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N:o 102

A s e t u s
ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998
—————

Liikenneministerin esittelystä
kumotaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen

(1702/1992) 39 a, 42 ja 43 §,
sellaisina kuin ne ovat, 39 a § asetuksissa 173/1995 ja 1599/1995, 42 § osaksi viimeksi

mainitussa asetuksessa ja 43 § viimeksi mainitussa asetuksessa,
muutetaan 3, 13, 23—26 ja 28—41 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi mainitussa asetuksessa 1599/1995 ja asetuksessa

672/1997, 13, 23 ja  24 § mainitussa asetuksessa  1599/1995, 25 § viimeksi mainitussa ase-
tuksessa ja asetuksessa 964/1996,  26 § osaksi mainituissa asetuksissa 1599/1995 ja
672/1997, 28 § viimeksi mainitussa asetuksessa, 29 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa,
asetuksessa 267/1994 ja mainitussa asetuksessa 173/1995, 30 ja 31 § osaksi mainitussa ase-
tuksessa 1599/1995, 32 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa ja mainitussa asetuksessa
173/1995, 33 § osaksi asetuksessa 761/1996,  36 § osaksi  mainituissa asetuksissa 267/1994
ja 1599/1995, 38 § mainitussa asetuksessa 267/1994 ja asetuksessa 190/1995 ja 40 § osaksi
mainitussa asetuksessa 173/1995, sekä

lisätään asetukseen uusi 25 a ja 46 b § seuraavasti:

3 § merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täy-

Katsastuslajit 5. Vuosikatsastus on rekisteröidylle ajo-

1. Tyyppikatsastus suoritetaan uuden ajo- jossa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekis-
neuvomallin luokittelua varten ja sen totea- teriin merkityt tiedot.
miseksi, onko ajoneuvomalli rakenteeltaan, 6. Jälkitarkastus on katsastuksessa hylätyl-
varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta ominai- le ajoneuvolle kuukauden kuluessa katsas-
suuksiltaan säännösten mukainen. tuksesta samassa katsastustoimipaikassa suo-

2. Rekisteröintikatsastus suoritetaan yksit- ritettava katsastus. Jälkitarkastuksessa tarkas-
täisen ajoneuvon luokittelua varten. Siinä tetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa edelli-
todetaan ajoneuvon rekisteröintiä varten tar- sessä katsastuksessa on todettu vikoja tai
peelliset tiedot sekä tarkastetaan, onko ajo- puutteita.
neuvo kunnoltaan turvallinen sekä mitoiltaan
ja varusteiltaan säännösten mukainen. 13 §

3. Kytkentäkatsastus suoritetaan vetävän ja
hinattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kyt- Ajoneuvon valmistajan tai ajoneuvovalmis-
kennän hyväksymiseksi. tajan edustajan velvollisuudet

4. Muutoskatsastus on ajoneuvon muutos-
ten hyväksymiseksi ja ajoneuvosta rekisteriin 1. Luovuttaessaan Suomessa tyyppikatsas-

dentämiseksi suoritettava katsastus.

neuvolle määräajoin suoritettava katsastus,
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tettua mallia olevan ajoneuvon valmistaja tai 3. Rekisteröintikatsastusta ei myöskään
ajoneuvovalmistajan edustaja on velvollinen vaadita, jos rekisteristä poistettu ajoneuvo
huolehtimaan, että ajoneuvo rakenteeltaan, otetaan uudelleen käyttöön liikenteessä ja
varusteiltaan ja kunnoltaan on tyyppikatsas- ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi: 
tetun ajoneuvomallin mukainen ja että mah- a) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin
dolliset tyyppikatsastuksessa todetut ja tyyp- merkitystä rekisteröinti- tai vuosikatsastuk-
pikatsastuksen toimittamisen jälkeen voi- sesta; 
maan tulleista säännöksistä johtuvat puut- b) ajoneuvon omistajan vaihtumatta sama-
teellisuudet on ajoneuvohallintokeskuksen na kalenterivuonna, jona se on otettu käyt-
hyväksymällä tavalla poistettu. töön tai vuosikatsastettu; taikka 

