle jokai-
seen jäsenvaltioon erikoiskuljetusreitistö, jolla operointi  on  tietyillä yhteisesti 
sovittavilla dimensioilla  ja  massoilla  mandollista. Tällaisen reitistön tulisi si-
sältää päätieverkkoa, yhteydet merkittäville teollisuusalueille, satamiin,  kont

-titerminaaleihin  ja  muihin tärkeisiin logistisiin solmupisteisiin. Tällainen reitis
-tö  tulisi olla helposti saatavana yksityiskohtaisena karttaesityksenä 

toimintaohjeineen esim.  web-palvelimella.  (European Commission 2006)  

Euroopan komissio  on  selvityksessään  esittänyt myös erikoiskuljetusten  va
-roitusmerkkien  ja  -valojen sekä valvonta-autojen määrää  ja  varustusta kos-

kevien säännösten yhdenmukaistamista. Vaikka liikennemäärät  ja  ilmasto- 
olosuhteet  EU -alueella vaihtelevat huomattavasti  ja  siten myös varoitusmer-
kintöjen tarve  ja  ominaisuudet, perusperiaatteet olisi tämän näkemyksen 
mukaan syytä yhtenäistää.  (European Commission 2006)  

Nosturit  on  tunnistettu myös EU:n laajuisesti merkittäväksi erikoiskuljetuksiin 
kuuluvaksi ajoneuvoryhmäksi, jolla  on  keskeinen  osa  rakentamisessa.  Nos - 
tunt  ovat yleensä raskaita, jolloin suurimmat sallitut akselipainot ylittyvät, 
mutta muuten ne ovat tieliikenteeseen erittäin kompaktin kokoisia. Mobii-
linostureilta edellytetään pääsääntöisesti myös nopeaa reagointia kysyntään 

 ja  siten myös kuljetuslupa tarvitaan hyvin nopeasti näihin tyypillisesti hyvin 
lyhytmatkaisiin siirtoihin työmaiden välillä. Suurimpien sallittujen akselipaino-
jen suhteen säännökset vaihtelevat maittain, mutta asiantuntijaryhmä esittää 

 12  tonnin akselipainojen sallimista kaikissa maissa, samoin esitetään  60 
 tonnin kokonaispainoa pitkäaikaisille luville  ja  72  tonnin massaa määritellyille 

erikoiskuljetuskorridooreille. Esityksessä todetaan, että nostureiden tiever-
kolle aiheuttama rasitus  on  pienentynyt hydraulisen jousituksen yleistymisen 
myötä  ja  siten tällaiset rajat ovat perusteltuja.  (European Commission 2006) 

 Suomen osalta uvussa  2.3.2  todettiin perustellusti olevan tarvetta nosturei
-den  reitistölupiin  14  tonnin akselipainoilla, joka  on  siis enemmän kuin tässä 

esitetty  EU komission  asiantuntijaryhmän tekemä esitys. 
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Erikoiskuljetuslupatoiminnan asiakastyytyväisyys 

Erikoiskuljetusten lupaprosessin asiakastyytyväisyyttä  on  selvitetty edellisen 
kerran keväällä  2001, 2002  ja  2003. Lupapäätöksen  mukana lähetetyssä ky-
selyssä esitettiin lupa-asiakkaille kymmenen kysymystä. Näiden kysymysten 
avulla selvitettiin lupa-asiakkaiden tyytyväisyyttä Tiehallinnon palvelun eri 
osatekijöihin asteikolla yhdestä viiteen. (Tiehallinto  2003)  

Vuoden  2003  kyselyn vastausprosentti oli erikoiskuljetusten osalta Hämeen 
tiepiirissä  51 %.  Hämeen tiepiirissä vastanneita erikoiskuljetusasiakkaita oli 
yhteensä  22,  näistä suurin  osa,  20  kappaletta, oli yrityksiä. (Tiehallinto  2003) 

 Vuonna  2001  vastausprosentti oli samaa luokkaa, tuolloin  koko  Suomessa 
kyselyyn vastasi  53 %  sen  saaneista. 

Yhteenvetona asiakaskyselyjen aineistosta erikoiskuljetusasiakkaat ovat tyy-
tyväisiä lupaprosessin toimintaan. Hämeen tiepiirin alueella kyselyyn vas-
tanneet pitivät lupatoiminnan heikoimpana osatekijänä lupapäätökseen 
liitettyjen toimintaohjeiden ymmärrettävyyttä, johon tyytyväisyys oli  4,59  (as-
teikko  1-5).  Tyytyväisimpiä oltiin lupakäsittelyn nopeuteen  ja  helppouteen. 
Kokonaisuutena  luvan  hakemiseen Hämeen tiepiiristä oltiin tyytyväisiä ar-
vosanalla  4,67. (Tiehallinto 2003)  

Vuonna  2002  koko  Suomessa toteutetussa kyselyssä erikoiskuljetuslupa-
toiminta sai kaikista eri lupatoiminnoista parhaan arvosanan,  4,70.  Vuonna 

 2001  puolestaan arvioitiin  koko  maassa erikoiskuljetusten asiakastyytyväi-
syys arvosanalla  4,76. Kokonaisarvosanojen  perusteella asiakkaat näyttävät 
olevan erikoiskuljetuslupatoimintaan  sangen  tyytyväisiä. Kuvassa  3.1 on  esi-
tettynä viimeisimmän asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. 

Tässä tutkimushankkeessa tehdyt asiantuntihaastattelut vahvistavat Tiehal-
linnon  tekemien  asiakastyytyväisyystutkimusten  tulokset eli lupaprosessi 
koetaan erittäin nopeaksi  ja  joustavaksi. Esille tulleet kehityskohteet liittyvät 
uusiin palvelumuotoihin  ja  tietojärjestelmien  kehittämiseen siten, että asiakas 
voisi tutkia erilaisia reittivaihtoehtoja etukäteen erilaisilla kuorman dimensioil

-la  ja  siten tehdä erilaisia kuljetustehtävän suunnitteluun liittyviä valintoja en-
nen  luvan  hakemista. 



Lupapäätökseen liitetyt toiriintaohjeet  olivat ynnTrrettavia 

Sain päätöksen riittävän nopeasti 

Lupahakemiksen tekemnen oli helppoa 

Saarreni ohjeet  ja  neuvot  luvan hakerriseksi  oksat riittäviä 

Saaneni ohjeet  ja  neuvot  luvan hakerriseksi olrvat ynrrvrrettäviä 

Saanivni  palvelu oli avuliasta 

Sain helposti yhteyttä asiaani hoitavaan henkilöön 

Sain riittävän ajoissa tiedon siitä, että  ko. toinintaan  tarvitaan lupa 
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Asiakastyytyväisyys 

4,3 	4,4 	4,5 	4,6 	4,7 	4,8 	4,9  

arvosana  

Kuva  3. 1,  Vuoden  2003 erikoiskuljetusten asiakastyytyväisyyden  arviointi Hämeen 
 tie piiris.sä,  arvioinnin asteikko  1-5. (Tiehallinto 2003)  

Vuoden  2003  kyselyssä esille tulleissa parannusehdotuksissa oli useasti 
mainittuna karttatiedon liittäminen lupapäätökseen. Moni sanallisen palaut-
teen antajista ilmoitti, että lupareitti  tai  ainakin reitin kiertojen ohjeistus olisi 
hyvä saada kirjallisen selostuksen lisäksi myös karttaesityksenä. (Tiehallinto 

 2003)  Karttaesitys  miellettiin toiminnassa havainnollisemmaksi välineeksi. 
Sama aihe tuli ilmi  jo  vuoden  2001  kyselyssä, jossa karttamuotoista reittioh-
jetta kaivattiin. (Tiehallinto  2001)  

Toinen asia, joka asiakaskyselyiden sanallisissa vastauksissa tuotiin esille, 
oli lupakäsittelijöiden  virka -aikaa pidemmät työajat. Kiireellisiä lupia varten 
toivottiin mandollisuutta hakea lupaa iltaisin  ja  viikonloppuisin. (Tiehallinto 

 2003)  Molemmissa kyselyissä, vuosina  2001  ja  2003,  kiiteltiin Tiehallinnon 
erikoiskuljetuslupapalvelua  ja  erityisesti  sen  nopeutta. Palvelun toivottiin py -
syvän jatkossakin nopeana  ja  joustavana,  sillä  nykyisin erikoiskuljetusluvan 
saa huomattavasti nopeammin kuin Tiehallinnon palvelulupaus edellyttäisi. 
Myös hankkeessa tehdyissä asiantuntijahaastatteluissa lupakäsittelyn  au

-kioloaikojen  jatkaminen  klo  22  saakka  on  tullut  esille. Tämä  on  perusteltua, 
koska kuljetukset usein lähtevät liikkeelle  klo  19-22  välillä  ja  joskus kuljetus-
ta  aloitettaessa tulee tarve tehdä lupaan pieniä muutoksia johtuen kuljetetta-
vien kappaleiden dimensioiden muuttumisesta ennalta ilmoitettuun verrat-
tuna. Kuljetus ei voi lähteä liikkeelle,  jos  se  ei täysin vastaa haettua kulje-
tuslupaa. Tiehallinto  on  joustavasti hoitanut näitä muutoksia  virka -ajan 
jälkeenkin, mutta jatketun aukioloajan tulisi olla virallista  ja  säännöllistä. Toi-
nen vaihtoehto olisi kiireellisiä muutoksia varten hälytyspuhelimen käyttöön-
otto.  

