
Pysäköinnin rajoitukset tiellä ja muualla
Kuinka tie, maasto, muu alue ja omistusoikeus näkyvät
pysäköinninvalvonnassa?
Konsta Arvelin, poliisitarkastaja, valvonta- ja hälytystoiminta



Liikennealueiden määrittelyä – missä ihmiset liikkuvat?
• Liikenne voidaan kytkeä perus- ja ihmisoikeuksiin

• Oikeus liikkua on perus- ja ihmisoikeus (liikkumisvapaus)

• Liikkumisvapauteen sisältyy kansallisesti hyvin tunnettu jokamiehenoikeus liikkua luonnossa

• Ihmisten oikeus – ja tarve – liikkua on hyvin tunnistettu sääntelykokonaisuus (elämänalueajattelu)

• Liikkuminen liittyy välittömästi kansantalouteen ja kansanterveyteen – hyvässä ja pahassa

• Ihmisten liikkuminen edellyttää myös tilaa
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Maasto

Muulta liikenteeltä suljettu alue

Tie

Laissa määritellyt – ja myös erikseen määrittelemättömät –
liikennealueet
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Tieliikennelain (729/2018) 2 §:n 1 kohdan mukaan tiellä
tarkoitetaan maantietä, katua, yksityistä tietä,
moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle
tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Epiteetit yleinen liikenne ja yleinen liikennöinti tarkoittavat
liikkumisen rajoittamattomuutta ajallisesti, alueellisesti,
välineellisesti ja henkilöllisesti.

Maastoliikennelain (1710/1995) 3 §:n 2 kohdan mukaan
maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä
vesialuetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu
moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttäminen maastossa
edellyttää maanomistajan lupaa (4 § 1 mom). Poikkeukset
2 momentissa.



Maasto

Muulta liikenteeltä suljettu alue

Tie

Laissa määritellyt – ja myös erikseen määrittelemättömät –
liikennealueet
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Kysymyksiä yleisesti:

Mistä tällaisessa
aluejaossa on kyse?

Minkälaisia
omistussuhteita alueisiin

voi liittyä?

Onko liikkumisen
sääntely aukotonta l.

jääkö jokin alue
sääntelemättä?



Liikkumisen säännöt tiellä ja
maastossa
• Tieliikennelaissa ja maastoliikennelaissa on säännelty

liikenteestä tiellä ja maastossa (kuitenkin maaston osalta
vain osittain)

• Laeissa ei määritellä maankäyttöä ja kiinteistön
omistus- ja hallintasuhteita
o Alueiden suunnittelu vs. tosiasiallinen liikennekäyttö
o Liikenteeseen tarkoitetut alueet vs. lainvastainen liikennekäyttö

• Lait voivat silti rajoittaa kiinteistönomistajan
absoluuttista oikeutta käyttää kiinteistöä (sekä rajoittaa
kiinteistön käyttöä)
o Tie on tarkoitettu yleiselle liikenteelle
o Maastoliikenne ilman maanomistajan lupaa
o Mielenkiintoista: milloin tie- ja maastoliikenne päättyy?

• Vastaavaa sääntely vesiliikenteen osalta
vesiliikennelaissa (782/2019); lakia sovelletaan
vesikulkuneuvoihin ja niiden käyttämiseen vesialueella
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Omistussuhteet ja pysäköinti
Liikkumisen sääntelyn aukottomuus
• Tien ja maaston perustana olevan kiinteistön (maanomistuksen

yksikkö) omistus määräytyy sitä koskevan lainsäädännön
perusteella (maakaari, kiinteistönmuodostamislaki…)

• Liikennealueiden käyttö ja liikennerakentaminen oma
sääntelykokonaisuutensa (maankäyttö- ja rakennuslaki,
yksityistielaki, laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä…)

• Tiellä pysäköinnin sääntely tapahtuu liikenteenohjaushierarkian
mukaisesti myös yksityisesti omistetulla alueella*

• Maastossa pysäyttäminen ja pysäköinti on sallittua ainoastaan
maan omistajan tai haltijan luvalla (ei kuitenkaan ehdotonta)

• Liikkumisen sääntely ei kuitenkaan ole aukotonta:
o Tiellä säännelty koskee kaikkea liikennettä
o Maastossa sääntely koskee moottorikäyttöistä ajoneuvoa;

jalankulku, moottorittomat ajoneuvot ja eläinten käyttäminen
liikkumiseen ulkopuolella

o Liikennettä muilla alueilla ei ole säännelty paitsi osittain
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*Koskee voimassa olevaa tieliikennelakia (267/1981), jonka 28 §:n 3 momentin
mukaan yksityisellä alueella pysäköintiä koskevat määräykset on ilmaistava
selvästi havaittavalla tavalla.



Maasto sekä pysäyttämistä ja
pysäköintiä koskevat rajoitukset
maastossa
─ Maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä

vesialuetta, joka
Ø ei ole tie; ja jota
Ø ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteeseen (eikä kisko- tai

ilmaliikenteeseen)

─ Jos alue ei ole tietä, onko se maastoa (ks. HE 180/2017
vp, s. 29); voidaanko näin yleensä todeta?
Ø Mitä aluetta ovat puistot, tien vieressä olevat alueet, joita ei

käytetä liikenteeseen; tien osien väliset viheralueet?

─ Maastoliikennelaki 4 § 1 momentti: moottorikäyttöisellä
ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai
pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan
omistajan tai haltijan lupaa

─ Luvattoman maastopysäköinnin seuraamukset:
Ø Päiväsakkorangaistus maastoliikennerikkomuksesta; edellyttää

syyttämispyyntöä, jos loukataan yksityistä etua
Ø Pysäköintivirhemaksu luvattomasta maastopysäköinnistä;

edellyttää maan omistajan tai haltijan valtuutusta
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Oikeustapaus: KKO 1996:22
A oli kuljettanut moottorikelkkaa Metsähallituksen
metsäautotiellä ilman Metsähallituksen lupaa. Tie oli
auraamaton ja sellainen, jota vain kiinteistön omistajalla tai
haltijalla oli oikeus käyttää (yksityistielain soveltamisalan
ulkopuolelle jäävä yksityistie). Metsäautotie oli kuitenkin
rakennettu moottoriajoneuvoilla liikennöitäväksi. Sitä ei pidetty
maastoliikennelaissa (L 670/91) tarkoitettuna maastona ja
syyte luvattomasta maastoliikenteestä toisen maalla hylättiin.

Huomio: rangaistusta oli vaadittu vain luvattomasta
maastoliikenteestä, jonka vuoksi asia tutkittiin vain niiltä osin
(syytesidonnaisuus).

Oikeusongelmat: mitä lakia sovelletaan alueella, joka ei ole
tietä eikä maastoa, mutta liikenne on luvatonta?

Oikeustapaus: KKO 1990:6
Syytetty oli luovuttanut mopon alle 15-vuotiaan kuljetettavaksi
kesämökkinsä pihasta alkavalla ja runsaan 200 metrin päässä
olevan maalaistalon pihaan päättyvällä tiellä. Tieosuutta eivät
käyttäneet muut kuin sen varrella sijaitsevien muutaman kesä-
ja saunamökin asukkaat ja heidän satunnaiset vieraansa.
Tietä ei pidetty yleiselle liikenteelle tarkoitettuna tai yleisesti
liikenteeseen käytettynä alueena.

Huomio: Oliko tie kuitenkin tarkoitettu
moottoriajoneuvoliikenteeseen vai oliko se maastoa, vaikka
sillä oli tarkoitus liikkua?



