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Lak i

N:o 1008

kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain
(954/1981) 15 §:n 2 momentti ja 20 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1185/2000,
sekä
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1185/2000, uusi 2 ja 3 momentti,
seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Kuljetustukea voidaan maksaa myös pysy-
västi asutuilta, ilman kiinteää tieyhteyttä
olevilta saarilta alkaville Suomessa suoritet-
taville tavarankuljetuksille Ahvenanmaalla
suoritettavia kuljetuksia lukuun ottamatta
(saaristokuljetukset). Saaristokuljetuksille
maksettavaan tukeen sovelletaan, mitä
6 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa, 8—9, 11, 12 a
sekä 15—19 §:ssä säädetään.
Tarkemmat säännökset saaristokuljetuksil-
le maksettavan tuen piiriin kuuluvista alueista
ja tuotteista, tuen suuruudesta, tukihakemus-

ten käsittelystä sekä tukien hakemisesta,
myöntämisestä ja maksamisesta annetaan val-
tioneuvoston asetuksella.

15 §
— — — — — — — — — — — — —
Kirjallinen päätös ennakkotiedosta on kul-

jetustukeen oikeuttavien tuotemääritelmien
suhteen valtiota sitova kahden vuoden ajan
päätöksen antamisesta lukien edellyttäen, että
kuljetustuen maksamisperusteet eivät kysei-
senä aikana ole muuttuneet. Päätös on sitova
kuitenkin enintään vuoden 2003 loppuun.
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20 §
— — — — — — — — — — — — —
Tätä lakia sovelletaan kuljetuksiin, jotka
tapahtuvat vuosien 1982—2003 aikana.

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
Lakia sovelletaan sellaiseen sen voimaan-

tulon jälkeen maksettavaan kuljetustukeen,
jonka perusteena ovat 1 päivänä tammikuuta
2002 tai sen jälkeen alkavat kuljetukset.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 1009

julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisista hankinnoista 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1505/1992)

9 a §, sellaisena kuin se on laissa 1247/1997, sekä
lisätään lakiin uusi 9 b § seuraavasti:

9 a §

Asianosaiset ja kilpailuneuvoston toimivalta

Edellä 9 §:ssä tarkoitetun asian voi saattaa
käsiteltäväksi ja käyttää siinä puhevaltaa se,
jota asia koskee, kauppa- ja teollisuusminis-
teriö sekä urakalla teettämistä koskevissa
asioissa myös valtiovarainministeriö taikka
5 §:n 4 momentissa mainituissa asioissa sel-
lainen valtion viranomainen, joka on myön-
tänyt hankekohtaista tukea kysymyksessä
olevan rakennushankkeen toteuttamiseen.
Kilpailuneuvosto ei käsittele hakemusta,
joka koskee 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun yksikön hankintamenettelyä, jos
hankinta liittyy asetuksessa määriteltyyn pe-
ruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu
arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa
pienempi.
Kilpailuneuvoston toimivaltaan kuuluvaan
asiaan ei saa hakea muutosta valittamalla
kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttö-

lain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että
päätös on tämän lain vastainen.

9 b §

Asian saattaminen kilpailuneuvostoon

Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan
on ennen hakemuksen toimittamista kilpailu-
neuvostolle ilmoitettava hankintayksikölle
kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille
kilpailuneuvostossa.
Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa

siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tar-
jouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai
tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista
sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta
kilpailuneuvostoon (hakemusosoitus). Hake-
musosoitukseen sovelletaan soveltuvin osin,
mitä hallintolainkäyttölain 3 luvussa vali-
tusosoituksesta säädetään. Hankintasopimus
ei estä hakemuksen käsittelyä.

HE 101/2001
TaVM 14/2001
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Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot sekä
hakemusosoitus voidaan antaa tiedoksi kir-
jeitse. Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan
saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua niiden lähettämisestä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2001.
Tätä lakia sovelletaan tarjouskilpailua kos-

keviin ratkaisuihin, jotka tehdään tämän lain
tultua voimaan.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kimmo Sasi
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Lak i

N:o 1010

valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta 18 päivänä kesäkuuta
1998 annetun lain (445/1998) 8 §:n 2 momentti seuraavasti:

8 §

Valtion sitoumukset

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetun korkotuen perusteena ovat ne
luotot, jotka on myönnetty valtion talousar-
viossa määrätyn myöntämisvaltuuden rajois-
sa. Valtion talousarviossa päätetään vuosittain
yhtiön kunakin vuonna myöntämän sellaisen

rahoituksen enimmäismäärä, jolle myöntä-
misvuotena ja sitä seuraavina vuosina mak-
setaan korkotukea. Valtioneuvoston korkotu-
kea koskeva sitoumus voi olla määräaikainen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2001 ja sitä sovelletaan 1 päivästä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre

HE 148/2001
TaVM 16/2001
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1011

tieliikenneasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä,
muutetaan 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetun tieliikenneasetuksen (182/1982) 22, 23, 26
ja 28 § seuraavasti:

