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Lak i

N:o 746

Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2000

tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja
Bosnia ja Hertsegovinan välisen sijoitusten
edistämistä ja suojaamista koskevan sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-
räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi

HE 41/2001
UaVM 3/2001
EV 66/2001
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Lak i

N:o 747

Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Skopjessa 25 päivänä tammikuuta 2001

tehdyn Suomen hallituksen ja Makedonian
hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja
suojaamista koskevan sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina
voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin
sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi

HE 42/2001
UaVM 4/2001
EV 69/2001
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Valtioneuvoston asetus

N:o 748

kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön
esittelystä,
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 1 §:n

2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 338/1998,
muutetaan 1 luvun 11 §:n 3 momentti, 2 luvun 2 §:n 7 kohta, 4 §:n 6 momentti, 5 §:n 5

momentti, 8 §:n 2 momentin 2 kohta sekä 11 §, 3 luvun 2 §:n 3 ja 5 momentti, 3 §:n 2 ja
3 momentti sekä 4 luvun 1 §, 3 §:n 1 momentin 7 kohta ja 4 §:n 3 kohta sekä
lisätään 1 luvun 1 §:ään uusi 4 momentti, 2 §:ään uusi 4 momentti, 6 §:ään uusi 6 momentti

sekä 2 luvun 2 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 luku

Tuloslaskelma ja tasekaavat

1 §

Kululajikohtainen tuloslaskelma

— — — — — — — — — — — — —
Kirjanpitovelvollinen saa esittää 1 momen-

tin 1—5 kohdan yhteenlaskettuna eränä
″BRUTTOTULOS″, jos sekä päättyneellä
tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä
tilikaudella on ylittynyt enintään kaksi seu-
raavista rajoista:
1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto

3 400 000 euroa;

2) taseen loppusumma 1 700 000 euroa;
3) palveluksessa keskimäärin 25 henkilöä.

2 §

Toimintokohtainen tuloslaskelma

— — — — — — — — — — — — —
Kirjanpitovelvollinen saa esittää 1 momen-

tin 1—3 ja 6 kohdan yhteenlaskettuna eränä
″BRUTTOTULOS″, jos sekä päättyneellä
tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä
tilikaudella on ylittynyt enintään kaksi seu-
raavista rajoista:
1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto

3 400 000 euroa;
2) taseen loppusumma 1 700 000 euroa;
3) palveluksessa keskimäärin 25 henkilöä.
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6 §

Tase

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin kaavan vastaavien A.II

kohdan 1 ja 2 alakohdassa esitetään poista-
maton hankintameno kiinteistöistä, joihin kir-
janpitovelvollisella on omistusoikeus. Lisäksi
mainituissa alakohdissa esitetään omana ni-
mikkeenään kiinteistöjen vuokraoikeuksien
hankintamenot, jotka on aktivoitu kirjanpito-
lain 5 luvun 11 §:n mukaisesti.

11 §

Erien uudelleennimeäminen ja
poisjättäminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule

lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta,
se on jätettävä pois tuloslaskelmasta tai
taseesta. Lisäksi kirjanpitovelvollinen saa
poiketa 1—6 §:n kaavoissa käytettyjen ni-
mikkeiden numero- ja kirjaintunnisteista tai
esittää nimikkeet ilman näitä tunnisteita.

2 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

2 §

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Lisätietona on esitettävä:
— — — — — — — — — — — — —
7) peruste, jonka mukaista kurssia on

käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräi-
set saamiset sekä velat ja muut sitoumukset
Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpää-
töspäivän kurssia.
Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi

edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään
yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momen-
tissa säädetyistä rajoista, kirjanpitovelvolli-
nen saa jättää esittämättä ne liitetiedot, joista
säädetään 1 momentin 5 kohdassa.

4 §

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

— — — — — — — — — — — — —
Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi

edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään
yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momen-
tissa säädetyistä rajoista, kirjanpitovelvolli-
nen saa jättää esittämättä ne liitetiedot, joista
säädetään 1 momentin 7 ja 9—11 kohdassa
sekä jättää esittämättä 2 momentissa tarkoi-
tetut liitetiedot muista eristä kuin arvonkoro-
tuksista.

5 §

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

— — — — — — — — — — — — —
Jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä

välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylit-
tynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun
9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista, kir-
janpitovelvollinen saa esittää 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetut tiedot erittelemättä niitä
tase-erittäin sekä jättää esittämättä ne liite-
tiedot, joista säädetään mainitun momentin 3
ja 4 kohdassa. Tällöin myös momentin 6
kohdassa mainitut erittelyt voidaan jättää
esittämättä 1 luvun 6 §:n 1 momentin vas-
tattavien C.3 kohdassa tarkoitettujen muiden
pakollisten varausten osalta.

