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Lag
om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 28 c, 49, 50, 51, 87, 87 b, 87 c, 97, 97 a och 106 a §,
sådana de lyder, 28 c § i lag 75/2015, 49 § i lagarna 523/2009, 1291/2009, 624/2010

och 508/2017, 50 § i lagarna 1010/2002 och 1291/2009, 51 § i lag 568/2016, 87 och 87 b §
i lag 1043/2014, 87 c § i lag 508/2017, 97 och 106 a § i lag 1291/2009 och 97 a § i lag
242/2017, som följer:

28 c §

Beviljande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Parkeringstillstånd kan beviljas sådana personer med grav funktionsnedsättning eller
för transport av sådana personer med grav funktionsnedsättning som har en synskada eller
en funktionsnedsättning som hämmar rörelseförmågan. Genom förordning av statsrådet
utfärdas närmare bestämmelser om svårighetsgraden hos den funktionsnedsättning som är
en förutsättning för tillståndet och det men som den medför.

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning beviljas av Transport- och
kommunikationsverket. Till ansökan ska fogas läkarutlåtande om att förutsättningarna en-
ligt 1 mom. är uppfyllda och uppgifter om utlåtandets giltighetstid. Tillståndet beviljas för
läkarutlåtandets giltighetstid, dock högst 10 år. Tillståndsmyndigheten kan återkalla par-
keringstillståndet på tillståndshavarens ansökan.

Transport- och kommunikationsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta
uppgifter i anslutning till beviljande av tillstånd av privata eller offentliga serviceprodu-
center som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna kan ingå att ta emot ansökningar,
de uppgifter som följer av att ansökningar har väckts och ska behandlas samt utlämnande
av parkeringstillstånd, om det inte postas till sökanden. På skötseln av serviceuppgifterna
tillämpas vad som i körkortslagen (386/2011) föreskrivs om skötseln av uppgifter i anslut-
ning till beviljande av körkort, körkortstillstånd och vissa andra tillstånd som serviceupp-
gift, serviceproducentens tillförlitlighet, avtal om serviceuppgifter samt inledande av an-
sökningsärenden och inlämnande av läkarutlåtande.

49 §

Personer som reglerar trafiken

Trafiken regleras av en polisman. Medan försvarsmaktens övningar pågår på vägar,
regleras trafiken av en militärpolis eller av en militärperson som har förordnats till uppgif-
ten. Bestämmelser om en gränsbevakningsmans deltagande i reglering av trafiken finns i
gränsbevakningslagen (578/2005).
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Polisen kan ge en arbetarskyddsinspektör rätt att reglera trafiken på vägar när polisen
och arbetarskyddsmyndigheterna tillsammans övervakar kör- och vilotider för förare av
motorfordon.

För säkerställande av trygg och smidig trafik får trafiken regleras också av dem som
1) Transport- och kommunikationsverket förordnar att reglera trafiken i plankorsning-

ar mellan väg och järnväg,
2) en kommunal myndighet förordnar att reglera trafiken på ställen där spårvägstrafi-

ken kan medföra fara eller olägenhet för annan vägtrafik,
3) den myndighet som svarar för regleringen av trafiken förordnar att reglera trafiken

på grund av arbeten eller undersökningar som utförs på eller i närheten av en väg,
4) Transport- och kommunikationsverket eller polisen förordnar att reglera trafiken vid

specialtransporter,
5) polisen förordnar att reglera trafiken på grund av omfattande och långvarig köbild-

ning,
6) polisen förordnar att tillfälligt reglera trafiken på grund av idrottstävlingar, folkfes-

ter eller utställningar eller av andra motsvarande orsaker,
7) polisen förordnar att reglera trafiken vid färjelägen, på parkeringsområden eller i

parkeringsanläggningar,
8) polisen förordnar att reglera trafiken på grund av olyckor eller av andra motsvarande

orsaker,
9) räddningsmyndigheten eller en räddningsledare förordnar att reglera trafiken, när

uppdraget hänför sig till att delta i räddningsverksamhet enligt räddningslagen
(379/2011).

En myndighet kan ge ett förordnande att reglera trafiken så att det gäller ett särskilt upp-
drag eller för viss tid. Den som reglerar trafiken ska vara myndig, ge sitt samtycke till upp-
draget och ha den sakkunskap som uppdraget kräver.

Den som med stöd av 3 mom. 1–5 punkten förordnas att reglera trafiken ska ha sådan
utbildning för reglering av trafiken som är godkänd av den förordnande myndigheten.

Den som reglerar trafiken ska använda klädsel som kan urskiljas tydligt och uppfyller
kraven i standard SFS-EN 471 eller SFS-EN ISO 20471. Transport- och kommunikations-
verket meddelar närmare föreskrifter om kraven på synbarhet i fråga om klädseln för dem
som reglerar trafiken vid specialtransport.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på den som förordnats att
reglera trafiken. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen
(412/1974).

