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EHDOTUSTEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Ehdotuksen mukaan muutettaisiin kahta valtioneuvoston asetusta. Muutoksilla päivitettäisiin ja täydennettäisiin kansallisia vaatimuksia L-luokkien ajoneuvojen sekä
traktorien ja niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen käyttöä koskien
sekä eräistä rakenteellisista vaatimuksista.
Muutoksilla asetettaisiin nopeusrajoitukset uusille EU-asetusten mukaisille nopeille
traktoreille sekä kevyille sähköajoneuvoille, yhtenäistettäisiin suojakypärän käyttövaatimuksia ja poikkeuksia erilaisille mönkijöille, nostettaisiin tavarankuljetukseen
tarkoitettujen polkupyörien suurin sallittu enimmäiskuorma 250 kilogrammaan nykyisen 50 kilogramman sijasta sekä mahdollistettaisiin yksilöllisesti valmistettujen
moottoripyörien ensirekisteröinti sallimalla helpotuksia melu- ja päästövaatimuksista
sekä vaatimusten osoittamisesta.
Ehdotukset liittyvät hallituksen esitykseen ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain
23 luvun 9 ja 12 §:n muuttamisesta.
Asetukset esitetään tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
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2.1

YLEISPERUSTELUT
Nykytila
Ajoneuvolaissa (1090/2002) ovat ajoneuvoja koskevat keskeiset laintasoiset säännökset. Ajoneuvolaki sisältää myös useita valtuussäännöksiä valtioneuvoston sekä
liikenne- ja viestintäministeriön asetusten antamiseen. Eräitä lähinnä ajoneuvon käyttöön liittyviä säännöksiä on myös tieliikennelaissa (267/1981).
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista (1270/2014) sisältää
ajoneuvolakia yksityiskohtaisempia vaatimuksia L-luokan ajoneuvon, traktorin,
maastoajoneuvon, moottorityökoneen sekä muiden moottorittomien ajoneuvojen
kuin auton perävaunun turvallisesta käyttämisestä ja sellaisista ympäristö- ja energiavaikutusten rajoittamisen kannalta keskeisistä osista ja ominaisuuksista, joita ajoneuvoissa edellytetään sekä melun ja päästöjen raja-arvoista. Nämä ovat asioita, joista ajoneuvolain Liikenteen turvallisuusvirastolle siirrettyjen määräystenantovaltuuk-
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sien yhteydessä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi säätää valtioneuvoston asetuksen
tasolla.
Asetuksessa säädetään myös kaikkien ajoneuvoluokkien osalta sellaisista ajoneuvon
korjaamiseen ja muuttamiseen liittyvistä lakia tarkemmista määrittelyistä ja identiteetin kannalta keskeisten osien osuuksista ajoneuvosta, joilla on vaikutusta mm. verotuksellisen identiteetin määräytymiseen.
Lisäksi asetuksessa säädetään hyväksynnöissä sovellettavista poikkeuksista sekä Liikenteen turvallisuusvirastolle säädettyjen yksittäisten ajoneuvojen poikkeuslupiin
liittyvistä tarkemmista edellytyksistä ja ehdoista.
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa ajoneuvolain nojalla tarkempia määräyksiä teknisistä yksityiskohdista ja mm. yksittäistä ajoneuvoa koskevista vaatimuksista, jotka
koskevat L- ja T-luokkien ajoneuvoja, liikennetraktoreita, moottorityökoneita, maastoajoneuvoja ja polkupyöriä sekä näiden ajoneuvojen perävaunuja. Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirastolla on valtuus antaa tarkempia määräyksiä kaikkien ajoneuvojen rakenteen muuttamisesta.
2.2

Keskeiset ehdotukset

2.2.2. VN:n asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
Asetusta täydennettäisiin siten, että sen soveltamisala ja sisältö kattaisi myös uuden
ajoneuvoluokan ”kevyt sähköajoneuvo”. Tämän ajoneuvoluokan teknisenä vaatimustasona sovellettaisiin käytännössä polkupyörän vaatimuksia, mutta vaatimuksissa
huomioitaisiin myös uusi teknologia kuten vakausjärjestelmät. Kevyen sähköajoneuvon enimmäisleveydeksi asetettaisiin 0,80 metriä.
Lisäksi asetukseen otettaisiin poikkeus haitallisten päästöjen ja melun rajoittamista
koskevien vaatimusten osalta yksilöllisesti valmistetulle moottoripyörälle. Yksilöllisesti valmistettujen ns. uniikkien moottoripyörien rekisteröinti on ollut kustannussyistä harvinaista. Tämä on johtunut siitä, että näiltä ajoneuvoilta on vaadittu aina
uusimman vaatimustason mukaisia päästö- ja meluvaatimuksia, joiden mukaisia
päästönrajoituslaitteita ei yksilöllisesti valmistettuihin ajoneuvoihin ole ollut kohtuulliseen hintaan saatavissa tai ne eivät ole ajoneuvoon valmistajan mielestä muuten
tarkoituksenmukaisia. Suomessa yksilölliset moottoripyörät on siksi valmistettu,
muuttamalla vanhaa pyörää sallitut 49 prosenttia ja säilyttämällä alkuperäinen moottori. Päästötaso vanhan pyörän aihiota käyttämällä on ollut vieläkin alempi kuin nyt
ehdotettu päästötaso uutena rekisteröitäville. Liikenneturvallisuuteen, kuten jarruihin
ja valaisimiin kohdistuvat vaatimukset jätettäisiin tasoltaan ennalleen.
