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Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen 

Kuntaliiton huolia ja kannanotto 

Kuntaliitto on julkaissut 3.12.2018 tiedotteen, jossa se ottaa kantaa ajoneuvojen käytöstä 
tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseen. Kuntaliitto haluaa esittää ministeri 
Bernerille ja ministeri Vehviläiselle sekä liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehille muuta
mia huolia ja näkemyksiä, joita se toivoo huomioon otettavaksi asetuksen jatkovalmistelussa. 

Asetuksen valmistelussa on jäänyt kokonaan miettimättä, miten muutos toteutetaan käytän
nössä eli miten sallitut ja kielletyt reitit merkitään ja millaisia poikkeuslupia mahdollisesti kiel
lettävillä alueilla tarvitaan (vrt. Helsingin kantakaupungin yli 12-metristen ajoneuvojen kielto). 
Asetuksessa on lähdetty siitä, että tien- ja kadunpitäjien tulee erikseen kieltää näiden ajoneu
voyhdistelmien liikkuminen siellä, missä niiden liikkumista ei voida sallia. Tämä tarkoittaisi 
käytännössä sitä, että suurimmalle osalle kuntien katuja jouduttaisiin määrittämään ja merkit
semään ajoneuvojen pituusrajoitukset. Tämä olisi kunnille iso ylimääräinen työsarka. Kunnat 
saattaisivat myös joutua kehittämään erilaisia järjestelyjä poikkeuslupien myöntämiseksi. Ke

nenkään etuja ei palvelisi, että Suomessa olisi kirjava joukko erillisiä lupaprosesseja. Asetuk
sen tarkoituksenahan on ollut vähentää poikkeuslupamenettelyistä aiheutuvaa hallinnollista 
taakkaa. 

Kustannustehokkaampi tapa toimia olisi se, että näille pitkille ajoneuvoyhdistelmille 
määritettäisiin ja tarvittaessa merkittäisiin liikennemerkeillä ne reitit (esim. runko
verkon yhteysvälit), joilla niiden on mahdollista kulkea. Eteneminen tällaisella sallivalla 
linjalla olisi parempi vaihtoehto kuin se, että nämä ajoneuvoyhdistelmät ensin nimellisesti ase
tusmuutoksella sallitaan kaikkialla ja sen jälkeen kielletään erikseen liikennemerkeillä suurim
massa osassa liikenneverkkoa. Tämän osalta olisikin tarpeen pikaisesti selvittää yhteis
työssä Kuntaliiton ja kuntien kanssa, miten pitkille yhdistelmille sallitut reitit merki
tään. 

Taajama-alueilla toimiva ratkaisu pitkien ajoneuvoyhdistelmien osalta ovat erikois
kuljetusluvat. Jotta järjestelyt olisivat yhdenmukaisia, tulisi valtion järjestää lupien myöntä
minen vastaavalla tavalla kuin ELY-keskukset nyt toimivat yhteistyössä kuntien kanssa eri
koiskuljetusten luvittamisessa. 

Riippumatta siitä, miten muutos tullaan toteuttamaan, tulevat kuljetusyritykset tarvitsemaan 
myös poikkeuslupia sellaisilla reiteillä kulkemiseen, joissa näiden pidempien yhdistelmien liik
kumista ei ole voitu sallia. 
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