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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 
PL 31  
00023 VALTIONEUVOSTO  
 
 
ALOITE VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ TIELLÄ 
ANNETUN ASETUKSEN (1257/1992) 2. LUVUN 3 §:N MUUTTAMISESTA 
 
Arvoisa vastaanottaja, 
 
maassamme on tällä hetkellä noin 48 000 matkailuautoa ja 67 000 matkailuvaunua. Pakettiau-
toja on yhteensä 422 000. Järjestössämme on jäseninä noin 63 000 matkailuajoneuvon käyttä-
jää, jotka käyttävät sekä matkailuautoja että matkailuvaunun vetoautoina pakettiautoja. 
 
Tämän hetken tilanne: 
Vuonna 2006 voimaan tullut Valtioneuvoston asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun 
asetuksen 3 § mahdollisti matkailuautojen ajoneuvokohtaisen kattonopeuden 100 km/h, mikäli 
autossa on turvavyöt kaikilla istumapaikoilla, lukkiutumattomat jarrut ja kuljettajan turvatyyny. 
Lisäksi ajoneuvon tuli olla todettu katsastuksessa tai tyyppihyväksynnässä täyttävän nopeusluo-
kan edellytyksenä olevat vaatimukset sekä ajoneuvo tuli varustaa mustin 20 mm levein reunoin 
keltaisella, halkaisijaltaan 240 mm:n mittaisella pyöreällä kilvellä, johon on mustin 120 mm kor-
kein numeroin merkitty luku 100. 
 
Pakettiautojen nopeusrajoitus on 100 km/h, kun auton omamassa on alle 1,8 t ja auto on otettu 
käyttöön vuonna 1981 tai myöhemmin tai kun auton omamassa on alle 1,875 t ja auto on otettu 
käyttöön vuonna 1995 tai myöhemmin tai kun auto on varustettu lukkiutumattomin jarruin ja kul-
jettajan turvatyynyllä. 
 
Esitämme: 
Esitämme, että sekä M-luokkaan kuuluvien matkailuautojen että N1-luokan ajoneuvojen (paket-
tiautojen) osalta ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset poistettaisiin kokonaan ja näille ajoneu-
voille sallittaisiin tiekohtaiset liikennemerkein osoitetut enimmäisnopeudet. 
 
Perustelut: 
Perusteluina esitämme liikenteen sujuvuuden paranemista ja siten liikenneturvallisuuden välil-
listä paranemista. Vähentämällä ohitusten tarvetta saadaan aikaan tasainen liikennevirta, joka 
myös parantaa liikenteen ennakoitavuutta. 
 
Viimeisen kymmenen (10) vuoden aikana matkailuajoneuvojen turvallisuus on merkittävästi ke-
hittynyt. Käytännössä kaikki valmistetut matkailuautot on varustettu turvavöillä kaikilla istuma-

mailto:sf-caravan@karavaanarit.fi
http://www.karavaanarit.fi/


       
   
 
 
      10.10.2016 
    
 
 

SF-Caravan ry Tel. +358 (0)3 615 311 Fax. +358 (0)3 615 3161 sf-caravan@karavaanarit.fi  
Viipurintie 58      www.karavaanarit.fi  
FIN-13210 HÄMEENLINNA 
 
Finnish Federation of Caravanning – Finnischer Caravan Verband – Fédération Finlandaise de Caravaning 

paikoilla, jarrut ovat lukkiutumattomat ja turvatyynyjä on myös muille matkustajille kuin kuljetta-
jalle. Sekä matkailu- että pakettiautojen alustat valmistetaan henkilöauton nopeusluokan edellyt-
tämillä vaatimuksilla. 
 
Monet N1-luokan pakettiautot näyttävät saman näköisiltä kuin vastaavat henkilöautoiksi rekiste-
röidyt ajoneuvot. Niiden alustarakenteet ja ajo-ominaisuudet ovat samanlaisia. Liikennevirrassa 
sekä matkailu- että pakettiautojen erilaisia nopeusrajoituksia on viranomaisen mahdotonta val-
voa; mahdolliset ylinopeudet tulevat ilmi sattumanvaraisesti. 
 
Pidämme em. ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia vanhentuneina tämän päivän liikenteeseen. 
Kuluttajajärjestönä pidämme tärkeänä, että ylimääräistä sääntelyä liikennelainsäädännössä pu-
retaan, käsitteitä ja määräyksiä selvennetään ja helpotetaan kansalaisten arkea yhteisiä hallin-
nollisia toimenpiteitä yksinkertaistamalla.  
 
Jäsenemme ovat aktiivisia tiellä liikkujia, jotka matkustavat sekä kotimaassa että ulkomailla. Tie-
tojemme mukaan ulkomailla ei ole asetettu matkailuautoille erityisiä nopeusrajoituksia alle 3,5 
tonnia painaville matkailuautoille, ainoastaan tiekohtaiset nopeusrajoitukset. Aloitteemme toteu-
tuminen helpottaisi suomalaisten matkailua ulkomailla ja ulkomaisten automatkailijoiden käyt-
täytymistä Suomen teillä. 
 
Esitämme kohteliaimmin, että yhtyisitte näkemykseemme ja ryhtyisitte toimenpiteisiin po. ase-
tuksen muuttamiseksi ehdottamallamme tavalla. 
 
Toivomme myönteistä suhtautumista aloitteeseemme. Olemme halukkaita keskustelemaan asi-
asta tarkemmin ja antamaan lisätietoa. Allekirjoittaneiden lisäksi asiasta antaa lisätietoa SF-
Caravan ry:n leirintä- ja turvatoimikunnan jäsenet, Parolan Autokoulu Oy:n toimitusjohtaja  
Jiri Kattelus, puh. 040 512 7228 sekä katsastusasiantuntijamme Pauli Heino, puh. 0400 
685 909. 
 
 
 
Parhain terveisin 
 
SF-CARAVAN RY  
 
 
 
 
JUHA HÄMÄLÄINEN  TIMO PIILONEN 
Juha Hämäläinen   Timo Piilonen  
puheenjohtaja  toiminnanjohtaja  
 
Kansolankatu 5 A   Viipurintie 58  
53300 LAPPEENRANTA  13210 HÄMEENLINNA  
puh. 0400 655 842   puh. (03) 615 3121, 050 592 6561  
juha.hamalainen@karavaanarit.fi  timo.piilonen@karavaanarit.fi 
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