Maastopysäköintiä vai ei?
• Lähtökohtana maastoliikennelain 1 §:n soveltamisala: lain

tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle
ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle
yleiselle edulle taikka yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten
ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureitillä,
sekä edistää liikenneturvallisuutta.

• Edellisessä diassa kysymys kuului, ovatko puistot, tienvierukset ja
tien osien väliset viheralueet maastoa?
§ Puisto on maastoa (HE 163/1995 vp, s. 3/I).
§ Tien vieressä oleva alue on hallinto-oikeuskäytännön mukaan

maastoa; esim. Kuopion hallinto-oikeus 04/0395/3
§ Tien osien välissä oleva viheralue ei ole liikenteeseen käytettävää

aluetta, joten se on lähtökohtaisesti maastoa (vrt. Kuopion hallinto-
oikeuden päätös)

• Kuinka asiaa tulisi arvioida, jos tien vieressä tai tien osien välinen
alue ei ulkoisesti muistutakaan maastoa?

• Mitä haasteita on kuvan virheellisessä pysäköinnissä?

• Mikä pysäköintivirhe on kyseessä, jos aluetta ei voida määritellä
tieksi eikä maastoksi, ja mikä paradoksi tähän liittyy?
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Oikeustapaus: Kuopion hallinto-oikeus 04/0395/3

X oli pysäköinyt autonsa kadulle siten, että auto oli osittain
kadun viereisellä viheralueella. Hallinto-oikeus katsoi, että
katuun rajoittuva viheralue ei ollut tieliikennelain 2 §:n 1
kohdassa tarkoitettu tie.

Näin ollen se oli maastoliikennelaissa tarkoitettua maastoa,
jossa moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ilman lupaa oli
kielletty. Pysäköimällä autonsa osittain tällaiselle viheralueelle
X oli tehnyt pysäköintivirheen, jota ei ollut pidettävä ilmeisen
vähäpätöisenä. X:lle oli voitu antaa maksukehotus.



Muulta liikenteeltä suljettu alue
• Tien ja maaston ulkopuolelle jäävät yleiseltä liikenteeltä suljetut alueet, kuten yleiseltä liikenteeltä eristetty työmaa, tehdas-,

satama-, varasto-, kilpailualue tai muu vastaava alue, kuten kasarmialueet
• Näitä koskevaa sääntelyä on a) ajoneuvolaissa (1090/2002; 2 § soveltamisalarajaus) sekä liikennevakuutuslaissa (460/2016; 1 §

soveltamisalarajaus)

• Maastoa koskeva tulkintaongelma: voiko kuvan satama-alue (Länsisatama) olla maastoa maastoliikennelain soveltamisalan
perusteella?

• Suljetulla alueella ei ole voimassa tieliikennelain ja maastoliikennelain liikennesäännöt; käytössä ei kuitenkaan ole
(tieliikenne)viidakon lait

• Pysäyttäminen ja pysäköinti – kuten liikenne yleensäkin – perustuu erikseen annettuun lupaan



Muulta liikenteeltä suljettu alue
• Tien ja maaston ulkopuolelle jäävät yleiseltä liikenteeltä suljetut alueet, kuten yleiseltä liikenteeltä eristetty työmaa, tehdas-,

satama-, varasto-, kilpailualue tai muu vastaava alue, kuten kasarmialueet
• Näitä koskevaa sääntelyä on a) ajoneuvolaissa (1090/2002; 2 § soveltamisalarajaus) sekä liikennevakuutuslaissa (460/2016; 1 §

soveltamisalarajaus)

• Maastoa koskeva tulkintaongelma: voiko kuvan satama-alue (Länsisatama) olla maastoa maastoliikennelain soveltamisalan
perusteella?