8 §

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten
jäsenistä

— — — — — — — — — — — — —
Toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan,

hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja
varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin
kuuluvista henkilöistä on ilmoitettava toimi-
elinkohtaisesti:
— — — — — — — — — — — — —
2) heille myönnettyjen rahalainojen yh-

teenlaskettu määrä samoin kuin määrän vä-
hennys ja lisäys tilikauden aikana sekä
lainojen pääasialliset korko- ja muut ehdot;
— — — — — — — — — — — — —
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11 §

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ja eräiden
muiden kirjanpitovelvollisten lyhennetyt

liitetiedot

Yksityinen elinkeinonharjoittaja, kirjanpi-
tolain 3 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu
kirjanpitovelvollinen ja muu kirjanpitovelvol-
linen kuin mitä mainitun lain 1 luvun 1 §:n 1
ja 6—14 kohdassa sekä 3 luvun 9 §:n 1
momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetaan, saa
esittää 2—9 §:ssä säädetyn sijasta lyhennetyt
liitetiedot, jos sekä päättyneellä että sitä
välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylit-
tynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun
9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista.
Lyhennettyinä liitetietoina on esitettävä

vähintään seuraavat tiedot:
1) annetut pantit ja velan vakuudeksi

annetut kiinnitykset, takaukset, vekseli-, ta-
kuu- ja muut vastuut sekä vastuusitoumukset;
sekä
2) peruste, jonka mukaista kurssia on

käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräi-
set saamiset sekä velat ja muut sitoumukset
Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpää-
töspäivän kurssia.

3 luku

Konsernituloslaskelma ja konsernitase

2 §

Eräiden erien merkitseminen konsernitulos-
laskelmaan

— — — — — — — — — — — — —
Tuloverot eritellään konsernituloslaskel-

massa tai sen liitteenä toisaalta tilikaudelta ja
aikaisemmilta tilikausilta maksettuihin tai
maksettaviin veroihin ja toisaalta laskennal-
lisen verovelan tai -saamisen muutokseen.
— — — — — — — — — — — — —
Mitä 1 luvun 1 §:n 3 momentissa ja 2 §:n

3 momentissa säädetään, saadaan soveltaa
myös konsernituloslaskelmaan. Jos kirjanpi-
tovelvollinen ei sovella kirjanpitolain 6 luvun
7 §:n 6 momenttia, muut kuin satunnaisista
eristä johtuvat tuloverot esitetään varsinaisen
toiminnan veroina ennen nimikettä ″Voitto
(tappio) ennen satunnaisia eriä″, josta tällöin

käytetään nimikettä ″Voitto (tappio) varsinai-
sesta toiminnasta″.

3 §

Eräiden erien merkitseminen konserni-
taseeseen

— — — — — — — — — — — — —
Kirjanpitolain 6 luvun 13 §:n 2 momentissa

tarkoitetun osakkuusyrityksen osakkeiden tai
osuuksien hankintameno ja mainitun pykälän
4—7 momentissa säädetyllä tavalla lasketut
lisäys- ja vähennyserät merkitään yhteenlas-
kettuina konsernitaseen pysyviin vastaaviin
omaksi eräkseen sijoitusten ryhmään.
Kirjanpitolain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetus-

ta tuloverojen oikaisemisesta ja täydentämi-
sestä johtuva laskennallinen verosaaminen
esitetään konsernitaseessa omana eränään
vaihtuviin vastaaviin kuuluvien saamisten
ryhmässä sekä siitä johtuva laskennallinen
verovelka vieraan pääoman ryhmässä, jollei
niitä merkitä yhdeksi eräksi konserniyritysten
omiin taseisiin sisältyvien kirjanpitolain 5
luvun 18 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten
verovelkojen tai verosaamisten kanssa.
— — — — — — — — — — — — —

4 luku

Konsernituloslaskelman ja -taseen liitetiedot

1 §

Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat
tiedot

Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
liitteenä on ilmoitettava soveltuvin osin 2
luvun 2—10 §:ssä tarkoitetut tiedot konser-
nista.

3 §

Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat
liitetiedot

Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
liitetietona on esitettävä:
— — — — — — — — — — — — —
7) jos tytäryritys on yhdistelty konserniti-

linpäätökseen muun kuin emoyrityksen tili-
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kautena päättyneen tilinpäätöksen perusteella,
selostus tytäryrityksen toiminnan tulokseen ja
taloudelliseen asemaan vaikuttaneista olen-
naisista tapahtumista, jotka ovat sattuneet
tytäryrityksen ja emoyrityksen tilikausien
päättymisen välisenä aikana.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Muut liitetiedot

Edellä 1—3 §:ssä säädetyn lisäksi konser-
nituloslaskelman ja -taseen liitetietona on
esitettävä:
— — — — — — — — — — — — —

3) laskennallisten verovelkojen ja niiden
muutosten erittely tilinpäätössiirtoihin perus-
tuviin, yhdistelytoimenpiteisiin perustuviin ja
konserniyritysten omiin tuloslaskelmiin ja
taseisiin sisältyviin, jos nämä on esitetty
yhdistettynä konsernituloslaskelmassa ja -ta-
seessa;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 2001. Asetusta sovelletaan ensim-
mäisen kerran kirjanpitoon siltä tilikaudelta,
joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen
jälkeen. Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa
tätä asetusta kirjanpitoon sinä tilikautena,
joka on kulumassa, kun asetus tulee voimaan.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001

Ministeri Kimmo Sasi

Nuorempi hallitussihteeri Markku Jänkälä
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N:o 749 
 

Valtioneuvoston asetus 
puunkorjuutyön turvallisuudesta 

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001 
————— 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-

lystä, säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n 1 
momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 144/1993: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä asetusta sovelletaan puunkorjuutyö-
hön. 

