1/1
Lau
usunto 21.6.2
2018

Liikenne- ja
a viestintäm
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Lausuntop
pyyntö 5.6.20
018 LVM/135
5/03/2018
ne- ja viestin
ntäministeriö
ö pyytää laus
suntoa luonnnoksesta halllituksen esi-Liikenn
tyksek
ksi eduskunn
nalle ajoneuv
volain ja ajok
korttilain sekä
kä eräiden niihin liittyvien
n
lakien muuttamisessta / kevytau
utot.
Suome
en Autotekniillinen Liitto ry
r (SATL) kiiittää mahdolllisuudesta la
ausua asias-sa.
Lausunto
Lausuntona esitäm
mme, että esitetty luonnos
s kevytautossta on kanna
atettava ja se
e
vä ottaa käytttöön. Näkem
myksemme mukaan
m
se pparantaa kok
konaisuutena
a
on hyv
liikenneturvallisuuttta.
ys muutamia
a
Kuten luonnoksen taustamaterriaalista on luettavissa, ssisältää esity
attavat aiheu
uttaa ongelm
mia. Niihin ka
annattaa pa-potentiaalisia kohttia, jotka saa
a tarkemmin,, jos ne lain käyttöönoton
k
n jälkeen reallisoituvat.
neutua
a olla kevyta
autojen nope
eudenrajoittim
mien toiminnan valvonta..
Näistä yksi saattaa
Käytön
naikaisen va lvonnan osalta vain katsastus ja satuunnainen liikenteessä ta-pahtuv
va poliisien valvonta puuttuu tähän.. Katsastusvvälien pidenn
nys alle 10-vuotiaiissa autoissa
a on puolitta
anut sen valv
vonnan osuuutta ja poliisien resurssitt
tuskin ovat lisäänttymässä kev
vytautojen valvontaan.
v
T
Todennäköis
sin kiinnijää-ki on automa
aattivalvonta
akameraan ylinopeutta
y
aajaessa. Hou
ukutus rajoit-misrisk
timen ohittamiseen
n on todenn
näköisesti su
uurempi mattalammalle asetetun
a
no-r
ka
alustossa, jo issa nopeudenrajoittimett
peuden takia kuin esimerkiksi raskaassa
m
käytösssä.
ovat myös
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ATL) on autoa
alan ammattila
aisten ja asian
ntuntijoiden yhhteistyö- ja koulutusjärjestö..
Suomen Auttoteknillinen Liitto ry (SA
SATL toimii jäsenyhdistysstensä kattojärjestönä, jonkka tavoitteena
a on ylläpitää ja kehittää kooko autoalan osaamista ja
a
a.
ammattitaitoa
SATL:n toimiinta on puolue
eetonta ja riipp
pumatonta. Me
e emme ole ammatti- tai etu
ujärjestö, vaann autoalan vas
stuu- ja asian-tuntijatehtävisssä toimivien henkilöiden ve
erkostoitumiso
organisaatio ja
a yhdysside.
Suom
men Autotekn
nillinen Liitto
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Köyd
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4
satl@
@satl.fi, www.ssatl.fi, www.fa
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