2. Valmistajan tai tämän Suomessa olevan c) jos  kysymyksessä on moottorityökone
edustajan on luovutettava jokaisen toimitta- tai muu kuin liikennetraktoriksi rekisteröitä-
mansa Suomessa tyyppikatsastettua mallia vä traktori. 
olevan ajoneuvon mukana ajoneuvon tiedoil- 4. Edellä 2 tai 3 momentissa tarkoitettu
la täydennetty tyyppirekisteriote. Sitä ei kui- ajoneuvo on kuitenkin esitettävä rekisteröin-
tenkaan tarvitse luovuttaa sellaisen ajoneu- tikatsastukseen, jos:
von mukana, josta on tehty ajoneuvojen re- a) tyyppikatsastus on koskenut ajoneuvon
kisteröinnistä annetun asetuksen (1598/1995) alustaa tai keskeneräistä ajoneuvoa; taikka
5 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus. b) ajoneuvo on tyyppikatsastuksen tai vaa-

5 luku keen varusteltu kouluajoneuvoksi tai muu-

Rekisteröintikatsastus

23 § vaurioituneena liikenne- tai autovakuu-

Rekisteröintikatsastusvelvollisuus taikka ajoneuvohallintokeskus tai poliisi har-

1. Ennen kuin ajoneuvo otetaan käyttöön ilmeisesti liikennevahingossa saamien vau-
liikenteessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkit- rioiden tai muiden erityisten syiden takia,
täväksi, ajoneuvon on oltava hyväksytty ajoneuvon on oltava hyväksytty  rekisteröin-
enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suori- tikatsastuksessa  ennen sen ottamista käyt-
tetussa rekisteröintikatsastuksessa. töön liikenteessä.

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse  
esittää, ellei ajoneuvohallintokeskus toisin 24 §
päätä, ennakkoilmoitettua ajoneuvoa tai uu-
tena käyttöön otettavaa, tyyppihyväksyttyä Ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröintikat-
mallia olevaa  4 §:ssä mainituissa direktii- sastukseen
veissä määriteltyä valmista M - eikä L-luo-1
kan ajoneuvoa. Rekisteröintikatsastukseen ei 1. Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä: 
tarvitse esittää myöskään uutena käyttöön
otettavaa, tyyppikatsastettua mallia olevaa: a) tyyppirekisteriote, vaatimustenmukai-

a) M -luokan ajoneuvoa; suustodistus tai sellainen selvitys ajoneuvon1
b) L-luokan ajoneuvoa; rakenteiden ja varusteiden vaatimustenmu-
c) N-luokan ajoneuvoa, jonka rakenteeseen kaisuudesta, johon halutaan vedota;

ei ole tehty tyyppikatsastuksen jälkeen muu- b) selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä,
toksia tai jonka rakennetta on tyyppikatsas- jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan
tuksen jälkeen muutettu  vain varustamalla uudelleen käyttöön; taikka
tavaratila tavarankuljetuksen vaatimalla suo- c) ulkomailta käytettynä maahan tuodusta
javuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköl- ajoneuvosta ulkomainen rekisteriote tai muu
lä; selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä.

d) moottorikelkkaa; 2. Ajoneuvosta, joka ei ole tyyppikatsas-
e) moottorityökonetta ja muuta kuin liiken- tettua tai tyyppihyväksyttyä mallia ja jota ei

netraktoriksi rekisteröitävää traktoria; ole aiemmin merkitty rekisteriin Suomessa
eikä tai muualla, on katsastuksessa muun selvi-

f) perävaunua. tyksen lisäksi esitettävä ajoneuvon valmista-

timustenmukaisuustodistuksen antamisen jäl-

hun erityistarkoitukseen tai ajoneuvoa on
muutettu. 