Asetuksen 10 §:ää sovelletaan puunkorjuu-
työn lisäksi muuhunkin metsätyöhön. 
 

2 § 

Työmaan suunnittelu 

Ennen hakkuutyön aloittamista tulee työ-
maakohtaisesti selvittää työturvallisuuteen 
vaikuttavat jyrkänteet, pehmeiköt, vesistöjen 

ylitykset, sähkölinjat, kulkuväylät sekä muut 
työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen 
olennaisesti  kohdistuvat   vaara-  ja  haitta-
tekijät.  

Työmaasta tulee tehdä suunnitelma ja tar-
peellinen kartta, josta ilmenevät 1 momentis-
sa tarkoitetut vaaratekijät, työmaarajat, väli-
varastot ja pääkuljetussuunnat. Työ on suun-
niteltava niin, että työntekijä välttyy raskai-
den pölkkyjen ja taakkojen nostelulta. Varas-
topaikkojen suunnittelussa ja merkinnässä on 
otettava huomioon käytettävän kaluston 
tilantarve ja liikenneturvallisuusvaatimukset. 
Yleiseen kulkureittiin rajoittuva työmaa on 
merkittävä näkyvästi alueella liikkuvien va-
roittamiseksi.   
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Työnantajien tulee tarvittaessa yhdessä sel-
vittää ja arvioida eri töiden ja työvaiheiden 
ajoitus ja yhteensovitus siten, että ne voidaan 
suorittaa turvallisesti. Jokaisen työnantajan  
tulee kohdaltaan ryhtyä toimenpiteisiin vaa-
ratilanteiden torjumiseksi. Torjuntatoimenpi-
teet on tarpeellisessa laajuudessa kirjattava 
työmaasuunnitelmaan. 
 

3 § 

Työpaikan haltijan velvollisuudet 

Puunkorjuutyömaan haltijana olevan työn-
antajan on huolehdittava siitä, että työmaalla 
toimivat aliurakoitsijat ja heidän työntekijän-
sä saavat tarpeelliset tiedot 2 §:ssä tarkoite-
tuista vaara- ja haittatekijöistä sekä ensi-
apuun liittyvistä toimenpiteistä.  

Työsuojelun yhteistoiminnan järjestämises-
tä yhteisellä työpaikalla säädetään erikseen. 
 

4 § 

Yhteydenpidon järjestäminen 

Työnantajan tulee viimeistään työn alkaes-
sa ilmoittaa työntekijöilleen, miten yhtey-
denpito työnjohdon ja työntekijöiden välillä 
samoin kuin työntekijöiden kesken on järjes-
tetty. 

Kun moottorisahatöissä työskennellään yk-
sin, on työnantajalla oltava yhteys työnteki-
jään ainakin kerran työpäivän aikana ja välit-
tömästi työvuoron päätyttyä. Työntekijän on 
ilmoitettava välittömästi työnantajalle ja työn 
vaikutuspiirissä oleville työntekijöille, jos 
hän joutuu poikkeamaan yhteydenpitokäy-
tännöstä tai joutuu yksin tekemään vaarallisia 
koneiden huolto- tai korjaustöitä. 

Moottorisahahakkuu myrskytuhometsissä 
ja muissa poikkeuksellisen vaarallisissa olo-
suhteissa on järjestettävä siten, että työnteki-
jöillä on työn ajan näkö- tai kuuloyhteys kes-
kenään tai työnantajaansa. 
 

5 § 

Turvaetäisyydet 

Työntekijöiden tulee kaatotyön aikana olla 
vähintään kaadettavan puuston kaksinkertai-

sen pituuden päässä toisistaan, jollei erityi-
sestä syystä puuta kaadeta yhdessä. 

Konetyömaalla tulee noudattaa koneeseen 
merkittyä turvaetäisyyttä.  

Kun puunkorjuutyötä tehdään lähellä säh-
kölinjaa, tulee huolehtia siitä, etteivät koneet, 
laitteet tai kuormattava taakka ole seuraavaan 
taulukkoon merkittyä vähimmäisetäisyyttä 
lähempänä sähköjohtoja. Puutavaran varasto 
on sijoitettava niin etäälle sähkölinjoista, että 
kuormauslaitteiden ja sähkölinjojen välillä 
säilyy taulukkoon merkitty vähimmäisetäi-
syys.  
 

Vähimmäisetäisyys 
Nimellisjännite, 
kV 

Avojohto 
metriä 

Riippujohto 
metriä 

 Alla Sivulla  
Alle 1 2 2 0,5 
1…45 2 3 1,5 
110 3 5  
220 4 5  
400 5 5  
 

6 § 

Riittävän ammattitaidon varmistaminen  

Työnantajan tulee varmistaa, että työnteki-
jällä on riittävä ammattitaito eri työvaiheiden 
turvalliseen tekemiseen ja turvallisuusohjei-
den noudattamiseen. 

Viimeistään kyseisen työvaiheen alkaessa 
tulee erityisesti varmistaa, että työntekijällä 
on riittävät valmiudet vaarallisen konkelon ja 
pökkelöpuun käsittelyyn. 

Myrskytuhometsien ja tuulenkaatotyömai-
den korjuu on mahdollisuuksien mukaan teh-
tävä hakkuukoneella. Moottorisahahakkuuta 
saa näissä olosuhteissa tehdä vain siihen pä-
tevä ja erityistä opastusta saanut työntekijä.  

Työntekijän opastuksesta ja ohjauksesta on 
muuten voimassa, mitä siitä erikseen sääde-
tään. 
 

7 § 

Konkelon purkaminen 

Konkelo on purettava turvallisella tavalla 
mahdollisimman pian. Konkeloon jääneen 
puun alle ei saa mennä eikä siihen kiivetä. 
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Jos työntekijä ei voi purkaa konkeloa yksin 
tai yhdessä toisen työntekijän kanssa turvalli-
sesti, tulee purkamisessa käyttää asianmukai-
sia lisäapuvälineitä. 

Pystyyn jääneen konkelon vaara-alue tulee 
välittömästi merkitä näkyvällä tavalla. Siitä 
tulee lisäksi ilmoittaa työnantajalle mahdolli-
simman pian. 
 

8 § 

Jäävarastot ja -tiet 

Jäävaraston ja jäätien perustamista ja käyt-
töä varten on selvitettävä jään kestävyyteen 
vaikuttavat paikalliset olosuhteet. Nippujen 
sidontapaikat on pyrittävä sijoittamaan maal-
le. 

Ajettaessa puutavaraa jäällä on varmistau-
duttava jään riittävästä kantokyvystä. Jäätien 
ja jäävarastoalueen kuntoa on tarkkailtava 
jatkuvasti. Jäädyttämisestä on pidettävä päi-
väkirjaa.  

Varastoalueen rajat ja jäätiet tulee merkitä 
heijastavilla viitoilla. Kun ajo lopetetaan, on 
jäälle johtava tie suljettava. 
 

9 § 

Taukovarustus 

Jos työntekijöiden käytössä ei ole asian-
mukaisia taukotiloja, tulee heidän käyttöönsä 
varata työmaaolosuhteiden edellyttämä hen-
kilökohtainen taukovarustus. 

Taukotilasta on voimassa, mitä siitä erik-
seen säädetään. 
 

10 § 

Majoitus ja työmaakuljetus 

Työnantajan on järjestettävä työntekijälle 
asianmukainen majoitus tai edestakainen ku-
ljetus, jos työmaa sijaitsee niin etäällä työnte-
kijän asunnosta, ettei voida kohtuudella edel-
lyttää työntekijän kulkevan sinne päivittäin 
omalla kustannuksellaan. Jos on sovittu siitä, 
että työntekijä suorittaa matkan omatoimises-
ti, tulee työnantajan maksaa työntekijälle 
kohtuullisena pidettävän matkan ylittävältä 
osalta kulkemiskorvaus. 

Majoitustilan tulee olla, sen lisäksi mitä 
erikseen säädetään, lämmitettävä sekä varus-
tettu tarpeellisella valaistuksella, pesu- ja 
ruuanvalmistusmahdollisuudella sekä vuode-
vaatteilla. 

Jos matkaan kuluva aika työnantajan järjes-
tämässä kuljetuksessa ylittää kohtuullisena 
pidettävän työmatka-ajan, tulee työntekijälle 
vastaavasti maksaa matka-ajan korvausta. 
 
 

11 § 

Koneturvallisuusmääräykset 

Puunkorjuukoneiden ja muiden työvälinei-
den hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tar-
kastamisesta säädetään erikseen.  
 
 

12 § 

Henkilönsuojaimet 

Työnantajan on hankittava työntekijän 
käyttöön ainakin seuraavat CE-merkityt hen-
kilönsuojaimet: 

1) suojakypärä moottorisaha- ja raivaus-
sahatyössä sekä muussa työssä, jossa on pää-
hän kohdistuvan iskun vaara. Kypärän tulee 
olla testattu –30 °C varalta ja tarvittaessa va-
rustettu lämpimällä alushupulla ja niska-
suojuksella; 

2) kuulonsuojaimet sekä silmien- ja  kasvo-
jen  suojain  moottorisaha-  ja  raivaussaha-
työssä; 

3) viilto- ja varvassuojilla varustetut turva-
jalkineet ja viiltosuojilla varustetut suojahou-
sut tai -avohaalarit moottorisahatyössä; 

4) varoitusvaatetus hakkuukonetyömaalla 
muille kuin yksin työskenteleville hakkuuko-
neen kuljettajille; sekä 

5) pelastusliivit henkilöiden vesikuljetuk-
sessa ja muussa työssä, jossa on ilmeinen ve-
teen putoamisen vaara. 

Henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä 
on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen sää-
detään. 

Torjunta-aineiden käsittelyssä tulee ottaa 
huomioon, mitä myyntipäällysmerkinnöissä 
ja käyttöturvallisuustiedotteissa edellytetään. 
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13 § 

Ensiapu 

Puunkorjuutyömaalla on oltava asianmu-
kainen ensiapuvalmius. Lisäksi työntekijällä 
on moottorisahatyössä oltava mukanaan tar-
peellinen ensisidepakkaus.  

Työnantajan on varmistettava, että työnte-
kijällä on riittävä ensiaputaito ja tiedot avun-
saantimahdollisuuksista onnettomuus- ja sai-
raustapauksissa. 

Kun puunkorjuutyötä tehdään syrjäisissä 
olosuhteissa,  on  erityisesti  huolehdittava 
siitä, että ensiapu- ja hoitopaikalle on asian-
mukainen kuljetusmahdollisuus. 

14 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä    
tammikuuta 2002. 

Tällä asetuksella kumotaan puunkorjuu-
työn  järjestysohjeista  17  päivänä  huhtikuu-
ta 1986 annettu valtioneuvoston päätös 
(289/1986)  siihen  myöhemmin  tehtyine 
muutoksineen ja yhteydenpidosta puunkor-
juutöissä 29 päivänä syyskuuta 1994 annettu 
työministeriön  päätös (930/1994). 
 

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001 

 
Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara 

 
 
 

Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 



Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 750

erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista 17 päivänä joulukuuta 1992

annetun liikenneministeriön päätöksen (1715/1992) 3, 4, 6, 8, 16, 16 a, 27, 29 ja 31 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3, 4, 8, 16, 16 a, 27, 29 ja 31 § päätöksessä 958/1998, seuraavasti:

3 §

Jakamaton esine

1. Jakamattomalla esineellä tarkoitetaan
tässä päätöksessä sen lisäksi, mitä ajoneuvo-
jen käytöstä tiellä annetun asetuksen
(1257/1992) 2 §:n 4 momentissa jakamatto-
masta kuormasta säädetään:
a) erikoiskuljetuksena kuljetettavaa kuor-

maa, jota rakenteensa vuoksi on kuljetettava
useamman esineen kokonaisuutena;
b) yhdistettyä kuljetusta varten erityiselle

kuljetusalustalle pakattua kone- tai laiteko-
konaisuutta; tai
c) ulkomaille vietävää tai sieltä tuotavaa

tyhjää tai lähtöpaikalla valmiiksi kuormattua,
yli 2,8 metriä korkeaa tai yli 12,30 metriä
pitkää merikuljetukseen suunniteltua konttia.
2. Jos 1 momentin c kohdassa tarkoitetun

korkean kontin kuljetus vaatii yli 4,3 metrin
korkeuden ylittämisen tai vastaavasti pitkän
kontin kuljetus puoliperävaunuyhdistelmässä
17,0 metrin pituus- tahi 48 tonnin massa-
arvon ylittämisen, 1 momentin c kohdassa
tarkoitettu kontti katsotaan jakamattomaksi
esineeksi vain jakamattoman esineen pakka-
uksena taikka konttia tyhjänä kuljetettaessa.

4 §

Erikoiskuljetusajoneuvo ja -yhdistelmä

1. Erikoiskuljetusajoneuvo on:
a) jakamattomaksi esineeksi katsottavan

tietyn työkonetyypin kuljetukseen rakennettu,
erityisellä kuljetusritilällä tai vastaavalla ra-
kenteella varustettu N3-luokan ajoneuvo;

b) erikoiskäyttöön rakennettu, tiellä ylei-
sesti sallitut mitat ja massat ylittävä ajoneuvo
tai vastaava muu ajoneuvo, jota ei ole
tarkoitettu tavaran tai henkilöiden kuljettami-
seen yleisellä tiellä;
c) jakamattoman esineen kuljetukseen ra-

kennettu ja varustettu N2- tai N3-luokan
ajoneuvoon kytkettäväksi tarkoitettu perävau-
nu;
d) purjelentokoneen tai veneen kuljetuk-

seen rakennettu ja varustettu pääasiassa M1-
tai N1-luokan ajoneuvoon kytkettäväksi tar-
koitettu perävaunu;
e) veneen kuljetukseen tarkoitettu traktoriin

kytkettävä traktoriperävaunu;
f) jakamattomaksi esineeksi katsottavan

tietyn työkonetyypin kuljetukseen rakennettu
tai varustettu traktoriin kytkettävä traktoripe-
rävaunu; ja
g) turvetuotantoon käytettävä kone tai

traktoriin kytketty vastaava hinattava laite
taikka turvetuotannossa käytettävä kuormaa-
maton perävaunu.
2. Erikoiskuljetusyhdistelmä on 1 momen-

tissa tarkoitettujen auton tai traktorin ja
perävaunun yhdistelmä tai N3- tai N2-luokan
ajoneuvon ja hinattavan laitteen erikoiskulje-
tukseksi katsottava yhdistelmä.
3. Erikoiskuljetusajoneuvoksi tai -yhdistel-

mäksi katsotaan myös moottorikäyttöinen tai
hinattava ajoneuvo, johon on kiinteästi asen-
nettu tai kuormattu näyttely-, tutkimus-, hu-
vipuisto- tai sirkuslaitteisto taikka muu pal-
veluvarustus ja jolle Tiehallinto on myöntänyt
31 §:n mukaisen kuljetusluvan.
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6 §

Erikoiskuljetuksessa käytettävän vetoauton ja
traktorin varoitusvalaisin

Ylipitkän tai ylileveän erikoiskuljetuksen
vetoautossa ja vastaavaa kuljetusta vetävässä
traktorissa sekä ylipitkässä taikka ylileveässä
muussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tu-
lee olla vähintään yksi ajoneuvojen raken-
teesta ja varusteista annetun asetuksen 83
§:ssä tarkoitettu vilkkuvaa ruskeankeltaista
valoa näyttävä varoitusvalaisin, jollei jäljem-
pänä varoitusautoa vaativista kuljetuksista
muuta säädetä.

8 §

Massat ja mitat erikoiskuljetuksessa

1. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuk-
sesta hyväksyä rekisteriin merkittäviksi tiellä
yleisesti sallittuja suuremmat massat ja mitat
seuraavasti:
a) erikoiskuljetusperävaunun tai vastaavan

hinattavan laitteen vetoautolle ja 4 §:n 1
momentin a ja b kohdassa tarkoitetuille
ajoneuvoille niiden valmistajan sallimat ko-
rotetut akseli-, teli- ja kokonaismassa-arvot
80 km/h nopeudelle ja lisäksi tarvittaessa
alennettuja ajonopeuksia vastaavat korotetut
akseli-, teli- ja kokonaismassat valmistajan
sallimissa rajoissa;
b) erikoiskuljetusperävaunulle perävaunun

ja akseliston valmistajan sallimissa rajoissa
parirenkain varustetulle erilliselle tai telissä
olevalle akselille kohdistuvaksi massaksi 80
km/h nopeudelle enintään 13 tonnia ja kah-
deksalla rinnakkaisella renkaalla varustetulle
akselille vastaavasti enintään 20 tonnia;
c) erikoiskuljetusperävaunun kokonaismas-

saksi perävaunun valmistajan enintään 80
km/h nopeudella käytettäväksi ilmoittaman
rakenteellisen kokonaismassan;
d) erikoiskuljetusperävaunulle perävaunun

ja sen akseliston valmistajien sallimissa ra-
joissa alennettuja ajonopeuksia vastaavat b ja
c kohdassa tarkoitettuja massoja suuremmat
akseli-, teli- ja kokonaismassat;
e) 4 §:n 1 momentin b ja c kohdassa

tarkoitetuille ajoneuvoille käyttötarkoitukses-
ta johtuvan rakenteen edellyttämät mitat.

2. Katsastustoimipaikka voi hyväksyä re-
kisteriin merkittäväksi tiellä yleisesti sallittua
suuremman leveyden 4 §:n 1 momentin a
kohdassa tarkoitetulle ajoneuvolle. Ilman
kuormaa kuljetettaessa ajoneuvon suurim-
maksi leveydeksi saa hyväksyä enintään 2,80
metriä. Kuormaa varten kyseinen ajoneuvo
saa olla kuitenkin levitettävissä enintään 3,20
metrin leveyteen.
3. Suurin leveys 4 §:n 1 momentin f

kohdassa tarkoitetussa traktoriperävaunussa
sitä ilman kuormaa kuljetettaessa saa olla
enintään 2,80 metriä. Kuormaa varten kysei-
nen traktoriperävaunu saa olla kuitenkin
levitettävissä enintään 3,20 metrin leveyteen.

16 §

Erikoiskuljetukseen hyväksytyn ajoneuvon tai
ajoneuvoyhdistelmän käyttö tieliikenteessä

1. Erikoiskuljetusajoneuvoa tai -yhdistel-
mää ei saa hyväksyä käytettäväksi muihin
kuin jakamattomien esineiden kuljetuksiin,
ellei kyseinen ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistel-
mä täytä ajoneuvojen rakenteesta ja varus-
teista annetun asetuksen ja ajoneuvojen käy-
töstä tiellä annetun asetuksen säännöksiä.
2. Erikoiskuljetukseen hyväksytyn perä-

vaunun kytkentä vetoautoon tulee olla kyt-
kentäkatsastuksessa hyväksytty. Tämä vaati-
mus koskee myös vastaavaa ulkomaan rekis-
terissä olevaa Suomessa erikoiskuljetukseen
käytettävää yhdistelmää 28 a §:ssä tarkoitetun
rajauksen mukaisesti.
3. Ennen kuin 8 §:n nojalla rekisteriin

merkittyä, tiellä yleisesti sallitut mitat ja
massat ylittävää ajoneuvoa käytetään tielii-
kenteessä, tulee käyttöön olla 31 §:ssä tar-
koitettu kuljetuslupa, jollei 29 §:stä muuta
johdu.