Uusien yksilöllisten moottoripyörien määrä rajattaisiin 150 kappaleeseen vuodessa.
Määrän ei oleteta ylittyvän, koska rekisteröinnin yhteydessä näistä ajoneuvoista peritään myös autovero. Määrän seurantaa varten säädettäisiin että Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää yksilöllisesti valmistettujen moottoripyörien valmistenumerot,
joiden enimmäismäärä vuodessa olisi 150 kappaletta. Valmistenumeron myöntämisen jälkeen ajoneuvon rekisteröintiin olisi aikaa viisi vuotta. Tämänkin jälkeen ajoneuvon voisi rekisteröidä, mutta se vaatisi uuden valmistenumeron hakemisen. Val-
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mistenumeroiden myöntäminen määräaikaisiksi vähentäisi valmistenumeroiden tarpeetonta antamista tapauksissa, joissa rakentamista ei olisi vielä annettu. Toisaalta
valmistenumeron myöntäminen etukäteen antaisi rakentajalle varmuuden siitä, että
ajoneuvon rekisteröinti ei jäisi kiintiöistä kiinni. Myöntämisprosessi voitaisiin toteuttaa sekä asiakkaan että Liikenteen turvallisuusviraston kannalta kevyesti, eikä muita
toimia lukumäärärajan valvomiseksi tarvittaisi.
2.2.4. VN:n asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
Muutoksilla vahvistettaisiin ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset ja enimmäiskuormat uusille L-luokkien ajoneuvoille sekä nopeille traktoreille ja kevyille
sähköajoneuvoille. Kevyen sähköajoneuvon enimmäisleveydeksi asetettaisiin 0,80
metriä. Henkilöiden ja tavaroiden kuljettamista koskevat vaatimukset vastaisivat polkupyörää koskevia vaatimuksia. Henkilö- ja tavarakuorman enimmäismäärä polkupyörällä nostettaisiin 250 kilogrammaan nykyisen tavarakuormaa koskevan 50 kilogramman sijaan tietyin edellytyksin. Kuljetettaessa perävaunulla tavaraa ei enimmäismassaa olisi rajattu, jos valmistaja on toteuttanut erityisjärjestelyjä hallittavuuden säilyttämiseksi yli 50 kilogramman kytkentämassalla. Ajoneuvolaissa polkupyöräksi katsotaan myös L1e-A-luokkaan kuuluva sähkömoottorilla varustettu polkupyörä.
Kuljettajan ja matkustajan oikeus olla käyttämättä suojakypärää kolmipyörällä, mönkijällä ja muulla nelipyörällä, jossa on suojakaari, on siirretty lakiin. Siksi vastaavansisältöinen poikkeus esitetään poistettavaksi asetuksesta. Lisäksi puolustusvoimien
käytössä sallittaisiin myös muu kuin tieliikennekäyttöön hyväksytty kypärä. Koska
laissa on laajennettu suojakypärän käyttövelvollisuutta erilaisilla mönkijöillä, laajennettaisiin moottorikelkalle säädettyä poikkeusta suojakypärän käyttövelvollisuudesta
poronhoito- tai metsänhoitotehtävissä, energiansiirto- tai televerkostotöissä taikka
verkontarkastustehtävissä myös ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetun maastoajoneuvon ja traktorin kuljettajaan ja matkustajaan.
Tieliikenneasetuksen (182/1982) 4 §:ssä säädetyn mukaisesti ajoneuvon, jonka suurin sallittu tai suurin rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h, käyttö moottoritiellä
on kielletty. Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muutoksilla sallittaisiin
jatkossa joillekin traktoreille sekä joillekin traktorin ja hinattavan ajoneuvon yhdistelmille tätä suurempi nopeus, jolloin niiden käyttö myös moottoritiellä olisi sallittu.
2.3. Esitysten vaikutukset
Valtioneuvoston asetusten muutokset täydentävät lain tasolla annettuja säädöksiä ja
mahdollistavat lain soveltamisen käytännön tasolla. Muutoksilla vahvistetaan lain tasolla säädetyn kansallisen liikkumavaran puitteissa sallittujen uusien ajoneuvojen
käyttösäädökset kuten nopeusrajoitukset ja kuormausta koskevat vaatimukset. Lisäksi täsmennetään tekniset vaatimukset, joita sovelletaan kevyihin sähköajoneuvoihin.