• Suljetulla alueella ei ole voimassa tieliikennelain ja maastoliikennelain liikennesäännöt; käytössä ei kuitenkaan ole
(tieliikenne)viidakon lait

• Pysäyttäminen ja pysäköinti – kuten liikenne yleensäkin – perustuu erikseen annettuun lupaan

Oikeustapaus: KKO 1989:22

Yhtiön suljettua tehdasaluetta, jonne kuljettiin vartioidun portin
kautta ja jonne pääsy edellytti yhtiön määrättävissä ollutta
hyväksyttyä syytä, ei pidetty yleiselle liikenteelle tarkoitettuna
tai yleisesti liikenteeseen käytettynä alueena eivätkä alueen
tiet näin ollen olleet tieliikennelain 2 §:n 1 kohdan tarkoittamia
teitä. Alueella tapahtuneeseen autojen yhteenajoon sovellettiin
siten tieliikennelain 5 §:n 3 momentin säännöstä. Ään.



Pysäköinti yksityiselle alueelle
• Yhteenveto: a) maastossa pysäyttäminen ja pysäköinti perustuu

maan omistajan tai haltijan lupaan ja b) muulta liikenteeltä
suljetulla alueella erikseen annettuun lupaan

• Tieliikennelaki 28 § 3 momentti: Pysäköinti yksityiselle alueelle
ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.
Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on
ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla. (ks.
soveltamisalasäännös)

• Onko pysäyttäminen (ajoneuvon lyhytaikainen seisottaminen
tavaroiden tai matkustajien lastaamista ja purkamista varten
sallittu) yksityisellä alueella sallittu, jos alue on:

1. maastoa,
2. taloyhtiön parkkipaikka,
3. taloyhtiön nurmikko tai
4. muulta liikenteeltä suljettu alue?

• Säännös osoittaa selkeästi omistusoikeuteen kuuluvan oikeuden
päättää pysäköinnistä kiinteistöllä (kuvan pysäköintipaikka,
Citymarketin parkkipaikka, sairaaloiden parkkipaikat sekä muut
vastaavat)

• Mutta sitten…6.11.201913

Kuva: Lapin yliopiston pysäköintialue, joka on:
a) tieliikennelain tarkoittamaa tietä;
b) merkitty pysäköintikieltoalueeksi sekä pelastustieksi muilta

osilta kuin merkittyjen pysäköintipaikkojen osalta; ja
c) yksityisesti omistettua.
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Kuva: Lapin yliopiston pysäköintialue, joka on:
a) tieliikennelain tarkoittamaa tietä;
b) merkitty pysäköintikieltoalueeksi sekä pelastustieksi muilta

osilta kuin merkittyjen pysäköintipaikkojen osalta; ja
c) yksityisesti omistettua.

Oikeustapaus: KKO 2010:23

Yksityiselle alueelle oli asetettu opastetauluja, joiden mukaan
pysäköinti oli sallittu merkityille paikoille pysäköintiluvan
saaneille. Tauluissa oli lisäksi ilmoitettu, että ”Ehtojen
vastaisesta pysäköinnistä veloitetaan valvontamaksu 40
euroa” ja että ”Pysäköimällä hyväksyt ehdot”. Kysymys siitä,
oliko auton pysäköimisellä alueelle syntynyt pysäköinnin
valvontaa alueella harjoittaneen yhtiön ja alueelle
pysäköineen auton kuljettajan välille opastetaulun ehtojen
mukainen pysäköimistä koskeva sopimus, joka on siten
sisältänyt velvoitteen suorittaa valvontamaksu siinä
tapauksessa, että pysäköinti oli tapahtunut ehtojen vastaisesti.
(Ään.)

Esitöitä: PeVL 23/2013 vp, s. 5/II

Sopimusvapaus

Valiokunta korostaa sitä, että kiinteistön omistajalla ja haltijalla
on lähtökohtaisesti oikeus määrätä omistamansa tai
hallitsemansa alueen käytöstä, mukaan lukien pysäköinti. Hän
voi sopia pysäköinnin ehdoista ja perittävästä korvauksesta.
Tällaiseen yksityisoikeudelliseen sopimukseen voidaan
sisällyttää myös sopimusrikkomuksesta aiheutuvia
seuraamuksia koskevia sopimusehtoja.



