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tieliikennelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään tieliikennelakiin (267/1981) uusi 1 a luku seuraavasti:

1 a luku

Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestel-
mien käyttöönotto tieliikenteessä sekä tie-
liikenteen ja muiden liikennemuotojen ra-

japinnoilla

5 a §

Määritelmiä

Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) ITS-direktiivillä tieliikenteen älykkäiden

liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tielii-
kenteen ja muiden liikennemuotojen rajapin-
tojen puitteista annettua Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviä 2010/40/EU;

2) älykkäillä liikennejärjestelmillä ja ITS-
järjestelmillä järjestelmiä, joissa sovelletaan
tieto- ja viestintäteknologiaa tieliikenteen
alalla, liikenteen hallinnassa ja liikkuvuuden
hallinnassa sekä tieliikenteen ja muiden lii-
kennemuotojen rajapinnoilla;

3) ITS-sovelluksella toiminnallista väli-
nettä, jolla ITS-järjestelmää käytetään;

4) ITS-palvelulla ITS-sovelluksen tarjoa-
mista käyttäjälle erikseen määritellyissä orga-
nisatorisissa ja toiminnallisissa puitteissa;

5) palvelujen jatkuvuudella mahdollisuutta
varmistaa saumattomat palvelut liikennever-
koissa koko Euroopan unionissa;

6) tietiedolla tietoa maanteiden infrastruk-
tuurin ominaisuuksista;

7) liikennetiedolla tilastollista ja ajanta-
saista tietoa tieliikenteen ominaisuuksista;

8) matkatiedolla liikenteeseen liittyvää tie-
toa, kuten reittejä, aikatauluja ja hintoja, jota
tarvitaan eri liikennemuotoja koskevien tieto-
jen tarjoamiseksi ennen matkaa ja sen aikana;

9) rajapinnalla järjestelmien välistä mene-
telmäkokonaisuutta, jonka avulla ne voivat
liittyä toisiinsa ja olla keskenään vuorovaiku-
tuksessa.

5 b §

ITS-järjestelmien käyttöönotossa sovelletta-
vat periaatteet

ITS-sovellusten ja ITS-palveluiden käyt-
töönotossa tieliikenteessä sekä tieliikenteen
ja muiden liikennemuotojen rajapinnoilla Eu-
roopan komission ITS-direktiivin 6 artiklan
nojalla antamia ensisijaisia toimia koskevia
määrityksiä sovellettaessa noudatetaan direk-
tiivin liitteessä II vahvistettuja periaatteita.
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Tarkempia säännöksiä 1 momentissa tar-
koitettujen Euroopan komission hyväksy-
mien määritysten täytäntöönpanosta annetaan
tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella ITS-
direktiivin 2 artiklassa määritellyillä seuraa-
villa ensisijaisilla aloilla:

1) tie-, liikenne- ja matkatiedon optimaali-
nen käyttö;

2) liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan
liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus;

3) tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaami-

seen liittyvät ITS-sovellukset;
4) ajoneuvon yhdistäminen liikenneinfra-

struktuuriin.
Se, mitä tässä luvussa säädetään, ei koske

sellaisten ITS-sovellusten ja ITS-palveluiden
käyttöönottoa, jotka ovat tarpeellisia kansalli-
sen turvallisuuden tai maanpuolustuksen kan-
nalta.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhti-
kuuta 2013.
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