Yksilöllisten moottoripyörän ensirekisteröinnin helpottaminen laskee osin kyseisten
ajoneuvojen päästövaatimuksia, mutta lukumäärien rajallisuuden vuoksi vaikutukset
jäävät vähäisiksi. Ehdotetut uudet säännökset tukevat moottoripyörien harrastus- ja
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rakentelutoimintaa. Rekisteröinnin mahdollistaminen lisää myös hieman autoverotuottoja.
2.3

Asian valmistelu
Asetusehdotukset on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenteen
turvallisuusviraston yhteistyönä. Asetusluonnoksista on pyydetty lausunnot HE
24/2015 vp lausuntokierroksen yhteydessä valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, puolustusministeriöltä, ympäristöministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, Liikenteen turvallisuusvirastolta, Liikennevirastolta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta, Poliisihallitukselta, Tullilta, Rajavartiolaitokselta, Liikennevakuutuskeskukselta, Liikenneturvalta, Invalidiliitolta, Näkövammaisten keskusliitolta, Elinkeinoelämän keskusliitto ry:ltä, Teknologiateollisuus ry:ltä, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistykseltä, Sähköpyöräyhdistykseltä, Suomen Motoristit ry:ltä, MMAF
ry:ltä, Autoliitto ry:ltä, Autoalan ja Korjaamoiden Liitto ry:ltä, Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry:ltä, A-Katsastus Oy:ltä, K1 Katsastajat Oy:ltä, kansallisen
traktorityöryhmän jäseniltä mukaan lukien MTK, Valtra, AGCO Power, Luonnonvarakeskus sekä useilta muilta ajoneuvoalan ja liikenteen etujärjestöiltä. Lausuntopyyntö on ollut nähtävillä myös ministeriön ulkoisella verkkosivulla ja se on toimitettu
mahdollista lausuntoa varten tiedoksi kaikille kevytajo-neuvojen työpajoihin osallistuneille, joihin kuuluu myös sähköisten kevytajoneuvojen maahantuojia ja jälleenmyyjiä.
Asetuksen osalta lausunnoissa esittivät huomioita MMAF ry, Suomen motoristit
SMOTO ry, Liikenteen turvallisuusvirasto sekä puolustusministeriö. Kaikki huomiot
on pystytty sisällyttämään ehdotukseen. Oikeusministeriön lausunnossa kuormaamista koskevan tieliikennelain 87 §:ään sisältyvän yleisen valtuutuspykälän tarkkarajaisuutta koskeva huomio tullaan hoitamaan tieliikennelain kokonaisuudistusta koskevan erillisen säädöshankkeen yhteydessä.
Valtuussäännökset asetusten antamiseen:
- ajoneuvolain (1090/2002) 7 a § 3 momentti, 27 §:n 1 momentti, 29 §:n 2 momentti
ja 60 a §:n 4 momentti
- tieliikennelain (267/1981) 25 §:n 2 momentti, 87 §:n 4 momentti, 88 §:n 2 momentti, 89 §:n 3 momentti ja 108 §:n 1 momentti

2.4

Voimaantulo
Asetukset esitetään tulemaan voimaan 1.1.2016.
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3.1

PYKÄLÄKOHTAISET PERUSTELUT
VN:n asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä
3 §. Ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset. Pykälän 1 momentti ulotettaisiin
koskemaan myös muita kuin moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Pykälässä säädettäisiin
jatkossa myös moottorilla varustetun polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon suurimmasta sallitusta nopeudesta silloin, kun niillä ajetaan vain moottoria voimanläh-
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teenä käyttäen. Tällaisia ajoneuvoja ei luokiteltaisi ajoneuvolaissa moottorikäyttöisiksi ajoneuvoiksi. Pykälän 1 momentin e kohta jäisi ennalleen, mutta traktoreiden
nopeuksia koskeva i kohdan muutos aiheuttaisi sen, että e kohdassa säädetty enimmäisnopeus 60 km/h koskisi jatkossa myös joitakin traktoreita, joissa vähintään yksi
