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Laki
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 6 §, sellaisena

kuin se on laeissa 980/2018 ja 787/2019, seuraavasti:

6 §

Maantielautat

Maantiehen kuuluvat myös lautta väylineen ja laituri. Lautta voi olla ohjausköyden tai
sitä korvaavan Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän muun laitteiston ohjaama lautta
(lossi) taikka vapaasti ohjailtava lautta (lautta-alus). Lautta-alukseen sovelletaan, mitä
aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009)
2 §:ssä tarkoitetuista ro-ro-matkustaja-aluksista säädetään ja määrätään. Liikenne- ja vies-
tintävirasto voi antaa turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisia määräyksiä lossin oh-
jausköyden ja sitä korvaavan muun laitteiston teknisistä vaatimuksista sekä menettelyistä
korvaavan laitteiston hyväksymiseksi.

Lautoista on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään ja määrätään. Lauttaliikenteen
palvelujen tuottaja vastaa siitä, että lossin kuljettaja on 18 vuotta täyttänyt ja tehtävään ky-
kenevä. Lisäksi lauttaliikenteen palvelujen tuottaja vastaa siitä, että lossin kuljettaja on pe-
rehtynyt lossin koneistoon, rakenteeseen ja käyttöön sekä kansainvälisistä säännöistä yh-
teen törmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehdyssä yleissopimuksessa
(SopS 30/1977) annettuihin sääntöihin ja vesiliikennelain (782/2019) 2 luvun säännöksiin
lukuun ottamatta kanavia ja avattavia siltoja koskevia säännöksiä ja tuntee tämän pykälän
4 momentin nojalla annettujen säännösten sisällön. Lossin kuljettajalla on oltava riittävä
terveys lossin kuljettamiseksi. Hänellä on myös oltava riittävä kielitaito, jotta hän voi an-
taa hätätilanneohjeet matkustajille. Lossi on miehitettävä siten, ettei lossia, sen henkilö-
kuntaa, matkustajia, lastia, muuta omaisuutta tai ympäristöä saateta vaaralle alttiiksi. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää tarvittaessa lossin miehityksestä. Lossi on pe-
ruskatsastettava ennen sen asettamista liikenteeseen suomalaisena aluksena. Lossille on
peruskatsastuksen lisäksi tehtävä tarvittaessa uusintakatsastus, vuosikatsastus, välikatsas-
tus ja määräaikainen katsastus. Muilta osin lossin katsastuksessa noudatetaan, mitä aluk-
sen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 6 luvussa säädetään.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä lossien katsastuksesta.

Lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Liikenteellisistä syistä voi elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää, että lauttaa liikennöidään aikataulun mukaan.
Päätöksen tulee samalla sisältää aikataulun määräämisen perusteet. Ennen asian ratkaise-
mista on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen varattava niille, joita lauttaliikenne
välittömästi koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä asiassa sekä hankittava
asianomaisen kunnan ja tarvittaessa muunkin viranomaisen lausunto. Elinkeino-, liiken-
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ne- ja ympäristökeskuksen tulee kuuluttaa päätöksestä, ja aikataulu on asetettava nähtä-
ville lauttapaikan välittömään läheisyyteen.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään tarkemmin lauttojen valvonnas-
ta, kulkujärjestyksestä lautalle, etuoikeutetuista kuljetuksista ja muusta tieliikenteestä,
lossin kuljettamisesta ohjausköydestä irrotettuna, lauttaväylän ja yleisen kulkuväylän ris-
teämisen aiheuttamista toimenpiteistä, lossin kuljettajalta vaadittavasta lääkärintodistuk-
sesta ja lauttalaiturin varusteista.
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