Sähköisiin liikkumisvälineisiin sovellettava lainsäädäntö
ja vaatimukset

Sähköisten liikkumisvälineiden markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa. Uusia laitetyyppejä tuodaan
markkinoille vanhojen mallien poistuessa. Sähköisiin liikkumisvälineisiin sovellettava lainsäädäntö ja niihin
kohdistuvat vaatimukset riippuvat kunkin laitteen ominaisuuksista niin, että jopa saman laitetyypin sisällä
eri malleihin voidaan soveltaa eri lainsäädäntöä.
Tämän infomateriaalin tarkoituksena on auttaa sähköisiä liikkumisvälineitä maahantuovia ja myyviä
yrityksiä tunnistamaan eri laitetyyppeihin sovellettava lainsäädäntö ja vaatimukset, ja näin varmistumaan
laitteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta.
Sähköiset liikkumisvälineet jaetaan karkeasti jalankulkua avustaviin tai korvaaviin liikkumisvälineisiin,
kevyisiin sähköajoneuvoihin sekä sähköavusteisiin tai moottorilla varustettuihin polkupyöriin. Rajanveto eri
ryhmien välillä tapahtuu pääsääntöisesti laitteen huippunopeuden ja maksimitehon perusteella.
• Jalankulkua avustavat tai korvaavat liikkumisvälineet ovat laitteita, joiden huippunopeus on
enintään 15 km/h ja maksimiteho enintään 1 kW. Kyseisiä laitteita voivat olla esimerkiksi
tasapainolaudat, kevyemmät sähköpotkulaudat ja muut kevytrakenteiset liikkumisvälineet.
•

Kevyet sähköajoneuvot ovat laitteita, joiden huippunopeus on yli 15 km/h, mutta enintään 25
km/h, ja joiden maksimiteho on enintään 1 kW. Kyseisiä laitteita voivat olla esimerkiksi
sähkötoimiset potkulaudat, tasapainolaudat ja rullalaudat.

•

Sähköavusteisten polkupyörien suurin sallittu avustusteho on 250 W ja suurin sallittu
avustusnopeus 25 km/h. Avustus saa toimia ainoastaan poljettaessa.
Moottorilla varustettujen polkupyörien (L1e-A -luokka) suurin sallittu moottorin teho on 1 kW ja
suurin sallittu avustusnopeus 25 km/h. Sähköavustus saa toimia muulloinkin kuin poljettaessa.

•
•

Yli 25 km/h moottorin avustuksella kulkevat sähköavusteiset tai moottorilla varustetut
polkupyörät eivät ole tieliikennekelpoisia polkupyöriä. Ne on rekisteröitävä mopoiksi, jos se on
laitteen ominaisuuksien osalta mahdollista. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että laite on
tyyppihyväksytty mopoksi.

Edellisten lisäksi voidaan tunnistaa niin sanotut muut sähköajoneuvot, johon kuuluvat kahteen ensin
mainittuun ryhmään verrattavissa olevat laitteet (esim. sähkölongboardit, isot sähköskootterit), joiden
huippunopeus on yli 25 km/h. Tämän ryhmän laitteiden osalta on tärkeää huomioida, että laitteita ei saa
käyttää tieliikenteessä, eikä niitä myöskään saa harhaanjohtavasti markkinoida tieliikennekäyttöön
sopivina. Tieliikennelainsäädännössä tiellä tarkoitetaan yleisnimityksenä yleistä tai yksityistä tietä, katua,
rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti
liikenteeseen käytettyä aluetta kuten esimerkiksi pyörätietä tai maantietä. Laitteisiin sovelletaan
ajoneuvolain yleisiä vaatimuksia. Toimivaltainen viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
Edellä selvitettyyn on olemassa tiettyjä poikkeuksia. Esimerkiksi, jos liikkumisvälineen tarkoitus on
kompensoida käyttäjänsä liikkumisvajavuutta, voi sovellettavaksi tulla laki terveydenhuollon laitteista ja
tarvikkeista (629/2010).
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