akseleista on jousittamaton. Pykälän 1 momentin f kohdassa ulotettaisiin suurin sallittu nopeus 25 km/h koskemaan myös moottorilla varustettua polkupyörää ja kevyttä
sähköajoneuvoa. Mainitun nopeuden ylittäminen olisi näillä ajoneuvoilla sallittua silloin, kun ajoneuvoa liikutetaan lihasvoimalla tai ajetaan esimerkiksi alamäessä ilman
moottorin avustusta. Pykälän 1 momentin g kohta muutettaisiin koskemaan vain
moottorityökoneita ja maastoajoneuvoja, joiden suurimpia sallittuja nopeuksia ei
muutettaisi. Maininta moottorireestä poistettaisiin turhana, koska moottorireki on
maastoajoneuvo. Pykälän 1 momentin h kohta koskisi jatkossa tavanomaisia, rakenteelliselta nopeudeltaan enintään 40 km/h olevia traktoreita, joiden suurin sallittu nopeus tiellä olisi jatkossakin 40 km/h. Liikennetraktoria koskeva 1 momentin aiempi h
kohta muuttuisi sisällöltään nykyisen kaltaisena i kohdaksi. Pykälän 1 momentin j
kohta muutettaisiin koskemaan ajoneuvolain 14 §:n 4 momentissa tarkoitettuja bluokan traktoreita, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h. Nämä traktorit jaoteltaisiin kansallisesti niin, että suurin sallittu nopeus olisi 60 km/h silloin, kun
traktorin rakenteellinen nopeus on enintään 60 km/h. Suurin sallittu nopeus olisi 80
km/h silloin, kun ajoneuvon rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h ja kun ajoneuvossa
on lukkiutumattomat jarrut. Pykälän 5 momentti kieltäisi jatkossakin suurimman rakenteellisen nopeuden ylittämisen. Vaatimus lukkiutumattomista jarruista nopeudeltaan yli 60 km/h traktoreista tulee myös EU-asetuksesta (EU) N:o 167/2013 ja aiheuttaa käytännössä sen, että nykyisiä liikennetraktoreita teknisesti vastaavat traktorit
jäävät enintään 60 km/h nopeuteen. Nopeudeltaan yli 60 km/h olevat traktorit kilpailevat perävaunulla varustettuina esimerkiksi maansiirtokuljetuksissa kuorma-autojen
kanssa ja niiltä on syytä edellyttää kuorma-autoja vastaavaa liikenneturvallisuuden
tasoa. Myös kevyempien, niin sanottujen mönkijätraktorien osalta vaatimus lukkiutumattomista jarruista nopeudeltaan yli 60 km/h ajoneuvoissa tulee aiheuttamaan sen,
että rakenteeltaan yksinkertaisempien ajoneuvojen nopeudeksi jää enintään 60 km/h.
Lukkiutumattomien jarrujen yleistyminen esimerkiksi moottoripyörissä tulee kuitenkin jatkossa lisäämään vastaavan tekniikan käyttöä mönkijätraktoreissa ja sitä kautta
lisäämään myös nopeampien mönkijätraktorien suosiota. Pykälän 1 momentin aiempi i kohta muuttuisi k kohdaksi ja siitä poistettaisiin maininta muunlaisista kuin ilmarenkain varustetuista pyöristä. Näitä koskevalle 20 km/h nopeusrajoitukselle ei ole
perusteita, koska 5 momentissa säädetystä seuraa, että ajoneuvolla ei saa ylittää esimerkiksi sen renkaille sallittua suurinta nopeutta. Muita kuin ilmatäytteisiä renkaita
käytetään yleisesti kevyissä sähköajoneuvoissa eikä esimerkiksi sähkömoottorilla varustetun potkulaudan nopeutta ole syytä tämän vuoksi rajoittaa. Kehitteillä on myös
henkilöauton renkaita, jotka toteutetaan niin, että niitä ei täytetä ilmalla eikä tästä
syystä ole syytä rajoittaa ajoneuvon nopeutta renkaiden tyyppihyväksynnässä hyväksyttyä pienemmäksi. Metallipintaisilla telaketjuilla varustetun ajoneuvon osalta täsmennettäisiin, että nopeusrajoitus 20 km/h koskee vain sellaista tela-ajoneuvoa, jossa
telojen ajorataan osuva pinta on metallia. Rajoituksella on pyritty vähentämään tiehen syntyviä vaurioita eikä sille siten ole perustetta, jos kyseessä on esimerkiksi
moottorityökone tai maastoajoneuvo, jonka telat ovat kumipäällysteiset.