22 §
Ohjattaessa liikennettä kiinteää valoa näyt-
tävin opastimin merkitsevät valot seuraavaa:
1) Punainen valo osoittaa, ettei ajoneuvo
saa sivuuttaa jäljempänä 3 momentissa mai-
nittua pääopastinta eikä pysäytysviivaa. Mil-
loin punaisen valon ohella näytetään keltaista
valoa, osoittaa tämä valon vaihtumisen vih-
reäksi olevan heti odotettavissa.
2) Vihreä valo osoittaa, että ajoneuvo saa
sivuuttaa pääopastimen ja pysäytysviivan.
Vihreästä valosta huolimatta kuljettajan on
annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka
asianmukaisessa järjestyksessä on astunut tai
astumassa suojatielle. Risteyksessä kääntyvän
ajoneuvon kuljettajan on väistettävä myös
risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, mo-
poilijaa ja jalankulkijaa. Vasemmalle kään-
tyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vas-
taantulevaa liikennettä.
3) Keltainen valo yksinään osoittaa, että
ajoneuvo ei saa sivuuttaa pääopastinta eikä
pysäytysviivaa. Jos ajoneuvo kuitenkin on
ehtinyt niin pitkälle, ettei sitä valon vaihtu-
essa vihreästä keltaiseksi voida vaaratta py-
säyttää, saa se sivuuttaa pääopastimen ja
pysäytysviivan.
Jos vihreä valo on nuolenmuotoinen tai
punaisessa tahi keltaisessa valossa on nuoli

mustin ääriviivoin, on valoa noudatettava
siten kuin 1 momentissa on säädetty ajettaessa
nuolen osoittamaan suuntaan.
Pääopastin on ennen risteystä ensimmäinen

opastin oikealla puolella tai asianomaisen
ajoradan osan yläpuolella. Jos tulosuunnan
vasemmanpuoleisen ajokaistan tai vasem-
manpuoleisten ajokaistojen liikennettä ohja-
taan liikennevaloilla tämän tulosuunnan
muusta valo-ohjauksesta erillään, tämän lii-
kenteen pääopastin on kuitenkin asianomai-
sen ajoradan osan vasemmalla puolella tai
kaksisuuntaisen ajoradan keskikorokkeella
taikka asianomaisen ajoradan osan yläpuolel-
la.

23 §
Vilkkuva keltainen valo opastimessa osoit-

taa, että kuljettajan on noudatettava erityistä
varovaisuutta.

26 §
Vilkkuva punainen valo opastimessa osoit-

taa, ettei ajoneuvo saa sivuuttaa opastinta eikä
pysäytysviivaa.
Vilkkuva pyöreä valkoinen valo osoittaa,

että opastimen ja pysäytysviivan saa sivuuttaa
noudattaen mitä tasoristeykseen ajamisesta on
säädetty.
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28 §
Jalankulkijaopastimessa merkitsevät eri va-
lot seuraavaa:
1) Punainen valo, että jalankulkija ei saa
astua ajoradalle, pyörätielle eikä raitiovaunu-
kaistalle.
2) Vihreä valo, että jalankulkija saa astua
ajoradalle, pyörätielle tai raitiovaunukaistalle.
Vilkkuva vihreä valo merkitsee lisäksi, että
aika, jolloin jalankulkija voi ylittää ajoradan,
on loppumassa ja että valo on vaihtumassa
punaiseksi.

Jos jalankulkijoita varten on erityinen
jalankulkijaopastin, heidän on noudatettava
sitä.
Missä jalankulkijoita varten ei ole erityistä

jalankulkijaopastinta, on jalankulkijoiden
noudatettava kulkusuuntansa ajoneuvoliiken-
teelle tarkoitettuja valoja.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri Kimmo Sasi

Osastopäällikkö, ylijohtaja Harri Cavén
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 1012

tieliikenteen liikennevaloista

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981
annetun tieliikennelain (267/1981) 50 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
435/1991:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Käytettäessä liikennevaloja liikenteen oh-
jaamiseksi tieliikennelain (267/1981) 2 §:ssä
tarkoitetulla tiellä on noudatettava tämän
asetuksen säännöksiä.

2 §
Liikennevaloja saa käyttää vain tiellä, jolla
ajoneuvon suurin sallittu nopeus on enintään
70 kilometriä tunnissa.

3 §
Ennen liikennevalojen asettamista suoja-
tien yhteyteen on näkövammaisia edustavalle
järjestölle varattava tilaisuus lausunnon anta-
miseen asiassa.

4 §
Liikennevalot on tämän asetuksen sään-
nöksiä noudattaen sijoitettava siten, että ne
ovat mahdollisimman hyvin havaittavissa ja
että selvästi ilmenee, mille liikennesuunnalle
kukin opaste on tarkoitettu. Liikennevalolait-
teista ei saa olla haittaa tai vaaraa liikenteelle
eikä kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle.

2 luku

Liikennevalot risteyksessä

Ajoneuvo-opastimet

5 §
Liikenteen ohjaamiseksi risteyksessä näy-

tetään ajoneuvo-opastimella kiinteää punais-
ta, keltaista tai vihreää valoa.

