Erikoiskuljetukset
Erikoiskuljetusluvan tarve,
hakeminen ja käytännön toimenpiteet

USL
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Ajoneuvonosturit
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Kuva: Havator Group

Kuva: Havator Group

Talopaketit, rakennukset
Kaivinkoneet ja murskaimet

Rautarakenteet

Kuva: Mäntylä E&E Ky

Kuva: Ajopalvelu A.Vuori

Missä erikoiskuljetuksia syntyy?
• teollisuudessa (koneet, rakenteet, tuotteet)
• rakentamisessa (koneet ja nosturit, elementit, rakennukset)

Mitkä ovat erikoiskuljetusten yleisimpiä kohteita?
• rakennustyömaat
• uudet maankäyttöalueet
• teollisuuslaitokset, talotehtaat ym.
• satamat

Kuva: Nostokonepalvelu Oy

• muuntajakentät (suurmuuntajat)
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Mikä on erikoiskuljetus?
Erikoiskuljetukset ovat poikkeuksellisen suuria tai painavia kuljetuksia
Erikoiskuljetukset ylittävät normaaliliikenteen
mitta- ja/tai massarajat, mutta ylimassa, ylikorkeus, ylileveys tai ylipituus ei saa johtua
kuormattavien esineiden sijoittamisesta rin-

nakkain, peräkkäin tai päällekkäin. Kuormaamattomia erikoiskuljetuksia ovat esimerkiksi
painavat nosturit. Suuri tai painava kuorma,
jota on käytännössä mahdotonta siirtää osina (niin sanottu jakamaton kuorma), voidaan
kuljettaa erikoiskuljetuksena.

Mikä ei ole erikoiskuljetus?
• kuljetus, joka ei ylitä normaaliliikenteen mitta- tai massarajoja
• vaarallisten aineiden kuljetukset ovat eri asia
• lämpösäädellyt kuljetukset yms. eivät ole tässä tarkoitettuja
erikoiskuljetuksia

Erikoiskuljetus, joka ei ylitä vapaita mittarajoja
• ylittää normaaliliikenteelle sallitut mittarajat (ks. piirros) (*
• ei tarvitse erikoiskuljetuslupaa
• noudattaa erikoiskuljetuksen merkitsemisestä ja varoitustoimenpiteistä
annettuja määräyksiä

Luvanvarainen erikoiskuljetus
• ylittää vapaat mittarajat (ks. piirros) tai normaaliliikenteelle sallitut massat (*
• tarvitsee erikoiskuljetusluvan (reittikohtainen tai reitistölupa)
• noudattaa erikoiskuljetuksen merkitsemisestä ja varoitustoimenpiteistä
annettuja määräyksiä
*)
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Muita kuin EU- tai ETA-valtioissa rekisteröityjä ajoneuvoja koskevat määräykset
on tarkistettava erikoiskuljetuslupaviranomaiselta.

Luvanvarainen
erikoiskuljetus
4,00 m

4,40 m

Normaaliliikenteen
mittarajat

2,55-2,60 m

4,20 m

Erikoiskuljetusten
vapaat mittarajat

Normaaliliikenteen
pituusmittarajat

Kuorma-auto
12 metriä

Kuorma-auto
kuljetusritilällä
16 metriä

Kuorma-auto ja
puoliperävaunu
16,50 metriä

Vapaa mittaraja
30,00 metriä

Kuorma-auto ja
varsinainen perävaunu
25,25 metriä

Kuorma-auto ja
hinattava laite
22 metriä

Luvanvaraiset
erikoiskuljetukset

Vapaa mittaraja
30,00 metriä
Yli 22 m pitkä kuljetus tarvitsee
kytkentäkatsastuksen
Kuorma-auto ja puoliperävaunu
Kuorma-auto ja hinattava laite
Kuorma-auto ja varsinainen
erikoiskuljetusperävaunu
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EU- ja ETA-maissa rekisteröityjen kuorma-autojen
ja ajoneuvoyhdistelmien mitta- ja massarajat
Korkeus ja leveys
normaaliliikenteen
mittarajat

