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Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN TIELIIKENNELAIN MUUTTAMISESTA

Lakiesityksen valmistelussa on keskitytty vain ajoneuvoihin, niiden käyttäjiin ja jalankulkijoihin.
Esityksestä huomaa kuitenkin, ettei kaikkia kohtia ole harkittu riittävästi ja lopputulos on jäänyt
monilta osin epäselväksi. Eläimet ja niiden kanssa liikkuminen yritetään sovittaa
ajoneuvoliikenteeseen asiaa tarkemmin harkitsematta. Pyydän ottamaan huomioon seuraavia
seikkoja lakitekstin lopullista muotoa valmisteltaessa.

53 § Eläimen kuljettaminen
Eläin on pidettävä tiellä kytkettynä taikka valvottava eläintä siten, ettei se aiheuta vaaraa eikä
huomattavaa haittaa muille tienkäyttäjille. Eläintä tulee kuljettaa niin lähellä tien oikeaa reunaa kuin
turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.
Ratsastajan, suurikokoisen eläimen taluttajan ja eläimen vetämän ajoneuvon on noudatettava
ajoneuvon kuljettamista koskevia liikennesääntöjä.

Liikenneturvallisuuden ja liikenteen yleisen sujuvuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että
ratsukot ja hevosten taluttajat voisivat mahdollisuuksien mukaan käyttää myös
polkupyöräliikenteelle ja/tai jalankulkuun tarkoitettuja tien osia tai erillisiä teitä. Erityisesti velvoite
taluttaa suurikokoista eläintä (hevosta) mahdollisimman lähellä tien oikeaa reunaa (vai
tarkoitetaanko tässä ajorataa? ks alla) on huolestuttava muutos, erityisesti, jos tiellä ei ole piennarta
tai tielle annettu nopeusrajoitus on suuri. Varsinkin pakoeläimet reagoivat voimakkaasti, tiellä esiin
tuleviin, nopeisiin ja yllättäviin tilanteisiin aiheuttaen vakavia vaaratilanteita. Eläinten kanssa on
paljon helpompaa ja kaikille tienkäyttäjille turvallisempaa liikkua suhteellisen hitaan liikenteen
joukossa, jolloin vaaratilanteisiin on mahdollista varautua ja toimia riittävän ajoissa.
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53§ ensimmäinen momentti
Eläin on pidettävä tiellä kytkettynä taikka valvottava eläintä siten, ettei se aiheuta vaaraa eikä
huomattavaa haittaa muille tienkäyttäjille. Eläintä tulee kuljettaa niin lähellä tien oikeaa reunaa kuin
turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.

Määritelmän (2§) mukaan 1)tiellä tarkoitetaan maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkatietä
tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. 6)
pientareella ajoradasta reunaviivalla erotettua tien pituussuuntaista osaa. 5) ajoradalla
ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua, yhden tai useamman ajokaistan käsittävää tien osaa, pyörätietä
lukuun ottamatta. 9) jalkakäytävällä jalankulkijoille tarkoitettua ajoradasta rakenteellisesti erotettua
tai erillistä tien osaa tai erillistä tietä. Mitä tiellä tarkoitetaan 53§ssä? Talutetaanko/ratsastetaanko
hevosta esimerkiksi kaupunkialueella jalkakäytävällä, joka on tien osa? Erillinen tie jää myös tältä
osin täysin epäselväksi.

Nyt tielle/kadulle määrättävä ratsukko/taluttaja varmasti aiheuttaa vähintään taajama-alueilla
vakavaa haittaa/hidastusta liikenteelle. Taluttajan nopeus liikenteessä on parhaimmillaan noin
5km/h ja ratsukon nopeus ehkä 5-20 km/h. Taajamanopeus autoilla on usein 10 kertainen
taluttajaan/kävelijään nähden ja liikenne on hyvin vilkasta. Maanteillä hevosen kuljettaminen tien
reunassa ei aiheuta yhtä suurta liikenteellistä haittaa vaikka se varmasti suurempien nopeuserojen
vuoksi kaikille tienkäyttäjille paljon vaarallisempaa onkin. Toisaalta esityksen mukaan eläintä
ohittavan ajoneuvon ei enää tarvitsisi käyttää riittävän alhaista nopeutta eikä antaa turvallista tilaa.
Vai tarkoitetaanko esityksen tässä kohdassa eläintä, jota kuljetetaan ajoneuvolla?
ESITYS: 5 § Varovaisuusvelvollisuus muita tienkäyttäjiä kohtaan
Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kohdattaessa tai ohitettaessa jalankulkija, polkupyöräilijä tai
mopoilija, näille on annettava ajoneuvon koko ja nopeus huomioon ottaen turvallinen tila tiellä.
Lähestyttäessä ajoneuvolla kuljetettavaa eläintä on noudatettava varovaisuutta.
VOIMASSA OLEVA LAKI: 46 § Kotieläimen varominen ja eläinten kuljettaminen tiellä
Ajoneuvon kuljettajan on lähestyessään tiellä olevaa hevosta, karjaa tai vastaavia kotieläimiä
noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja käytettävä riittävän alhaista nopeutta.

53§ toinen momentti
Ratsastajan, suurikokoisen eläimen taluttajan ja eläimen vetämän ajoneuvon on noudatettava
ajoneuvon kuljettamista koskevia liikennesääntöjä.
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Miten voidaan antaa määräys noudattaa ajoneuvon kuljettamista koskevia liikennesääntöjä
tienkäyttäjäjälle (ratsastaja/taluttaja), jolla ei ole edes mukanaan ajoneuvolaissa
(1090/2002)tarkoitettua ajoneuvoa? Voimassa olevan lain mukaan sentään on mahdollisuus
soveltaa kuljettajaa koskevia säädöksiä. (46§ Ratsastajan ja eläimen kuljettajan on soveltuvin osin
noudatettava ajoneuvon kuljettajaa koskevia säännöksiä)

Mitä tarkoittaa suurikokoinen eläin? Kuinka suurta koiraa taluttava joutuisi nyt siirtymään tielle?
Onko pieni poni suurikokoinen? Entä, jos poni on kovin lihava ja leveyssuuntaan vie huomattavasti
enemmän tilaa kuin korkeajalkainen ja hoikka hevonen? Entä lemmikkisika? Jne

Lisähuomio:
Luvun 6 liikennevirhemaksuista ei mikään soveltuisi käytettäväksi nyt ratsastajan tai eläimen
taluttajan kohdalla. Kyseessähän ei ole jalankulkija eikä käytössä olei ajoneuvo

Mielestäni hevosta taluttavaa henkilöä pitäisi ehdottomasti kohdella jalankulkijana kuten esimerkiksi
koirien taluttajiakin ja myös ratsukon kohdalla tämä voisi olla perusteltua. Toisaalta ratsukolle
saattaisivat sopia pääosin myös polkupyöräilijöille annetut määräykset.
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