6 §
Risteyksessä olevilla liikennevaloilla on

niiden ollessa toiminnassa ohjattava kaikkia
liikennesuuntia. Pyörätien liikennettä ohjaa-
vat polkupyöräopastimet voidaan osaksi aikaa
jättää valo-ohjauksen ulkopuolelle, jolloin
niillä näytetään vilkkuvaa keltaista valoa.
Pihakatu, tonttiliittymä tai muu vähäliiken-
teinen tulosuunta taikka pyörätie voidaan
jättää kokonaan valo-ohjauksen ulkopuolelle,
jos se on reunakivellä tai muulla vastaavalla
tavalla rakenteellisesti ajoradasta erotettu eikä
menettelystä aiheudu vaaraa.
Keskikorokkeella varustettu suojatie, joka

sijaitsee vähintään 10 metrin etäisyydellä
kolmihaaraisen risteyksen lähimmästä reu-
nasta ja jonka kohdalla on enintään yksi
ajokaista kumpaankin suuntaan, voidaan kui-
tenkin ohjata valoin siten, että itse risteys
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jätetään valo-ohjaamattomaksi. Risteyksen si-
vusuunnan tulee tällöin olla vähäliikenteinen.
Jos 1 ja 2 momentin mukaisissa tapauksissa
voi syntyä epäselvyyttä väistämisvelvollisuu-
desta, on se osoitettava liikennemerkein.

7 §
Valo-ohjatusta risteyksestä selvästi erotettu
oikealle kääntyvä liikennesuunta voidaan jät-
tää valo-ohjauksen ulkopuolelle, jos:
1) sille on risteyksen jälkeen varattu
selkeästi oma ajokaistansa;
2) sen kanssa vastakkaisesta ajosuunnasta
ei ole vasemmalle kääntyvää liikennettä;
3) sen kanssa vastakkaisesta ajosuunnasta
vasemmalle kääntyvä liikenne ei tule yhtei-
selle ajokaistalle vapaan oikean suunnan
liikenteen kanssa; tai
4) sen kanssa vastakkaisesta ajosuunnasta
vasemmalle kääntyvä liikenne on korokkeilla
ohjattu liittymään osaksi risteävän tien lii-
kennettä ennen risteämiskohtaa vapaan oi-
kean suunnan liikenteen kanssa; oikealle
kääntyvälle liikenteelle on liikennemerkillä
osoitettava väistämisvelvollisuus.
Jos edellä tarkoitettua oikealle kääntyvää
liikennesuuntaa risteää suojatie, sen on oltava
porrastettu sen jatkeella olevien suojateiden
kanssa vähintään suojatien leveyden verran
tai suojatien on oltava 45 asteen kulmassa sen
jatkeella olevien valo-ohjattujen suojateiden
kanssa ja jalankulkijan kolmiokorokkeella
kulkeman matkan tulee olla vähintään kuusi
metriä.
Jos oikealle kääntyvää liikennesuuntaa ris-
teää pyörätien jatke, on noudatettava toisessa
momentissa olevia säännöksiä. Oikealle kään-
tyvälle liikenteelle on liikennemerkillä osoi-
tettava väistämisvelvollisuus pyörätien jatket-
ta käyttävään liikenteeseen nähden.

8 §
Jos suojatie sijaitsee enintään 100 metriä
ennen valo-ohjatun risteyksen pääopastinta
tiellä, jolla suurin sallittu ajonopeus on yli 50
kilometriä tunnissa ja muulla tiellä enintään
60 metriä ennen valo-ohjatun risteyksen
pääopastinta, se tulee varustaa liikennevaloin.
Tiellä, jolla suurin sallittu ajonopeus on
enintään 50 kilometriä tunnissa tämä säännös
ei koske suojatietä, jonka kohdalla on yksi
ajokaista kumpaankin suuntaan, eikä suoja-

tietä, joka sijaitsee valo-ohjaamattomassa ris-
teyksessä. Suojatie, joka sijaitsee enintään 30
metrin etäisyydellä valo-ohjatun risteyksen
lähimmästä reunasta, on kuitenkin aina valo-
ohjattava.

9 §
Ajoneuvo-opastimessa on oltava kolme

päällekkäin sijoitettua valoaukkoa, joista pu-
naisen valon aukko on ylinnä ja vihreän
alinna. Kolmiaukkoisia opastimia voi olla
useampia vierekkäin.
Milloin valoaukkoja erityistapauksessa ei

voida sijoittaa päällekkäin, ne on sijoitettava
vierekkäin siten, että punaisen valon aukko on
vasemmalla ja vihreän oikealla.

10 §
Valoaukon on oltava pyöreä. Vihreän valon

aukko voi kuitenkin olla tieliikenneasetuksen
22 §:n mukaisen nuolen muotoinen.
Opastimessa, jossa vihreän valon aukko on

nuolen muotoinen, toistetaan punaisen ja
keltaisen valon aukoissa vihreän nuolen suun-
taan osoittava nuoli mustin ääriviivoin tielii-
kenneasetuksen 22 §:n mukaisesti.