3.2  Toimintaympäristön muutostekijät  

Yleisten logististen  ja  liiketoiminnan kehityssuuntausten mukaisesti myös 
erikoiskuljetuksissa suunnittelun aikajänne  on  lyhentynyt. Suuri  osa  erikois

-kuljetuksista  on  erilaisten työkoneiden siirtoja työmaiden välillä  ja  niissä tyy-
pillinen tilanne  on,  että kuljetustilaus  ja  kuljetus tapahtuvat samana päivänä. 
Silloin kuljetusyrityksellä ei ole  kovin  paljoa mandollisuuksia suunnitella toi-
mintojaan etukäteen. Sama koskee nostureiden  ja  metsäkoneiden kuljetuk - 
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sia.  Vaikka työmaat saattavat olla useita päiviä etukäteen tiedossa, työmai
-den  päättymisaika tarkentuu  usein samana päivänä kuin kuljetustarve. Siten 

myös erikoiskuljetusluvat tarvitaan mandollisimman nopeasti. Nykyinen lupi-
en käsittelyaika, noin kaksi tuntia  ja  usein nopeamminkin,  on  hyvä, mutta  jos 

 se  muuttuisi Tiehallinnon palvelulupauksen mukaiseksi eli kandeksi vuoro-
kaudeksi, aiheutuisi siitä tällä toimialalla ongelmia. 

Teollisuuden erittäin suurikokoisten tuotteiden projektikuljetuksissa suunnit-
telun aikajänne  on  huomattavasti pidempi  ja  toiminta kokonaisuutena erittäin 
suunnitelmallista. Kuljetusratkaisut suunnitellaan  jo projektin  aloituskokouk

-sessa,  koska kuljetusratkaisut  ja  -kustannukset ovat merkittävä tuotannon 
suunnitteluun vaikuttava tekijä. Ne vaikuttavat sekä tuotantopaikan valintaan 
että tuotesuunnitteluun siltä osin, kuinka monessa osassa tuote  on  kuljetet-
tava. Samoin tällaisen teollisuuden hankintatoimeen liittyvät kuljetukset ovat 
usein erikoiskuljetuksia. Teollisuuden tavoitteena  on  kuljettaa tuotteet niin 
valmiina  ja  siten suurena kuin mandollista, koska halutaan toisaalta välttää 
asennustyötä kohdemaassa  ja  toisaalta tuotteet sisältävät teollisuusyritysten 
ydinosaamista, joka halutaan tehdä  ja  valvoa itse korkean tuotelaadun var-
mistamiseksi. Kyse  on  siten teollisuuden näkökulmasta merkittävästä tuotan-
tostrategisesta päätöksenteosta, joka alihankintaverkoston kautta koskettaa 
kohtuullisen suurta yritysverkostoa. 

Projektitoimitusten  tuotteiden lisäksi teollisuus valmistaa runsaasti tuotteita, 
jotka edellyttävät joko ulkomittojen  tai  massan  vuoksi erikoiskuljetuksia. 
Esimerkkinä tästä voidaan mainita  Kalmar Industries  Oy Ab:n satamien  kon

-tinkäsittelyyn  liittyvien koneiden  ja  laitteiden valmistaminen, joiden kuljetuk-
set vientisatamiin ovat pääsääntöisesti erikoiskuljetuksia. Tälläkin toimialalla 

 on  tavoitteena kuljettaa tuote niin valmiina kuin mandollista asennusaikojen 
minimoimiseksi  ja  toisaalta korkean tuotelaadun varmistamiseksi. Vastaavia 
tuoteryhmiä ovat esimerkiksi Sandvikin kaivoskoneet  tai  ABB:n sähkömuun-
tajat.  Tällaisille yrityksille erikoiskuljetusten toimintaedellytykset  ja  toisaalta 
kustannustaso ovat suuren kuljetusvolyymin vuoksi merkittäviä tekijöitä liike- 
toiminnalle. Pääsääntöisesti tällaisten tuotteiden toimitukset tiedetään vähin-
tään viikko etukäteen, usein jopa neljä viikkoakin etukäteen. Tuotemuutokset 

 tai  ongelmat tuotteen testausvaiheessa saattavat aiheuttaa viivytyksiä tuo-
tannossa  ja  siten aiheuttaa kiiretilanteita kuljetukselle, kun yleensä laiva- 
aikataulut asettavat aikaikkunan tuotekuljetuksille. 

Globaalit  markkinat  ja  hankinta-alueet liittyvät myös erikoiskuljetuksiin siten, 
että teollisuuden kuljetuksissa ollaan usein tekemisissä kansainvälisten  kul

-jetusketjujen  kanssa. Suomessa kyse  on  pääsääntöisesti kuljetuksesta tuo-
tantolaitokselta satamaan. Siten erikoiskuljetus  on  myös tarkasti 
aikataulutettu, koska niiden  on  ehdittävä tiettyyn laivakuljetukseen. Tosin täl-
laiset kuljetusketjut ovat muutenkin tarkasti etukäteen suunniteltuja  jo  tuo-
tannonsuunnitteluvaiheessa. Lisäksi tällaiset tuotteet ovat usein  osa  suurem-
paa laitostoimitusta esim. paperiteollisuudessa  ja  siten kuljetustarve  on  tie-
dossa etukäteen. Toisaalta tilanne aiheuttaa vaatimuksia kuljetusketjulle si-
ten, että kuljetus  on  toteutettava suunnitelman mukaisesti  ja  silloin esim. 
erikoiskuljetusluvissa ei saa olla virheitä, joka saattaisi viivyttää kuljetusta  tai 

 estää  sen  suorittamista. Pääsääntöisesti lähtöpään, Suomen, infrastruktuuri 
 tai  erikoiskuljetuslupakäytäntö  ei rajoita merkittävästi valmistettavan tuotteen 

kokoa, kun taas kohdemaan kuljetusmandollisuudet ovat yleisempi kuljetus- 
ketjun suunnittelua rajoittava tekijä. 
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3.3  Toimintamallin kehittämistarpeet 

Erikoiskuljetuslupien käsittelyaika  on,  kuten  on  aikaisemminkin todettu, hyvä 
 ja  sellaisena  sen  on  toivottu pysyvän. Vastaavaa toimintaa ei alan  toimijoi

-den  mukaan ole muissa maissa. Tämä edellyttää riittäviä resursseja  erikois-
kuljetustiimiin,  että jatkossakin pystytään samaan  palvelutasoon  ja  jousta-
vuuteen. 

Nykyisiä  toimintamalleja  on  hyvä tarkastella kriittisesti  ja ohjeistaa lupakäsit-
tely  siten, että  se on  vakiintuneilla  toimintaperiaatteilla  toimiva prosessi. Ny-
kyisin  erikoiskuljetusryhmällä  on  käytössä yksi puhelin-  ja faksinumero  sekä 
yleinen  sähköpostiosoite erikoiskuljetukset©tiehallinto.  fl,  joita käyttäen lupi-
en hakijoiden toivotaan  asioivan.  Käytännössä useat asiakkaat ottavat yh-
teyden edelleen suoriin henkilökohtaisiin numeroihin  ja sähköpostiosoittei

-sun,  joka osaltaan vaikeuttaa  prosessimaisen lupakäsittelytoiminnan  kehittä-
mistä. Toisaalta  on  esiintynyt myös näkemyksiä, että yhteiseen  sähköpos-
tiosoitteeseen lupahakemuksen lähetettäessä  siitä ei tule mitään  kuittausta 

 ja  saattaa mennä useita päiviä, ennen kuin niitä käsitellään. Tulevassa toi
-mintamallissa  tulisi olla seuraavia ominaisuuksia:  

•  ohjataan yleisen  sähköpostiosoitteen  (tai  puhelinnumeron) käyttämi-
seen  ja ko. sähköpostiosoitteesta  hakemuksen vastaanotto  kuitataan 

 mandollisimman nopeasti  
• 	luvan  hakijalle tulisi ilmoittaa myös asiaa käsittelevän henkilön nimi, 

koska erityisesti suurikokoisissa  projektitoimituksissa kuljetusketjun 
 suunnittelu edellyttää useita  yhteydenottoja kuljetuslupien myöntä

-jään  ja  silloin  on  oleellista tietää asiaa hoitava  yhteyshenkilö  

Suurimmat  kehitystarpeet  liittyvät  tietojärjestelmiin  ja  niiden ylläpitämiseksi 
 kenttätyöskentelyyn.  Asiakkaille eli tässä tapauksessa  kuljetusyrityksille 

 käyttökelpoinen työkalu  kuljetusketjun  suunnitteluun olisi ohjelmisto, jossa 
voisi tarkastella erilaisilla kuljetusten  massoilla  ja dimensioilla kuljetusreittiä. 

