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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain 86 ja 
105 §:n, ilmansuojelulain 23 §:n sekä pysäköintivirhemaksusta 
annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tielii
kennelakia, ilmansuojelulakia ja pysäköintivir
hemaksusta annettua lakia siten, että moottori
ajoneuvon tarpeettomasta joutokäynnistä mää
rättäisiin pysäköintivirhemaksu. Kiellon nou
dattamista valvoisivat poliisi ja pysäköinnin
valvoja. 

Muutoksen voimaantulon jälkeen tieliiken
nelain nojalla annettava tarpeetonta jouto-

käyntiä koskeva kielto olisi voimassa tiellä 
sekä taajamassa että muualla. Joutokäyntikiel
losta muualla kuin tieliikennelaissa tarkoitetul
la tiealueella määrättäisiin ilmansuojelulain no
jalla. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun edus
kunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja muutos
tarpeet 

1.1. Joutokäynnin merkitys ilman pilaajana 

Liikenteen aiheuttamat pakokaasu- ja hiuk
kaspäästöt sekä liikennemelu ovat pahimmat 
taajama-alueiden viihtyvyyttä vähentävät teki
jät. 

Ilman terveydellisen laadun on todettu tie
tyillä alueilla huonontuvan joutokäynnin pako
kaasupäästöistä. Useiden kaupunkien ilmassa 
on havaittu heikkotuulisen sään aikana ilman
suojelulain (67 /82) nojalla ilman laatua koske
vista ohjeista annetun valtioneuvoston päätök
sen (537 /84) mukaisia ohjearvoja korkeampia 
epäpuhtauspitoisuuksia. Lisäksi joutokäynti 
on lähes aina täysin tarpeetonta. 

Pakokaasut sisältävät vesihöyryn ja hiilidi
oksidin lisäksi lukuisia epäpuhtauksia, kuten 
häkää eli hiilimonoksidia, typen oksideja, hiili
vetyjä ja m~ita orgaanisia aineita sekä hiukka-
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sia. Hiukkaset puolestaan sisältävät dieselau
toissa nokea ja polyaromaattisia hiilivetyjä eli 
PAH-yhdisteitä ja lyijypitoista bensiiniä käyt
tävissä autoissa lyijyä. 

Autojen päästöt ovat suurimmillaan pakkas
aamuisin kylmää moottoria käynnistettäessä. 
Lisäksi häkäpäästöt ovat suurimpia joutokäyn
nin aikana. Joutokäynti on vakava ongelma 
erityisesti talviaikoina, koska joutokäynti on 
silloin yleisintä. Alueilla, joilla autojen jouto
käynti on yleistä, haitallisten aineiden pitoisuu
det kohoavat korkeiksi ja saattavat ylittää 
niille asetetut ohjearvot. Tällaista tapahtuu 
erityisesti heikkotuulisen sään aikana, mikä on 
tyypillistä etenkin talvella. 

Pakokaasupäästöt ovat haitallisia siitäkin 
syystä, että ne purkautuvat hengityskorkeudel
la. Paikallaan seisovan ajoneuvon joutokäyn
nin aikana vapautuvat pakokaasut eivät ehdi 
riittävästi laimentua ennen hengitysteihin kul
keutumista. 



2 1991 vp - HE 10 

Tyypillisiä pakokaasupäästöjen terveyshait
toja ovat silmien kirvely ja hengitysteiden ärsy
tykset. Herkimpiä pakokaasujen aiheuttamille 
terveyshaitoille ovat lapset ja vanhukset, 
keuhko- ja sydänsairauksia sairastavat ihmiset 
sekä allergikot, erityisesti astmaatikot. Pelkäs
tään pakokaasupäästöjen epämiellyttävä haju 
sekä joutokäynnistä johtuva melu aiheuttavat 
myös selvää viihtyisyyden vähenemistä. 

Terveyshaittojen syntyminen ja viihtyisyyden 
väheneminen ovat tyypillisimpiä tilanteissa, 
joissa autot jätetään joutokäynnille pihoille, 
lasten leikkipaikkojen ja päiväkotien sekä kou
lujen ja sairaaloiden edustoille, ostoskeskusten 
lähettyville pysäköintipaikoille ja jalkakäytä
ville. 