50 §

Trafikanordningar

Bestämmelser om de påbud och förbud som anges med vägmärken, trafikljus och andra
trafikanordningar och om deras innebörd i övrigt samt om användning av olika språk på
vägmärken och andra trafikanordningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas nödvändiga bestämmelser
om vägmärken och övriga trafikanordningar samt om användningen av dessa. Kommuni-
kationsministeriet kan i försökssyfte fastställa användningen av trafikanordningar som av-
viker från en förordning av statsrådet eller av kommunikationsministeriet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om trafikanord-
ningarnas färg, konstruktion och mått, och det kan bevilja undantag från dessa föreskrifter.
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51 §

Uppsättande av trafikanordning

En trafikanordning uppsätts på landsväg av den behöriga närings-, trafik- och miljöcen-
tralen enligt styrning av Trafikledsverket. Kommunen uppsätter trafikanordningen på ga-
ta, byggnadsplaneväg, torg och annat trafikområde av motsvarande slag. Innan en sådan
trafikanordning som är avsedd att vara bestående uppsätts ska kommunen ge polisen till-
fälle att avge utlåtande i ärendet.

På annan än i 1 mom. avsedd väg uppsätts en trafikanordning av väghållaren efter att
ha fått kommunens samtycke, vilket dock inte utan giltig orsak får förvägras. Samtycke
krävs inte för uppsättande av tillfälliga vägmärken som är behövliga på grund av vägens
skick eller arbete som utförs på eller invid vägen.

Beslut om användning av vägmärke som anger tätort fattas av kommunen, efter att i frå-
ga om landsvägar ha hört den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. Vägmärket
uppsätts på landsvägar av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen och på andra
vägar av kommunen.

Bestämmelser om uppsättande och underhåll av samt kostnadsansvar för trafikljus samt
avstängnings- och varningsanordningar vid en plankorsning med en järnväg samt vägmär-
ken som anger plankorsning finns i 89 § i banlagen (110/2007).

87 §

Fordons mått och massa samt lastning av fordon

Ett fordon ska lastas så att lasten inte kan medföra fara för personer, skada egendom,
släpa i marken, falla på vägen, damma så att det stör eller orsaka andra jämförbara men
eller åstadkomma onödigt buller.

I ett fordon eller i en fordonskombination får inte transporteras fler personer än den til-
låtna personlasten för fordonet medger, om inte något annat bestäms särskilt.

Ett fordon eller en fordonskombination får inte till mått eller massa vara större eller
transportera en större eller tyngre last än vad som föreskrivs i bestämmelserna om mått
eller massa som allmänt tillåts på väg eller vad som är tillåtet enligt ett undantagstillstånd
som beviljats med stöd av dem.

Bestämmelser om fordons och fordonskombinationers mått och massa som allmänt til-
låts på väg, märkning av avvikelse från allmänt tillåtna mått, villkor för koppling av släp-
fordon, lastning av fordon, säkring av last, bogsering samt om undantag från dessa utfär-
das genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket får bevilja undantag från bestämmelserna om
mått och massa för fordon som har registrerats eller tagits i bruk någon annanstans än i en
stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelser om giltighets-
tiden för undantag som har beviljats av Transport- och kommunikationsverket och vid be-
hov om andra villkor, om iakttagande av ömsesidighet vid beviljande av undantag och om
andra förutsättningar för beviljande av undantag utfärdas genom förordning av kommuni-
kationsministeriet.

Ett fordon som är lastat i strid med bestämmelserna eller föreskrifterna får för lossning
av överlast eller för korrigering av felaktig lastning köras till en plats som trafikövervaka-
ren finner lämplig.För transport av djur med motordrivna fordon och släpfordon gäller
dessutom vad som särskilt föreskrivs.
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87 b §

Genomförande av specialtransport

Med avvikelse från 87 § får en specialtransport genomföras under förutsättning att den
fara och olägenhet som orsakas av transporten kan förebyggas i tillräcklig utsträckning.
Vid specialtransporter ska vid behov användas varningsfordon och personer som reglerar
trafiken.

Vid specialtransporter ska lasten lastas i ett sådant fordon eller en sådan fordonskombi-
nation som innebär att de mått och den massa som allmänt tillåts på väg inte överskrids i
onödan. I första hand ska man undvika att den tillåtna bredden och i andra hand höjden
överskrids.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om
1) fordon och fordonskombinationer som är tillåtna för specialtransport och om laster

som tillåts vid specialtransport,
2) kopplingskraven på fordon som används i specialtransportkombinationer,
3) mått och massor som är tillåtna vid specialtransport samt om lastning av den last

som transporteras som specialtransport,
4) märkning av last som transporteras som specialtransport,
5) transport av annan än en odelbar last som specialtransport,
6) hastighetsbegränsningar som ska iakttas vid specialtransport,
7) användningen av varningsfordon och personer som reglerar trafiken vid special-

transporter, transporten av en grupp av specialtransporter i rad, villkoren för förebyggande
av fara och olägenhet som orsakas av specialtransporter samt om andra säkerhetskrav.

