Tervetuloa! Aloitamme kohta
• Jos sinulla on kysyttävää tai teknisiä ongelmia niin ole yhteydessä Anni Muukkoseen puh.
050 540 7877 tai anni.muukkonen@liikenneturva.fi

• Pidäthän tilaisuuden aikana kamerasi ja mikrofonisi pois päältä
• Toivomme, että esität kommentteja ja kysymyksiä joko chat-osioon tai puhumalla
• Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu:
•
•

•
•
•
•

09.00-09.30 Ajankohtaista maastoliikenteestä. Petri Niska Liikenneturva

09.30-10.30 Maastoliikenneväylien pitäjien vastuut ja reittien soveltuvuuden arviointi raskaille moottorikelkoille.
Markus Tarasti Ympäristöministeriö
10.30-11.00 Reila reittimerkinnät hankkeen työkalut kuntien avuksi. Lapin ammattikorkeakoulu Sini Kestilä
11.00-11.20 Kuntapuheenvuoro. Pekka Pitkänen Pudasjärven kaupunki
11.20-11.40 Metsähallituksen puheenvuoro. Ilkka Vaara
11.40-12.00 Loppukeskustelu

Maastoliikennekoulutus
Ajankohtaista maastoliikenteestä
Liikenneturva Petri Niska

Uusi tieliikennelaki ja moottorikelkkailu
• Eläinajoneuvot virallisilla kelkkareiteillä
• Suojakypärän käyttö
• Lapsimatkustajat moottorikelkan peräreessä
• Maastoajoneuvon käyttäminen tiellä
• Muuta ajankohtaista

Eläinajoneuvot
kelkkareiteillä
•

D 8 Merkillä osoitetaan moottorikelkkailureitti. Muulla
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kuin moottorikelkalla
ei saa ajaa moottorikelkkailureitillä.
Moottorikelkkailureitillä ajettaessa on noudatettava, mitä
tässä laissa säädetään ajoradalla ajamisesta.
Jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä reitin oikeaa
puolta.

•

Aiemmin kiellettiin muut ajoneuvot (myös pyörät) kuin
kelkat, nyt kielletään moottorikäyttöiset ajoneuvot

•

Poro- ja koiravaljakot, hevosajoneuvot, polkupyörät
sallitaan

•

Tilanne epäselvä, kielletään vai sallitaan lisäkilvin
(millainen kilpi?) vai sovelletaanko tieliikennelain 53 §

•

Eduskunnan liikennevaliokunnassa käsittelyssä

Eläimen kuljettaminen 53 §
• Eläin on pidettävä tiellä kytkettynä tai tienkäyttäjän on valvottava eläintä siten, ettei se
aiheuta vaaraa eikä huomattavaa haittaa muille tienkäyttäjille. Eläintä tulee kuljettaa niin
lähellä tien reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista

• Ratsastajan, suurikokoisen eläimen taluttajan ja eläimen vetämän ajoneuvon kuljettajan
on noudatettava moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajamista koskevia liikenteenohjauksen
merkkejä, liikenteenohjauslaitteita ja liikennesääntöjä. Ratsastaja ja suurikokoisen eläimen
taluttaja saa tilapäisesti poiketa tässä momentissa mainituista säännöistä, jos erityiset
olosuhteet sitä vaativat eikä siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa

• Tämän mukaan voisi tulkinta olla niin, että esim. koiravaljakoilla ei ole asiaa virallisille
kelkkareiteille

Suojakypärän käyttö 92 §
• Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä tyypiltään hyväksyttyä asianmukaisesti kiinnitettyä
suojakypärää ajettaessa moottorikelkalla

• Lapsimatkustajia koskeva poikkeus poistettu laista
• Aiemmassa laissa pienten lasten kohdalla oli poikkeus ”voi tavanomaisissa
kelkkailuolosuhteissa aiheuttaa vaaraa tai vamman”
• Sallittiin esim. laskettelukypärä lapsimatkustajille

• Kautta linjan kiristetty lasten turvalaitteiden käyttöä
• Kuitenkin 93 §: Suojakypärän käyttövelvollisuus ei koske moottorikelkan avonaisessa
perävaunussa olevia matkustajia silloin, kun käytettävä ajonopeus on enintään 20
kilometriä tunnissa ja tämä on osoitettu 102 §:ssä tarkoitetulla nopeuskilvellä

Lapsimatkustajat moottorikelkan peräreessä
• Tieliikennelaki 94 §: Alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettaminen muussa kuin tässä
pykälässä tarkoitetussa ajoneuvossa on sallittua vain, jos ajoneuvossa on lapsen
kuljettamiseen soveltuva istuin ja turvavyö taikka lasten turvalaite

• Tästä lähtenyt tarkennuspyyntö eteenpäin
• Turvalaitteiden käyttö 89 §: Turvalaitteita ja suojalaitteita koskevia säännöksiä sekä 141 ja
144–149 §:n henkilökuormitusta koskevia säännöksiä sovelletaan moottorikäyttöisen
ajoneuvon käyttämiseen myös maastoliikennelain tarkoitetussa maastossa

Maastoajoneuvon käyttäminen tiellä
• Tieliikennelaki 157§: Maastoajoneuvolla saa ylittää tien tai sillan. Maastoajoneuvoa saa
tämän lisäksi tarpeellista varovaisuutta noudattaen tilapäisesti kuljettaa tiellä, jos…

• Aiemmasta käyttöasetuksesta teksti siirrettiin lähes suoraan samansisältöisenä uuteen
lakiin

• Tästä lausuttiin Lapista laajasti, ei muutosta
• Tilapäisesti tarkkaan rajatuissa tilanteissa
• Ranuan esimerkki
• Kunnan tiet-yleiset tiet

Muuta ajankohtaista
• Umpilumen kelkkailualueet
• Tien tai rautatien ylitys
• Maastopyöräily
• Vastuuasiat reitin pitäjään liittyen
• Maastoliikennevahingot tutkijalauta-aineistosta