Paikallisesti joutokäynti koetaan varsin on
gelmalliseksi, mistä ovat osoituksena useiden 
kansalaisten tekemät joutokäyntiä koskevat il
moitukset terveys-, ympäristönsuojelu- ja kau
punkisuunnitteluviranomaisille sekä poliisille. 
Autojen joutokäynnin rajoittamiseen ovat 
myös monet kansanedustajat kiinnittäneet 
huomiota sekä erilaiset järjestöt ja eräät kau
punginhallitukset ovat esittäneet aloitteita ja 
toivomuksia joutokäynnin rajoittamisesta. 

Osa vapaakuntakokeilussa mukana olevista 
kaupungeista on harkinnut joutokäynnin kiel
tämistä tai rajoittamista koskevien määräysten 
ottamista järjestyssääntöihin. Tällaisista mää
räyksistä tiedottaminen muille kuin kuntalaisil
le ja määräysten valvonta saattaisivat kuiten
kin aiheuttaa ongelmia. 

Joutokäynnin rajoittamisen tarve kävi myös 
ilmi kampanjoissa, joilla autojen joutokäyntiä 
pyrittiin vähentämään. Kauniaisissa tällainen 
kampanja järjestettiin jo vuonna 1972. Helsin
gissä laaja joutokäynnin vastainen kampanja 
toteutettiin vuonna 1988, jolloin myös uusittiin 
Kauniaisten kampanja. Kuopiossa ja Lappeen
rannassa joutokäynnin vastainen kampanja 
järjestettiin talvella 1990. 

1.2. Nykyiset säännökset ja niiden valvonta 

Moottoriajoneuvon tarpeeton joutokäynti 
on nykyisin kielletty taajama-alueella tiellä. 
Kiellosta on säädetty tieliikennelain (267 /81) 
86 §:n 2 momentin nojalla annetun ajoneuvo
asetuksen (233/82) 45 §:n 2 momentissa, jonka 
mukaan ajoneuvon seistessä taajamassa muus
ta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi 
saa ajoneuvon moottoria käyttää vain, jos se 

ajoneuvon teknisen, tarkoituksenmukaisen ja 
turvallisen käytön kannalta on välttämätöntä. 
Asetuksen 1 §:n mukaan tämä säännös on 
voimassa vain tieliikennelain 2 §:n tarkoitta
malla tiellä. Taajama on mainitun lain kohdan 
mukaan liikennemerkein osoitettu, taajaan ra
kennettu alue. 

Kiellon rikkomisesta seuraa rikesakosta tie
liikenteessä annetun asetuksen (1083/89) 
10 §:n mukaan 140 markan rikesakko. Valvon
ta kuuluu muiden liikennerikkomusten tapaan 
poliisille. Joutokäyntikiellon rikkomisesta voi
daan määrätä päiväsakkorangaistus, jos teosta 
on aiheutunut tai voinut aiheutua muunlaista 
kuin vähäisenä pidettävää vaaraa tai haittaa 
taikka rikkoja on osoittanut piittaamattomuut
ta tieliikennelainsäädäntöön sisältyviä sään
nöksiä ja määräyksiä kohtaan. 

Joutokäyntikiellon monet varaukset ovat 
tehneet kiellosta hankalan valvottavan. Selkeä 
määräys, milloin joutokäynti on tarpeetonta ja 
milloin se on sallittua, helpottaisi lain valvon
taa ja seuraamuksen määräämistä. Kattavaan 
joutokäynnin valvontaan eivät kuitenkaan po
liisin voimavarat riitä. Helpoiten joutokäynnin 
valvontaa voitaisiinkin tehostaa siten, että sitä 
poliisin ohella valvoisivat myös kunnalliset py
säköinninvalvojat ja valvonta-apulaiset. Tämä 
edellyttää pysäköintivirhemaksusta annetun 
lain (248170) muuttamista. 

2. Säännökset eräissä muissa 
maissa 

Ruotsin terveydenhoitolain ja terveydenhoi
toasetuksen mukaan ulkoilman epäpuhtauksia, 
melua ja muita vastaavia häiriöitä valvoo Val
tion luonnonsuojeluvirasto. Kunnallisten ter
veydenhoitomääräysten perusteella Tukhol
massa on ollut vuodesta 1984 lähtien käytössä 
kolmen minuutin joutokäyntirajoitus, jota on 
tiukennettu yhden minuutin rajoitukseksi 
vuonna 1985. Myös Malmössä ja Göteborgissa 
on voimassa yhden minuutin joutokäyntirajoi
tus. Määräystä valvoo poliisi. Määräys ei kui
tenkaan koske seisomista jonossa tai pakollisen 
liikenne-esteen vuoksi taikka tilanteita, joissa 
ajoneuvon käytön kannalta välttämättömät li
sälaitteet edellyttävät moottorin käymistä. 
Moottorin joutokäynti ajoneuvon lämmittämi
seksi ei kuitenkaan ole sallittua. 

