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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 §:n 2 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 980/2018, seuraavasti:

6 §

Maantielautat

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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 (1686/2009) 6 luvussa
säädetään. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä lossien katsastuk-
sesta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.
HE 197/2018
LiVM 41/2018
EV 260/2018
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