 Myös  työpajaan  osallistuneet teollisuuden edustajat toivoivat käyttöönsä täl-
laista, esimerkiksi  verkkoversiona  toimivaa  työkalua,  jonka arvioitiin olevan 
myös  maksullisena  houkutteleva.  Ajantasaiseen tietojärjestelmään  pohjautu-
va ohjelmisto  on  oleellinen kuljetuksen suunnitteluun  ja  kustannuksiin vaikut-
tava tekijä. Ohjelmiston avulla kuljettaja voisi lisäksi vaikuttaa  akselipainoihin 
esim.  kuorman  sijoittelua optimoimalla  tai  valitsemalla sopivaa kalustoa  ja 

 siten tarkastella eri  reittivaihtoehtoja  etukäteen ennen  erikoiskuljetusluvan 
 hakemista. Esimerkiksi Englannissa kehitteillä oleva  ESDAL-järjestelmä ta-

voittelee tällaista toimintamallia. 

Toinen merkittävä näkökulma  lupakäsittelyn  tiedon hallintaan liittyen  on lu-
pakäsittelyn  perustana olevien tietojen oikeellisuus  ja päivittäminen.  Nykyisin 
luvassa annettu  kuljetusreitti  saattaa sisältää reittejä, joita  on  käytännössä 
mandotonta käyttää  ja  kun  kuljetusliike  pyytää niihin muutosta, tieto ei  päivity 

 järjestelmään, vaan sama virhe saattaa esiintyä seuraavalla kerralla uudel-
leen. Samoin  tietojärjestelmiin  pitää saada  paikannimet,  jotka  on  mandollista 
löytää joko kartalta  tai  maastosta. Esimerkiksi  siltavalvonnan  yhteydessä 
saattaa esiintyä siltojen  paikkatietoja,  joita ei  kartan  perusteella löydä. Tähän 
liittyen  kuljetusreitti  tulisi toimittaa myös  karttaesityksenä,  jolloin  osa  em.  on-
gelmasta poistuisi.  Koko lupakäsittelyprosessin  siirtäminen  sähköiseen  muo-
toon olisi yksi hyvä ratkaisu, jolloin  luvan ja reittikartan  voisi tarvittaessa 
siirtää sähköisessä muodossa suoraan autoon.  Erikoislupareitin  saaminen  
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navigaattorilaitteistoon siirrettävässä  muodossa auttaisi liikkumisessa erityi-
sesti kuljetuksen suorittajalle vierailla seuduilla. 

Erikoiskuljetusluvissa  pitäisi  tulla  mukana myös kuljetukseen liittyvää ohjeis-
tusta  ja  lainsäädäntötietoa.  Vaadittavat valot, merkinnät  ja  etuautojen  luku-
määrä ovat esimerkkejä tiedoista, jotka olisi syytä  tulla  erikoiskuljetusluvan 

 mukana. Esimerkiksi Ruotsissa  ko.  tiedot toimitetaan aina  luvan  mukana  ja 
 se on  koettu yleisesti hyväksi tavaksi. Suomessa Tiehallinto lähettää ohjeet 

uusille asiakkaille olettaen, että alan vakituisilla toimijoilla ne ovat tiedossa. 
Ohjeistuksen tehtävänä olisi toimia lähinnä muistilistana, jonka voisi antaa 
suoraan kuijettajille, joka varmistaa ennen kuljetuksen alkamista, että kaikki 
kohdat  on  otettu oikein huomioon. 

Maastotietojen  oikeellisuus  ja  päivittäminen erikoiskuljetusten reitinsuunnitte-
lun  järjestelmään  on  tärkeää. Nykyisin ei kuljetusliike voi olla  varma,  pystyy-
kö annettua reittiä käytännössä kuljettamaan. Massat  ja  korkeudet  pitävät 
melko hyvin paikkansa sähkölinjoja lukuun ottamatta, mutta leveyden suh-
teen saattaa  tulla  ongelmia, vaikka reitin pitäisi olla esim.  7  metrin kuljetuk-
selle mandollinen. Liikennemerkit, siltojen kaiteet (kaiteiden korkeus)  ja 

 viime vuosina yleistyneet keskikaiteet saattavat aiheuttaa ongelmia leveille 
erikoiskuljetuksille. Pituus saattaa aiheuttaa myös ongelmia erilaisissa liitty-
missä varsinkin,  jos  niissä  on  taideteoksia  tai  muita liittymän yliajettavuutta 
haittaavia esteitä. Käytännössä kuljetusliikkeet tekevät reittiin tutustumista  ja 

 mittaavat kriittisissä pisteissä reitin ulottumia, kun  on  kyse erittäin suuresta 
kuljetuksesta, mutta toisaalta tällaiset tiedot voisi olla myös erikoiskuljetus-
reiteistä valmiina. 

Esteitä, yleensä siltoja, kierrettäessä erikoiskuljetusluvissa ohjataan usein 
päätieverkon ulkopuolelle, jossa saattaa erityisesti talvella raskaille kuljetuk-
sille aiheutua vaaratilanteita. Periaate  on  hyvä, kun minimoidaan kiertomat-
kaa  ja  siten merkittävää kuljetusketjun kustannustekijää eli kuljetusmatkaa. 
Toisinaan kuljetusliikkeet käyttäisivät kokemukseensa perustuen pitempää 
kiertoreittiä, joka koetaan turvallisemmaksi. Siten erikoiskuljetusluvassa voisi 
olla tällaisiakin vaihtoehtoisia reittitarkasteluja valmiina. Tämä näkökulma 
olisi hyvä ottaa huomioon erikoiskuljetuslupien uutta tietojärjestelmää kehi-
tettäessä varsinkin, kun vähäliikenteisen tieverkon kuntoon ei ole oleellista 
parannusta luvassa. 

Siltavalvontamenettelyä  olisi myös syytä tarkentaa  ja  toimintamenetelmiä  tu-
lisi tarkastella kriittisesti. Nyt sillanvalvontaa pidetään yleisesti kalliina var-
sinkin, kun käytännön työhön suhtaudutaan usein välinpitämättömästi. 
Tähän liittyy vielä ristiriita siinä, että kuljetusyritys  on  vastuussa mandollisista 
vaurioista, vaikka luvassa ohjataan siltaa käyttävälle reitille  ja  valvoja tarkas-
taa ylityksen. Samoin usean kuljetuksen muodostaman ns. letkakuljetuksen 
osalta siltavalvonta koetaan usein kohtuuttoman kalliiksi. Lisäksi  on  esitetty 
näkemyksiä, että säännöt eivät ole samat kaikille kuljettajille. Toisaalta silta- 
valvonnan  on  myös todettu olevan selkeä käytäntö, joka  on  hyvin tiedossa 
etukäteen  ja  siten siitä ei ole haittaa. Siten tältä osin toimintamallia olisi syytä 
tarkastella seuraavia näkökohtia  ja  muodostaa selkeät pelisäännöt: 

•  periaatteet  ja  säännöt oltava yksiselitteiset  ja  kaikille toimijoille samat 
• siltavalvojien  ammattitaidon  ja  palveluasenteen  kehittäminen 
•  useaan yksikköön jaettujen kuijetusten kohdalla maksujen mandolli- 

nen kohtuullistaminen ylitettävää  ja  valvottavaa  siltaa kohti 
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Reitistölupien  käyttö  on  koettu erittäin hyväksi  ja  kustannustehokkaaksi  rat-
kaisuksi varsinkin, kun reitistölupiin  on  lisätty yleisimpiä lastauspaikkoja (tuo-
tantolaitoksia) eli nykyisin pystytään yhä enemmän erikoiskuljetuksia 
operoimaan reitistöluvilla. Niiden kehittäminen edelleen edistäisi tiettyjen kul-
jetusten operointia, esim. metsäkonekuljetuksissa olisi tarvetta myös vähälii-
kenteisen tieverkon saamiseen mukaan. Nostureiden siirtokuljetuksissa 
asialla  on  vielä suurempi merkitys,  ja  reitistölupa  olisi välttämätöntä saada 