vapaat
mittarajat

4,20 m

4,40 m

suuremmalle
mitalle saa
kuljetusluvan
kyllä

2,55 - 2,60 m

4,00 m

kyllä

2,60 m

3,50 m

ei

normaaliliikenteen
mittarajat

vapaat
mittarajat

suuremmalle
mitalle saa
kuljetusluvan

Korkeus
Leveys
Poikkeukset
• kuljetusritilällä varustettu kuorma-auto, jossa
kuormana työkone

Pituus

Kuorma-auto
• kuorma-auto
• kuljetusritilällä varustettu kuorma-auto, jossa
kuormana työkone
Ajoneuvoyhdistelmät

Kuorma-auto ja puoliperävaunu
Kuorma-auto ja varsinainen perävaunu
(kuorman ylitys takana enintään 3 m)
Kuorma-auto ja
keskiakseliperävaunu

12,00 m
12,00 m
16,50 m

ei
16,00 m
30,00 m

ei
kyllä

25,25 m

ei

18,75 m

ei

Moduuliyhdistelmät Suomessa

25,25 m

ei

Muu ajoneuvoyhdistelmä
• kuorma-auto ja hinattava laite
• kuorma-auto ja varsinainen
erikoiskuljetusperävaunu

16,50 m
22,00 m

30,00 m

ei
kyllä

27,00 m(*

kyllä

Kuorman ylitykset
Kuorman ylitykset ajoneuvon ääriviivan yli
vapaiden pituuksien rajoissa (**
Ajoneuvon edessä kaikissa tapauksissa
Yksittäisen ajoneuvon tai kuorma-auton ja varsinaisen
perävaunun ja moduulin yhdistelmissä takana

suuremmalle
mitalle saa
kuljetusluvan

2,00 m

kyllä

3,00 m

kyllä

Kuorma-auton ja varsinaisen erikoiskuljetusperävaunun,
traktori-, henkilö- tai pakettiauton yhdistelmän takana

4,00 m

kyllä

Kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmän takana

6,00 m

kyllä

*

)

Erikoiskuljetusperävaunu mittojen perusteella, ei yksinomaan yliraskas

**) Suuremmille ylityksille lupa voidaan myöntää myös taulukon pituuden rajoissa, jos sitä
tarvitaan. Lupaviranomaisen myöntämä erikoiskuljetuslupa pitää sisällään aina tarvittavan
kuorman etu- ja takaylityksen, jos ylitystä ei ole luvassa rajoitettu.
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Massa

Suurin sallittu
kokonaismassa

Kuorma-auto
(2-akselinen)

18 t

Kuorma-auto
(3-akselinen)

25 t

Kuorma-auto
(5-akselinen)

38 t

Kuorma-auto ja
puoliperävaunu

48 t

Kuorma-auto ja
varsinainen perävaunu
(vähintään 7-akselinen)

60 t

Kuorma-auto,
puoliperävaunu ja
keskiakseliperävaunu
(vähintään 7-akselinen)

60 t

Ajoneuvonosturi
(5-akselinen)

38 t

Ylimassaisten
erikoiskuljetusten
keskimääräinen
kokonaismassa
on noin 90 tonnia

Täsmälliset mitta- ja massarajat löytyvät kokonaisuudessaan ajoneuvoja ja erikoiskuljetuksia
käsittelevistä laeista ja säädöksistä.

7

Erikoiskuljetuslupa
Lupien hakeminen

Lupien voimassaoloajat v. 2010

Erikoiskuljetuslupaa haetaan kirjallisesti
joko sähköpostilla, faksilla tai postitse. Lupa
myönnetään aina kirjallisena. Erikoiskuljetuslupia myöntää manner-Suomessa Tiehallinto
ja Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntaliitto. Lupia myönnetään valmiiksi määritellyille reitistöille tai yksittäisille reiteille.

