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Laki
tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 49 §:n 6 momentti ja 87 c §, sellaisina kuin ne

ovat, 49 §:n 6 momentti laissa 523/2009 ja 87 c § laissa 1043/2014, sekä
lisätään 88 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 234/2006 ja 1610/2015, uusi 5 mo-

mentti seuraavasti:

49 §

Liikenteen ohjaajat

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Liikenteen ohjaajalla on oltava selvästi erottuva vaatetus, joka vastaa standardin SFS-

EN 471 tai SFS-EN ISO 20471 vaatimuksia. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkem-
mat määräykset erikoiskuljetuksen liikenteen ohjaajan vaatetuksen näkyvyysvaatimuksis-
ta.

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

87 c §

Erikoiskuljetuslupa

Erikoiskuljetukseen on oltava erikoiskuljetuslupa, jos kuljetus ylittää tiellä yleisesti sal-
litun massan tai merkittävästi tiellä yleisesti sallitun mitan. Erikoiskuljetuslupa edellyte-
tään kuitenkin myös tiellä yleisesti sallitun mitan ylittävään kuljetukseen, jos erikoiskul-
jetukseen käytetään muussa kuin ETA-valtiossa rekisteröityä tai käyttöön otettua ajoneu-
voa. Lisäksi erikoiskuljetuslupa vaaditaan, jos liikenneturvallisuus on erityisesti varmis-
tettava kuljetuksen laadun vuoksi tai muusta erityisestä syystä taikka jos kuljetusreitti, jol-
la kuljetus on mahdollinen, on määritettävä.

Erikoiskuljetusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) kuljetusta ei voida millään ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä kohtuullisesti suo-

rittaa ylittämättä tiellä yleisesti sallittua mittaa tai massaa;
2) ei ylitetä ajoneuvon eikä ajoneuvoyhdistelmän liikenteessä käytettäväksi hyväksyt-

tyä massaa eikä valmistajan sallimaa massaa; 
3) ei ylitetä tienpitäjän tielle eikä tielaitteelle määrittämää kantavuutta;
4) kuljettaminen on tielaitteiden estämättä mahdollista tai ne ovat tarvittaessa kuljetus-

ta varten tilapäisesti poistettavissa; ja
5) kuljetukseen käytetään sellaista ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää, jolla luvanva-

raisen erikoiskuljetuksen suorittaminen on turvallista.
HE 33/2017
LiVM 8/2017
EV 52/2017
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Siirtomerkein varustettua erikoiskuljetusajoneuvoa varten saa myöntää erikoiskuljetus-
luvan vain ajoneuvon tilapäiseen siirtoon kuormaamattomana. Kuormana saa kuitenkin
kuljettaa kyseiseen ajoneuvoon kuuluvia osia ja varusteita.

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

Erikoiskuljetusluvan myöntämiseksi muussa valtiossa kuin Suomessa rekisteröidylle
tai käyttöönotetulle ajoneuvoyhdistelmälle on oltava raskaan kaluston rekisteröintikatsas-
tuksia suorittavan katsastustoimipaikan antama todistus siitä, että ajoneuvoyhdistelmä
täyttää erikoiskuljetusyhdistelmää Suomessa koskevat vaatimukset. Todistus on oltava,
jos yksikin ajoneuvo yhdistelmässä on ulkomainen. Katsastustoimipaikan antamaa todis-
tusta ei kuitenkaan tarvita ETA-valtiossa rekisteröidyltä tai käyttöönotetulta ajoneuvoyh-
distelmältä, jos yhdistelmälle on rekisteröintivaltiossa annettu todistus, josta lupaviran-
omainen voi todeta erikoiskuljetusluvan edellytysten täyttymisen. Suomen- tai ruotsinkie-
linen todistus taikka todistuksen virallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös on vaadit-
taessa esitettävä liikenteenvalvojalle.

Lupaviranomainen voi peruuttaa erikoiskuljetusluvan määräajaksi tai kokonaan, jos lu-
vanhaltija ei noudata erikoiskuljetusta koskevia säännöksiä, määräyksiä tai erikoiskulje-
tusluvassa asetettuja ehtoja taikka luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Lu-
van peruuttamisen sijasta luvanhaltijalle voidaan antaa huomautus tai kirjallinen varoitus,
jos luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset erikoiskuljetusluvan myön-
tämisen edellytyksistä sekä siitä, milloin kuljetus edellyttää erikoiskuljetuslupaa.

88 a §

Lapsen kuljettaminen ajoneuvossa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Autossa käytettävän lasten turvalaitteen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 44

muutossarjan 03, E-säännön n:o 129 tai moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestel-
miä koskevan neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen
annetun komission direktiivin 2000/3/EY mukaisesti taikka sanotun E-säännön tai direk-
tiivin myöhemmän version tai muutoksen mukaisesti.

————
Tämä laki tulee voimaan 28 päivänä elokuuta 2017.
Tämä lain voimaan tullessa voimassa olevat erikoiskuljetusluvat jäävät voimaan.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Tasavallan Presidentti
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