11 §
Edellä 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun

ajoneuvo-opastimen vierellä saa olla yksi tai
kaksi lisäopastinta, joissa on yksi tai kaksi
valoaukkoa. Lisäopastin saa olla vain kolmi-
aukkoisen opastimen vieressä.
Yksiaukkoisessa lisäopastimessa on valo-

aukko vihreälle valolle, kaksiaukkoisessa li-
säopastimessa on valoaukko vihreälle ja
keltaiselle valolle sekä 34 §:n 2 momentin
mukaisessa lisäopastimessa on valoaukko
punaiselle ja keltaiselle valolle. Lisäopasti-
men vihreän valon aukko on nuolen muotoi-
nen ja keltaisen tai punaisen valon aukossa on
vihreän nuolen suuntaan osoittava nuoli mus-
tin ääriviivoin. Lisäopastimen valoaukkojen
tulee olla samalla korkeudella kuin vastaavan
väriset valoaukot viereisessä kolmiaukkoises-
sa opastimessa.

12 §
Valo-opaste annetaan pääopastimella ja

samanaikaisesti vähintään yhdellä toisto-
opastimella. Tämä ei kuitenkaan koske
11 §:ssä tarkoitettuja yksiaukkoisia lisäopas-
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timia. Niinikään voidaan työmaan vuoksi
lyhytaikaista tarvetta varten asetetuissa lii-
kennevaloissa toisto-opastin jättää pois edel-
lyttäen, että tulosuunnassa on vain yksi
ajokaista ja tulosuunta on tarkoitettu yksin-
omaan työmaan liikenteelle.
Jos samassa tulosuunnassa on kolme tai
useampia ajokaistoja, käytetään vähintään
kahta toisto-opastinta.
Pää- ja toisto-opastimien on oltava sijoi-
tettu siten, että risteystä lähestyvän tai py-
säytysviivalle pysähtyneen ajoneuvon kuljet-
taja voi havaita hänelle tarkoitetun opastimen.

13 §
Pääopastin sijoitetaan ennen risteystä oi-
kealle puolelle tai asianomaisen ajoradan osan
yläpuolelle.
Jos tulosuunnan vasemmanpuoleisen ajo-
kaistan tai vasemmanpuoleisten ajokaistojen
liikennettä ohjataan liikennevaloilla tämän
tulosuunnan muusta valo-ohjauksesta eril-
lään, tämän liikenteen pääopastin sijoitetaan
kuitenkin asianomaisen ajoradan osan vasem-
malle puolelle tai kaksisuuntaisen ajoradan
keskikorokkeelle taikka asianomaisen ajora-
dan osan yläpuolelle.
Pääopastin sijoitetaan pysäytysviivan koh-
dalle tai ajosuunnassa enintään viisi metriä
pysäytysviivan jälkeen, kuitenkin aina ennen
suojatietä.

14 §
Toisto-opastin sijoitetaan ajoneuvon kul-
kusuuntaan nähden vastakkaiselle puolelle
kuin pääopastin tai ajoradan yläpuolelle.
Yksiajokaistaisen tulosuunnan toisto-opastin
voidaan kuitenkin sijoittaa samalle puolelle
kuin pääopastin. Pieni toisto-opastin sijoite-
taan aina pääopastimen tai toisto-opastimen
pylvääseen.
Toisto-opastin sijoitetaan ensisijaisesti en-
nen risteystä, jollei sen havaittavuus tai
sijoittaminen toisen opastimen rinnalle edel-
lytä muuta sijoitusta. Yksi toisto-opastin tulee
sijoittaa vähintään kaksi ja puoli metriä
pääopastimen jälkeen jollei tulosuunnalla ole
pientä toisto-opastinta.
Pientä toisto-opastinta ei saa käyttää, jos se
voidaan erheellisesti käsittää polkupyörä-
opastimeksi ja tästä aiheutuu vaaraa. Pientä
toisto-opastinta ei saa käyttää ainoana toisto-

opastimena korkealuokkaisilla väylillä taaja-
man ulkopuolella eikä kaksi- tai useampiajo-
kaistaisilla tulosuunnilla.

15 §
Opastimen alareunan tulee olla vähintään

2,0 metrin ja enintään 4,5 metrin korkeudella
ajoradan pinnasta. Tämä ei kuitenkaan koske
ajoradan yläpuolelle sijoitettua opastinta eikä
pääopastimen pylvääseen sijoitettua toisto-
opastinta. Pienen toisto-opastimen alareunan
tulee olla vähintään 1,2 metrin ja enintään 1,5
metrin korkeudella ajoradan pinnasta.

16 §
Valo-opasteet on annettava seuraavassa

järjestyksessä: punainen, punainen ja keltai-
nen samanaikaisesti, vihreä, keltainen, punai-
nen. Liikennevaloissa, jotka koskevat myös
rautatien tasoristeystä, saadaan samanaikai-
sesti punaisella ja keltaisella annetusta opas-
timesta siirtyä suoraan punaiseen, milloin
tällainen järjestely erityisen painavista syistä
on tarpeen. Polkupyöräopastimessa valo-
opasteet voidaan antaa myös seuraavassa
järjestyksessä: punainen, vilkkuva keltainen,
vihreä, keltainen, punainen.
Yksiaukkoisen vihreän nuolen muotoisen

lisäopasteen saa sammuttaa vain vieressä
olevan kolmiaukkoisen opastimen vihreän
valon aikana. Kaksiaukkoisen lisäopastimen
vaihtumisjärjestys on seuraava: pimeä, vihreä,
keltainen, pimeä. Kaksiaukkoinen lisäopastin
saa vaihtua keltaiseksi vain vieressä olevan
kolmiaukkoisen opastimen keltaisen tai pu-
naisen valon aikana. Kaksiaukkoisen lisä-
opastimen vihreä nuolen muotoinen valo ei
saa syttyä vieressä olevan kolmiaukkoisen
opastimen keltaisen valon aikana.
Samanaikaisesti punaisella ja keltaisella

valolla annetun opasteen kestoaika saa olla
yhdestä puoleentoista sekuntiin. Keltaisen
valo-opasteen kestoaika on pääsääntöisesti
riippuvainen ajosuunnan nopeusrajoituksesta
seuraavasti:

nopeusrajoitus keltaisen kestoaika
(km/h) (s)
70 5
60 4

40—50 3
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Kääntyvien liikennesuuntien ohjauksessa
voidaan poiketa edelläolevassa taulukossa
esitetyistä arvoista. Keltaisen valo-opasteen
kestoaikaa voidaan liikennetieto-ohjatusti ly-
hentää vähintään kahden sekunnin pituiseksi.

17 §
Liikennevalojen tulee pääsääntöisesti olla
aina toiminnassa. Jos liikenne on hyvin
vähäistä, voidaan liikennevalot kuitenkin esi-
merkiksi kello 24—06 välisenä aikana kytkeä
pimeäksi, jollei siitä aiheudu vaaraa.
Jos valo-ohjaus on keskeytyneenä lyhyen
tilapäisen syyn tai teknisen vian takia, tulee
liikennevalot mahdollisuuksien mukaan kyt-
keä näyttämään vilkkuvaa keltaista valoa.
Opastimien asennuksen aikana ja milloin
valo-ohjaus tarkoituksellisesti keskeytetään
yli vuorokauden ajaksi, opastimiin tulee si-
joittaa valkoinen risti vihreän valon aukkojen
päälle tai opastimien tulee näyttää vilkkuvaa
keltaista valoa taikka ne on peitettävä.

18 §
Käytettäessä liikennevaloja muun kuin ris-
teykseen liittyvän suojatien kohdalla, raitio-
tien tasoristeyksessä taikka paikassa, jossa
ajoneuvoliikenteen suunnat risteävät keske-
nään muualla kuin risteyksessä, on soveltuvin
osin noudatettava tässä luvussa olevia sään-
nöksiä.

19 §
Tässä luvussa tarkoitetuissa liikennevalois-
sa voi olla pyörätietä käyttäville polkupyö-
räilijöille, mopoilijoille ja invalidipyörän kul-
jettajille erityinen ajoneuvo-opastin (polku-
pyöräopastin). Polkupyöräopastimesta on so-
veltuvin osin voimassa, mitä 5—18 ja 38—
39 §:ssä ajoneuvo-opastimesta säädetään,
jollei jäljempänä olevasta muuta johdu.
Polkupyöräopastimen yläpuolella on oltava
sininen kilpi, jossa on tieliikenneasetuksen
(182/1982) 25 §:n mukainen valkoinen pol-
kupyörän tunnus. Tunnuksen tulee olla va-
laistu.
Polkupyöräopastimen alareunan tulee olla
vähintään 1,2 metrin ja enintään 2,0 metrin
korkeudella ajoradan tai pyörätien pinnasta.
Toisto-opastinta ei tarvitse asentaa, elleivät
erityiset olosuhteet sitä edellytä.

Jalankulkijaopastimet

20 §
Liikennevaloissa tulee suojatien kohdalla

olla erityiset jalankulkijoille tarkoitetut valo-
opastimet (jalankulkijaopastin).

21 §
Jalankulkijaopastimessa on oltava kaksi

päällekkäin sijoitettua valoaukkoa, joista
ylempi näyttää kiinteää punaista ja alempi
kiinteää tai vilkkuvaa vihreää valoa.
Jalankulkijaopastimella näytetään joko pu-

naista tai vihreää valoa. Punainen valo esittää
seisovaa henkilöä ja vihreä valo kävelevää
henkilöä.
Milloin ajoneuvo-opastimet on sammutettu

tai niillä näytetään vilkkuvaa keltaista valoa,
on jalankulkijaopastimien oltava sammutet-
tuina.

22 §
Jalankulkijaopastin sijoitetaan kulkusuun-

nassa suojatien tai välittömästi opastimen
tarkoittaman tien osan taakse, ja sen tulee
näkyä koko suojatielle tai opastimen tarkoit-
tamalle tien osalle.
Jos tien ylitys on järjestetty useassa osassa,

eri osia koskevat valo-opastimet sijoitetaan
peräkkäin samalle puolelle suojatietä.

23 §
Milloin liikennevaloilla ohjatun suojatien

jatkeena on raitiotien ylityskohta, on liiken-
nettä myös siinä ohjattava liikennevaloin.