Pykälän 3 momenttiin tehtäisiin 1 momentin muutoksia vastaavat, ajoneuvoyhdistelmiä koskevat muutokset, joilla tarkennettaisiin erityisesti suurimmalta sallitulta no-
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peudeltaan yli 40 km/h olevien traktorien ja niillä hinattavien ajoneuvojen muodostamien ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja nopeuksia. Nopeuden 60 km/h saisi
ylittää vain silloin, kun sekä traktori että sillä hinattava ajoneuvo on varustettu lukkiutumattomin jarruin ja kaikki akselit on jousitettu. Pykälän 3 momentin a kohdassa käytettäisiin perävaunun massaan viitattaessa sanan kokonaismassa sijasta sanaa
luokittelumassa. Tällä täsmennettäisiin sovelletun käytännön mukaisesti, että tarkoitetaan sitä massaa, joka kohdistuu perävaunun pyörien kautta maahan. Luokittelumassaan ei luettaisi mukaan sitä osaa perävaunun kokonaismassasta, joka kohdistuu
vetoajoneuvon kytkentälaitteelle. Luokittelumassa vastaisi autojen ja perävaunujen
puitedirektiivin 2007/46/EY liite II:n mukaisessa pääluokittelussa käytettävää massaa. Säännös, jonka mukaan ajoneuvoyhdistelmässä oleva jousittamaton hinattava
ajoneuvo rajaa nopeudeksi enintään 60 km/h, ulotettaisiin koskemaan myös traktorilla hinattavia ajoneuvoyhdistelmiä. Siten traktorin ja hinattavan ajoneuvon yhdistelmiä koskien säädettäisiin, että nopeuden 60 km/h saa ylittää vain, jos myös hinattava
ajoneuvo on jousitettu. Pykälän 3 momentin b kohta ulotettaisiin koskemaan myös
kevyitä sähköajoneuvoja sekä tarkennettaisiin, että kevyen, myös lihasvoimalla toimivan ajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon yhdistelmän suurimman sallitun nopeuden
25 km/h saa ylittää silloin, kun ei ajeta moottoria käyttäen eli esimerkiksi alamäessä
vapaalla ajettaessa. (ks. kommentti edellä 1 momentissa) Pykälän 3 momentin c kohtaan tehtäisiin 1 momentin muutosta vastaava muutos, jolla muutettaisiin koskemaan
vain moottorityökoneita ja maastoajoneuvoja. Näillä ajoneuvoilla vedettävien ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut nopeudet säilyisivät nykyisellään. Pykälän 3
momentin d kohta muutettaisiin koskemaan tavanomaisilla, rakenteelliselta nopeudeltaan enintään 40 km/h olevilla traktoreilla vedettäviä yhdistelmiä, joiden suurin sallittu nopeus tiellä olisi jatkossakin 40 km/h. Pykälän 3 momentin nykyinen d
kohta muuttuisi sisällöltään nykyisenkaltaisena e kohdaksi. Pykälän 3 momentin f
kohta muutettaisiin koskemaan ajoneuvolain 14 §:n 4 momentissa tarkoitettujen bluokan traktoreiden, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h sekä näillä
hinattavien ajoneuvojen muodostamien yhdistelmien suurimpia sallittuja nopeuksia.
Näiden ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu nopeus olisi lähtökohtaisesti 60 km/h.
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu nopeus olisi kuitenkin 80 km/h silloin, kun yhdistelmän kaikki ajoneuvot on varustettu lukkiutumattomin jarruin. Siten myös traktorin ja jarruttoman hinattavan ajoneuvon nopeus olisi aina enintään 60 km/h. Nopeuden 60 km/h ylittäminen traktorin ja hinattavan ajoneuvon yhdistelmällä olisi perusteltua kieltää myös silloin, kun hinattava ajoneuvo on varustettu muilla kuin lukkiutumattomilla jarruilla, koska yhdistelmän vetoajoneuvo on aina varustettava lukkiutumattomin jarruin ja hinattavan ajoneuvon jarrujen lukkiutuminen erityisesti
liukkaalla tiellä kaarteessa voisi aiheuttaa onnettomuuksia. Vaatimus nopeammissa
yhdistelmissä käytettävän traktorin perävaunun lukkiutumattomista jarruista seuraa
myös EU-asetuksesta (EU) N:o 167/2013. Sen ulottamisella koskemaan myös kansallisten säädösten perusteella liikenteeseen hyväksyttäviä ajoneuvoja ja vanhempia
traktorin perävaunuja varmistettaisiin, että nopeimmissa traktorilla vedettävissä ajoneuvoyhdistelmissä käytettävät perävaunut on tarkoitettu kyseisillä nopeuksilla käytettäväksi. Pykälän 3 momentin e kohta muuttuisi g kohdaksi ja siihen tehtäisiin 1
momentin i kohtaan ehdotettuja muutoksia vastaavat muutokset, joilla poistettaisiin
muita kuin ilmatäytteisiä renkaita koskeva rajoitus ja tarkennettaisiin metallisia teloja
koskevaa vaatimusta koskemaan vain metallipintaisia teloja. Pykälän 3 momentin
uudessa h kohdassa rajattaisiin traktorin ja perävaunun yhdistelmän suurimmaksi sallituksi nopeudeksi 40 km/h silloin, kun perävaunussa kuljetetaan henkilöitä. Tällai-
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nen kuljetus liittyy tyypillisesti pellolla tehtävään työhön osallistuvien henkilöiden
kuljettamiseen työpaikalle ja sieltä pois. Kuljetuksessa käytettävät perävaunut ovat
usein jarruttomia ja jousittamattomia eikä niitä ole suunniteltu henkilökuljetusta ajatellen. Matkustajien turvallisuuden kannalta on perusteltua rajata nopeus maataloustraktoreille perinteisesti sallittuun suurimpaan nopeuteen silloinkin, kun vetoajoneuvona on liikennetraktori tai muu traktori, jonka rakenteellinen nopeus on tätä suurempi. Käytännössä tieliikennelain yleiset varovaisuussäännökset edellyttävät tässä
tarkoitetuissa henkilökuljetuksissa usein selvästi tätäkin pienemmän nopeuden käyttämistä.