Kuinka yksinkertaista on pysäköinti yksityiselle alueelle
tai tällaisen alueen pysäköinninvalvonta?



Kuinka yksinkertaista on pysäköinti yksityiselle alueelle
tai tällaisen alueen pysäköinninvalvonta?

Oikeustapaus: KHO 19.8.2015/2211

Piha-alueella olevalla pysäköintialueella olleen
pysäköintikieltomerkin lisäkilven mukaan pysäköintikielto ei
koskenut luvan saaneita. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että
lisäkilvellä oli ilmaistu selvästi havaittavalla tavalla, että
kysymyksessä oli yksityisalue, jolle pysäköinti ilman kiinteistön
omistajan tai haltijan lupaa oli kielletty. Pysäköinnistä ilman
asianmukaista lupaa oli voitu määrätä pysäköintivirhemaksu.

Oikeudellisen arvioinnin kannalta oli merkityksetöntä, että
pysäköidyssä ajoneuvossa oli ollut vaikeasti vammaiselle
myönnetty pysäköintilupa.

Oikeustapaus: KHO 2014:175

Tontilla olevan rakennuksen ja rakennuksen edustalla olevan
jalkakäytävän välissä oli jalkakäytävän tavoin pinnoitettu alue,
joka kuului kyseiseen tonttiin ja oli kiinteistön omistajan
omistuksessa. Alue ei ollut katualueeseen kuuluvaa
jalkakäytävää.

Kun tontin omistaja ei ollut pyytänyt tai valtuuttanut kunnallista
pysäköinninvalvontaa valvomaan pysäköintiä tontilla,
kunnallinen pysäköinninvalvoja ei ollut voinut määrätä
pysäköintivirhemaksua kyseiselle alueelle pysäköimisestä.

Oikeustapaus: Helsingin hallinto-oikeus 25.03.2011 11/0248/5

Alueelle ajettaessa rakennuksen seinässä on pysäköinti kielletty -
liikennemerkki varustettuna tekstillisellä lisäkilvellä "Yksityisalue".
Merkkiyhdistelmä osoitti, että alueella tapahtuva pysäköinti oli sallittu vain
kyseisen yksityisen kiinteistön omiin tarpeisiin ja voi muutenkin tapahtua vain
kiinteistön omistajan asettamien määräysten mukaisesti.

A:lla oli vammaisen pysäköintilupa, joka oli tarkoitettu käytettäväksi
tieliikennelain mukaisilla tie- ja muilla yleisillä liikennealueilla. Pysäköinti
kielletty -liikennemerkin yhteydessä ollut lisäkilpi "Yksityisalue" merkitsi
sellaista rajoitusta, josta poikkeamiseen vammaisen pysäköintilupa ei anna
oikeutusta.

Oikeustapaus: KHO 2016:203

A oli pysäköinyt ajoneuvonsa, jossa oli vammaisen pysäköintilupa, Helsinki-Vantaan lentoaseman
terminaalin edustalle paikkaan, jossa pysäköinti oli liikennemerkillä kielletty. Lentoasema-alue oli
yksityisaluetta, jossa vammaisen pysäköintiluvalla ei voinut, toisin kuin yleisillä alueilla, pysäköidä
tällaisen pysäköintikiellon vastaisesti.

Lentokenttäalueen yksityisalueluonnetta ei kuitenkaan voinut päätellä alueen teiden tai niiden varrella
olevien liikennemerkkien perusteella. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A oli voinut perustellusti
erehtyä alueen luonteesta. Hänelle oli voinut syntyä oikeutettu odotus sen suhteen, että kysymyksessä
olisi yleinen alue ja että ajoneuvon pysäköiminen vammaisen pysäköintilupaan perustuen olisi ollut
sallittu. Hänelle määrätty pysäköintivirhemaksu oli poistettava.



