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Lag
om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) 6 §, sådan den lyder i lagar-

na 980/2018 och 787/2019, som följer:

6 §

Landsvägsfärjor

Till en landsväg hör också färja med färjeled och kajer. En färja kan styras med hjälp
av en styrlina eller någon annan av Transport- och kommunikationsverket godkänd anord-
ning som ersätter styrlinan (vajerfärja) eller vara en frigående färja (frigående färja). På
frigående färjor tillämpas vad som föreskrivs eller bestäms om de ro-ro-passagerarfartyg
som avses i 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).
För att garantera säkerheten får Transport- och kommunikationsverket meddela behövliga
föreskrifter om tekniska krav på vajerfärjors styrlinor och andra anordningar som ersätter
styrlinor samt om förfarandena för godkännande av sådana ersättande anordningar.

För färjor gäller vad som särskilt föreskrivs eller bestäms om dem. Den som producerar
färjetrafikservice ansvarar för att föraren av en vajerfärja har fyllt 18 år och har förmåga
att sköta uppgiften. Serviceproducenten ansvarar dessutom för att föraren av vajerfärjan
är förtrogen med vajerfärjans maskineri, konstruktion och användning samt med reglerna
i 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning
till sjöss (FördrS 30/1977) och bestämmelserna i 2 kap. i sjötrafiklagen (782/2019), med
undantag av bestämmelserna om kanaler och rörliga broar, och att han eller hon är förtro-
gen med innehållet i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 4 mom. i denna paragraf.
Föraren av en vajerfärja ska ha tillräckligt god hälsa för att kunna köra vajerfärjan. Föraren
ska också ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna ge anvisningar till passagerarna i
nödsituationer. Vajerfärjan ska bemannas så att inte vajerfärjan, dess personal, passage-
rarna, lasten, annan egendom eller miljön utsätts för risker. Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen fattar vid behov beslut om vajerfärjors bemanning. En vajerfärja ska genomgå en
första besiktning innan den sätts i trafik som ett finskt fartyg. En vajerfärja ska utöver för-
sta besiktning vid behov också genomgå en förnyad besiktning, årlig besiktning, mellan-
liggande besiktning och periodisk besiktning. Till övriga delar iakttas i fråga om besikt-
ning av vajerfärjor vad som föreskrivs i 6 kap. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och
säker drift av fartyg. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare före-
skrifter om besiktning av vajerfärjor.

Färjorna går i regel utan tidtabell. Av orsaker som har samband med trafiken kan nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen besluta att en färja ska gå enligt tidtabell. I beslutet ska
samtidigt grunderna för fastställandet av tidtabellen anges. Innan saken avgörs ska nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen ge dem som direkt berörs av färjetrafiken tillfälle att
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framföra sin åsikt i saken samt inhämta utlåtande av kommunen i fråga och vid behov ock-
så av andra myndigheter. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska kungöra beslutet, och
tidtabellen ska läggas fram i omedelbar närhet av färjeläget.

Närmare bestämmelser om tillsynen över färjor, körordningen till en färja, prioriterade
transporter och annan vägtrafik, körande av en vajerfärja när den är frikopplad från styrli-
nan, åtgärder som föranleds av korsningar mellan färjeled och allmän farled, läkarintyg
som krävs av föraren av en vajerfärja och utrustningen vid en färjkaj utfärdas genom för-
ordning av kommunikationsministeriet.

————
Denna lag träder i kraft den 14 mars 2022.
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