Tanskassa vuonna 1974 annetun ympäristö
ministeriön päätöksen mukaan kunnanhallitus 



1991 vp - HE 10 3 

voi ilman saastumisen ehkäisemiseksi rajoittaa 
tietyillä alueilla moottoriajoneuvojen jouto
käyntiä. Kööpenhaminassa on ollut voimassa 
kolmen minuutin joutokäyntirajoitus vuodesta 
1976 lähtien. Rajoitus koskee kaikentyyppisiä 
moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Moottori ei saa 
käydä joutokäynnillä enempää kuin mikä on 
tarpeellista ja korkeintaan kolme minuuttia. 
Määräystä valvoo poliisi. Määräys ei kuiten
kaan koske jonossa seisomista tai seisomista 
pakollisen liikenne-esteen vuoksi eikä ajoneu
voja, joiden lisälaitteet edellyttävät moottorin 
käymistä, kuten huoltoautoja. 

Norjassa joutokäyntiä on pyritty rajoitta
maan yleisesti tietyillä alueilla. Oslossa ei kui
tenkaan ole määräyksiä joutokäynnin aikara
joituksista. Tarpeeton ja häiritsevä moottori
ajoneuvolla ajo on kielletty. Moottoriajoneu
von joutokäynti tai muu moottoriajoneuvon 
käyttö, joka aiheuttaa tarpeetonta häiriötä tai 
pakokaasupäästöjä, on kielletty liikennemää
räysten mukaan vuodesta 1986 lähtien. 

Sveitsissä joutokäynti on kielletty kaikkialla. 
Moottori on sammutettava aina, kun pysähdys 
kestää yli 20 sekuntia, mikäli sammuttaminen 
ei aiheuta viivästymistä ajoneuvon liikkeelle
lähdössä. 

3. Ehdotetut muutokset ja niiden 
perustelut 

Tieliikennelain 86 §:n 2 momentin sanaJar
jestystä muutettaisiin siten, että asetuksella 
voitaisiin säätää tarpeetonta joutokäyntiä kos
kevia rajoituksia myös muualla kuin taajamas
sa. Nykyinen sanamuoto voidaan tulkita siten, 
että säännös antaa mahdollisuuden rajoittaa 
joutokäyntiä vain taajamissa. 

Tieliikennelain 105 §:ään lisättäisiin viittaus 
joutokäyntiä koskeviin säännöksiin, jotta 
myös joutokäyntiä koskevan kiellon rikkomi
sesta voitaisiin määrätä pysäköintivirhemaksu. 

Ilmansuojelulain 23 §:ään lisättäisiin viittaus 
pysäköintivirhemaksusta annettuun lakiin, jot
ta ilmansuojelulain nojalla määrätyn jouto
käyntikiellon rikkomisesta voitaisiin määrätä 
myös pysäköintivirhemaksu. 

Pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 §:ään 
lisättäisiin viittaus moottoriajoneuvon jouto
käynnistä annettuihin säännöksiin pysäköinti
virhemaksun mahdollistamiseksi. Ajoneuvojen 
joutokäyntiä koskevia rajoituksia voidaan an
taa tieliikennelain ja ilmansuojelulain nojalla. 

Pykälän 2 momentin nojalla joutokäynnin 
yhteydessä tapahtuvasta pysäyttämistä tai py
säköintiä koskevien kieltojen tai rajoitusten 
rikkomisesta voitaisiin määrätä erikseen pysä
köintivirhemaksu, koska tarpeetonta jouto
käyntiä ei ole määritelty pysäköintivirheeksi 1 
momentissa. 

4. Asian valmistelu 

Ehdotukset on valmisteltu yhteisesti virka
työnä ympäristöministeriössä ja liikenneminis
teriössä. 