Voimassaoloaika määräytyy ajallisesti lyhimmän rajoittavan tekijän mukaan.

Lupahakemuksessa tulee mainita käytettävät
ajoneuvot ja perävaunut, kuljetuksen kuorma
sekä mitat ja massat (myös akselikaaviot),
mahdollinen reittitoive sekä yhteyshenkilö.
Erikoiskuljetusluvan saaminen kestää normaalisti noin kaksi arkipäivää. Mikäli kuljetus
on erittäin raskas tai lupaan sisältyy useita
reittejä, on käsittelyaika pidempi.

• Kuljetusajoneuvo tai -yhdistelmä on rekisteröity tai käyttöönotettu EU- tai ETAvaltioiden ulkopuolella: 1 vko
• Luvassa on erikoisehto (esim. sillan tai
maaperän valvonta, poliisiehto tms.):
1 kk
• Kuljetuksen kokonaismassa on yli 90
tonnia: 3 kk
• Kuljetuksen kokonaismassa on enintään
90 tonnia: 6 kk
• Kuljetuksen akseli-, teli- ja kokonaismassat ovat ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen mukaiset ja leveys on
enintään 7 metriä, tai luvassa on vähintään kolme reittiä: 12 kk.

Lupien hinnat

Kytkennät

Erikoiskuljetuslupien hinnat vuonna 2010:

Katsastustodistukset kytkennöistä on toimitettava ennen luvan myöntämistä.

• Kuljetuksen kokonaismassa on enintään
90 tonnia: 86 €
• Kuljetuksen kokonaismassa on yli 90 tonnia, mutta enintään 200 tonnia: 190 €
• Kuljetuksen kokonaismassa on yli 200
tonnia: 430 €
• Kuljetuksen kokonaismassa on yleisesti
tiellä sallittujen massa-arvojen rajoissa,
mutta kuljetuksen korkeus ylittää 7 m tai
kuljetus on leveämpi kuin 6 m: 86 €

Erikoiskuljetusluvan lupaehdot
Erikoiskuljetuksen suorittaja on velvollinen
noudattamaan lupaehtoja, jotka perustuvat
lakeihin ja asetuksiin. Lupaehdoissa määritellään miten kuljetus tulee valmistella ja suorittaa. Lupaehdot tulevat erikoiskuljetusluvan
liitteeksi ja löytyvät myös erikoiskuljetuslupaviranomaisen internetsivuilta.

• Muut luvat: 34 €
• Luvassa on lisäreitti tai ennakkopäätös
kuljetusmahdollisuudesta: puolet lupamaksusta.
• Lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen
valvottuna: 320 €
• Myös kielteinen lupapäätös on maksullinen: 22 €.
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Esimerkki oikein täytettystä lupahakemuksesta

KULJETUSLUPAHAKEMUS
1. Kuljetuksen
suoritusaika

19.8.2010

2. Luvansaaja

Pitkä ja Painava Oy

3. Postitusosoite
(ja laskutusosoite,
jos eri)

Postitusosoite:
Erikoiskuljettajantie 1230
79100 Pönkä

Lupakopion
toimitustapa

■ faxilla

Laskutusosoite:
Erikoiskuljettajankatu 56
79100 Pönkä

012 - 345 678
info@pitkapainava.fi

■ sähköpostilla

4. Lisätietoja antaa Nimi:

Puhelin:
0400 123 456

Kalle Kuljettaja

5. Ajoneuvot tai
ajoneuvoyhdistelmät

6. Kuljetettava
esine ja esineen
massa
7. Kuljetuksen
enimmäismassa
akseleittain ja
akselivälit
8. Kuljetuksen
suurin massa ja
enimmäismitat
kuormattuna ja
kuormaamattomana sekä kuljetettavan esineen mitat