16 a §

Yleinen kuormausperiaate erikois-
kuljetuksissa

1. Kuljetettava esine on ensisijaisesti kuor-
mattava sellaiseen ajoneuvoon tai ajoneu-
voyhdistelmään, jolla kuljetettaessa ei tar-
peettomasti ylitetä yleisesti tiellä sallittuja
mittoja eikä massoja.
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2. Jos jakamattoman esineen kuormaus
voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla,
joista kukin aiheuttaa eri raja-arvon ylittymi-
sen, on ensisijaisesti pyrittävä välttämään
sallitun leveyden ja toissijaisesti korkeuden
ylittämistä.
3. Pitkät esineet, joita ei voi kuljettaa tielle

yleisesti sallittujen pituusrajojen mukaisesti,
on kuljetettava ensisijaisesti puoliperävaunus-
sa, korkeat esineet matalarakenteisessa ajo-
neuvossa tai syväkuormausperävaunussa ja
leveät esineet tarvittaessa vinotukien päälle
kuormattuina ylileveyden välttämiseksi.
4. Rakenteensa vuoksi yksinomaan erikois-

kuljetukseen hyväksytyllä perävaunulla saa
meno- tai paluukuljettaa suoritettavaan tai jo
suoritettuun erikoiskuljetukseen liittyvää va-
roitusautoa tai muita vastaavia kyseisten
kuljetusten suorittamiseen liittyviä laitteita tai
varusteita, joita muutoin olisi mahdollista
kuljettaa tieliikenteessä yleisesti sallittujen
mitta- ja massa-arvojen rajoissa.

27 §

Peräkkäisten erikoiskuljetusten ryhmä

1. Erikoiskuljetuksia saa kuljettaa enintään
kuuden peräkkäisen ajoneuvon ryhmänä, jos-
sa kukin kuljetus merkitään valaisimilla ja
heijastimilla samalla tavalla kuin yksittäinen
erikoiskuljetus.
2. Peräkkäisessä kuljetuksessa varoi-

tusautoja tulee olla vähintään yksi jonon
edessä ja yksi takana. Varoitusautojen vä-
himmäismäärä jonon edessä määräytyy ryh-
mään kuuluvan suurimman kuljetusyksikön
leveyden tai pituuden mukaan. Kuitenkin
yksinomaan ylikorkeissa kuljetuksissa riittää
yksi varoitusauto kolmen kuljetusyksikön
edessä ilman takana olevaa varoitusautoa.
3. Ryhmässä varoitusautot on sijoitettava

siten, että yli 6,00 metriä leveän kuljetuksen
edessä ja takana on oltava varoitusauto. Jos
peräkkäisten kuljetusten ryhmässä on neljä tai
useampia kuljetusyksiköitä, on vähintään jo-
non edessä ja lisäksi jokaisen kahden kulje-
tusyksikön jäljessä ja jonon viimeisenä oltava
varoitusauto.
4. Liikenteen ohjaajia on oltava vähintään

yksi jokaista varoitusautoa kohden.
5. Kuljetusten suorittaminen ryhmänä ei

saa kohtuuttomasti haitata muuta liikennettä.

29 §

Erikoiskuljetuksessa sallitut mitat

1. Erikoiskuljetuksen suurin korkeus maas-
ta mitattuna muussa kuin 3 §:ssä tarkoitetussa
konttikuljetuksessa ja muulla kuin henkilö- tai
pakettiautolla tai niiden perävaunulla kulje-
tettaessa saa olla enintään 4,40 metriä.
2. Erikoiskuljetuksessa kuljetuksen suurin

leveys muulla kuin henkilö- tai pakettiautolla
tai niiden perävaunulla kuljetettaessa saa olla
muussa kuin konttikuljetuksessa enintään
4,00 metriä. Tästä poiketen 4 §:n 1 momentin
a ja f kohdassa tarkoitetussa työkoneen
kuljetuksessa kuorman suurin leveys saa olla
enintään 3,50 metriä ja saman momentin d
kohdassa tarkoitetun perävaunulla kuljetetta-
van veneen tai purjelentokoneen leveys enin-
tään 2,60 metriä. Traktoriin kytketyllä perä-
vaunulla vain venettä, maatalouteen tai tien-
pitoon käytettävää konetta taikka laitetta
kuljetettaessa tai 4 §:n 1 momentin g koh-
dassa tarkoitetussa turvetuotantoon liittyvässä
kuljetuksessa leveys saa olla enintään 4,00
metriä, pylväitä kuljetettaessa kuitenkin enin-
tään 2,60 metriä.
3. Erikoiskuljetuksen pituus saa olla:
a) kuljetettaessa 4 §:n 1 momentin a

kohdassa tarkoitettua työkonetta enintään
16,00 metriä;
b) kuljetettaessa 4 §:n 1 momentin b