Esitysluonnoksesta on hankittu lausunnot 
oikeusministeriöltä, sisäasianministeriöltä, 
puolustusministeriöltä, maa- ja metsätalousmi
nisteriöltä, lääkintöhallitukselta, vesi- ja ympä
ristöhallitukselta, eräiltä valtion tutkimus
laitoksilta, lääninhallituksilta, kunnallisilta 
keskusjärjestöiltä, eräiltä kuntien viranomai
silta, teollisuuden, liikenteen ja autoalan jär
jestöiltä sekä eräiltä kansalaisjärjestöiltä. 

Suurin osa lausunnonantajista suhtautui po
sitiivisesti tai neutraalisti ehdotukseen jouto
käyntikiellosta ja ehdotukseen pysäköintivirhe
maksun määräämisestä seuraamukseksi jouto
käyntikiellon rikkomisesta. 

Oikeusministeriön lausunnossa ehdotettiin, 
että tutkittaisiin vaihtoehtoa antaa pysäköin
ninvalvojille oikeus määrätä tarpeettomasta 
joutokäynnistä rikesakko, joka ministeriön 
mielestä olisi oikeudelliselta luonteeltaan pysä
köintivirhemaksua sopivampi seuraamus jou
tokäyntirikkomukseen. 

Esityksen jatkovalmistelussa ei kuitenkaan 
ole päädytty ehdottamaan rikesakkoa seuraa
mukseksi joutokäyntikieltojen rikkomisesta. 
Vaikka rikesakko luonteeltaan olisi sopivampi 
seuraamus tarpeettomasta joutokäynnistä, sen 
toteuttaminen aiheuttaa ongelmia valvonnan 
järjestämisessä. 1 outokäyntikieltojen valvon
nan tehottomuus on ollut tärkein syy nyt 
ehdotettuihin muutoksiin. Valvonnan tehosta
minen edellyttää poliisin ohella pysäköinnin
valvontaorganisaation valvontavastuuta. Rike
sakkojen määräämisoikeus muuttaisi olennai
sesti pysäköinninvalvojien ja -valvonta-apulais
ten työn luonnetta eikä siten liene toteutettavis
sa 
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5. Esityksen taloudelliset ja or
ganisatoriset vaikutukset 

Esityksellä ei ole muita taloudellisia vaiku
tuksia kuin pysäköinninvalvojien ja valvonta
apulaisen työmäärän lisääntymisestä mahdolli
sesti aiheutuvat kustannukset. 

6. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Lain voimaantulon jälkeen muutettaisiin 
ajoneuvoasetuksen 45 §:n 2 momenttia niin, 
että moottoriajoneuvon joutokäynti muun 
kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi saisi kes
tää korkeintaan kaksi minuuttia. Asetukseen 
sisällytettäisiin tarpeellisia poikkeuksia ajoneu
voille, joiden pääasiallisen käyttötarkoituksen 
edellyttämä lisälaite vaatii toimiakseen mootto-

1. 

rin käyttämistä tai joiden käytön luonne edel
lyttää joutokäynnin sallimista. 

Ilmansuojelulain nojalla annettaisiin valtio
neuvoston päätöksellä joutokäyntikielto, joka 
koskisi muita alueita kuin tieliikennelainsää
dännön tarkoittamia tiealueita. 

Joutokäynnin rankaisemisesta on nykyisin 
säädetty rikesakosta tieliikenteessä annetun 
asetuksen 10 §:ssä, jota ehdotetun muutoksen 
voimaantullessa on tältä osin muutettava. 

7. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen, kun eduskunta on ne 
hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perustella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
tieliikennelain 86 ja 105 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 86 §:n 2 momentti ja 

105 §, näistä 105 § sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1990 annetussa laissa (843/90), 
seuravasti: 

86 § 

Ajoneuvon käyttäminen 

Asetuksella voidaan säätää tarpeetonta ja 
häiritsevää ajamista taajamassa ja moottori
ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevia 
rajoituksia. 