9. Liitteet

Yliraskaissa kuljetuksissa ajoneuvon rekisterinumero tai muu yksilönti
■ Kuorma-auto rek-nro tai v.nro
ABC-123
■ Puoliperävaunu
PPV-456
Varsinainen perävaunu
Välivaunu
■ Hinattava laite
Nordberg LT300GPB, valmistenro 678
Ajoneuvonosturi
Muu

Kans.tunnus (ellei FIN)
NOR
SE

EST

kone, hinattava laite

Massa ei saa ylittää suurinta rekisteriotteeseen merkittyä arvoa
8.0

8.0
2,95

14.0
1,35

14.0
1,45

15.0
8,9

kuormaamaton
Massa

15.0
1,36

akselimassa
akseliväli

15.0
1,36

kuorma

kuormattuna

5t

85 t

80 t

Korkeus

4m

4,5 m

Leveys

3,5 m

5m

Pituus

27 m

27 m

Rekisteriote ja hinattavan laitteen kytkentätodistus

Lähtö- ja määräpaikka tarkalla katuosoitteella ja paikkakunnan nimellä yksilöitynä sekä
10. Kuljetusreitti tai
reittitoivomus välikohteilla esitettynä. Reitti voimassa vain menosuuntaan.
reitit
Vaasa: Talonpojantie 200 – Espoo: Kulmakorventie 7 Porin kautta

Allekirjoitus
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ELY:n erikoiskuljetuslupahakemuksen
täyttöohjeet
1. Kuljetuksen suoritusaika
Merkitään päivämäärä, jolloin luvan voimassaoloaika halutaan alkavaksi

2. Luvansaaja
Merkitään yrityksen tai yksityisen henkilön nimi,
jolle lupa halutaan myönnettävän. Suositellaan,
että luvan saajaksi merkittäisiin kuljetuksen suorittavan yrityksen tai yksityisen henkilön nimi.
Näin siksi, koska luvansaaja vastaa kaikista kuljetuksen aiheuttamista vaurioista tienpitäjälle,
kuljetukselle ja kuljetusajoneuvolle.

3. Postitusosoite
Merkitään yrityksen tai yksityisen henkilön katutai postilokero-osoite sekä postinumero ja postitoimipaikka, jolle lasku lähetetään. Mikäli lupa
halutaan lähetettäväksi faksilla tai sähköpostilla,
tulee faksinumero tai sähköpostiosoite ilmoittaa
hakemuksessa.
Mikäli luvansaaja ja luvanmaksaja ovat eri yritys
tai henkilö, tulee menetellä seuraavasti:
Luvansaaja –kohtaan merkitään normaalisti kuljetuksen suorittajan nimi, mutta postitusosoite
–kohtaan merkitään luvan maksavan yrityksen
tai yksityisen henkilön nimi, katu- tai postilokeroosoite sekä postinumero ja postitoimipaikka.

4. Lisätietoja antaa
Merkitään henkilön nimi ja puhelinnumero, jolta
lupakäsittelijä voi tarvittaessa kysyä lisätietoja
kuljetuksesta, kuljetusreitistä tai muusta lupahakemukseen liittyvästä asiasta.

5. Ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät
Merkitään ajoneuvo tai ajoneuvot, joilla lupahakemuksessa mainittu kuljetus tai kuljetukset on
tarkoitus suorittaa. Mikäli kuljetus on normaalimassainen, merkitään rasti ruutuun sen ajoneuvon tai ajoneuvojen kohdalle, joita kuljetuksessa
tullaan käyttämään. Jos kuljetuksessa käytettävä ajoneuvo on rekisteröity EU- tai ETA-valtion
ulkopuolella, kuten esim. Venäjällä tai Baltian
maissa, tulee hakemukseen lisäksi AINA mer-
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kitä kuljetuksessa käytettävien ajoneuvojen
rekisterinumerot sekä vetoauton valmiste- tai
VIN-numero.
Mikäli kuljetus on yliraskas, merkitään edellä
olevien tietojen lisäksi kunkin käytettävän ajoneuvon rekisterinumerot ao. kohtaan (katso
esimerkki).
Hinattavasta laitteesta ja ajoneuvonosturista
hakemukseen tulee AINA merkitä myös merkki
ja malli. Hinattavan laitteen tai ajoneuvonosturin
merkki- ja mallitiedot voidaan ilmoittaa myös kuljetettava esine –kohdassa.
Samaan hakemukseen voidaan merkitä myös
useampia vetoautoja, perävaunuja tai hinattavia laitteita, mikäli kuljetuksessa käytetään useampaa vetoautoa ja perävaunua tai hinattavaa
laitetta. Luvan hinta määräytyy sen mukaan
kuinka monta ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää lupaan on merkitty. Jos lupaan on esim.
merkitty kaksi vetoautoa ja kaksi puoliperävaunua yliraskaassa kuljetuksessa, on lupamaksu
kaksinkertainen.
Merkittäessä esim. kaksi vetoautoa hakemukseen tulee myös varmistua siitä, että ajoneuvot
ovat mitoiltaan ja massoiltaan samanlaiset, ja
ajoneuvoissa akselien lukumäärän tulee olla
sama. Mikäli esim. toisen auton rekisteriotteeseen on merkitty pienemmät akselimassat kuin
toisen auton, myönnetään lupa pienempien
akselimassojen mukaan. Myöskään akselivälit
eivät saa poiketa huomattavasti ja hakemukseen tulee aina merkitä pienemmät akseliväli(t).
Esimerkkinä yliraskaan puoliperävaunuyhdistelmän merkitseminen lupahakemukseen, kun kuljetuksessa käytetään joko vetoautoa ABC-123
tai DEF-456 ja lavettia PPV-123 :
X

Kuorma-auto

ABC-123, DEF-456

X

Puoliperävaunu PPV-123

6. Kuljetettava esine ja massa
Merkitään kuljetettavan esineen nimi ja massa
tonneina.

7. Kuljetuksen enimmäismassa
akseleittain ja akselivälit
Massaa koskevat tiedot on tarpeen ilmoittaa
vain yliraskaissa kuljetuksissa. Yliraskaita kuljetuksia koskevien hakemusten laatimisessa on
huomattava, että akseli- ja kokonaismassoiksi
tulee ilmoittaa todelliset ko. kuljetuksessa syntyvät massat, eikä esim. rekisteriotteen mukaisia
kuljetusajoneuvolle sallittuja suurimpia massoja.
Jos hakemuksessa ilmoitetaan rekisteriotteen
mukaiset suurimmat sallitut massat, voi kuljetusreitille tulla tarpeettomia kiertoja kantavuudeltaan heikkojen siltojen takia.
Ylemmälle riville merkitään kunkin akselin massa tonneina niin, että kuljetuksen etummaisen
akselin massa merkitään rivin vasemman puoleisimpaan ruutuun ja seuraaviin ruutuihin merkitään edestä lukien seuraavien akselien massa
tonneina.
Alemmalla rivillä oleviin ruutuihin merkitään kuljetuksen akselivälit metreinä niin, että ajoneuvon
tai ajoneuvoyhdistelmän ensimmäisen ja toisen
akselin väli merkitään vasemmanpuoleisimpaan
ruutuun.
Esimerkkinä yliraskaan 3-akselisen kuormaauton akselipainojen ja akselivälien merkitsemisestä. Auton etuakselimassa on 8,0 tonnia ja
telin kummankin akselin massa 12,0 tonnia sekä
etuakselin ja telin ensimmäisen akselin väli 3,4
metriä ja teliväli1,37 metriä:
8.0 12.0 12.0
3,4 1,37

