
Mittauudistus ja erikoiskuljetukset 
liikenneväylien suunnittelussa 10.4.2019

Nostoja ja jatkokäsittelytarpeita

#erikumiu



Tärkeimmät jatkotoimet
• Tarvittavat ohjepäivitykset:

• Tasoliittymät
• Suuntauksen suunnittelu: ohitusnäkemä, ohituskaistan tarve
• Työmaiden kiertotiet
• Pysäköinti (mm. RT-kortti), pihajärjestelyt, levähdysalueet
• Ongelmakartoituksessa esiin nousseet keskeiset asiat
• Opas ajoneuvoista ja mittauudistuksen huomioon ottamisesta (vrt. eriku)

• Reittejä koskevan tiedon/datan hyödynnettävyyden parantaminen
• Erikoiskuljetusreittitiedon kokoaminen, jakelu ja ylläpitokäytännöt
• Ulottumarajoituksia ja reittien käytettävyyttä koskevat tiedot

• Korkeusrajoitustietojen hallinta (Tierekisteri / Digiroad / Taitorakennerekisteri)

• Kuljetusalalta saatavan tiedon hyödyntäminen (esim. Tietorahti)

• Poliisin liikennevalvonnan tukeminen akuutissa muutosvaiheessa

• Erikoiskuljetusten ja mittauudistuksen viranomaisfoorumin edistäminen
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Erikoiskuljetusten ja mittauudistuksen 
viranomaisfoorumi

• Perustaminen ja jäsenten nimeäminen, toimintasuunnitelma

• Tarve: yhteistyötahojen järjestäytyminen valmiiksi, jotta akuuteissa esille tulevissa tarpeissa 
keskusteluyhteys asioiden käsittelyyn on valmiina → työ tehokasta ja laadukasta

• Tunnistettuja käsittelytarpeita:
• Erikoiskuljetusajoneuvot verrattuna mittauudistukseen, tarpeet selkeyttää ohjeistusta 

kuljetusalalle
• Logistiikan huomioon ottaminen valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja 

maakuntakaavoituksessa
• Mikä valtion vastuulla järjestää ja mikä toimijoitten?

• Ohjepäivitykset ja niiden ohjaaminen
• Poliisin riittävän liikennevalvonnan tukeminen 
• Seurantakyselyjen tulosten käsittely, miten uudet isommat ajoneuvot ovat liikkuneet
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Tarpeita jatkokäsittelyyn, näistä osallistujat 
kaipaavat tietoa:
• Suunnittelua varten uudet kantavuusvaatimukset sekä erikujen että mittauudistuksen 

osalta? → Heini Raunio, Veli-Matti Uotinen, Minna Torkkeli (Väylä)

• Erikoiskuljetusten ja mittauudistuksen mukaisten suurempien kuljetusten määrätiedot eri 
reiteillä

• Liikenneverkon soveltuvuus erilaisille kuljetuksille

• Reittisuunnittelun tukeminen ja kuljetusalan tiedon hyödyntäminen tienpidossa

• Erikoiskuljetusreittitiedon kokoaminen ja jakelu

• Työmaiden ja erikoiskuljetusreittien yhteensovitus → suunnittelu, vuoropuhelu/yhteistyö, 
viestintä

• Suunnitelmien eriku-tarkastus/kommentointi

• Kuntien ja ELYn kantavuuden arviointiin tukea – miten yksittäisiin raskaisiin kuljetuksiin 
tulisi suhtautua ja mikä niiden vaikutus rakenteisiin on?

• Tiedon siirtymisen varmistaminen, erikoiskuljetusreitit ja erityissuunnitteluratkaisujen 
merkitseminen inframalleihin

• Työmaalogistiikan huomioon ottaminen aikaisissa suunnitteluvaiheissa

• Jatkokoulutusta toivottu erityisesti suunnitteluratkaisuihin liittyen

4



Erikoiskuljetukset 
suunnittelussa -
opas

Osallistujien nostot
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Pohdittuja kysymyksiä 1

• Mitkä tienpidon vaiheet liittyvät omaan työhösi?

• Mitkä sisällysluettelon kohdat koskevat omaa työtäsi?

• Kirjaa näiden hyödynnettävyys omassa työssäsi? 

• Mitä haasteita em. toteutumisessa on? 

• Ratkaisuehdotukset kirjattuihin haasteisiin



Kommentti: Tästä tarpeen 
käydä keskustelua Väylän 
silta- ja geo-asiantuntijoiden 
kanssa, miten voitaisiin 
auttaa rakenteiden 
kantavuuden arvioinnissa ja 
suunnittelussa



Kommentti: 

Reittitietoja täydennetään 
parhaillaan Tierekisteriin, mutta 
paljon tietoa puuttuu vielä. 
Ylläpitokäytäntöjä tarpeen 
kehittää edelleen, jotta kuntien 
verkolla tapahtuvista 
reittimuutoksista saadaan tieto 
talteen. ”Erikoiskuljetusreitit 
Tierekisterissä” –ohjeessa on 
kuvattu ylläpitovastuita ja –
menettelyjä.

Tiedonsiirtoon liittyvä haaste 
tunnistettu laajasti. Oppaassa 
esitetty pohja erikoiskuljetuksiin 
liittyvien asioiden raportointiin ja 
tiedonsiirtoon. 



Kommentti: Erikoiskuljetusreittien masteriksi
(ensisijaiseksi tallennusjärjestelmäksi) on sovittu 
Tierekisteri. Digiroadin osalta voi olla tarpeen 
selkeyttää, mitä mittatiedoilla tarkoitetaan.

Kommentti: 

Ajoneuvotiedostot löytyvät ensiavuksi tapahtuman 
nettisivuilta. Myöhemmästä jakelusta keskusteltava vielä.

Erikoiskuljetusreittitiedot tulevat Tierekisteriin ja ovat 
ladattavissa Väylän Katselu- ja latauspalvelussa.

Pir-ELYn luparyhmältä saa ainakin yhteystietoja, mutta 
lupahakemustilanteen salliessa myös kommentointi on 
mahdollista.

Raitioteihin liittyviä vinkkejä on kirjattu oppaaseen.



Pohdittuja kysymyksiä 2

• Mitä vielä pitäisi käsitellä yhdessä?

• Mitkä asiat kaipaavat edistämistä tai keskustelua?

• Mikä on ollut tärkeätä?

• Mitä on jäänyt mieleen? Millaisia asioita syntyi paperille?
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Tiedon ja oivallusten määrän räjäyttämiseksi käy 
heittämässä omat tuotoksesi seinälle

Kommentti: Taikasanoja ovat yhteistyö, 
suunnittelu ja viestintä.

Kommentti: Käytännössä hyvin 
haasteellista.



Kommentti: tästä tarpeen 
keskustella Väyläviraston 
silta- ja geo-
asiantuntijoiden kanssa.

Kommentti: Tarkkaa tietoa 
kuljetusmääristä ei vielä ole, 
mutta seurantaa on tarkoitus 
jollain tasolla tehdä

Kommentti: Myönnettyjen 
kuljetuslupien määrä on 
saatavissa, mutta kuljetusten 
määrää ei voi suoraan päätellä 
siitä. Lupatiedoista saa hyvää 
suuntaa antavaa tietoa.
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