105 § 

Pysäköintivirhe ja tarpeeton joutokäynti 

Ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä 
koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta 
tuomitaan rangaistus vain, jos pysäköintivir-

heestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vaka
vaa vaaraa tai haittaa. Muutoin virheestä mää
rätään suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu 
sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. 
Pysäköintivirhemaksu määrätään myös 28 
a §:ssä tarkoitetun pysäköintikiekon käyttöä 
koskevien säännösten ja määräysten rikkomi
sesta. Pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä 
myös 86 §:n 2 momentissa tarkoitettua moot
toriajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koske
vien säännösten ja määräysten rikkomisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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2. 
Laki 

ilmansuojelulain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67 /82) 23 § :ään uusi 3 

momentti seuraavasti: 

23 § 

Moottoriajoneuvon joutokäyntiä koskevan 
kiellon rikkomisesta voidaan määrätä suoritet
tavaksi pysäköintivirhemaksu sen mukaan kuin 
siitä erikseen säädetään. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä huhtikuuta 1970 annetun lain (248/70) 1 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1990 annetussa laissa (844/90), seuraavasti: 

1 § 
Poliisi maaraa pysäköintivirhemaksun ajo

neuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien 
kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon 
käyttöä koskevien säännösten ja määräysten 
rikkomisesta (pysäköintivirhe) sen mukaan 
kuin tässä laissa säädetään. Pysäköintivirhe
maksu määrätään myös ilmansuojelulain (67 1 

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991 

82) tai tieliikennelain (267/81) nojalla annettu
jen moottoriajoneuvon tarpeetonta joutokäyn
tiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomi
sesta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Ole Norrback 
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Liite 

1. 
Laki 

tieliikennelain 86 ja 105 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 86 §:n 2 momentti ja 

105 §, näistä 105 § sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1990 annetussa laissa (843/90), 
seuravasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

86 § 

Ajoneuvon käyttäminen 

Asetuksella voidaan säätää ajoneuvon moot
torin tarpeetonta joutokäyntiä sekä tarpeeton
ta ja häiritsevää ajamista taajamassa koskevia 
rajoituksia. 

105 § 

Pysäköintivirhe 
Ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä 

koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta 
tuomitaan rangaistus vain, jos pysäköintivir
heestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vaka
vaa vaaraa tai haittaa. Muutoin virheestä mää
rätään suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu 
sen mukaan kuin siitä on erikseen säädet
ty. Pysäköintivirhemaksu määrätään myös 
28 a §:ssä tarkoitetun pysäköintikiekon käyt
töä koskevien säännösten ja määräysten rikko
misesta. 

Asetuksella voidaan säätää tarpeetonta ja 
häiritsevää ajamista taajamassa ja moottori
ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevia 
rajoituksia. 

105 § 

Pysäköintivirhe ja tarpeeton 
joutokäynti 

Ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä 
koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta 
tuomitaan rangaistus vain, jos pysäköintivir
heestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vaka
vaa vaaraa tai haittaa. Muutoin virheestä mää
rätään suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu 
sen mukaan kuin siitä on erikseen säädet
ty. Pysäköintivirhemaksu määrätään myös 
28 a §:ssä tarkoitetun pysäköintikiekon käyt
töä koskevien säännösten ja määräysten rikko
misesta. Pysäköintivirhemaksu voidaan määrä
tä myös 86 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
moottoriajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä 
koskevien säännösten ja määräysten rikkomi
sesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 



1991 vp - HE 10 7 

2. 
Laki 

ilmansuojelulain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 23 §:ään uusi 3 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3. 

Ehdotus 

23 § 

Moottoriajoneuvon joutokäyntiä koskevan 
kiellon rikkomisesta voidaan määrätä suoritet
tavaksi pysäköintivirhemaksu sen mukaan kuin 
siitä erikseen säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä huhtikuuta 1970 annetun lain (248/70) 1 §:n 1 

momentti, sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1990 annetussa laissa (844/90), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Poliisi maaraa pysäköintivirhemaksun ajo

neuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien 
kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon 
käyttöä koskevien säännösten ja määräysten 
rikkomisesta (pysäköintivirhe) sen mukaan 
kuin tässä laissa säädetään. 

Ehdotus 

1 § 
Poliisi maaraa pysäköintivirhemaksun ajo

neuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien 
kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon 
käyttöä koskevien säännösten ja määräysten 
rikkomisesta (pysäköintivirhe) sen mukaan 
kuin tässä laissa säädetään. Pysäköintivirhe
maksu määrätään myös ilmansuojelulain (67 1 
82) tai tieliikennelain (267 181) nojalla annettu
jen moottoriajoneuvon tarpeetonta joutokäyn
tiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomi
sesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 