5. Jos ajoneuvo on poistettu rekisteristä

tusasioita hoitavan yhteisön ilmoituksesta

kitsee katsastuksen tarpeelliseksi ajoneuvon
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jan tai tämän edustajan antama todistus suu- 25 a §
rimmasta teknisesti sallitusta kokonaismas-
sasta ja suurimmista teknisesti sallituista ak- Vaurioituneen ajoneuvon katsastus
selimassoista sekä muut katsastustoimipaikan
tarvittaessa vaatimat lisäselvitykset. Massoja 1. Rekisteröintikatsastettaessa 23 §:n 5 mo-
koskevaa todistusta ei kuitenkaan tarvitse mentissa tarkoitettu vaurioitunut tai muusta
esittää ennen vuotta 1960 käyttöön otetusta syystä katsastukseen määrätty ajoneuvo tar-
ajoneuvosta. kastetaan 25 §:ssä tarkoitettujen

25 § a) ajoneuvon korin tai rungon mitat;

Rekisteröintikatsastuksen toimittaminen c) mahdolliset korin katkaisukohdat;

1. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan, e) sellaisten turvalaitteiden toimintakelpoi-
että ajoneuvon yksilöintitiedot ovat oikeat ja suus, jotka ajoneuvossa kuuluu joko sään-
että ajoneuvon rakenne ja varusteet sekä mi- nösten, ajoneuvossa olevien pysyvien mer-
tat ja massat vastaavat niistä annettuja sään- kintöjen tai ajoneuvoa koskevan teknisen
nöksiä. Lisäksi todetaan rekisteriin merkit- informaation mukaan olla.
tävät tiedot. Käytetystä ajoneuvosta tarkaste- 2. Jollei katsastustoimipaikka voi vakuut-
taan vuosikatsastuksessa tarkastettaviksi tua 1 momentissa mainittujen tarkastuskoh-
määrättyjen kohteiden kunto. Ajoneuvon teiden kunnosta, ajoneuvon katsastukseen
suurimmat rekisteröinnissä ja käytössä salli- esittäjän on  toimitettava siitä luotettava sel-
tut  kokonaismassa ja akselimassat määrä- vitys.
tään. Ajoneuvon omamassa on määrättävä 3. Jos turvalaite, jota säännöksissä ei vaa-
punnitsemalla, jos tyyppikatsastus ei ole dita, on poistettu tai epäkunnossa, siitä teh-
koskenut valmista ajoneuvoa tai jos punnit- dään merkintä ajoneuvon rekisteritietoihin.
semiseen muuten on aihetta.

2. Rekisteröintikatsastettaessa uusi ajoneu- 26 §
vo, jolle on annettu vaatimustenmukaisuus-
todistus, tarkastetaan 1 momentista poiketen Kytkentäkatsastusvelvollisuus ja ajoneuvon
vain ajoneuvon yksilöintitiedot ja todetaan ilmoittaminen kytkentäkatsastukseen
sellaiset rekisteriin merkittävät tiedot, jotka
eivät käy ilmi kyseisestä todistuksesta. 1. Kytkentäkatsastukseen on ennen yhdis-

3. Rekisteröintikatsastettaessa käytettynä telmän käyttöönottoa esitettävä auto ja siihen
maahan tuotu ajoneuvo, jolle on annettu kytkettävä perävaunu, jos ajoneuvon me-
vaatimustenmukaisuustodistus tai muu asia- kaaniset kytkentälaitteet, sähköjohtojen kyt-
kirja ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta, kentä ja paineilmajarruilla varustetussa ajo-
ajoneuvon vaatimustenmukaisuus tarkaste- neuvossa paineilmajarrujohtojen liittimien
taan vain siltä osin kuin se ei käy ilmi mai- mitoitus ja sijoitus eivät täytä ajoneuvojen
nitusta todistuksesta. rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen

4. Jos katsastustoimipaikka ei sille esitetty- (1256/1992) 43 b §:n 4  momentissa maini-
jen tai käytettävissä olevien selvitysten taik- tun direktiivin tai E-säännön tai tällaiselle
ka suorittamansa teknisen tarkastuksen avul- ajoneuvolle näistä kohteista asianomaisen
la voi jonkin rakenteen tai varusteen osalta ministeriön erikseen antamien säännösten
vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuu- taikka voimassa olevan ISO- tai SFS-stan-
desta, katsastustoimipaikka voi vaatia ajo- dardin vaatimuksia.
neuvon katsastukseen esittäjää toimittamaan 2. Muunlaista kuin 1 momentissa tarkoitet-
ajoneuvon valmistajalta tarvittaessa tämän tua ajoneuvoa ei tarvitse esittää kytkentäkat-
edustajan välityksellä selvityksen siitä, mitkä sastukseen, ellei asianomainen ministeriö toi-
vaatimukset ajoneuvo täytti valmistajan luo- sin määrää. Kytkentä on sallittu ajoneuvojen
vuttaessa ajoneuvon, tai hankkimaan todis- käytöstä tiellä annetun asetuksen
tuksen riippumattomassa tutkimuslaitoksessa (1257/1992) 31—33 §:ssä säädetyin ehdoin.
suoritettavasta ajoneuvon tai sen varusteen 3. Kytkentäkatsastuksessa on esitettävä: 
hyväksymistestistä. a) kytkettäväksi tarkoitetun ajoneuvon re-