8. Kuljetuksen mitat ja massa
Lupahakemuksessa tulee ilmoittaa tyhjän
(=kuormaamattoman) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän mitat, kuorman mitat ja massa
sekä kuormatun kuljetuksen maasta mitattu
korkeus, suurin leveys ja pituus. Kuljetuksen
enimmäismitoissa on otettava huomioon kaikki
mittoja suurentavat tekijät kuten kuljetustelineet
ja -alustat tms.
Ensimmäiseen sarakkeeseen merkitään tyhjän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän mitat ja
omamassa. Keskimmäiseen sarakkeeseen merkitään kuljetettavan esineen eli kuorman mitat
ja massa. Viimeiseen sarakkeeseen merkitään
kuormatun ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän
korkeus maasta mitattuna, suurin leveys ja pituus sekä kokonaismassa.

9. Liitteet
Merkitään kaikki lupahakemuksen mukana lähetettävät mahdolliset liitteet, kuten rekisteriotteet,
kytkentätodistukset, karttaliitteet reitistä jne.
Yliraskaiden erikoiskuljetusten hakemukseen
tulee liittää jäljennös ajoneuvon rekisteriotteesta
ja käytettäessä perävaunua myös perävaunun
rekisteriotteesta, jos niitä ei ole jo aikaisempaan hakemukseen liitetty. Suomessa erikoiskuljetukseen hyväksytyn perävaunun kytkentä
vetoautoon tulee olla kytkentäkatsastuksessa
hyväksytty. Tämä vaatimus koskee myös vastaavaa ulkomaan rekisterissä olevaa Suomessa
erikoiskuljetukseen käytettävää ajoneuvoyhdistelmää.
Ajoneuvoyhdistelmiä koskevaan hakemukseen
tulee liittää jäljennös kytkennästä vetoautoon,
milloin yhdistelmässä on korotetut massat tai
kun ajoneuvoyhdistelmä tyhjänä ylittää suurimmat normaaliliikenteelle sallitut mitta-arvot. Tulee myös huomioida, että EUtai ETA-valtioiden
ajoneuvoihin ja –yhdistelmiin sovelletaan eri mittarajoja kuin EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolisiin
ajoneuvoihin ja -yhdistelmiin.
Hinattavia laitteita koskeviin hakemuksiin tulee
liittää jäljennös kytkennästä vetoautoon, milloin
hinattavan laitteen massa on enemmän kuin 20
tonnia tai milloin yhdistelmän pituus on yli 22
metriä. Lisäksi tulee pyynnöstä lähettää lupakäsittelyssä muut mahdollisesti tarvittavat asiakirjajäljennökset.

10. Kuljetusreitti tai –reitit
Merkitään lähtö- ja määräpaikat katuosoitteen ja
kunnan nimen tarkkuudella. Tarvittaessa lähtö- ja
määräpaikkojen osoittamisessa voidaan käyttää
erillisiä karttaliitteitä, johon lähtöja määräpaikat
on merkitty. Haluttaessa voidaan tähän kohtaan
kirjoittaa reittitoivomus hakijan haluamalla tarkkuudella. Reittitoivomus on suositeltavaa, sillä
näin luvanhakija varmistaa sen, että kuljetusreitti on hänen mieleisensä. Reittitoivomukset otetaan huomioon luvan käsittelyssä aina, kun se
siltojen kantavuus ja alituskorkeudet huomioon
ottaen on mahdollista.tavan laitteen massa on
enemmän kuin 20 tonnia tai milloin yhdistelmän
pituus on yli 22 metriä. Lisäksi tulee pyynnöstä lähettää lupakäsittelyssä muut mahdollisesti
tarvittavat asiakirjajäljennökset.
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Erikoiskuljetusluvan erikoisehdot
Ilmoitusehto

Poliisiehto

Yli 7 metriä leveissä tai korkeissa tai yli 40
metriä pitkistä erikoiskuljetuksista on ilmoitettava liikennekeskukseen vähintään kaksi
työpäivää ennen kuljetuksen suorittamista.
Ilmoitus tehdään Turun liikennekeskukseen
puhelinnumeroon 0204 22 4705 ja kuljetuksesta on kerrottava lähtöaika, aikataulu sekä
kuljetusluvan lupanumero.

