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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain
48 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tie-
liikennelakia. Ehdotuksen mukaan tieliiken-
nelain säännöstä poliisiajoneuvon vetämään
saattueeseen kuuluvan ajoneuvon kuljettajan
oikeudesta poiketa liikennesäännöistä muu-
tettaisiin siten, ettei saattueajossa toimiva
kuljettaja olisi velvollinen antamaan säädet-

tyjä ääni- ja valomerkkejä. Ehdotuksen mu-
kaan velvollisuus säädettyjen ääni- ja valo-
merkkien antamiseen koskisi ainoastaan hä-
lytysajoneuvon kuljettajaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1
päivänä heinäkuuta 2001.

—————

PERUSTELUT

1. Nykyt i la ja ehdotettu muutos

19 päivänä tammikuuta on annettu laki tie-
liikennelain muuttamisesta (23/2001). Muu-
toksilla on määritelty ne tilanteet ja edelly-
tykset, joiden vallitessa poliisiajoneuvon ve-
tämään saattueeseen kuuluvan ajoneuvon
kuljettajalla on oikeus poiketa liikennesään-
nöistä. Tieliikennelain 48 §:n 1 momentin
mukaan poliisiajoneuvon vetämään saattuee-
seen kuuluvan ajoneuvon kuljettaja saa kii-
reellisessä tehtävässä tarpeellista varovai-
suutta noudattaen ja säädettyjä ääni- ja valo-
merkkejä antaen poiketa niistä liikennesään-
nöistä, jotka eivät erityisesti koske häntä.
Hänen on kuitenkin annettava esteetön kulku
junalle ja muulle rautatiekiskoilla kulkevalle
laitteelle. Laki on hyväksytty liikenne-
valiokunnassa tehtyjen muutosehdotusten
mukaisessa sanamuodossa. Laki tulee voi-
maan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Esityksen tarkoituksena on täsmentää 1
päivänä heinäkuuta 2001 voimaan tulevia lii-
kennesäännöksiä siten, että vaatimus säädet-
tyjen ääni- ja valomerkkien antamisesta kos-
kisi saattueessa ainoastaan sitä vetävän polii-
siajoneuvon kuljettajaa. Muut saattueeseen
kuuluvien ajoneuvojen kuljettajat eivät antai-
si säädettyjä ääni- ja valomerkkejä. Esityksen
mukaan säädettyjä ääni- ja valomerkkejä an-

tavan poliisiajoneuvon vetämään saattuee-
seen kuuluvan ajoneuvon kuljettajalla olisi
mahdollisuus kiireellisessä tehtävässä tar-
peellista varovaisuutta noudattaen poiketa
niistä liikennesäännöistä, jotka eivät erityi-
sesti koske saattuetta. Saattueen olisi kuiten-
kin annettava esteetön kulku junalle ja muul-
le rautatiekiskoilla kulkevalle laitteelle.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia, ympäristöl-
lisiä, organisatorisia eikä henkilöstöpoliittisia
vaikutuksia.

3. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä liikenne-
ja viestintäministeriössä. Esityksen valmiste-
lussa on oltu yhteydessä sisäasiainministeri-
ön poliisiosastoon.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä heinäkuuta 2001.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Laki

tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 48 §:n 1 moment-

ti,
sellaisena kuin se on laissa 23/2001 seuraavasti:

48 §

Poikkeussäännökset

Hälytysajoneuvon ja poliisiajoneuvon ve-
tämään saattueeseen kuuluvan ajoneuvon
kuljettaja saa kiireellisessä tehtävässä
tarpeellista varovaisuutta noudattaen poiketa
niistä liikennesäännöistä, jotka eivät erityi-
sesti koske häntä. Hänen on kuitenkin annet-

tava esteetön kulku junalle ja muulle rauta-
tiekiskoilla kulkevalle laitteelle. Hälytysajo-
neuvon ja saattuetta vetävän poliisiajoneuvon
kuljettajan on annettava säädettyjä ääni- ja
valomerkkejä.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

2001.

—————

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen


