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Laki
tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 87 a §:n 1, 4 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne

ovat laissa 441/2006, ja
lisätään lakiin uusi 97 a § seuraavasti:

87 a §

Vastuu ajoneuvon kuormaamisesta kaupallisissa kuljetuksissa

Tätä pykälää sovelletaan vain kaupallisiin kuljetuksiin vaarallisten aineiden kuljetuksia
lukuun ottamatta. Mitä 4 momentissa säädetään velvollisuudesta ilmoittaa kontin ja vaih-
tokorin paino ja 5 momentissa huolehtia valvontaviranomaisen tiedonsaannista, sovelle-
taan kuitenkin myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kuljetuksen suorittaja vastaa siitä, että tavaran kuormaajalla on oikeat ja riittävät tiedot

ajoneuvosta. Tavaran lähettäjä ja kuljetuksen toimeksiantaja vastaa siitä, että kuormaajal-
la on kuljetettavista tavaroista käytettävissään riittävät ja oikeat tiedot ja että kuljetuksen
suorittajalle on annettu ilmoitus kuljetettavan kontin ja vaihtokorin painosta.

Kuljetuksen suorittaja vastaa siitä, että kuljetukseen käytetään ajoneuvoa, jossa on
kuorman sitomiseen tarvittavat tavanomaiset välineet ja joka turvallisuudeltaan muutoin-
kin soveltuu tehtävään. Valmiiksi kuormatun perävaunun ja muun kuormatilan soveltu-
vuudesta vastaa kuitenkin se, joka on ennen kuormaamista ottanut perävaunun tai muun
kuormatilan käyttöön tai sopinut sen käyttöön ottamisesta. Kuljetuksen suorittajan pitää
huolehtia siitä, että valvontaviranomaisella on mahdollisuus saada 4 momentissa tarkoite-
tun kontin ja vaihtokorin painoa koskevan ilmoituksen tiedot.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 luku

Liikennevalvonta

97 a §

Liikenteen painonvalvontalaitteen asettaminen

Tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja
kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liiken-
teessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta anne-
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242/2017  
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/719 10 d artiklassa tarkoi-
tetun painonvalvontalaitteen asettaa:

1) maantielle tienpitoviranomainen;
2) kadulle, torille ja muulle vastaavalle liikennealueelle kunta;
3) muulle kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle tielle tienpitäjä;
4) tilapäistä käyttöä varten poliisi, rajavartiomies tai tullimies.
Edellä 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun tienpitäjän on toimitettava tieto laitteesta

poliisille sekä Liikennevirastolle, jolle on toimitettava myös tiedot laitteen keräämistä val-
vontamääristä ja ylikuormista.

————
Tämä laki tulee voimaan 7 päivänä toukokuuta 2017.
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