Yli 7 metriä leveistä kuljetuksista on ilmoitettava vähintään 3 arkipäivää ennen kuljetuksen suorittamista lähtöpaikkakunnan poliisille, jotta poliisi voi tarpeelliseksi nähdessään
tulla ohjaamaan liikennettä tai tarkastamaan
kuljetuksen.

Sillanvalvonta
Sillan kantavuudesta ja kuljetuksen massasta riippuen voidaan silta joutua ylittämään
valvottuna siltojen vaurioitumisen ehkäisemiseksi.
Erikoiskuljetuslupaviranomainen
määrittää sillanvalvontatarpeen ja sillanylitystavan.

Erikoiskuljetuksen valmistelu
Varoitustoimet
Varoitustoimet

Kuljetuksen mitat

5<B ≤7

B>7

L>40

L≤35

L>35

Kaikki pituudet

Kaikki pituudet

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

2

3

3

3

3<B ≤3,5

3,5<B ≤4

4<B ≤5

30<L ≤40

B ≤3

L≤30

Kuljetuksen leveys B (m)

Poliisiauto tai varoitusauto
ja liikenteen ohjaaja
12

30<L≤45

L>45
2

1

1

2

2

1

1

L≤25,25

25,25<L≤30

1

1

1

Varoitusautoja takana
Liikenteen ohjaajia

1

30<L≤40

1

L>40

Varoitusautoja edessä

L≤30

Korkeus yli 5 m

Kuljetuksen pituus L (m)

1

Merkinnät

Tietyöt

Kuorman merkintätapa riippuu kuljetuksen
mitoista. Tarkemmat ohjeet etu-, taka- ja sivumerkinnöille ovat internetissä
www.ely-keskus.fi/erikoiskuljetukset.

Reittikohtaisiin lyhytkestoisempiin lupiin tietöiden vaikutus reittiin voidaan ottaa huomioon jo luvan myöntämisvaiheessa. Sen
sijaan pitkään voimassa olevissa reitistöluvissa tietyöt voivat muuttaa luvassa sallitun
reitistön käytettävyyttä.

Reitistötilaus
Reitistölupa koskee tiettyä aluetta ja niitä on
valtakunnallisia (Pohjois-Suomi ja Etelä-Suomi) ja tiepiirikohtaisia. Reitistöjä on määritelty
esimerkiksi nostureille ja koneiden kuljetusautoille.

Vastuu tietöiden tarkistamisesta kuljetuksen
reitillä on viime kädessä kuljetuksen suorittajalla. Käynnissä olevista tietöistä ja niiden
ulottumarajoituksista on saatavissa tietoa
Tiehallinnon Liikennekeskuksen internetsivuilla.

Takaa

Edestä

<1m

2-6 m

<1m

Kuva: Manu Setälä

Sivusta

Valvottuna silta ylitetään yleensä keskellä siltaa hiljaa ajaen.
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14
Kuva: Kari Kannisto

Kuva: Tmi Soranajo-EKL

15
Kuva: Tiehallinto

Yhteystiedot
Erikoiskuljetusluvat
Kuljetuslupien neuvonta, p. 020 690 302
ma-pe klo 9.00 - 16.00

Lupahakemukset
sähköposti: erikoiskuljetukset@ely-keskus.fi
Pirkanmaan ELY-keskus, Asiakaspalvelu
Erikoiskuljetukset PL 297, 33101 TAMPERE
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yliopistonkatu 38
PL 297, 33101 TAMPERE
www.ely-keskus.fi
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