Pykälän 5 momentissa selkeytettäisiin nykytilaa mainitsemalla selvästi että myös
valmistajan ilmoittamaa rakenteellista nopeutta ei saa ylittää. Lisäksi selkeytettäisiin
tekstimuotoilua sovelletun käytännön mukaisesti lisäämällä maininta siitä, että ajoneuvoyhdistelmällä ei saa ylittää millekään yhdistelmän ajoneuvoille sallittua suurinta nopeutta. Asetuksen 3 a §:ään ei tehtäisi muutoksia, mutta erityisesti entistä nopeampien traktorien käyttö yhdessä vanhempien perävaunujen ja hinattavien laitteiden
kanssa lisäisi tarvetta asentaa hinattaviin ajoneuvoihin nopeuskilpiä 3 a §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti.
6 §. Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta. Kypärän käyttövelvollisuutta 2 momentissa koskevat vaatimukset on lain tasolla ulotettu koskemaan
kolmi- ja nelipyöräisiä ilman umpikoria tai turvakaarta olevia kevyitä ajoneuvoja ja
siksi valtioneuvoston asetuksesta voidaan poistaa näitä koskeva yleispoikkeus. Kolmipyöräiselle mopolle sekä kaksipyöräiselle mopolle ja moottoripyörälle poikkeus
umpinaisella ohjaamolla varustetulle ajoneuvolle kuitenkin säilyisi valtioneuvoston
asetuksessa. Puolustusvoimien käytössä sallittaisiin d-alakohdassa vastaava helpotus
tyyppihyväksytyn kypärän käytöstä kuin virkatehtävää suorittavalta. Käytettävä kypärä on yleensä erikseen sotilaskäyttöön valmistettu eikä sillä ole tieliikennehyväksyntää. Erikseen f-kohdassa sallittaisin laajennetun kypäräpakon johdosta vastaava
poikkeus kypäränkäytöstä mönkijöille, kuin on eräissä työtehtävissä olemassa moottorikelkalle.
Uutena i-kohtana sallittaisiin mopoksi luokitellun polkimin varustetun sähköpyörän
kuljettajan hyväksyttynä kypäränä polkupyöräilijälle tarkoitettu kypärä. Tällöin polkupyörän massa ajokunnossa saisi olla enintään 35 kilogrammaa ja moottorin nimellisteho enintään 1 kilowattia. Käytännössä tällaisia pyöriä ei ole luontevaa ajaa mopokypärä päässä.
18 §. L-luokan ajoneuvon ja sen perävaunun renkaat ja liukuesteet. Pykälän 1 momentista poistetaan vanhentuneena luokkien kirjain-numeroyhdistelmät ja sallitaan
L-luokan ajoneuvoissa 2 momentissa talvirenkaina myös nastarenkaat.
18 a §. Polkupyörän, polkupyörän perävaunun, potkupyörän, kevyen sähköajoneuvon
ja eläimen vetämän ajoneuvon liukuesteet. Muutetaan pykälän otsikkoa ja pykälää
kattamaan myös kevyet sähköajoneuvot.
25 §. Muut päämitat. Muutetaan selvyyden vuoksi henkilöauton leveys 2,50 metristä
2,55 metriin. Muutos vastaa EU-asetuksessa 1230/2012 annettuja vaatimuksia, joita
on saanut ylempiasteisena sääntelynä noudattaa tähänkin saakka.
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27 a §. Moottoripyörän, mopon, kolmipyörän, raskaan nelipyörän ja kevyen nelipyörän päämitat. Muutetaan pykälän otsikkoa lisäämällä maininta raskaasta nelipyörästä, joka korvaa lainsäädännössä aiemman nelipyörän määritelmän. Suurimpia sallittuja EU-tyyppihyväksynnässä luokituksessa sovellettuja enimmäismittoja käytettäisiin jatkossa myös enimmäismittoina tieliikenteessä. Näin ollen pituuden osalta nykyistä 4,00 metrin enimmäispituuden sijaan jatkossa L6e-B-luokan kevyellä nelipyörällä enimmäispituus olisi 3,00 ja L7e-C luokan raskaalla nelipyörällä 3,70 metriä.
Enimmäispituudet koskisivat siis vain uusien luokkien mukaisia ajoneuvoja. Vanhojen luokkien mukaisiin ja jo käytössä oleviin nelipyöriin sovellettaisiin 4,00 metrin
enimmäismittaa. Vastaavasti näiden ajoneuvojen enimmäisleveys olisi jatkossa 1,50
metriä.