24 §
Milloin jalankulkijoiden valo-opasteisiin

liittyy näkövammaisille tarkoitettuja ääni-
opasteita, vastaa nopea katkoääni vihreää ja
hidas katkoääni punaista valoa.
Nopeassa katkoäänessä ääni katkeaa 300

kertaa minuutissa, äänen ja tauon aikasuhde
on 1:1. Hitaassa katkoäänessä ääni katkeaa 30
kertaa minuutissa, äänen ja tauon aikasuhde
on 1:4.
Jos ääniopasteista aiheutuu ympäristölle

kohtuutonta häiriötä, ne voidaan kello 22—07
välisenä aikana kytkeä pois käytöstä, vaikka
valo-ohjaus muuten olisikin toiminnassa.
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3 luku

Vuorottaista liikennettä varten tarkoitetut
liikennevalot

25 §
Milloin tien osalla ohjataan ajoneuvolii-
kennettä liikennevaloin vuoroin kumpaankin
suuntaan, noudatetaan soveltuvin osin 2 luvun
säännöksiä, jollei jäljempänä olevasta muuta
johdu.
Työmaan vuoksi tai muusta sellaisesta
syystä lyhytaikaista tarvetta varten asetetuissa
liikennevaloissa voidaan toisto-opastin jättää
pois.
Milloin vuorottaisen liikenteen ohjaaminen
ei koske polkupyörä- tai mopoliikennettä, se
on ilmaistava opastimen yhteyteen sijoitetulla
tekstillisellä keltaisella kilvellä. Jos ohjaus
koskee myös jalankulkijoita, tämä tulee il-
maista vastaavalla tavalla.

4 luku

Liikennevalot tiellä, jolla on suljettuja tai
vaihtuvasuuntaisia ajokaistoja

26 §
Tiellä, jolla yhtä tai useampaa ajokaistaa
voidaan käyttää vuoroin kummankin suuntai-
seen liikenteeseen, tai jokin ajokaista voidaan
sulkea liikenteeltä, on ajoneuvoliikenteen oh-
jaamiseen tarkoitetuissa liikennevaloissa käy-
tettävä opastimia, joissa on valoaukko kiin-
teää punaista, vilkkuvaa keltaista ja kiinteää
vihreää valoa varten.
Niiden ajokaistojen yläpuolella, joilla ei ole
vaihtuvasuuntaista liikennettä tai jotka eivät
ole suljettuina, saa kuitenkin käyttää opasti-
mia, joilla voidaan näyttää ainoastaan vihreää
tai ainoastaan punaista valoa.

27 §
Opastimet on sijoitettava ajokaistojen ylä-
puolelle vaihtuvasuuntaisen tai suljettavan
ajokaistan alkamiskohtaan, ennen ajokaistan
alkamiskohtaa sekä ajokaistan varrelle olo-
suhteiden edellyttämin välimatkoin.

28 §
Punaisen valon on oltava vinoristin muo-
toinen, keltaisen valon 45 asteen kulmassa
alaspäin suunnatun nuolen muotoinen ja

vihreän valon alaspäin suunnatun nuolen
muotoinen. Keltaisia nuolia voi olla yksi tai
kaksi.
Milloin opastimessa on useampia valoauk-

koja, on punaisen valon aukon oltava vasem-
malla, keltaisen keskellä ja vihreän oikealla.
Valoaukkojen on oltava samalla korkeudella.

5 luku

Liikennevalot rautatien tasoristeyksessä,
nosto- tai kääntösillan ja paloaseman
kohdalla sekä lauttapaikalla

29 §
Liikennevaloissa, jotka on tarkoitettu tie-

liikenteen ohjaamiseen rautatien tasoristeyk-
sessä, on käytettävä opastimia, joissa on
yläpuolella yksi tai kaksi pyöreää valoaukkoa
vilkkuvaa punaista valoa ja alapuolella yksi
pyöreä valoaukko vilkkuvaa valkoista valoa
varten. Opastimilla on aina näytettävä joko
punaista tai valkoista valoa. Jos punaisen
valon aukkoja on kaksi, tulee niiden olla
vierekkäin samalla korkeudella ja valojen
vilkkua vuorotellen.
Vilkkuvaa valkoista valoa ei saa käyttää

muissa kuin 1 momentissa sekä 37 §:ssä
tarkoitetuissa liikennevaloissa.

30 §
Liikennevaloissa, jotka on tarkoitettu tie-

liikenteen ohjaamiseen nosto- tai kääntösillan
tahi paloaseman kohdalla taikka lauttapaikal-
la, voidaan käyttää opastimia, joissa on
yläpuolella yksi tai kaksi pyöreää valoaukkoa
vilkkuvaa punaista valoa ja alapuolella yksi
pyöreä valoaukko vilkkuvaa ja kiinteää kel-
taista valoa varten. Jos punaisen valon auk-
koja on kaksi, tulee niiden olla vierekkäin
samalla korkeudella ja valojen vilkkua vuo-
rotellen.
Raitiovaunuliikennettä risteävän tieliiken-

teen ohjaamiseen voidaan myös käyttää 1
momentissa tarkoitettuja liikennevaloja.
Valo-opasteet on annettava seuraavassa

järjestyksessä: vilkkuva keltainen, kiinteä
keltainen, vilkkuva punainen, vilkkuva kel-
tainen. Kun tarvetta ohjaukseen ei ole, pide-
tään opastimet sammutettuina.