 14  tonnin akselipainoille. Reitistölupien määräajan päättymisestä voisi myös 
ilmoittaa esim. kuukausi etukäteen, jotta niitä ei tarvitsisi uusia kiireessä vii-
meisenä päivänä. Uusiminen  on  luonnollisesti kuljetusliikkeiden asia, mutta 
tämä olisi hyvä lisäpalvelu nykyiseen nähden  ja  samalla vältettäisiin turhia 
kiiretilanteita. Muistutus riittävästi etukäteen antaisi kuljetusliikkeille myös 
sopivasti aikaa miettiä  koko luvan  tarpeellisuutta,  jos  yrityksen toiminta  tai 

 kuljetettavat tuoteryhmät  ja  siten lupatarpeet ovat muuttuneet. 
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4.1  lnfrastruktuurin  aiheuttamat ongelmat erikoiskuljetuksille 

Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena  on  selvittää erikoiskuljetuksiin liitty-
vää lupakäsittelyä sekä muodostaa lupaprosessin kehittämissuunnitelma. 
lnfrastruktuurinäkökulma liittyy kuitenkin niin keskeisesti erikoiskuijetusten 
reitin suunnitteluun  ja  käytännön toteutukseen, että tässä  on  kirjattu asian-
tuntijahaastatteluissa esille tulleita ongelmakohtia sekä arvioitu niiden vaiku-
tuksia lupakäsittelyyn. 

Työpajatyöskentelyssä erikoiskuljetusverkoston  merkityksen todettiin olevan 
kohoamassa. Tulevissa infrastruktuurin kehittämishankkeissa toivottiin, että 
lähiteollisuuslaitosten tarpeet otettaisiin paremmin huomioon. Myös suunnit-
telu tulevia tarpeita vastaavaksi koettiin tärkeäksi eli ettei tehtävällä kehittä-
mistoimenpiteellä ainakaan estetä tulevaisuudessa mandollisesti tarvittavan 
kuljetusväylän käyttöä. 

Kiertoliittymät 

Kiertoliittymien  aiheuttamat vaikeudet nousevat aina esille, kun tarkastellaan 
raskasta liikennettä. Erikoiskuljetuksissa kiertoliittymät korostuvat entises-
tään. Kiertoliittymät tulisi suunnitella siten, että ne ovat riittävän laajoja  ja  toi-
saalta ajettavissa cikaisemalla  tai  liikennevirtaa  vasten ajamalla. Kokemus-
ten mukaan uudemmat kiertoliittymät ovat  jo  melko helposti ajettavissa 
suurikokoisissakin kuljetuksissa  ja  usein selvitään muutamien liikennemerk-
kien poistamiselle. Mutta korkeiden  ja  leveiden  kuljetusten käyttämällä  tie

-verkolla  on  myös kiertoliittymiä, joissa  on  korotettu keskiosa  ja  erilaisia 
taideteoksia keskellä liittymää, jolloin erikoiskuljetuksille aiheutuu suuria on-
gelmia, jotka saattavat johtaa jopa pitkiin kiertomatkoihin. Oleellista  on,  että 
kiertoliittymää suunniteltaessa otetaan pääväylillä huomioon normaalia  mo

-duuliyhdistelmää  suurempien ajoneuvojen liikkuminen. 

Reunakivet  muodostavat ongelman erikoiskuljetuksille  ja  usein tämä ongel-
ma liittyy myös kiertoliittymiin. Reunakivet saattavat olla  15 cm  korkeita  ja te

-räväreunaisia  ja  silloin suurilla massoilla yli ajettaessa tuloksena  on  lähes 
poikkeuksetta rengasrikko.  Eli  reunakivet  tulisi olla viistettyjä siten, että yliajo 

 on  mandollista. Kaupunkialueilla vastaava ongelma liittyy yleisesti risteys- 
alueisiin. Paikoissa, joissa infran pitäjä  on  tehnyt yhteistyötä erikoiskuljetus

-ten  suorittajien  tai  niiden asiakkaiden kanssa kiertoliittymiä  ja  muita 
kivetyksiä suunniteltaessa,  on  usein saavutettu erikoiskuljetustenkin kannal-
ta hyviä ratkaisuja. Esimerkiksi  Kalmarin Tampereen  tehtaiden läheisyydes-
sä sijaitsevassa Partolan liittymässä  on  toimittu näin  ja  lopputulos  on  hyvä. 

Liikennemerkit  ja  portaalit 

Liikennemerkkien sijoittelussa  tulisi ottaa huomioon dimensioiltaan normaa-
lia moduuliyhdistelmää suurempien ajoneuvojen liikkuminen. Sopivalla lii-
kennemerkkien sijoittelulla erityisesti risteysalueilla voitaisiin suuresta osasta 
liikennemerkkien poisto-  ja  takaisinlaittotyöstä  päästä eroon. Lisäksi liiken-
nemerkkien kiinnitystä tulisi kehittää erikoiskuijetusten yleisesti käyttämillä 
reiteillä. Nykyinen holkkiratkaisu toimii kesäaikaan hyvin, mutta talvella ne 
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jäätyvät  ja  niitä joudutaan poistamaan katkaisemalla. Ajan kuluessa tällaiset 
liikennemerkit eivät aina ole enää niiden alkuperäistä tarkoitusta vastaavas-
sa kunnossa. 

Kaupunkialueet  ja  erityisesti pääkaupunkiseutu ovat liikennemerkkien osalta 
ongelmallisia. Tiehallinto saattaa vielä erikoiskuljetusten tarpeet ottaakin 
huomioon, mutta kaupunkialueilla liikennemerkkien sijoittelussa ei juurikaan 
näitä asioita oteta huomioon  ja  tuloksena  on  vaikeasti liikennöitävä liikenne-
merkkiviidakko. 

Portaalit  muodostavat esteitä erityisen suurille kuljetuksille. Tältä osin eri-
koiskuljetusten toimintaympäristöä voisi edistää sekä asentamalla puolipor -
taaleja, jotka ovat kierrettävissä toiselta puolelta, että helpottamalla niiden 
nostamista erilaisia nivelratkaisuja kehittämällä. Käytännössä kuitenkin eri-
koiskuljetusten kannalta hankalammat ratkaisut ovat yleistyneet, kun portaa-
leissakin  on  erilaisia ristikkorakenteita, jotka  on  poistettava kokonaan, mikä 
vaatii usein jopa kanden nosturin käyttöä. Sama koskee uusia opastetauluja, 
joiden purkaminen  on  aiempaan putkimallin perustuviin  ratkaisuihin verrattu-
na vaikeaa  ja  työlästä.  Sen  lisäksi, että niiden poistaminen vaatii aikaa  ja  ai-
heuttaa lisäkustannuksia, niiden takaisinlaittamisessa esiintyvien ongelmien 
vuoksi saattaa opasteiden käytettävyys heikentyä.  

Si I  lat  

Siltojen kunnon heikkeneminen  on  yleisesti tunnettu tosiasia Suomen tiever
-kolla ja  juuri sillat aiheuttavat usein pitkiäkin kiertomatkoja erikoiskuljetuksil
-le.  Osa  ongelmista olisi mandollista ratkaista toimintamalleja kehittämällä. 

Kuljetusyrityksille  olisi tärkeää tietää siltojen kantavuustietoja, koska suunnit-
telulla voidaan vaikuttaa myös käytettäviin akselipainoihin. Esimerkiksi 
kuorman sijoittelulla  tai  kuijetuskaluston  valinnalla voidaan vaikuttaa merkit-
tävästikin aiheutuneisiin akselipainoihin  ja  siten kuljetusyritys voisi  jo  kulje-
tuslupaa hakiessa optimoida tällaisia ominaisuuksia,  jos  olisi etukäteen 
tiedossa eri siltojen kantavuuksista. 

Siltojen alikulkukorkeuksissa vaikuttaa olevan käytännössä suuriakin  var
-muusvaroja,  jotka aiheuttavat kiertomatkoja  ja  mandollisesti joudutaan  ras

-kailla kuljetuksilla  liian pienille teille. Tämän ongelman ratkaiseminen edellyt-
täisi  luvan  myöntäjältä  tarkkaa maastotyötä, jotta voitaisiin ilmoittaa todelli-
nen maksimikorkeus, jolla  sillan  voi alittaa  ja  mandollisesti myös kohta, josta 

 sen  voi alittaa. Toisaalta  on  tullut  esille näkemyksiä, että pitävätkö siltojen 
alituskorkeudet paikkansa päällystystöiden jälkeen esimerkiksi moottoriteillä 
eli korkeus ei olisikaan riittävä. Yhteenvetona tästä voidaan todeta, että tar-
kat siltojen alituskorkeustiedot olisivat tärkeitä erikoiskuljetusten reittejä 
suunniteltaessa. 

Kiertomatkojen  lisäksi sillat aiheuttavat kustannuksia siltavalvontamaksujen 
muodossa. Kyse saattaa olla kokonaisen kuljetusketjun kannalta erittäin 
merkittävästä kustannuserästä. Kuljetusmatka saattaa sisältää esimerkiksi 

 15  siltaa  ja jos  kuljetettava tuote  on  jaettu viiteen kuljetukseen, siltavalvon-
tamaksuista muodostuu huomattava kustannuserä, kun jokaisesta  sillasta ja 

 kuljetusyksiköstä  peritään  312  euron  maksu. Siten olisikin tarkasteltava, voi-
siko sillanvalvontaa vaativien kuljetusten painorajoja nostaa  tai  voisiko  sil

-anvalvontamaksujen  osalta soveltaa kuljetusletkakohtaista maksua, kun 
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käytännössä  sillanvalvoja  kuljettajien kokemuksen mukaan harvemmin tekee 
paikanpäällä mitään. Tosin usean kuljetuksen muodostamassa  letkassa  on 

 yleensä erilaisia  kuormia  ja massoja  eli asia ei ole aivan yksiselitteinen.  Jos 
 silloissa  suoritetaan mittauksia  tai  ne todella joudutaan  valvotusti  ylittämään, 

 on  myös maksu perusteltu, mutta  nykykäytännössä  todellinen toiminta koe-
taan usein välinpitämättömäksi. Lisäksi  on  tullut  esille kokemuksia, että  sil-
lanvalvontamaksua  ei kaikilta aina peritä, vaikka kuljetus nykyisillä määräyk-
sillä sitä  edellyttäisikin.  Tällainen toiminta vääristää kilpailua, kun jotkin tahot 
saattavat  selittämällä  selvitä ilman kustannuksia  sillan ylityksistä.  Tällaisissa 
lupa-asioissa pitää olla erittäin selkeät  ja  yhtenäiset pelisäännöt, joiden mu-
kaan myös aina toimitaan.  

4.2  Infrastruktuuri  ja erikoiskuljetuslupaprosessi 

Erikoiskuljetusluvissa  annettu  kuljetusreitti  ei aina ole tarkoituksenmukainen. 
Esteistä ei aina ole tietoa eli ei voida olla varmoja, pääseekö reittiä todelli-
suudessa kulkemaan suunnitellulla kalustolla  ja  kuormalla. Kuljetuksia paljon 

 suorittavilla  yrityksillä  on  kokemuksen tuomaa tietoa oman  toimialueen  infra
-struktuurista  ja  siitä mistä käytännössä  on  erikokoisilla kuljetuksilla  ajettava. 

Suuremmissa  projektikuljetuksissa kuljetusliikkeet  tekevät etukäteen kenttä-
työtä, jossa mitataan erilaisten reittien ulottuvuuksia  ja  esteitä, koska kyse 

 on  merkittävästä  kuljetuskustannuksiin  vaikuttavasta tekijästä. Usein tällaisia 
selvityksiä tehdään  jo  kuljetuksen  tarjousvaiheessa.  

Ongelmia aiheuttavat usein esteiden, kuten siltojen, kiertäminen.  Erikoiskul-
jetusluvissa  olevat reitit pyrkivät usein kiertämään esteen mandollisimman 
läheltä. Tämä  on  luonnollisesti hyvä perusperiaate välttää turhaa  kiertomat-
kaa,  mutta käytännössä saatetaan joutua  raskailla  tai  muuten erittäin suuri-
kokoisilla  kuljetuksilla  teille, jotka ovat  alimmissa talvihoitoluokissa.  Tämä 
saattaa aiheuttaa erityisesti talviaikaan vaaratilanteita, kun ajetaan erittäin 
suurella  kuljetuksella  pienellä tieverkon osalla, jonka profiili  on  kuljetuksen 
kannalta vaikea  ja liukkaudentorjunta  saattaa olla puutteellista. Siten  erikois-
kuljetuslupien  reitistä pitäisi  Tiehallinnon  järjestelmässä olla enemmän oike-
aa  maastotietoa,  että tällaisia  ongelmatilanteita  ei tulisi. 

Toisinaan tulee vastaan tilanteita, että annettu  kuljetusreitti  on  aivan mando-
ton. Joissakin tapauksissa annettu  kuljetusreitti  johtaa  umpiperään,  josta  on 

 melko haastavaa  tulla erikoiskuljetuksella  pois. Tällaisia paikkoja  on  useita 
Suomessa  ja  alueella operoivat  kuljetusliikkeet  yleensä tietävät tällaiset pai-
kat  ja  siten osaavat pyytää muutosta reittiin ennen kuljetuksen alkamista. 
Käytännössä tällaisten virheiden korjaukset eivät  päivity Tiehallinnon  järjes-
telmiin  ja  sama ongelma esiintyy toistuvasti. Myös  erikoiskuljetuksen  suorit-
tamiseen annettujen reittien vaihtelua pidetään  ongelmallisena,  sillä 

 kuljettajien koetaan harvoin saavan  helpoimman  reitin kanden pisteen välille. 
 Tietojärjestelmistä  tulisikin olla saatavissa  ajantasainen tieverkkotieto  siten, 

että  erikoiskuljetusreitti  olisi  optimoitu  kuljetuksen suorituksen kannalta. 
Oleellista olisi saada suunnittelussa  käytettävään tietojärjestelmään  oikeat 
tiedot käytettävästä  infrastruktuurista.  Esimerkiksi  työpajaan  osallistuneet 
teollisuuden edustajat olivat osaltaan halukkaita tuomaan paikallista tietä-
mystä tien pidon  ja erikoiskuljetustoiminnan  hyödyksi.  

Tiehallinto  on  määritellyt  7x7  metrin  kuljetusreitistön,  jolla pitäisi pystyä ky- 
seisen kokoisilla  kuljetuksilla  operoimaan. Käytännössä kuitenkin liikenne- 
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merkit, opasteet  ja  erilaiset liittymät rajoittavat suurten kuljetusten kulkua rei-
tillä. Siten kuljetusyrityksen  on  itse tehtävä kuljetusreitin tutkimusta etukä-
teen, jotta osataan arvioida tarvittavat liikennemerkkien poistot sekä lankojen 
nostot etukäteen. 

Kaupunkien  ja  kuntien tieverkon reitti pitäisi saada automaattisesti mukaan 
erikoiskuljetuslupaan. Nyt joidenkin kaupunkien  ja  kuntien läpiajo  on  varmis-
tettava kaupunki-  ja  kuntakohtaisesti  erikseen. Tiehallinnolla  on  tältä osin työ 
käynnissä  ja  siinä yhteydessä sopimukset kaupunkien  ja  kuntien tieverkon 
käytöstä uudistetaan. Tästä  on  tulossa myös jatkuvaa toimintaa eli sopimuk-
set myös päivitetään jatkossa säännöllisesti. 

Yksityistiet  liittyvät pääasiassa erilaisten työkoneiden kuljetuksiin  ja  ovat ker-
taluonteisia kuljetustapahtumia. Näiden tieosuuksien käyttö pitää sopia  tie-
nomistajien  kanssa erikseen eli  se  ei kuulu Tiehallinnon toimialaan. Työko-
nekuljetusten osalta  on  tullut  esille yksityisteiden käytön vaikeutuminen. 
Tämä  on  selkeästi liitettävissä yksityisteiden ylläpidon valtion rahoituksen 
vähenemiseen, jonka seurauksena  on  tälle tieverkon osalle  tullut  paljon käy-
tön esteitä  ja  toisaalta raskaalla kalustolla liikuttaessa vahingonkorvausvaa-
timukset aiheutuneista vahingoista ovat yleistyneet.  

4.3  Kaupunkien  ja  kuntien tieverkko  

Asiantuntijahaastatteluissa  korostettiin yleisesti Tiehallinnon sekä kaupunki-
en  ja  kuntien välistä yhteistyötä  ja  vuoropuhelua erikoiskuljetusreittien suun-
nittelussa.  Alan toimijoiden  näkökulmasta näyttää siltä, että kaupunkien  ja 

 kuntien alueella ei tällaisia asioita oteta lainkaan huomioon. Poikkeuksina 
voidaan mainita  Pori  ja  Rauma, joissa  on  suurikokoisia tuotteita valmistavien 
tuotantolaitosten  ja  satamien liikenneyhteydet suunniteltu siten, että erikois-
kuljetukset pääsevät estettä kulkemaan. Pääkaupunkiseudulla tällaista ei ole 
havaittavissa, vaan suuri haaste onkin tärkeimpien liikenneväylien pitäminen 
avoimena. Esimerkiksi Vuosaaren sataman liikenneyhteyksistä  on  tulossa 
erikoiskuljetusten kannalta vaikeat, kun joudutaan kulkemaan kiertoteitä pit-
kin. Tilanne  on  huolestuttava, koska kyse  on  satamasta, jonka valmistuttu-
aan pitäisi olla volyymiltaan Suomen suurin satama  ja  siten voidaan olettaa 
myös erikoiskuljetuksia kulkevan Vuosaaren sataman kautta. Tosin sataman 
painopiste tulee olemaan suuryksiköiden käyttöön perustuvassa kuljetusjär-
jestelmässä  ja  silloin suurikokoiset yksiköimättömät kappaleet eivät ilmeises-
ti tule olemaan  kovin  merkittävässä roolissa. 

