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Arvoisa vastaanottaja, 

 

Matkailuvaunujen käyttäjien valtakunnallisena keskusjärjestönä SF-Caravan ry haluaa tehdä aloitteen tielii-

kennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutoksesta. 

 

Tieliikennelaki (10.8.2018/729) astuu voimaan 1.6.2020. Uudessa tieliikennelaissa henkilö- ja pakettiauton 

sekä tähän kytketyn, luokittelumassaltaan enintään 750 kilogramman painoisen perävaunun muodostaman 

yhdistelmän suurin sallittu nopeus olisi jatkossa 100 kilometriä tunnissa. Muutoksella pyritään sujuvoitta-

maan liikennettä sekä vähentämään jononmuodostusta ja ohitustilanteita. 

 

Em. lain ollessa lausuntokierroksella esitimme, että O1-ajoneuvoluokan perävaunujen lisäksi myös henkilö- 

ja pakettiauton sekä tähän kytketyn O2-luokan perävaunun muodostaman yhdistelmän suurin sallittu nopeus 

voisi olla jatkossa 100 kilometriä tunnissa. Uudistamme tämän aloitteen. 

 

Perustelemme aloitettamme seuraavasti: 

Liikenne- ja viestintäministeriö on kevään ja kesän aikana valmistellut valtioneuvoston asetusta ajoneuvojen 

liikennekelpoisuuden valvonnasta (1245/2002), jota esitetään kumottavaksi ja korvattavaksi uudella ajoneu-

vojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Valmistelun ja lausunto-

kierroksen yhteydessä selvitettiin ja arvioitiin O2-luokan perävaunujen määräaikaiskatsastusvelvollisuutta. 

Asetusluonnoksen lausuntopalautteen perusteella luovuttiin ehdottamasta O2-luokan perävaunujen vapaut-

tamista määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta, vaikka EU:n katsastusdirektiivi ei edellytä katsastusta O2-

luokan perävaunuille. 

 

Pidämme O2-luokan katsastusvelvollisuuden säilyttämistä hyvänä ja perusteltuna ratkaisuna siksi, että kat-

sastuksella selvitetään tehokkaasti perävaunujen tekninen kunto, kuten jarrujen toimivuus sekä renkaiden 

ikä ja turvallisuus. Katsastuksella on merkittävä liikenneturvallisuutta parantava vaikutus. 

 

Asetusluonnoksen taustaselvityksessä todetaan, että perävaunujen tekniset viat eivät ole aineiston mukaan 

olleet kuolonkolarien taustariskeinä. O2-luokan perävaunujen mainitaan vuosittain olleen osallisena ”arviolta 

25 henkilövahinko-onnettomuudessa ja 500 liikennevakuutuksesta korvatussa vahingossa”. 

 

O2-luokan perävaunut ovat jarrullisia ja katsastettuja. Lisäksi suurin osa on varustettu varmuusvaijerilla ja 

kitkavetopäällä. O2-luokan perävaunuissa on talvikuukausina käytettävä talvikäyttöön tarkoitetuttuja ren-

kaita, mitä ei vaadita O1-luokan kevytperävaunuissa. Koska vetoauton ja siihen kytketyn O2-luokan perä-

vaunun rengasvaatimukset ovat aina yhtenevät, ei yhdistelmä ole tavanomaista suurempi riski liikenteessä. 

http://www.karavaanarit.fi/


1.7.2018 ajokorttikoulutuksen uudistamisen yhteydessä luotiin Suomeen tutkintomalli, jolloin esimerkiksi O2-

luokan perävaunujen (= mm. matkailuvaunut, hevoskärryt, venetrailerit yms.) vetämiseen vaadittavaa BE-

tutkinnon vaatimustasoa nostettiin. Tämän seurauksena uudenmuotoisen tutkinnon suorittaneilla on hyvät ja 

aiempaa paremmat valmiudet ajoneuvoyhdistelmien kuljettamiseen. 

 

Matkailuvaunujen vuosittainen ajosuorite on SF-Caravan ry:n jäsenistönsä keskuudessa tehtyjen tutkimus-

ten mukaan 3000-4000 kilometriä. Arvioimme, että henkilö- tai pakettiauton ja matkailuvaunun yhdistelmä ei 

ole tavanomaista suurempi liikenneturvallisuusriski. 

 

Yhteenvetona esitämme, että liikenne- ja viestintäministeriössä ryhdyttäisiin toimenpiteisiin, joilla henkilö- ja 

pakettiauton sekä tähän liitetyn, O2-luokan perävaunun muodostaman yhdistelmän suurin sallittu nopeus 

voisi olla jatkossa 100 kilometriä tunnissa liikenteen sujuvoittamiseksi, jononmuodostuksen ja ohitustilantei-

den vähentämiseksi.  

 

Olemme halukkaita keskustelemaan aloitteestamme tarkemmin ja antamaan lisätietoa. Allekirjoittaneiden 

lisäksi asiasta antavat lisätietoa SF-Caravan ry:n liikenneasiantuntija Jiri Kattelus, puh. 040 512 7228 ja kat-

sastusasiantuntija Pauli Heino, puh. 0400 685 909. 

 

 

Parhain terveisin 

 

SF-CARAVAN RY 

 

Olli Rusi   Timo Piilonen 

puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 

0400 522 895   050 592 6561 

olli.rusi@karavaanarit.fi  timo.piilonen@karavaanarit.fi  
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