31 §
Edellä 29 ja 30 §:ssä tarkoitettu opastin on
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sijoitettava ajoradan oikealle puolelle. Milloin
kulkusuunnassa on kaksi tai useampia ajo-
kaistoja tai milloin siihen muutoin on syytä,
sijoitetaan toinen opastin ajoradan yläpuolel-
le, keskikorokkeelle tai ajoradan vasemmalle
puolelle. Jos opastimia on useita, ne on
sijoitettava samalle tien poikkilinjalle, jollei
erityisistä olosuhteista muuta johdu.

32 §
Milloin edellä tässä luvussa mainitut opas-
timet eivät koske liikennettä jalkakäytävällä
tai pyörätiellä, se on ilmaistava opastimen
yhteyteen sijoitetulla tekstillisellä keltaisella
kilvellä.

33 §
Vilkkuvaa punaista valoa ei saa käyttää
muissa kuin edellä tässä luvussa mainituissa
liikennevaloissa. Rautatien tasoristeyksessä,
nosto- tai kääntösillalla tai lauttapaikalla
olevat puomit saa kuitenkin varustaa vilkku-
vin punaisin valoin, jotka ovat toiminnassa,
kun puomi laskee, on alhaalla tai nousee.

34 §
Sellaisessa rautatien tasoristeyksessä, joka
sijaitsee liikennevaloin ohjatussa tienristeyk-
sessä tai sen välittömässä läheisyydessä,
voidaan tienristeyksen liikennevalot järjestää
niin, että ne käsittävät myös tasoristeyksen.
Tällaisia opastimia ei saa kytkeä pimeäksi tai
näyttämään vilkkuvaa keltaista valoa paitsi,
milloin junaliikenne rautatiellä on vähäistä ja
rautatien kunnossapitäjä on järjestänyt tielii-
kenteen tarpeellisen varoittamisen.
Edellä tarkoitetussa risteyksessä voidaan
käyttää kaksiaukkoisia lisäopastimia, joiden
vaihtumisjärjestys on seuraava: pimeä, kel-
tainen, punainen, punainen ja keltainen sa-
manaikaisesti, pimeä. Näiden opastimien tu-
lee olla sammutettuina silloin, kun risteyk-
sessä ei ole rautatieliikennettä.

6 luku

Muut liikennevalot

35 §
Liikennevaloissa, jotka on tarkoitettu tie-
liikenteen ohjaamiseen tulliasemalla, pysä-
köintilaitoksessa tai vastaavassa, jossa liiken-

teen nopeus on alhainen, voidaan käyttää
pyöreitä kaksiaukkoisia opastimia, joissa pu-
naisen valon aukko on vihreän yläpuolella.
Opastimen sijoittamiseen sovelletaan, mitä
pääopastimen sijoittamisesta 13 §:ssä sääde-
tään. Toisto-opastin voidaan jättää pois, ellei
siitä aiheudu vaaraa. Jos pysäytyskohdassa on
risteävää liikennettä tai jos pysäytettävien
ajoneuvojen nopeus ei ole alhainen, on
kuitenkin käytettävä kolmiaukkoisia opasti-
mia.
Pysäköintilaitoksissa ja vastaavissa voi-

daan käyttää 41 §:n 1 momentissa mainittuja
pieniä opastimia myös pääopastimina.

36 §
Erityisestä syystä voidaan varoitusmerkin

tai suojatietä osoittavan liikennemerkin yh-
teydessä merkin vaikutuksen tehostamiseksi
käyttää opastimia, joissa on enintään kaksi
pyöreätä valoaukkoa vilkkuvaa keltaista valoa
varten. Opastimet sijoitetaan joko liikenne-
merkin ylä- tai alapuolelle. Jos opastimessa
on kaksi valoaukkoa, tulee niiden olla vie-
rekkäin samalla korkeudella, ja valojen tulee
vilkkua vuorotellen.

37 §
Milloin raitiovaunuliikennettä ohjataan

muusta liikenteestä erillään, voidaan käyttää
erityisiä valkoista valoa näyttäviä opastimia,
joissa S-kirjain vastaa punaista valoa, vaa-
kasuora viiva keltaista ja nuolen muotoinen
opaste vihreää valoa.

7 luku

Erinäiset liikennevaloja yhteisesti koskevat
säännökset

38 §
Valo-ohjaus on ajoitettava siten, että lii-

kennevalon sen salliessa risteystä, tietä tai
tien osaa ylittämään lähtenyt ajoneuvo tai
jalankulkija voi turvallisesti ylittää risteyksen,
tien tai tien osan.
Polkupyöräopastimen vihreällä valolla saa-

daan ohjata liikennettä samanaikaisesti ris-
teävän suunnan jalankulkuopastimella ohja-
tun polkupyörä- ja jalankulkuliikenteen kans-
sa, jos risteämiskohta on vähintään kahden ja
puolen metrin etäisyydellä autoliikenteen ajo-
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radasta. Polkupyöräopastimella ei saa näyttää
vilkkuvaa keltaista valoa samanaikaisesti, kun
risteävälle autoliikenteelle näytetään vihreää
valoa.
Niin ikään saadaan jalankulkijaopastimella
ohjata liikennettä samanaikaisesti risteävän
suunnan jalankulkijaopastimella ohjatun lii-
kenteen kanssa.