kohdassa tarkoitettua ajoneuvoa, henkilö- tai
pakettiauton perävaunulla purjelentokonetta
tai venettä mastoineen tai traktorin perävau-
nulla 4 §:n 1 momentin f kohdassa tarkoi-
tettua työkonetta, pylväitä, venettä tai maa-
talouteen taikka tienpitoon käytettävää konet-
ta tai laitetta enintään 20,00 metriä, 4 §:n 1
momentin g kohdassa tarkoitetussa turvetuo-
tantoon liittyvässä kuljetuksessa kuitenkin
enintään 27,00 metriä;
c) kuorma-auton ja erikoiskuljetukseen

hyväksytyn varsinaisen perävaunun muodos-
tamassa yhdistelmässä enintään 27,00 metriä,
jos perävaunun leveys ylittää 2,60 metriä tai
pituus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun
asetuksen 24 § 2 momentin a kohdassa
sallitun arvon tai perävaunun akseliväli ylittää
asetuksen 26 § 3 momentissa sallitun arvon
ja jos kuormaa kuljetettaessa vetoauto on
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kuormitettu tämän päätöksen 18 §:n 3 tai 4
momentissa säädetyllä tavalla;
d) muussa kuin konttikuljetuksessa kuor-

ma-auton ja puoliperävaunun tai vastaavan
hinattavan laitteen muodostamassa yhdistel-
mässä enintään 30,00 m.
4. Erikoiskuljetuksissa kuorma saa ajoneu-

vojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 45 §:n
2 momentin säännöksestä poiketen ulottua
ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle seuraavas-
ti:
a) ajoneuvon edessä enintään 2,00 metriä;
b) ajoneuvon takana enintään 3,00 metriä;
c) 3 momentin b kohdassa tarkoitetussa

ajoneuvoyhdistelmässä ja 3 momentissa c
kohdassa tarkoitetuissa kuljetuksissa perävau-
nun takana enintään 4,00 metriä, kuitenkin 3
momentin d kohdassa tarkoitetussa yhdistel-
mässä enintään 6,00 metriä.

31 §

Kuljetuksille myönnettävät poikkeukset mitta-
ja massarajoituksista

1. Tiehallinto voi myöntää erikoiskuljetus-
luvan ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän
käyttämiseen tai kuorman kuljettamiseen ylei-
sellä tiellä, kun ajoneuvon akseli-, teli-,
kokonais- tai yhdistelmämassat ylittävät tielle
yleisesti sallitut arvot, ei kuitenkaan trakto-
rilla tai sen perävaunulla suoritettaviin kul-
jetuksiin. Erikoiskuljetuslupa voidaan kuiten-
kin myöntää vain ajoneuvon tai ajoneuvoyh-
distelmän rekisteriin merkittyjen tai rekiste-
röimättömälle ajoneuvolle valmistajan salli-
mien massojen rajoissa.

2. Tiehallinto voi myöntää erikoiskuljetus-
luvan sellaisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdis-
telmän käyttämiseen tai kuorman kuljettami-
seen yleisellä tiellä, joka poikkeaa 29 §:n
mitoista. Lupaa ei kuitenkaan myönnetä:
a) henkilö- tai pakettiautolla taikka trak-

torilla tai niiden perävaunulla tapahtuviin
kuljetuksiin lukuun ottamatta 4 §:n 1 mo-
mentin g kohdassa tarkoitettuja turvetuotan-
nossa käytettäviä tyhjänä siirrettäviä perävau-
nuja;
b) 4 §:n 1 momentin a ja f kohdassa

tarkoitetussa työkoneen kuljetuksessa levey-
den ylittämiseen; eikä
c) 3 §:n 2 momentissa mainittujen arvojen

ylittämiseen muun kuin jakamattoman esi-
neen kuljetuksessa tai tyhjän kontin kuljetuk-
sessa.
3. Sellaiselle ajoneuvolle tai ajoneuvojen

yhdistelmälle, jota ei ole rekisteröity tai
ilmoitettu rekisteröitäväksi, saa tässä pykä-
lässä tarkoitetun luvan myöntää vain tilapäi-
seen siirtoon ilman kuormaa.
4. Tiehallinto voi myöntää asianomaisen

tienpitäjän suostumuksella tämän pykälän
1—3 momentissa tarkoitetun luvan myös
muulla kuin yleisellä tiellä tapahtuvaa kulje-
tusta varten.
5. Tiehallinnon luvassa ilmoitettuja, rekis-

teriin merkittyjä tai rekisteröimättömän ajo-
neuvon valmistajan sallimia akseli-, teli- tai
yhdistelmän kokonaismassojen arvoja ei saa
ylittää ajoneuvoa tiellä kuljetettaessa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2001.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen

Yli-insinööri Esko Kärki
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 751

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden maa- ja metsätalousministeriön
yleiskirjeiden kumoamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa eräiden maa- ja metsätalousministe-
riön yleiskirjeiden kumoamisesta. . . . . . . . . . . . . . 67/01 24.8.2001 29.8.2001

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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