Kuinka yksinkertaista on pysäköinti yksityiselle alueelle
tai tällaisen alueen pysäköinninvalvonta?

Oikeustapaus: KHO 19.8.2015/2211

Piha-alueella olevalla pysäköintialueella olleen
pysäköintikieltomerkin lisäkilven mukaan pysäköintikielto ei
koskenut luvan saaneita. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että
lisäkilvellä oli ilmaistu selvästi havaittavalla tavalla, että
kysymyksessä oli yksityisalue, jolle pysäköinti ilman kiinteistön
omistajan tai haltijan lupaa oli kielletty. Pysäköinnistä ilman
asianmukaista lupaa oli voitu määrätä pysäköintivirhemaksu.

Oikeudellisen arvioinnin kannalta oli merkityksetöntä, että
pysäköidyssä ajoneuvossa oli ollut vaikeasti vammaiselle
myönnetty pysäköintilupa.

Oikeustapaus: KHO 2014:175

Tontilla olevan rakennuksen ja rakennuksen edustalla olevan
jalkakäytävän välissä oli jalkakäytävän tavoin pinnoitettu alue,
joka kuului kyseiseen tonttiin ja oli kiinteistön omistajan
omistuksessa. Alue ei ollut katualueeseen kuuluvaa
jalkakäytävää.

Kun tontin omistaja ei ollut pyytänyt tai valtuuttanut kunnallista
pysäköinninvalvontaa valvomaan pysäköintiä tontilla,
kunnallinen pysäköinninvalvoja ei ollut voinut määrätä
pysäköintivirhemaksua kyseiselle alueelle pysäköimisestä.

Oikeustapaus: Helsingin hallinto-oikeus 25.03.2011 11/0248/5

Alueelle ajettaessa rakennuksen seinässä on pysäköinti kielletty -
liikennemerkki varustettuna tekstillisellä lisäkilvellä "Yksityisalue".
Merkkiyhdistelmä osoitti, että alueella tapahtuva pysäköinti oli sallittu vain
kyseisen yksityisen kiinteistön omiin tarpeisiin ja voi muutenkin tapahtua vain
kiinteistön omistajan asettamien määräysten mukaisesti.

A:lla oli vammaisen pysäköintilupa, joka oli tarkoitettu käytettäväksi
tieliikennelain mukaisilla tie- ja muilla yleisillä liikennealueilla. Pysäköinti
kielletty -liikennemerkin yhteydessä ollut lisäkilpi "Yksityisalue" merkitsi
sellaista rajoitusta, josta poikkeamiseen vammaisen pysäköintilupa ei anna
oikeutusta.

Oikeustapaus: KHO 2016:203

A oli pysäköinyt ajoneuvonsa, jossa oli vammaisen pysäköintilupa, Helsinki-Vantaan lentoaseman
terminaalin edustalle paikkaan, jossa pysäköinti oli liikennemerkillä kielletty. Lentoasema-alue oli
yksityisaluetta, jossa vammaisen pysäköintiluvalla ei voinut, toisin kuin yleisillä alueilla, pysäköidä
tällaisen pysäköintikiellon vastaisesti.

Lentokenttäalueen yksityisalueluonnetta ei kuitenkaan voinut päätellä alueen teiden tai niiden varrella
olevien liikennemerkkien perusteella. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A oli voinut perustellusti
erehtyä alueen luonteesta. Hänelle oli voinut syntyä oikeutettu odotus sen suhteen, että kysymyksessä
olisi yleinen alue ja että ajoneuvon pysäköiminen vammaisen pysäköintilupaan perustuen olisi ollut
sallittu. Hänelle määrätty pysäköintivirhemaksu oli poistettava.