39 §
Jos vihreän nuolen muotoisella opasteella
ohjataan kääntyvää liikennettä, ei tätä suuntaa
risteävälle ajoneuvo-, jalankulku- tai raitio-
vaunuliikenteelle saa samanaikaisesti näyttää
vihreää valoa eikä raitiovaunuliikenteelle
muuta ajon sallivaa opastetta. Oikealle kään-
tyvää liikennettä voidaan kuitenkin ohjata
nuoliopastimella samanaikaisesti vastakkai-
sesta suunnasta vasemmalle kääntyvän ris-
teävän liikenteen kanssa, jos kyseistä vasem-
malle kääntyvää liikennettä ohjataan pyö-
reällä valo-opasteella.

40 §
Jalankulkijoille tarkoitettu vihreä valo-
opaste ei saa syttyä sen jälkeen kun autolii-
kenteelle on syttynyt vihreä pyöreä valo-
opaste sellaiselle tulosuunnalle, jolta voi
kääntyä edellä tarkoitetun suojatien yli. Jos
vasemmalle kääntyminen on ohjattu pyöreällä
valo-opasteella, ei vastaan tulevalle liiken-
teelle tarkoitettu vihreä valo-opaste saa syttyä
ensin mainitun vihreän syttymisen jälkeen.
Liikennetilanteen mukaan toimivassa valo-
ohjauksessa voidaan edellä mainituissa ta-
pauksissa menetellä toisin, jos kääntyvää
autoliikennettä ei kyseisellä hetkellä ole.

41 §
Opastimen valoaukon halkaisija on 200
mm ± 10 % tai 300 mm ± 10 %. Pienen

toisto-opastimen ja polkupyöräopastimen va-
loaukon halkaisija on 80 mm ± 10 %.
Opastimen yhteydessä voidaan käyttää

taustalevyä. Taustalevyä on yleensä käytet-
tävä ajoradan yläpuolelle sijoitetuissa opas-
timissa sekä pääsuunnan opastimissa teillä,
joilla on 60 kilometriä tunnissa tai 70
kilometriä tunnissa nopeusrajoitus.

42 §
Tienpitäjän tulee huolehtia siitä, että lii-

kennevalolaitteille järjestetään asianmukai-
nen tekninen ja liikennetekninen kunnossa-
pito.
Punaisten liikennevalo-opastimien lam-

puille on järjestettävä automaattinen valvonta
siten, että jalankulkijaopastimen, pääopasti-
men, ainoan toisto-opastimen tai useamman
kuin yhden toisto-opastimen punaisen lampun
rikkoutuminen kytkee tieliikennettä ohjaavat
liikennevalot näyttämään vilkkuvaa keltaista
valoa.

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

43 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2002.
Tällä asetuksella kumotaan tieliikenteen

liikennevaloista 18 päivänä kesäkuuta 1990
annettu liikenneministeriön päätös
(552/1990).
Tämän asetuksen voimaan tullessa käytös-

sä olevat liikennevalojärjestelyt on muutetta-
va tämän asetuksen mukaisiksi vuoden 2006
loppuun mennessä. Sanotut järjestelyt on
kuitenkin vuoden 2002 loppuun mennessä
muutettava vastaamaan 40 §:ssä säädettyjä
vaatimuksia.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri Kimmo Sasi

Yli-insinööri Olli Hintikka
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1013

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten alusten
harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytän-
töönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Suomen lipun alla purjehtivien tai Suo-
messa rekisteröityjen yli 20 metrin pituisten
alusten turskan kalastus kielletään Itämerellä
(ICES osa-alueet 22—32) Suomen turska-
kiintiön jakamisesta vuonna 2001 annetulla
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
(895/2001) sanotuille aluksille vahvistetun
turskakiintiön täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten
kieltoalueelta pyytämän turskasaaliin hallussa
pitäminen aluksessa sekä sen uudelleen las-
taus ja purku on kielletty tämän asetuksen
voimaantulon jälkeen.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä

marraskuuta 2001.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Kalastusneuvos Orian Bondestam

1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/1993; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1
2) Neuvoston asetus (EY) N:o 2848/2000; EYVL N:o L 334, 30.12.2000, s. 1
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 1014

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 teurastuspalkkion ja lisätuen
ennakoiden, uuhipalkkion toisen ennakon sekä Etelä-Suomen kansallisen kotieläintuen ja

Pohjoisen kotieläintuen maksatuksesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 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

voimaan-
tulopäivä

MMMa vuoden 2001 teurastuspalkkion ja
lisätuen ennakoiden, uuhipalkkion toisen en-
nakon sekä Etelä-Suomen kansallisen koti-
eläintuen ja Pohjoisen kotieläintuen maksa-
tuksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88/01 16.11.2001 21.11.2001

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 16 päivänä marraskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Mika Survonen
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