5. Rekisteröintikatsastuksesta tehdään il- kisteriote tai, jos ajoneuvoa ei ole vielä re-
moitus ajoneuvorekisteriin. kisteröity, rekisteröintikatsastuksessa annettu

tarkastuskohteiden lisäksi:

b) pyörien asentokulmat ja akselien asento;

d) korin osien liitostavat; ja
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katsastustodistus taikka tyyppirekisteriote; tettu tai täydennetty niin, että muutos voi
sekä vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, ei kuiten-

b) tarvittaessa selvitys kytkentälaitteiden kaan silloin kun kuorma- tai pakettiauton tai
lujuudesta ja soveltuvuudesta kyseisten ajo- N-luokan ajoneuvon tavaratila varustetaan
neuvojen kytkentään. tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauk-

28 § i) ajoneuvoa ryhdytään käyttämään kuljet-

Kytkentäkatsastuksen toimittaminen j)  vuonna 1960 tai myöhemmin käyttöön

Kytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, että enemmän on vaihdettu ensirekisteröinnin jäl-
auto ja perävaunu tai perävaunut sopivat keen ja vaihdettaessa ajoneuvon muita kuin
kytkettäviksi toisiinsa. Kytkentälaitteiden kulutusosia tämän prosenttiluvun jo ylityttyä.
kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus tarkaste- 2. Aikaisemmin yksityiskäytössä ollut hen-
taan. Lisäksi tutkitaan, täyttääkö yhdistelmä kilöauto (M -luokka) on esitettävä muutos-
niiden säännösten vaatimukset, jotka koske- katsastukseen ennen kuin ajoneuvoa ryhdy-
vat mittoja, kääntyvyyttä ja muita yhdistel- tään käyttämään luvanvaraisessa liikenteessä.
män ominaisuuksia. Yhdistelmän suurin sal- Muutoskatsastukseen on myös esitettävä
littu kokonaismassa ja tämän jakautuminen traktori, jota ryhdytään käyttämään liikenne-
ajoneuvojen kesken määrätään. Kytkentäkat- traktorina. Muutoskatsastusta ei kuitenkaan
sastuksesta tehdään ilmoitus merkittäväksi vaadita, jos ajoneuvolle suoritetaan rekiste-
ajoneuvorekisteriin sekä vetoauton että perä- röintikatsastus ennen luvanvaraiseen liiken-
vaunun tietoihin. teeseen ottamista.

29 § perävaunu (O-luokka) on esitettävä muutos-

Muutoskatsastusvelvollisuus tyisesti eläinten kuljetusta varten.

1. Ajoneuvo on ennen sen ottamista käyt- tukseen ennen kuin sitä ryhdytään käyttä-
töön liikenteessä esitettävä muutoskatsastuk- mään vaarallisten aineiden kuljetuksesta an-
seen, jos: netuissa säännöksissä tarkoitettujen vaarallis-

a) ajoneuvon luokka halutaan muutettavak- ten aineiden kuljetukseen. 
si; 5. Ajoneuvo on  esitettävä muutoskatsas-

b) ajoneuvon akselisto- tai korirakennetta tukseen, jos sen  verovapauden tai veron
tai ulkomittoja on muutettu; alennuksen edellytykset eivät ole enää voi-

c) ajoneuvon henkilöpaikkalukua on muu- massa taikka ajoneuvon laji-, luokittelu- tai
tettu; ryhmittelytieto ei enää pidä paikkaansa. Kat-

