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HE 251/1996 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o
25111996 vp laiksi tieliikennelain muuttamisesta. Nyt koolla oleva eduskunta, jolle lii-

kennevaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 2/1997 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
tieliikennelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 2 §:n 2, 4, 5 ja 11
kohta, 14 §:n 3 momentti, 22 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti, 40 §:n 3 momentti ja
44 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 11 kohta 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa
(989/92) ja 14 §:n 3 momentti 14 päivänä helmikuuta 1992 annetussa laissa (117/92), sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla lailla (671191) ja mainitulla 6 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla, siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 12-14 kohdan tilalle uusi 12-14 kohta, 14 §:ään, sellaisena
kuin se on osittain muutettuna mainitulla 14 päivänä helmikuuta 1992 annetulla lailla, uusi 4
momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, ja 31 §:ään uusi 3 momentti,
seuraavasti:
2 §

Määritelmiä
Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:
2) ajoradalla ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua, yhden tai useamman ajokaistan käsittävää tien osaa, pyörätietä lukuun ottamatta;

4) ajokaistalla tiemerkinnöin osoitettua tai
muuta autolle riittävän leveää ajoradan pituussuuntaista osaa ja pyöräkaistaa;
5) suojatiellä jalankulkijoiden käytettäväksi
ajoradan, pyörätien tai raitiotien ylittämiseen
tarkoitettua, liikennemerkillä tai tiemerkinnöin osoitettua tien osaa;

kiajoneuvon, pyörätuolin tai vastaavan laitteen kuljettajaa sekä polkupyörän tai mopon
taluttajaa;
12) pyöriikaistalla polkupyörä- ja mopoliikenteelle tarkoitettua, tiemerkinnöin osoitettua ajoradan pituussuuntaista osaa;
13) pyörätiellä polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tai erillistä
tien osaa taikka erillistä tietä;
14) raitiotiellä yksinomaan raitiovaunuliikenteelle tarkoitettua tien osaa tai erillistä
tietä; sekä
14 §

V äistämisvelvollisuus
11) jalankulkijalla jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuvaa ja potkukelkan, lastenvaunujen, leik-

270435

Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä

2
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muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle
pihakadulta, pihasta, pysäköintipaikalta,
huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai moottorikelkkailureitiltä.
Polkupyöräilijän tai mopoilijan on kuitenkin, jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu,
tullessaan pyörätieltä ajoradalle väistettävä
muuta liikennettä.

HE 25111996 vp
pysäkin kohdalla sivuuttaa sille pysähtyneen
linja-auton tai raitiovaunun annettava esteetön kulku ajoneuvosta tai raitiovaunusta
poistuville ja siihen nouseville matkustajille.
36 §

V alojen käyttö ajettaessa

22 §

Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on aina
ajon aikana käytettävä ajovaloja tai huomiovaloja.

Tien antaminen pysäkiltä lähtevälle linjaautolle

40 §

Jos pysäkillä olevan linja-auton kuljettaja
tiellä, jolla suurin sallittu nopeus on enintään
60 km/h, osoittaa suuntamerkillä aikovansa
lähteä liikkeelle, samaa tai viereistä ajokaistaa pysäkkiä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on vähennettävä nopeutta ja tarvittaessa pysäytettävä, jotta linja-auto voi esteettä
lähteä pysäkiltä.

Jalankulkijan paikka tiellä
-

- - - - - - - - - - - - Pyörätiellä jalankulkijan on yleensä käytettävä sen reunaa.
- - - - - - - - - - - - - 44 §

Ajoradan ylittäminen

31 §
Jalkakäytävän ylittäminen. Pysähtyneen
raitiovaunun tai linja-auton ohittaminen
Pyörätiellä polkupyöräilijän ja mopoilijan
on aikoessaan linja-auton tai raitiovaunun

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1997

Ajorataan rinnastetaan tässä pykälässä
pyörätie ja raitiotie.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1997.

päivänä