Kiertoliittymien  suunnittelussa kaupunkien  ja  Tiehallinnon  välinen vuorovai-
kutus olisi toivottavaa, ettei niitä suunniteltaisi liian ahtaiksi. Haastateltavat 
korostavat, että olisi tärkeää määritellä suurten  ja  raskaiden kuljetusten kan-
nalta tärkeimmän reitit  ja  suunnitella valitut väylät mandollisimman esteettö-
miksi.  Eli  joka paikkaan ei tarvita leveitä  ja  esteettömiä  yhteyksiä. 







48 	 Erikoiskuljetustoiminnan asiakastarpeet  
TOIMINTAMALLIEN  KEHITTÄM ISSUUNNITELMA  VUOSILLE  2007-2011  

Toinen näkökulma vuorovaikutuksen kehittämiseen  on  tieinfrastruktuuriin  liit-
tyen alan  toimijoiden  (kuljettajat  ja  teollisuus) mukaan ottaminen suunnittelu

-prosesseihin.  Paikallisesti tällaisesta yhteistyöstä  on  tullut  esille hyviä 
esimerkkejä tapauksista, jossa paljon  erikoiskuljetuksia  aiheuttavan tuotan-
tolaitoksen lähellä tieverkon rakennustöissä  on  otettu huomioon  erikoiskulje

-tusten  tarpeet  ja  siten  on  saatu toimivia ratkaisuja aikaiseksi. Tällainen toi-
mintamalli tulisi saada toimivaksi valtakunnallisesti, jotta ei  rakennettaisi  es-
teitä  merkittävimmille erikoiskuljetusreiteille.  Myös tutkimuksen yhteydessä 
järjestettyyn  työpajaan  osallistuneet teollisuuden edustajat ilmaisivat kiinnos-
tuksensa olla mukana  erikoiskuljetustoiminnan  kehitystyössä esimerkiksi 
työryhmän jäsenenä. Useimmiten  erikoiskuljetusten  sujuvuuden huomioon 
ottaminen ei edes lisää kustannuksia  esim. kiertoliittymien  ja  erilaisten  kive-
tysten  rakentamisessa. Tärkeää olisi, että otetaan huomioon myös normaa-
lia  moduuliajoneuvoyhdistelmää  suurempien ajoneuvojen liikkuminen  tiever

-kolla.  Sama koskee kaupunkien  ja  kuntien  katuverkkoa,  jotka olisi myös saa-
tava samanlaiseen  suunnitteluprosessiin  mukaan. 

Yhteenvetona suositellaan siis  kandentyyppistä  vuorovaikutusta:  
• erikoiskuljetustyöryhmä  lainsäädännön  ja  alaan liittyvien toiminnallis-

ten  näkökulmien  esille  tuomiseksi  ja  kehittämiseksi sekä vuoropuhelu 
 tieinfrastruktuurin  pitäjän kanssa  

•  alan  toimijoiden  kuuleminen  ja osallistaminen  ainakin paikallisesti ta-
pauskohtaisesti tieverkon rakennus-, parannus-  ja kunnossapitotoi-
menpiteitä linjattaessa ja  suunniteltaessa.  

5.3  Tienpitäjän  ja  elinkeinoelämän tavoitteiden kohtaaminen 

Tienpitäjän  tavoitteena  on  turvata kilpailukykyiset  ja kustannustehokkaat  kul-
jetukset  ja  siten luoda elinkeinoelämälle hyvät toimintaedellytykset Suomes-
sa.  Erikoiskuljetusten  näkökulmasta  erikoiskuljetustiimin  muodostaminen  ja 

 siihen liittyvän toiminnan kehittäminen vastaa hyvin alan  toimijoiden  tarpei-
siin  ja  palvelutason koetaan olevan nykyisin hyvällä tasolla, vaikka lukuisia 

 kehittämiskohteitakin  on  edellä esitetty.  

Erikoiskuljetuksiin  liittyvän  tietojärjestelmän  kehitys  on  Tiehallinnossa  käyn-
nissä  ja  arvioiden mukaan uusi järjestelmä olisi käytössä vuoteen  2009 

 mennessä. Tämä tulee parantamaan  lupakäsittelyn  toimintaedellytyksiä 
huomattavasti verrattuna nykyiseen vanhentuneeksi koettuun  tietojärjestel-
mään. Tietojärjestelmän  kehitystyöhön voisi olla  Tiehallinnolle  hyödyllistä 
kutsua joitakin merkittävimpiä (eniten lupia  hakevia  tai  suurimpia) kuljetus- 
liikkeitä työryhmään suunnittelemaan alan tarpeita mandollisimman hyvin 
vastaavaa  tietojärjestelmää.  Silloin olisi mandollista nostaa esille tässä selvi-
tyksessä  esiintyneitä yksityiskohtaisempia asiakastarpeita,  jotka voitaisiin 
ratkaista  tietojärjestelmien  avulla.  
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Kansainvälisissä kuljetusketjuissa Suomen erikoiskuljetuslupatoiminta  ja  inf-
rastruktuuri vientisatamiin, Helsinkiä lukuun ottamatta, ei pääsääntöisesti  ra-
joita tuotteen kuljetusmandollisuuksia. Yleensä  sen  kokoiset tuotteet, joita 
voidaan valmistaa, pystytään myös Suomessa kuljettamaan. Ongelmat tule-
vat useimmiten kohdemaassa, jossa infrastruktuuri ei ole riittävää, ei ole  kul

-jetuskalustoa  tai erikoiskuijetusluvan hakuprosessi on  erittäin byrokraattinen 
 ja  paljon aikaa vievä. Siten erikoiskuijetusten osalta voidaan todeta tienpitä-

jän  ja  elinkeinoelämän tarpeiden kohtaavan kohtuullisen hyvin, kunhan pide-
tään huoli siitä, että pääväylät vientisatamiin pidetään mandollisimman 
avoimina  ja  siten erikoiskuljetuksillakin operoitavissa.  

5.4  Erikoiskuljetuslupatoiminnan  merkitys  

Erikoiskuljetuslupatoimintaa  tarkasteltaessa  ja  oikeaa palvelutasoa määritel-
täessä  on  aiheellista esittää kysymys, mitä vaikutuksia  sillä  on,  jos  lupakäsit-
telyprosessi  ei toimi  tai  jos  lupaa ei saada käsiteltyä kohtuullisessa ajassa. 
Erikoiskuljetuksilla  on  keskeinen merkitys elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
sille. Erityisesti metalli-  ja  rakennusteollisuudessa  on  paljon kuljetuksia, joita 
ei normaalimittaisella kuijetuskalustolla pystytä kuljettamaan. Siten joustavat 

 ja  kustannustehokkaat kuljetusratkaisut  myös suurikokoisten  ja  erityisen pai-
navien tuotteiden kuljetuksissa  on  merkittävä tekijä teolliselle toiminnalle 
Suomessa.  

Sen  lisäksi, että erikoiskuljetustoiminta  ja  erikoiskuljetuslupien  saanti  on 
 merkittävä toimintaedellytys,  se on  tärkeä myös kustannusten kautta.  Jos 

kuljetusratkaisut  muuttuvat liian kalliiksi  tai  vaikeiksi toteuttaa teollisuuden 
näkökulmasta, vaikuttaa  se  nykyisessä globaalissa toimintaympäristössä 
tuotantopaikan valintaan. Luonnollisesti tuotantopaikan valintaan vaikuttavat 
monet muutkin tekijät, kuten tuotantokustannukset, työvoiman saatavuus  ja 

 hinta, erilaiset laatutekijät sekä tuotteen loppuasiakkaan sijainti, mutta  logis
-tisten  tekijöiden merkitys  on  kasvanut  ja  siten suurikokoisia tuotteita valmis-

tavan teollisuuden näkökulmasta erikoiskuljetusten toimintaedellytyksillä  ja 
 kustannuksilla  on  kasvava merkitys tuotantopaikan valinnassa. Teollisuus 

pyrkii valmistamaan tuotteet niin valmiina kuin mandollista tuotelaadun  ja 
 tuotantokustannusten optimoimiseksi. 

