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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 87 a §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ehdotuksessa esitetään tieliikennelakia muu
tettavaksi siten, että ajopiirturin käyttö sääde
tään pakolliseksi kuorma- ja linja-auton kuljet
tajan lisäksi myös liikennetraktorin kuljettajal
le. Esitys liittyy hallituksen esitykseen laiksi 
tieliikenteen ajo- ja lepoajoista, jonka mukaan 

siinä tarkoitetut ajo- ja lepoajat koskisivat 
myös liikennetraktorin kuljettajia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sa
maan aikaan kuin laki tieliikenteen ajo- ja 
lepoajoista. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Tieliikennelain (267 /81) 87 a §:n 1 momen
tin (58/88) mukaan kuorma- ja linja-auton 
kuljettajan on käytettävä ajoneuvoon asennet
tavaksi säädettyä ajopiirturia. Saman pykälän 
3 momentissa (449/89) on säädetty poikkeuk
sia ajopiirturin käyttöpakkoon. Käyttöpakon 
tarkoituksena on mahdollistaa työsuhteisten 
kuljettajien työaikalakien mukaisten työaiko
jen ja kaikkien kuljettajien ehdotetun tieliiken
teen ajo- ja lepoaikalain mukaisten ajo- ja 
lepoaikojen noudattamisen valvonta. 

Traktoriksi rekisteröityjä liikennetraktoreita 
eli ns. dumppereita käytetään tavarankuljetuk
siin lyhyillä matkoilla. Jotta nämä ajoneuvot 
eivät saisi kuorma-autoihin verrattuna kilpailu-
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etua ajo- ja lepoaikojen noudattamatta jättä
misestä, ehdotetaan esityksessä myös niille ajo
piirturin käyttöpakkoa. 

2. Voimaantulo 

Laki liittyy hallituksen esitykseen Eduskun
nalle laiksi tieliikenteen ajo- ja lepoajoista. 
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samana 
päivänä viimeksi mainitun lain kanssa. 

Uusiin liikennetraktoreihin tullaan säätä
mään ajopiirturin asennuspakko ennen tämän 
lain voimaan tulemista. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tieliikennelain 87 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikenne
lain (267/81) 87 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa 
laissa (58/88), näin kuuluvaksi: 

87 a § 

Ajopiirturin käyttö 

Kuorma- ja linja-auton sekä liikennetrakto
rin kuljettajan on käytettävä ajoneuvoon aseu
nettavaksi säädettyä ajopiirturia. 

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
tieliikennelain 87 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikenne
lain (267/81) 87 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa 
laissa (58/88), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

87 a § 

Ajopiirturin käyttö 

Kuorma- ja linja-auton kuljettajan on käy
tettävä ajoneuvoon asennettavaksi säädettyä 
ajopiirturia. 

Kuorma- ja linja-auton sekä liikennetrakto
rin kuljettajan on käytettävä ajoneuvoon asen
nettavaksi säädettyä ajopiirturia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 