d) kuorma-auto (N - tai N -luokka) varuste- sastusvelvollisuus ei kuitenkaan koske trak-2   3
taan vetokytkimellä tai -pöydällä tai siitä toria varustettaessa se moottorityökoneeksi.
poistetaan  vetokytkin  tai  -pöytä, veto-
aisaperävaunun vetämiseen varustettu auto
varustetaan keskiakseliperävaunun vetämi- 30 §
seen taikka vetolaitteen sijoitusta tai luokkaa
on muutettu; Muutoskatsastuksen toimittaminen

e) suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallit-
tu kokonaismassa, ajoneuvoyhdistelmän 1. Muutoskatsastuksessa noudatetaan so-
massa tai akselimassa halutaan muutettavak- veltuvin osin 25 §:n säännöksiä ja asian-
si; omaisen ministeriön erikseen antamia ohjei-

f) perävaunu (O - tai O -luokka) varuste- ta. Jos ajoneuvon moottori on vaihdettu tai3   4
taan vetokytkimellä toisen perävaunun vetä- sitä on muutettu, ajoneuvolle on lisäksi suo-
mistä varten; ritettava  36 §:ssä  tarkoitettu  pako-

g) ajoneuvo on varustettu iskutilavuudel- kaasupäästöjen tarkastus. 
taan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla 2. Hyväksyttyään muutoksen katsastustoi-
moottorilla taikka sen pakokaasujen puhdis- mipaikan on ilmoitettava rekisteritiedoissa
tusjärjestelmää on muutettu; tapahtunut  muutos   ajoneuvorekisteriin ja

h) ajoneuvon laitteita ja varusteita on muu annettava  muutosta  vastaava rekisteriote  tai

sella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä;

tajaopetukseen; tai 

otetun ajoneuvon osista 25 prosenttia tai

1

3. Paketti- ja kuorma-auto (N-luokka) sekä

katsastukseen, jos ajoneuvo varustetaan eri-

4. Ajoneuvo  on esitettävä muutoskatsas-
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tehtävä sitä vastaava merkintä rekisteriottee- 31 §
seen. Yksityisopetukseen käytetyn ajoneuvon
opetuslaitteista ei kuitenkaan tehdä merkin- Vuosikatsastusvelvollisuus
tää ajoneuvorekisteriin eikä rekisteriottee-
seen. 1. Auto ja muu kuin 2 momentissa tarkoi-

tettu perävaunu on esitettävä vuosikatsastuk-
seen seuraavasti:

ajoneuvoluokka: vuosikatsastus on suoritettava:

a) kuorma- ja linja-autot (M -, M -, N - ja ensimmäisen kerran viimeistään vuoden ku-2  3  2
N -luokka), erikoisautot, joiden kokonaismas- luttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen3
sa on suurempi kuin 3,5 tonnia, luvanvarai- jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönotto-
seen liikenteeseen käytettävät henkilöautot päivää vastaavana päivänä
(M -luokka) sekä sairasautot1

b) perävaunut, joiden kokonaismassa on suu- ensimmäisen kerran viimeistään vuoden ku-
rempi kuin 3,5 tonnia (O - ja O -luokka) luttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen3   4

jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönotto-
päivää vastaavana päivänä; kytkentäkatsastuk-
sessa tiettyyn vetoautoon kytketty perävaunu
saadaan kuitenkin tuoda vuosikatsastukseen
yhtä aikaa vetoautonsa kanssa

c) pakettiautot (N -luokka), sairasautoja lu- ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua1
kuun ottamatta erikoisautot, joiden kokonais- ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen
massa on enintään 3,5 tonnia            vuosittain viimeistään käyttöönottopäivää vas-

taavana päivänä

d) yksityiseen liikenteeseen käytettävät hen- ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua
kilöautot ja muut M -luokan ajoneuvot kuin ajoneuvon käyttöönottopäivästä, toisen kerran1
sairasautot viiden vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönot-

topäivästä ja sen jälkeen vuosittain
viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana
päivänä

e) perävaunut (O -luokka), joiden kokonais- ensimmäisen kerran vuoden loppuun mennes-2
massa on suurempi kuin 0,75 tonnia mutta sä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä
enintään 3,5 tonnia on kulunut kaksi vuotta ja sen jälkeen kahden

vuoden välein vuoden loppuun mennessä

f) ennen 1 päivää tammikuuta 1960 käyttöön neljän vuoden välein kesäkuun loppuun men-
otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan nessä
kuuluva museoajoneuvot            