Erikoiskuljetuslupakäsittelyn  hidastuminen nykyisestä aiheuttaisi ongelmia 
nykyisessä toimintaympäristössä, jossa suunnittelun aikajänne  on  jatkuvasti 
lyhentynyt sekä tarve joustavaan  ja  nopeaan reagointiin asiakastarpeisiin  on 

 kasvanut. Siten nykyistä huomattavasti hitaampi erikoiskuijetusten käsittely- 
prosessi vaikeuttaisi teollisuuden logistista toimintaa. Teollisuuden suunnitte-
lun aikajänne  on  tosin pitempi  ja  toiminta suunnitelmallista, joten seuraukset 
eivät olisi niin vakavia, koska kuijetuslupien tarpeeseen voidaan varautua 
etukäteen. Erilaisten työkoneiden  ja  nostureiden  liikkumisen osalta tilanne 
olisi kriittisempi, koska niiden siirtotarve selviää yleensä samana päivänä, 
kun pitäisi  jo  kuljettaa  tai  siirtoja  on  useita päivässä. Silloin tällaisten konei-
den  ja  laitteiden kuljettaminen ei olisi mandollista  tai  sitten  se  aiheuttaisi kul-
jettamista ilman lupaa, joka taas  on lainvastaista  ja  osaltaan edistäisi 
epätervettä kilpailua toimijoiden välillä. 

Tämän perusteella  on  erittäin tärkeää, että erikoiskuljetusten lupakäsittely 
toimii tehokkaasti  ja  nopeasti. Yksi mandollisuus tämän varmistamiseksi  on 

 riittävien resurssien lisäksi reitistölupien kehittäminen siten, että yksinkertai- 
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set  ja  normaalit  erikoiskuljetukset,  joita suuri  osa  erikoiskuljetuksista  kuiten-
kin  on,  voitaisiin hoitaa vuoden kerrallaan voimassa olevilla  reitistöluvilla.  Sil-
loin  Tiehallinnon lupakäsittelyssä  voitaisiin keskittyä enemmän suunnittelua 

 edellyttävien vaativampien projektikuljetusten  suunnitteluun  ja  niiden toimin-
taedellytysten parantamiseen.  
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6  PÄÄTELMÄT  

Erikoiskuljetuksilla  on  erittäin suuri merkitys Suomen elinkeinoelämälle, 
vaikka niiden osuus tavarakuijetusten kuljetussuoritetta tarkasteltaessa on-
kin melko pieni. Erikoiskuljetukset ovat usein keskeinen  osa  teollisuuden 
tuotantoprosessia sekä hankintatoimen että lopputuotteiden kuijetusten kan-
nalta  ja  siten erikoiskuljetustoiminnalla  on  huomattava merkitys teollisuuden 
kilpailukyvylle. Toimivat kuljetukset ovat myös yksi tuotannollisen toiminnan 
perusedellytys, jolla  on  merkitystä tuotantopaikan valintaa tehtäessä nykyi-
sessä globaalissa toimintaympäristössä. Osalla teollisuusyrityksistä erikois-
kuljetukset muodostavat toiminnan kriittisen ehdon,  sillä  ilman toimivia eri-
koiskuljetuksia yritysten ei olisi mandollista harjoittaa liiketoimintaansa Suo-
messa. Erikoiskuljetuksia tarvitsevien suurten tuotantolaitosten  ja  yritysten 
varassa  on  myös suuri joukko alihankkijoita, joiden toiminta  on  epäsuorasti 
sidoksissa erikoiskuljetusten toimivuuteen. 

Erikoiskuijetustoiminnassa Tiehallinnolla  on  keskeinen rooli lupia myöntävä
-nä  viranomaisena. Toisaalta Tiehallinto vastaa tieverkon kehittämisestä  ja 

 ylläpidosta. Lisäksi erikoiskuljetusasiakkaat ovat Tiehallinnon näkökulmasta 
erityinen asiakasryhmä, koska niiden tarpeet eroavat muiden kuijetusten  tar

-vitsijoiden  ja  palveluntuottajien  tarpeista. Tiehallinto  on  kehittämässä erikois-
kuljetuslupatoimintaa palvelemaan alan toimijoiden tarpeita entistä parem-
min. 

Erikoiskuijetuslupien  myöntäminen toimii nykyisin prosessina erittäin tehok-
kaasti  ja  nopeasti, joka  on  todettu erilaisissa asiakastyytyväisyystutkimuksis

-sa ja  myös tämän hankkeen asiantuntijahaastattelujen perusteella.  Alan 
 toimijoiden  näkökulmasta tärkeintä  on,  että palvelutaso pysyisi nopeuden 

suhteen nykyisellä tasolla, koska suunnittelun aikajänne  on  yleisen globaalin 
logistisen  trendin  mukaisesti lyhentynyt  koko  ajan  ja  suuri  osa  erikoiskuije-
tuksista  tapahtuu hyvin nopeasti tilauksen jälkeen. Erittäin suurikokoisten 
tuotteiden projektikuljetukset toimii huomattavasti pidemmän suunnittelun ai-
kajänteen mukaan  ja  niissä ei palvelunopeus ole yhtä kriittinen tekijä kuin 
normaaleissa erilaisten työkoneiden  tai  nostureiden siirroissa.  Tosin varsi-
nainen kuljetustehtävä  on  tarkasti aikataulutettu  ja  usein laivojen aikataulut 
määrittävät takarajan kuljetuksen suorittamiselle. Silloin mandolliset kuljetus- 
tehtävää aloitettaessa vastaan tulevat muutostarpeet tulisi olla mandollista 
käsitellä nopeasti. Lisäksi erilaiset viivytykset tuotannossa  tai  tuotteen  tes

-tausvaiheessa  saattavat aiheuttaa kiiretilanteita myös erittäin suunnitelmalli-
sessa teollisessa toiminnassa. Yksi ratkaisu tehokkaan toiminnan varmista-
miseksi  on  vuoden kerrallaan voimassa olevien reitistölupien kehittäminen 
siten, että suurin erikoiskuljetuslupahakemusten  massa  voitaisiin hoitaa rei-
tistölupien kautta  ja  silloin erikoiskuljetustilmi voisi keskittyä vaativampien 
erikoistapausten suunnitteluun  ja  käsittelyyn. 
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Erikoiskuljetuslupatoiminnan  kehittämiseen liittyy myös Euroopan unionin 
laajuisen harmonisoinnin näkökulma. Euroopan  komission  julkaisemassa 
selvityksessä erikoiskuljetukset  on  myös tunnistettu tärkeäksi osaksi elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä EU:n alueella,  ja  että  sillä  on  myös huomatta-
va taloudellinen merkitys.  EU -tasolla tavoitteena  on  harmonisoida erikoiskul-
jetuksiin  liittyvä lupakäytäntö  ja  erilaiset tekniset määräykset, että kansainvä-
lisissä kuljetusketjuissa operointi helpottuisi  ja  olisi eri maissa yhdenmu-
kaista. Ongelmaksi  on  myös havaittu erittäin pitkä käsittelyaika lupaproses-
sissa eri maissa. Suomen osalta esitetyt näkökulmat  ja  harmonisointi -ta-
voitteet eivät aiheuta juurikaan muutoksia nykyiseen toimintaan  ja  monet 
esitetyt kehittämiskohteet  on  Suomessa  jo  toteutettu  tai  ollaan toteuttamas-
sa. 

Merkittävä kehityskohde erikoiskuljetuslupatoiminnassa  on  tietojärjestelmän 
 kehitys. Järjestelmän tulisi olla sellainen, että  se  palvelisi mandollisimman 

hyvin erikoiskuljetusreitin suunnittelua  ja  toisaalta sisältäisi luotettavaa tietoa 
infrastruktuurista,  ja  siten erikoiskuljetusten reittimandollisuuksista. Nykyisin 
tieto ei erikoiskuljetuksia operoivien kokemuksen mukaan ole aina luotetta-
vaa  ja  korjauksia joudutaan tekemään. Tietojärjestelmässä voisi olla myös 
mandollisuus, että asiakkaat voisivat tehdä itse erilaisia reittitarkasteluja eri- 
kokoisilla kuljetuksilla. Vastaavasta järjestelmästä  on  hyvänä esimerkkinä 
Englannissa kehitystyön  alla  oleva ESDAL-järjestelmä, johon tällainen mah-
dollisuus tulee. Tällä  on  merkitystä kuljetuksen suunnittelun  ja  hinnoittelun 
kannalta, koska käytettävä kuljetusreitti  on  merkittävä kuljetusketjun hinnoit-
teluun vaikuttava tekijä. Nykyisessä tilanteessa reitin ennakkosuunnittelu pe-
rustuu kuljetusyrityksen kokemukseen  ja  joissakin tapauksissa haettuihin 
ennakkolupiin, joiden tarkoituksena  on  tarkastella kuljetukselle tulevaa reittiä 

 jo  suunnittelu-  ja  tarjousvaiheessa. 