28 §. Polkupyörän, moottorilla varustetun polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon
leveys. Erilaisten polkupyörään rinnastettavien ajoneuvojen enimmäisleveyttä täsmennettäisiin. Jatkossa enintään kaksipyöräisen polkupyörän suurin sallittu leveys
olisi 0,80 metriä, L1e-A-luokan kaksipyöräisen moottorilla varustetun polkupyörän
enimmäisleveys olisi EU-asetuksen teknisen rajoituksen mukaisesti kuitenkin 1,00
metriä. Useampipyöräisen polkupyörän suurin sallittu leveys on 1,25 metriä ja jatkossa sitä sovellettaisiin myös useampipyöräisen L1e-A-luokan polkupyörän enimmäisleveytenä liikenteessä. Kevyen sähköajoneuvon enimmäisleveydeksi asetettaisiin enintään kaksipyöräistä polkupyörää vastaava 0,8 metriä. Mittojen yhdenmukaistamisella pyritään sovittamaan sallittujen uusien luokkien ajoneuvojen käyttö kevyen
liikenteen väylien mitoitukseen.
34 §. Perävaunun kytkeminen kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin sekä niihin rinnastettaviin nelipyöräisiin ajoneuvoihin. Pykälän otsikossa nelipyörä korvattaisiin
uudella termillä raskas nelipyörä ja tehtäisiin vastaavat muutokset pykälän 1 momenttiin. Lisäksi näillä ajoneuvolla sallittaisiin jatkossa vetää enintään vetoajoneuvon levyistä perävaunua, jos vetoajoneuvo on leveämpi kuin 1,50 metriä. Erikseen 2
momentissa sallittaisiin moottorilla varustettuun polkupyörään ja kevyeen sähköajoneuvoon kytkeä perävaunu polkupyörää vastaavin rajoituksin. Jatkossa kytkentämassa voisi ylittää myös nykyisen 50 kilogramman rajan, jos vetoajoneuvon valmistaja
on tehnyt järjestelyitä, jotka osoittavat tai jos muulla tavoin on osoitettavissa, että vetoajoneuvo soveltuu painavamman perävaunun vetämiseen. Perävaunun hallittavuus
suuremmalla massalla voidaan varmistaa joko perävaunun jarrulaittein tai perävaunun tai vetoajoneuvon valmistajan muilla ratkaisuilla.
39 §. Henkilökuljetus eräillä L-luokan ajoneuvoilla. Pykälän 1- 3 momentista poistettaisiin vanhentuneet luokkatunnukset, mikä laajentaisi pykälän koskemaan sekä vanhan, että uuden EU-luokituksen mukaisia ajoneuvoja. Erikseen 4 momentissa asetettaisiin enimmäismassa henkilöiden ja tavaran kuljettamiseen. Enimmäismassat vastaisivat näiden ajoneuvojen EU-luokituksen enimmäismassoja. Koska uuden luokituksen mukaiset enimmäismassat ovat suurempia kuin aiemman luokituksen teknisesti sallitut enimmäismassat, on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että käytössä on
vain uudemmat korkeammat sallitut massat ajoneuvon käyttöönottoajankohdasta
riippumatta. Tieliikennelain 87 § asettaa henkilökuljetukselle erikseen rajoituksia
ajoneuvon paikkamäärän mukaan, eikä ajoneuvolla saa sen mukaisesti kuljettaa
enempää henkilöitä kuin mille se on tarkoitettu. Tässä pykälässä säädetty enimmäis-
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massaa koskeva rajoitus ei anna oikeutta poiketa henkilölukua koskevasta lain rajoituksesta, jos 1-3 momentissa ei ole paikkamäärästä säädetty poikkeusta erikseen.
42 §. Henkilökuljetus polkupyörällä ja kevyellä sähköajoneuvolla. Pykälä laajennettaisiin koskemaan myös kevyitä sähköajoneuvoja. Koska kyseisiä ajoneuvoja ei rekisteröidä ajoneuvolle sallittu suurin henkilökuorma olisi rakennetta vastaava enimmäismäärä. Polkupyöräksi katsotaan myös moottorilla varustettu L1e-A-luokan polkupyörä, minkä johdosta tavaran ja henkilöiden yhteenlasketulle massalle asetettaisiin tämän luokitukseen sovellettava enimmäisrajoitus 250 kg. Vastaava rajoitus koskisi myös kevyitä sähköajoneuvoja.
44 §. Henkilökuljetus perävaunun tavaratilassa. Polkupyörille sovellettu rajoitus kuljettaa perävaunulla yhtä enintään kymmenvuotiasta tai kahta enintään kuusivuotiasta
lasta laajennettaisiin koskemaan myös kevyitä sähköajoneuvoja ja moottorilla varustettuja polkupyöriä. Polkupyörissä säilyisi kahden erillisen jarrulaitteen vaatimus.
