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tieliikennelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 2 §:n 14 ja 15 kohta, 25 §:n 2 momentti, 87 §, 88 §:n 3

momentti ja 108 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 14 kohta laissa 414/1997, 87 § laeissa 989/1992, 1091/2002

ja 1291/2009, 88 §:n 3 momentti laissa 234/2006 sekä 108 §:n 3 momentti laeissa 1091/2002 ja
387/2011, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 671/1991, 414/1997, 343/2006 ja
624/2010, uusi 16 kohta, lakiin uusi 48 a, 87 b, 87 c ja 88 e § sekä 96 §:ään, sellaisena kuin se
on laissa 1091/2002, uusi 3 momentti, seuraavasti:

2 §

Määritelmiä

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

14) raitiotiellä yksinomaan raitiovaunulii-
kenteelle tarkoitettua tien osaa tai erillistä
tietä;

15) pysäköinnillä ajoneuvon seisottamista
kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuiten-
kaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista
siihen nousemista tai siitä poistumista tahi
ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purka-
mista varten;

16) erikoiskuljetuksella tiellä yleisesti sallit-
tuja mittoja tai massoja koskevista säännök-
sistä poikkeavaa kuljetusta silloin, kun poik-

keaminen on välttämätöntä johtuen jakamatto-
masta kuormasta, kuorman laadusta tai ajo-
neuvon käyttötarkoituksen edellyttämästä ra-
kenteesta; erikoiskuljetuksiksi ei kuitenkaan
katsota 87 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen
poikkeusten nojalla suoritettavia kuljetuksia.

2 luku

Liikennesäännöt

25 §

Nopeusrajoitukset

— — — — — — — — — — — — —
Moottorikäyttöisten ajoneuvojen suurim-

mista sallituista ajoneuvokohtaisista nopeuk-
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sista ja ajoneuvon turvallista käyttöä tietyllä
nopeudella koskevista ehdoista säädetään
valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

48 a §

Poikkeussäännökset erikoiskuljetuksessa

Erikoiskuljetuksessa saa tarpeellista varo-
vaisuutta noudattaen kuljettaa ajoneuvoa 8, 9,
11 ja 12 §:n säännösten estämättä olosuhtei-
den edellyttämällä tavalla, jos erikoiskuljetuk-
sen suorittaminen sitä erityisesti vaatii. Sa-
moin saa erikoiskuljetuksessa poiketa tarpeel-
lista varovaisuutta noudattaen muistakin lii-
kennettä koskevista erityisesti moottori- ja
moottoriliikennetiellä noudatettavista sään-
nöksistä, jos erikoiskuljetukselle on myön-
netty 87 c §:ssä tarkoitettu erikoiskuljetuslupa.

87 §

Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen

Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei
kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoittaa
omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pö-
lytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen
verrattavaa haittaa taikka synnyttää tarpee-
tonta melua.

Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei
saa kuljettaa useampaa henkilöä kuin ajoneu-
von sallittu henkilökuorma on, ellei erikseen
toisin säädetä.

Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ei saa
mitoiltaan eikä massaltaan olla suurempi eikä
siinä saa kuljettaa suurempaa tai painavam-
paa kuormaa kuin tiellä yleisesti sallittuja
mittoja ja massoja koskevissa säännöksissä
säädetään tai niiden nojalla myönnetyssä
poikkeusluvassa sallitaan.

Ajoneuvolle ja ajoneuvoyhdistelmälle
tiellä yleisesti sallituista mitoista ja mas-
soista, yleisesti sallituista mitoista poikkea-
misen merkitsemisestä, hinattavan ajoneuvon
kytkennän ehdoista, ajoneuvon kuormaami-
sesta, kuorman varmistamisesta, hinaamisesta
sekä näistä myönnettävistä poikkeuksista sää-
detään valtioneuvoston asetuksella.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää
poikkeuksen muualla kuin Euroopan talous-

alueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn
tai käyttöön otetun ajoneuvon mitoista ja
massoista annetuista säännöksistä. Liikenne-
ja viestintäministeriön asetuksella säädetään
Liikenteen turvallisuusviraston myöntämien
poikkeusten voimassaoloajasta ja tarvittaessa
muista ehdoista, vastavuoroisuuden noudatta-
misesta poikkeuksia myönnettäessä sekä
muista poikkeusten myöntämisen edellytyk-
sistä.

Säännösten tai määräysten vastaisesti
kuormatun ajoneuvon saa kuljettaa liikenteen
valvojan sopivaksi katsomaan paikkaan yli-
kuorman purkamiseksi tai virheellisen kuor-
mauksen korjaamiseksi.

Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöi-
sellä ja hinattavalla ajoneuvolla on lisäksi
voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

87 b §

Erikoiskuljetuksen suorittaminen

Edellä 87 §:stä poiketen erikoiskuljetuksen
saa suorittaa edellyttäen, että riittävässä mää-
rin ehkäistään kuljetuksesta aiheutuva vaara
ja haitta. Erikoiskuljetuksen yhteydessä on
tarvittaessa käytettävä varoitusajoneuvoja ja
liikenteen ohjaajia.

