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14 §
Asiakkuusjohtajan erikoiskuljetuksia varten annettavan suostumuk-
sen antamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006232 T 00 01 00

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 8 §:n 2 mo-
mentin 6 kohdan mukaisen toimivaltansa päättää erikoiskuljetuksista ja 
erikoiskuljetusajoneuvoista annetun asetuksen mukaisen suostumuk-
sen antamisesta kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palve-
lukokonaisuuden alueidenkäyttö ja alueidenvalvonta -yksikön alueiden-
käytön tiimipäällikölle.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 8 §:n 2 momentin 6 koh-
dan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, asiak-
kuusjohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättä erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista an-
netun asetuksen (jälj. erikoiskuljetusasetus) mukaisen suostumuksen 
antamisesta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on kumonnut 28.8.2017 voimaan astu-
neella asetuksella 572/2017 erikoiskuljetusasetuksen, johon sisältyneet 
säännökset on siirretty erikoiskuljetusajoneuvojen osalta ajoneuvolakiin 
(laki 1090/2002) sekä erikoiskuljetusten suorittamisen ja luvanvaraisuu-
den osalta tieliikennelakiin (laki 267/1981). Näin ollen asiakkuusjohta-
jan toimivallalla päättää erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneu-
voista annetun asetuksen mukaisesta suostumuksesta tarkoitetaan jäl-
jempänä tieliikennelain 87 c §:n mukaista tienpitäjän suostumusta. 

Erikoiskuljetuksella tarkoitetaan tieliikennelaissa tiellä yleisesti sallittuja 
mittoja tai massoja koskevista säännöksistä poikkeavaa kuljetusta sil-
loin, kun poikkeaminen on välttämätöntä johtuen jakamattomasta kuor-
masta, kuorman laadusta tai ajoneuvon käyttötarkoituksen edellyttä-
mästä rakenteesta (2§). 

Erikoiskuljetuksille on oltava erikoiskuljetuslupa (87 c §). Erikoiskulje-
tuslupaa ei kuitenkaan edellytetä, jos kuljetuksessa käytetään ETA-val-
tiossa rekisteröityjä tai käyttöön otettuja ajoneuvoja ja jos kuljetuksessa 
käytettävän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän leveys tai pituus kuor-
mattuna tai kuormaamattomana ei ylitä liikenteen turvallisuusviraston 
määräyksen mukaisia mittoja. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (jälj. ELY-keskus) toimii lupaviranomaisena tieliikenne-
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lain mukaisissa erikoiskuljetusasioissa. Tieliikennelain mukaisen eri-
koiskuljetusluvan myöntämisen edellytyksenä tieliikennelain 87 c §:n 2 
mom:n 3 kohdan mukaan on, että erikoiskuljetuksessa ei ylitetä tienpi-
täjän tielle eikä tielaitteelle määrittämää kantavuutta. Silloin, kun eri-
koiskuljetus kohdistuu kunnan katualueelle, on tienpitäjänä ao. kunta, 
jonka suostumus on edellytyksenä erikoiskuljetukselle niissä tilanteis-
sa, kun ELY-keskuksella ei ole entuudestaan tietoa katualueen soveltu-
vuudesta erikoiskuljetukseen. 

Edellä kuvattu toimivalta on tarkoituksenmukaista siirtää alueidenkäyttö 
ja alueidenvalvonta -yksikön alueidenkäytön tiimipäällikölle, jonka vas-
tuualueeseen kuuluvat muutkin katu- ja yleisten alueiden käyttöä kos-
kevat asiat kaupunkiympäristön toimialalla. Erikoiskuljetuksiin liittyvän 
suostumuksen antamiseen liittyy teiden ja rakenteiden kantavuuden se-
kä liikennejärjestelyiden tarkistamista. Tarkoituksena on, että päätök-
senteko tapahtuisi toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla.
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