Bestämmelser om de tekniska kraven på fordon som används vid specialtransporter
samt om fordons utrustning och godkännande finns i fordonslagen och i bestämmelser
som utfärdats med stöd av den.

87 c §

Tillstånd för specialtransport

För specialtransport krävs tillstånd för specialtransport, om transporten överskrider den
massa som allmänt tillåts på väg eller väsentligt överskrider de mått som allmänt tillåts på
väg. Tillstånd för specialtransport krävs emellertid också för transporter som överskrider
de mått som allmänt tillåts på väg, om för specialtransporten används ett fordon som re-
gistrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än en EES-stat. Tillstånd för specialtransport
krävs också, om trafiksäkerheten måste garanteras särskilt på grund av transportens art el-
ler av något annat särskilt skäl eller om en transportrutt som möjliggör transporten måste
fastställas.

Beviljande av tillstånd för specialtransport förutsätter
1) att transporten inte med något fordon eller någon fordonskombination i rimlig mån

kan genomföras utan att överskrida de mått eller den massa som allmänt tillåts på väg,
2) att fordonets eller fordonskombinationens i trafik tillåtna massa eller den av tillver-

karen tillåtna massan inte överskrids,
3) att den bärighet som väghållaren har fastställt för vägar och väganordningar inte

överskrids,
4) att transporten kan genomföras utan att väganordningar begränsar färden eller att vä-

ganordningar vid behov kan avlägsnas temporärt för transporten, och
5) att transporten genomförs med ett sådant fordon eller en sådan fordonskombination

som gör det möjligt att genomföra en tillståndspliktig specialtransport på ett säkert sätt.
För ett specialtransportfordon som är försett med förflyttningsmärken får tillstånd för

specialtransport endast beviljas för tillfällig förflyttning utan last. Komponenter och ut-
rustning som hör till det berörda fordonet får emellertid transporteras som last.
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Tillstånd för specialtransport beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillståndet
får förenas med villkor som gäller transportrutten och transporttidpunkten och med andra
villkor som behövs för att säkerställa att transporten genomförs på ett säkert och smidigt
sätt och trafikmiljön skyddas.

För att tillstånd för specialtransport ska beviljas för transport med en fordonskombina-
tion som registrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än Finland, krävs ett intyg som
visar att fordonskombinationen uppfyller de krav som ställs på specialtransportkombina-
tioner i Finland och som utfärdats av ett besiktningsställe som utför besiktning av tunga
fordon. Intyg krävs även om bara ett enda fordon i kombinationen är utländskt. Ett intyg
från ett besiktningsställe behövs emellertid inte i fråga om en fordonskombination som re-
gistrerats eller tagits i bruk i en EES-stat, om det i registreringsstaten har utfärdats ett intyg
ur vilket tillståndsmyndigheten kan konstatera att fordonskombinationen uppfyller förut-
sättningarna för beviljande av tillstånd för specialtransport. Ett intyg på finska eller svens-
ka eller en officiell översättning av intyget till finska eller svenska ska på begäran visas
upp för trafikövervakaren.

Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd för specialtransport för viss tid eller helt
och hållet, om tillståndshavaren inte iakttar gällande bestämmelser eller föreskrifter om
specialtransport eller de villkor som tillståndet för specialtransport förenats med, eller om
förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls. Om det är oskäligt att
återkalla tillståndet, får tillståndshavaren i stället ges en anmärkning eller en skriftlig var-
ning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om förutsättning-
arna för beviljande av tillstånd för specialtransport samt om när en transport kräver till-
stånd för specialtransport.

97 §

Andra trafikövervakare

En tjänsteman som av kommunikationsministeriet förordnats att övervaka trafiken har
i sina tjänsteåligganden samma befogenheter som en polisman har enligt 93–96 §.

En tjänsteman som av Transport- och kommunikationsverket förordnats att kontrollera
fordons mått, massa och belastning har i dessa tjänsteåligganden samma befogenheter som
en polisman har enligt 93, 94 och 96 §. Samma befogenhet har en tullman och en gräns-
bevakningsman i tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning.

97 a §

Uppsättande av anordning för viktövervakning i trafiken

En sådan anordning för viktövervakning som avses i artikel 10d i Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2015/719 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största til-
låtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i interna-
tionell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen uppsätts

1) på landsvägar av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen,
2) på gator, torg och andra motsvarande trafikområden av kommunen,
3) på andra än i 1 eller 2 punkten avsedda vägar av väghållaren,
4) för tillfälligt bruk av polisen, en gränsbevakningsman eller en tullman.
De väghållare och de närings-, trafik- och miljöcentraler som avses i 1 mom. 1–3 punk-

ten ska underrätta polisen, Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket
om anordningen. Transport- och kommunikationsverket ska också förses med uppgifter
om de övervakningsvolymer och överlaster som anordningen registrerat.
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106 a §

Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i polisens, den behöriga närings-, trafik- och mil-
jöcentralens eller Transport- och kommunikationsverkets beslut finns i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs särskilt. Polisens eller den behöriga
närings-, trafik- och miljöcentralens beslut kan dock verkställas trots besvär.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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