Erikoiskuljetuksessa kuorma on kuormat-
tava sellaiseen ajoneuvoon tai ajoneuvoyh-
distelmään, jolla kuljetettaessa ei tarpeetto-
masti ylitetä tiellä yleisesti sallittuja mittoja
eikä massoja. Ensisijaisesti on vältettävä sal-
litun leveyden ylittämistä ja toissijaisesti kor-
keuden ylittämistä.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvit-
taessa tarkemmat määräykset:

1) erikoiskuljetuksessa sallituista ajoneu-
voista ja ajoneuvoyhdistelmistä sekä erikois-
kuljetuksessa sallittavista kuormista;

2) erikoiskuljetusyhdistelmissä käytettä-
vien ajoneuvojen kytkentävaatimuksista;

3) erikoiskuljetuksessa sallituista mitoista
ja massoista sekä erikoiskuljetuksena kulje-
tettavan kuorman kuormaamisesta;

4) erikoiskuljetuksena kuljetettavan kuor-
man merkitsemisestä;

5) muun kuin jakamattoman kuorman kul-
jettamisesta erikoiskuljetuksessa;

6) erikoiskuljetuksessa noudatettavista no-
peusrajoituksista;
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7) varoitusajoneuvojen ja liikenteen ohjaa-
jien käyttämisestä erikoiskuljetuksessa, pe-
räkkäisten erikoiskuljetusten kuljettamisesta
ryhmänä sekä ehdoista erikoiskuljetuksesta
aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi
sekä muista turvallisuusvaatimuksista.

Erikoiskuljetukseen käytettävää ajoneuvoa
koskevista teknisistä vaatimuksista sekä ajo-
neuvon varusteista ja hyväksymisestä sääde-
tään ajoneuvolaissa ja sen nojalla.

87 c §

Erikoiskuljetuslupa

Erikoiskuljetukseen on oltava erikoiskulje-
tuslupa, jos kuljetus ylittää tiellä yleisesti sal-
litun massan. Lisäksi erikoiskuljetuslupa vaa-
ditaan, jos liikenneturvallisuus on erityisesti
varmistettava kuljetuksen laadun vuoksi tai
muusta erityisestä syystä taikka jos kuljetus-
reitti, jolla kuljetus on mahdollinen, on mää-
ritettävä.

Erikoiskuljetusluvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että:

1) kuljetusta ei voida millään ajoneuvolla
tai ajoneuvoyhdistelmällä kohtuullisesti suo-
rittaa ylittämättä tiellä yleisesti sallittua mit-
taa tai massaa;

2) ei ylitetä ajoneuvon eikä ajoneuvoyhdis-
telmän liikenteessä käytettäväksi hyväksyttyä
massaa eikä valmistajan sallimaa massaa;

3) ei ylitetä tienpitäjän tielle eikä tielait-
teelle määrittämää kantavuutta; ja

4) kuljettaminen on tielaitteiden estämättä
mahdollista tai ne ovat tarvittaessa kuljetusta
varten tilapäisesti poistettavissa.

Erikoiskuljetusluvan myöntää elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus. Erikoiskulje-
tusluvassa voidaan asettaa kuljetuksen reittiä,
ajankohtaa ja muita kuljetuksen turvallisuu-
den ja sujuvuuden varmistamiseksi sekä lii-
kenneympäristön suojaamiseksi tarvittavia
ehtoja.

Lupaviranomainen voi peruttaa erikoiskul-
jetusluvan määräajaksi tai kokonaan, jos lu-
vanhaltija ei noudata erikoiskuljetusta koske-
via säännöksiä, määräyksiä tai erikoiskulje-
tusluvassa asetettuja ehtoja taikka luvan
myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.
Luvan peruuttamisen sijasta luvanhaltijalle
voidaan antaa huomautus tai kirjallinen va-

roitus, jos luvan peruttaminen olisi kohtuu-
tonta.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset erikoiskuljetusluvan
myöntämisen edellytyksistä sekä siitä, mil-
loin kuljetus edellyttää erikoiskuljetuslupaa.

88 §

Turvavyön ja muun istuinpaikan turvalaitteen
käyttövelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Kaikkien liikenteessä käytettävien lasten

turvalaitteiden on oltava ajoneuvolaissa sekä
sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määrä-
yksissä asetettujen vaatimusten mukaisesti
tyypiltään hyväksyttyjä.

88 e §

Linja-auton sammutin ja ensiaputarvikkeet

Linja-autossa tulee olla sammutin ja sallit-
tua matkustajamäärää vastaavat ensiaputar-
vikkeet.

96 §

Ajoneuvon käytön estäminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos erikoiskuljetusluvan haltija ei noudata

erikoiskuljetuksesta annettuja säännöksiä ja
määräyksiä sekä erikoiskuljetusluvassa ase-
tettuja ehtoja, poliisi-, tulli- tai rajavartiomies
voi keskeyttää kuljetuksen lähimpään tarkoi-
tuksenmukaiseen paikkaan kuljetuksessa
esiintyneiden puutteiden korjaamiseksi.

108 §

Tarkemmat säännökset

— — — — — — — — — — — — —
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-

sella säädetään tarvittaessa koululaisten ja
päivähoidossa olevien lasten kuljetusten
kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä,
jos näihin kuljetuksiin saadaan valtion tai
kunnan tukea.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Tämä lain voimaan tullessa voimassa ole-
vat luvat ovat sellaisinaan voimassa.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vat tieliikennelain nojalla annetut tai muutoin
sen nojalla voimassa olevat säädökset jäävät
voimaan, kunnes niistä toisin säädetään.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko
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