45 §. Tavarakuljetus. Pykälän 4, 6 ja 7 momentteja muutettaisiin. Tavarankuljetukseen tarkoitetun polkupyörän enimmäiskuormaa koskevaa rajoitusta nostettaisiin 250
kg:aan vastaavasti kuin henkilöiden kuljettamista koskevassa 42 §:ssä. Vähintään
kolmipyöräisen polkupyörän yleinen rajoitus 100 kg säilytettäisiin rinnalla. Viittaus
polkupyörään tarkoittaisi myös moottorilla varustettua L1e-A-luokan polkupyörää.
Lisäksi kevyelle sähköajoneuvolle ja asetettaisiin vastaava rajoitus 6 momentissa.
Tavarankuljetukseen tarkoitetuille kolmi- ja nelipyöräisille ajoneuvoille asetettaisiin
7 momentissa enimmäismassat, jotka vastaisivat niiden luokitusta koskevia enimmäismassoja.
51 a §. Hitaan ajoneuvon kilpi. Hitaan ajoneuvon kilven käyttö olisi jatkossa pakollista vain hitaille eli rakenteelliselta nopeudeltaan enintään 40 km/h oleville traktoreille. Lisäksi hitaan ajoneuvon kilven käyttö sallittaisiin myös kevyille sähköajoneuvoille ja muille uusille rakenteelliselta nopeudeltaan alle 50 km/h oleville ajoneuvoille.
Voimaantulosäännös. Asetuksen voimaantuloksi esitetään 1.1.2016. Täsmennyksenä
27 a §:n luokituksessa käytettyihin kirjain-numerotunnuksiin, säädettäisiin voimaantulosäännöksessä erikseen, että liikenteessä oleviin ajoneuvoihin sovelletaan niiden
käyttöönoton ajankohdan enimmäismittoja.
3.2

VN:n asetus ajoneuvon rakenteesta ja varusteita
2 §. Määritelmät. Pykälän 1 alakohdassa korvattaisiin muun ajoneuvon kuin auton ja
sen perävaunun luettelo kattamaan myös kevyet sähköajoneuvot.
11 §. Polkupyörää, kevyttä sähköajoneuvoa ja muuta moottoritonta ajoneuvoa kuin
hinattavaa ajoneuvoa koskevat hyväksymisen kohteet ja hyväksynnät. Pykälässä asetettaisiin vaatimukset myös kevyelle sähköajoneuvolle soveltaen polkupyörän vaatimuksia. Sähkömoottorilla varustetuissa ajoneuvoissa hyväksyttäisiin käyttöjarrun sijasta myös riittävän hidastuvuuden varmistava sähkömoottori sekä äänimerkinantolaite. Ohjauslaitteena hyväksyttäisiin myös riittävän ohjattavuuden mahdollistava va-
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kausjärjestelmä. Tarkemmat määräykset antaa Liikenteen turvallisuusvirasto laissa ja
asetuksessa asetettujen yleisten vaatimusten perusteella.
11 a §. Polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon hyväksynnässä sovellettavat melun ja
päästöjen raja-arvot. Asetukseen lisättäisiin uusi pykälä, jossa säädettäisiin polkupyörän sekä kevyen sähköajoneuvon melun ja päästöjen raja-arvoista. Näillä ajoneuvoilla ei saisi olla mainittujen seikkojen suhteen ulkoisia vaikutuksia käytännössä
lainkaan. Moottorilla varustetun L1e-A luokan polkupyörän melusta ja päästöistä
säädetään EU-asetuksella 168/2015.
15 §. Poikkeukset energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista koskevista vaatimuksista. Yksilöllisesti valmistettu kaksi- tai kolmipyöräinen moottoripyörä (luokat
L3e, L4e ja L5e) saisi helpotuksen siltä edellytetyistä melu- ja päästörajoista, jotta
rekisteröinti olisi mahdollista. Haitallisten päästöjen ja melun rajoittamista koskevien
vaatimusten katsotaan kattavan tällä hetkellä EU-asetuksen 168/2013 Liitteessä II
mainitut ympäristö- ja käyttövoimaominaisuudet. Yksilöllisesti valmistettu moottoripyörä olisi kaksi- tai kolmipyöräinen taikka sivuvaunulla varustettu moottoripyörä,
jonka osista osa on yksilöllisesti valmistettuja tai sarjavalmisteisista osista merkittävässä määrin muutettuja. Lisäksi osista 50 prosenttia tai vähemmän saisi olla peräisin
samasta sarjavalmisteisesta ajoneuvomallista. Vaatimustasona sovellettaisiin tällä
hetkellä muutetulta ajoneuvolta vaadittua tasoa ja sovellettuja testejä. Määrällisten
vaikutusten rajaamiseksi vuosittain rekisteröitäville yksilöllisesti valmistetuille ajoneuvoille sovellettaisiin 150 kappaleen rajaa. Liikenteen turvallisuusvirasto valvoisi
rajan täyttymistä luovuttamalla näille ajoneuvoille niiden valmistenumerot.
Voimaantulosäännös. Asetuksen voimaantuloksi esitetään 1.1.2016.