Vaihtoehdot:

1. Sopimusvapaus: KKO 2010:23 ja PeVL 23/2013 vp
määritelty kiinteistön liikennekäyttö sopimusvapauden
näkökulmasta (konkludenttinen sopimus, ehdot ilmaistava
selvästi)

2. Valvontavaltuutus tai –sopimus: pysäköinninvalvonnasta
annetun lain (727/2011) 2 §:n 2 momentti (julkisen
valvonnan ehdoton edellytys)

3. Liikennevirhemaksu: pysäyttämis- ja pysäköintivirheiden
laajentaminen liikennevirhemaksumenettelyyn (edellyttää
syyllisyyden toteamista, koska ei haltijavastuuta)

4. Joku muu, mikä?



Pysäyttäminen ja pysäköinti
tiellä ja sitä koskevat rajoitukset
• Pysäyttämisen ja pysäköinnin rajoituksista on säädetty

tieliikennelain liikennesäännöissä (tulkintaperiaate: mikä ei ole
erikseen sallittua, on aina kiellettyä)

• Liikennesääntöjen lisäksi pysäyttämistä ja pysäköintiä
rajoitetaan liikenteenohjauksella (liikenteenohjauslaitteet,
liikenteenohjaaja sekä liikenteenvalvojat)

• Tieliikennelain mukainen pysäyttäminen ja pysäköinti
edellyttävät silti seuraavien asioiden huomioimista:
Ø pysäyttäminen ja pysäköiminen on sallittua vain tiellä

liikenteenohjaushierarkian mukaisesti
Ø liikenne tiellä on mahdollista vain eri liikennemuodoille varatuilla

tienosilla (pl. poikkeaminen tilapäisesti pakottavista erityisistä
syistä)

Ø tienkäyttäjän velvollisuutena on noudattaa liikennesääntöjä ja
liikenteenohjauslaitteilla asetettuja kieltoja, rajoituksia, käskyjä,
sääntöjä ja määräyksiä
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Tiellä pysäyttämisen ja
pysäköinnin haastavuus 1/3
• Kysymys 1: Minkä takia kuvassa oleva pakettiauto on

pysäytetty tai pysäköity virheellisesti?

• Vastaus: tieliikennelain 27 §:n 3 momentin (UTLL 37 § 4
momentti) mukaan muunkin ajoneuvon saa erityistä
varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi
jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä
poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten,
milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta
pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on
pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa
kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista.
Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja
tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse
muuta liikennettä.
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Tiellä pysäyttämisen ja pysäköinnin haastavuus 2/3
• Kysymys 2: Onko kuvan henkilöauto pysäytetty tai pysäköity virheellisesti?

• Vastaus: tieliikennelain 27 §:n 1 momentin (UTTL 37 § 1 mom.) mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä
pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai
häiriytyy.

• Tieliikennelain 8 §:n 1 momentin (UTTL 18 § 1 ja 2 momentti) mukaan ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Jos
tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moottoritonta ajoneuvoa
sekä mopoa on kuitenkin kuljetettava pientareella.

• Estyykö tai häiriintyykö pientareen liikenne tarpeettomasti kuvan tilanteessa?



Tiellä pysäyttämisen ja pysäköinnin haastavuus 3/3
• Kysymys 3: Onko kuvan pakettiauto pysäytetty tai pysäköity virheellisesti, kun se on pysäytetty tai pysäköity

liikenteenjakajan päälle?

• Vastaus: tieliikennelain 26 §:n (UTTL 36 §) mukaan ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain oikealle puolelle.
Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu. Ajoneuvo on pysäytettävä tai
pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman kauas ajoradan keskeltä

• Tieliikennelain 8 §:n 1 momentin (UTTL 18 § 1 ja 2 momentti) mukaan ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla.

• Onko liikenteenjakaja sellainen tienosa, jossa pakettiautoa saa kuljettaa?

• Onko mainitut lainkohdat riittävän tarkkarajaisia ja täsmällisiä hallinnolliseen rankaisemiseen?



Kiitos
Kysyttävää?