Erikoiskuljetuslupakäsittely  tulee kaikilta osin prosessoida siten, että siihen 
 on  selkeät periaatteet, joita noudatetaan aina. Näin  se  periaatteessa toimii  jo 

 tällä hetkellä, mutta esiintyneiden näkemysten perusteella voidaan todeta 
olevan tarvetta prosessien selkeyttämiseen  ja  selvien toimintaohjeiden  laa-
timiseen. Esimerkiksi sillanvalvonta  on  yksi erikoiskuljetuslupatoimintaan liit-
tyvä erityispiirre, joka  on  periaatteessa selkeästi määritelty toimintamalli, 
mutta  sen  käytännön toteutuksessa  on  vaihtelua. Erikoiskuljetuslupatoiminta 

 on  suhteellisen helppo prosessoida  ja  muodostaa selkeät toimintamallit, 
koska erikoiskuljetuksiin liittyy paljon lainsäädännöstä tulevia määräyksiä  ja 

 rajoituksia. Siten toimintakehykset  on  jo  valmiiksi selkeästi määriteltyjä  jo 
 lainsäädännön kautta  ja  kyse  on vain  siitä, että toimintamallit ovat selkeät  ja 

 tiedossa,  ja  että niitä noudatetaan kaikkien toimijoiden kohdalla samalla ta-
valla. 
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lnfrastruktuuri  on  erikoiskuljetusten  käytännön toteutukseen oleellisesti vai-
kuttava tekijä. Vaikka tässä hankkeessa ei  infrastruktuuritarpeita  varsinai-
sesti  selvitettykään, infrastruktuurinäkökulma  tulee vahvasti esille toiminnan 

 kehitystarpeita  tarkasteltaessa.  Erikoiskuljetuksille  on  tärkeää, että tiettyjä 
 pääväyliä  pitkin olisi mandollista operoida normaalia  ajoneuvoyhdistelmää 
 suuremmilla  kuljetuksilla.  Silloin  on  tärkeää kiinnittää huomiota liikenne- 

merkkien  ja  portaalien  sijoitteluun sekä  kiertoliittymien  ja  erilaisten  reunaki-
veysten  suunnitteluun. Suurin haaste  on  kaupunkialueilla, joiden alueella yh-
teydet  vientisatamiin  on  tärkeää pitää myös  erikoiskuljetuksilla  liikennöi

-tävässä  kunnossa.  Pori on  hyvä esimerkki satamasta, joka  on  helposti 
saavutettavissa  kaiken  kokoisilla  erikoiskuljetuksilla,  kun taas  Helsinki on 

 nykyisin erittäin vaikea liikenneyhteyksien kannalta.  lnfrastruktuuriasioissa 
 on  suuri tarve vuorovaikutuksen kehittämiselle, jotta myös  erikoiskuljetusten 
 näkökulma tulee riittävän hyvin  otetuksi  huomioon infrastruktuurin  kehittä-

mistoimenpiteitä  suunniteltaessa. Tällaisesta yhteistyöstä  on  hyviä esimerk-
kejä  Tampereen ja  Porin seuduilla, joissa paljon  erikoiskuljetuksia  käyttävän 
teollisuuden näkökulmia  on  otettu hyvin huomioon  liittymiä  suunniteltaessa. 
Teollisuuden edustajat ovat myös hyvin halukkaita osallistumaan  erikois-
kuljetustoiminnari  kehittämiseen  ja  tuomaan oman paikallisen tietämyksensä 
käyttöön.  
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Pasi Peltonen,  ostopäällikkö, Warkaus  Works  Oy, Varkaus.  

T  leha  Il  into 

Anne  Ranta -aho,  erikoiskuljetusten  asiantuntija,  Tiehallinto,  Hämeen 
 tiepiiri. 



Erikoiskuljetustoiminnan asiakastarpeet 

LIITTEET 

LuTE  2.  Työpaja 

Erikoiskuijetustoiminnan asiakastarpeet  -työpaja  8.1.2007  
Tampereen  teknillinen yliopisto, Päärakennus, Koivu-Kabinetti  

Osallistujaluettelo  

Nimi 	 Yritys  I  organisaatio 
Mikko  Harakkamäki  Metso  Minerals 
Pauli  Kiuru 
Jorma  Mäntynen 

 Veikko  Neva  
Teijo Nurmi 
Kimmo  Olkkola 

 Markus  Pöllänen 
Antti  Sahankoski 

 Markku  Säde 
 Mattipekka  Vierula 

 Saku  Vuorela 

Metso  Power  Oy,  Tampere Works 
 Tampereen  teknillinen yliopisto 

 Kalmar Industies  Oy  Ab,  Tampere 
 Metso  Minerals  

Sandvik  Oy  
Tampereen  teknillinen yliopisto 
Metso  Paper Pori  Oy  
Sandvik  Oy 
Metso  Minerals  
Metso  Minerals 



tarkistaa  hake- 

luvan  tarpeellisuus  s  

myöntamisedellytys  (saa - 
dös/muu)  

kuljetuksen lähtö-ja  
määräpaikka  (yksiselit- 

teinen) 

tiedot  *1 	syöttää 

tarkistaa 
ajoneuvo- 

tiedot  
/ 	1  

erustiedot 	I  

/  asiakkaan  tiedt  

7'.  kuljetuksen tiedot'\ 
kuljetuksen lähtö-ja  

määräpaikka  (kartalla 
mandolliset  välipistee  

(kartalla) 

Erikoiskuijetustoiminnan asiakastarpeet 

 LI  ITTEET 

LuTE  3.  Erikoiskuljetusten lupakäsittelyprosessi Tiehallinnossa  

Täydentää 
puutteelliset Asiakas  I 	tiedustelee 	 I  puieiin, faksi,  posti  

(erikois-  I  lupahakemus- 	tekee  lupaha- tiedo  
kuljetus- 	menettelyista 	kemuksen  

hakija)  __________  
luvan  uuttee  

asiakkaaseen 

vastaa lupa- 	ottaa vastaan 
Lupa- 	hakemus-  I 	lupahakemuk- 	 _________ 

kasittelij 	tiedusteluihin 	sen  

Silta- 
asian- 
tuntija 

Maaperä- 
asiantun- 

tija  

AKE 

Tiepiiri  

Tietoja  rjes- 
telmäti  muut 

AKE:n  ajo- 
ne  u  votietoj  en 

 tietojärjes- 

Asiakas  
(erikois - 
kuljetus - 

luvan 
 hakija)  

Lupakasitte- 
lijä  

Silta- 
asian- 
tuntua 

Maaperä- 
asiantun- 

tija  

haluaa muutoksia iupaan 
ottaa vastaan jäljen- 	Ottaa vastaan laskun 

uljetus  ei vastaa iup 	nöksen luvasta  (fax, 	ja  alkuperäisen  luvan  
•reittieivtaa  odotuksia 	kopio,  email) 

1  h,lk 	ritiri 	 4  
tarkentaa tietoja 	'"  ________ 	 _________  I 	lahettää  luvan Il  

I 	tiedoksi:  I  
kaynnistää  reitti- 	I 	tarkistaa saa- 	I  hyvaksyy  reitin 	I 	tulostaa  ja  hyvöksyy •siitavaivojalie  

.tiepurite  
II  
II  haun _______ 	dun reitin_ 	 lopullisen  luvan  

•lukennekeskuk-  I  
painotuskuljetuksen mitan7N, 	tas 

 kartälta\ 
•jaqesteima  il-  

sete  I  
I  painon perusteella  (vä 	 moittaa tiewot 

) 	hyväksyy _ental2  .poliisilie  
•tulhlle  I  

laskutuksen 	I 

[1  

I 	•maaperävalvojai-  I  
ERIKUssa  antaa lausunnon 

- 

le  
•onko ylitys mah- 	siitakanta 

doilineri 	vuuden  ylitys  
•millä  ehdoilla 

tarvittaessa 
antaa lausunnon 

•onko kuljetus 
Ot)  

mandollinen 
•miliä ehdoilla 

AKE 

Tiepiiri 

ieto 
Tietojärjes- 	I  ERIKU telmät]  muut 

ARKISTO 	LASKUTuS 
ottaa vastaan 	ottaa vastaan 
iäliennttksen 	inpoflisen  ovan  

iuvasta  

RESKONTRA  
LASKUTUS 	Seisaa laskun 

iaskuttaa 	 meksarnista 
kuketusiuvat 

£  V 
I 	POSTITuS 	I 	I 

I 	itthettatt  laskun  a I  
alkuperäisen 	I  

luvan  

Raindance 
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