2. Kevytperävaunua (O -luokka) ei tarvitse na, joka käsittää 31 §:n 1 momentin a—d1
esittää vuosikatsastukseen. kohdassa tarkoitettua viimeistä katsastuspäi-

3. Ajoneuvoa  ei  tarvitse esittää vuosikat- vää edeltävän neljän kuukauden ajanjakson
sastukseen sinä vuonna, jona ajoneuvon re- ja ajanjakson vuoden alusta mainitun mo-
kisteröintikatsastus on suoritettu. mentin e ja f kohdassa tarkoitettuun viimei-

32 § 2. Jos ajoneuvo on todistettavasti   pidetty

Katsastusaika 1 momentissa tarkoitetun katsastusajan, ajo-

1. Ajoneuvo, joka ei ole ajokiellossa, on tään kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo
esitettävä vuosikatsastukseen   katsastusaika- otetaan liikenteeseen tai tuodaan maahan.

seen katsastuspäivään.

tilapäisesti poissa liikenteestä tai ulkomailla

neuvo on esitettävä katsastukseen viimeis-
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Todistus tai muu luotettava selvitys tilapäi- katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsää-
sestä liikenteestä poissaolosta tai ulkomailla- dännön lähentämisestä annetun neuvoston
olosta on pidettävä ajossa mukana, kunnes direktiivin 96/96/EY liitteessä II mainitut
katsastus on suoritettu. kohteet.

3. Jos ajoneuvon käyttöönottopäivää ei ole 4. Katsastus keskeytetään, jos sitä ei säästä
merkitty rekisteriotteeseen, katsotaan vuosi- tai vastaavista olosuhteista taikka muusta
katsastuksen ajankohtaa määrättäessä ajoneu- ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä
vo otetuksi käyttöön seuraavan taulukon mu- voida suorittaa loppuun eikä perusteita kat-
kaisen kuukauden viimeisenä päivänä: sastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon mää-

rekisteritunnuksen käyttöönottokuukausi
viimeinen numero
1 . . . . . . . . . . . . . Tammikuu
2 . . . . . . . . . . . . . Helmikuu
3 . . . . . . . . . . . . . Maaliskuu
4 . . . . . . . . . . . . . Huhtikuu
5 . . . . . . . . . . . . . Kesäkuu
6 . . . . . . . . . . . . . Elokuu
7 . . . . . . . . . . . . . Syyskuu
8 . . . . . . . . . . . . . Lokakuu
9 . . . . . . . . . . . . . Marraskuu
0 . . . . . . . . . . . . . Joulukuu

33 §

Ajoneuvon käyttö katsastusajan jälkeen

Ellei ajoneuvoa ole 31 §:n 1 momentissa
tai 32 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettuna
määräaikana hyväksytty katsastuksessa, ajo-
neuvoa ei saa käyttää liikenteessä muulloin
kuin tuotaessa ajoneuvo sille erikseen varat-
tuna aikana katsastukseen tai ellei 41 §:stä
muuta johdu.

34 §

Vuosikatsastuksen sisältö

1. Katsastuksessa todetaan ajoneuvon yksi-
löimiseksi rekisteritunnus ja valmistenumero.
Ajoneuvon rekisteriotteeseen merkityt tekni-
set tiedot ja soveltuvat muut tiedot tarkaste-
taan. Lisäksi tarkastetaan, ettei ajoneuvon
mahdollista  ajoneuvokohtaista veroa tai
maksua ole laiminlyöty ja että liikenneva-
kuuttamisvelvollisuuden alaisen ajoneuvon
liikennevakuutusmaksu on suoritettu. 

2. Katsastuksessa tarkastetaan ajoneuvo
sen toteamiseksi, että:

a) ajoneuvo ja sen varusteet ovat säännös-
ten mukaisessa kunnossa;

b) ajoneuvo on liikenteessä turvallinen; ja
c) ajoneuvosta ei aiheudu tarpeettomia ym-

päristöhaittoja.
3. Autosta ja perävaunusta on tarkastettava

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen

räämiselle ole.

35 §

Ajoneuvon yksilöinti sekä rekisteritietojen,
vakuutuksen ja verotustietojen

tarkastaminen

1. Ajoneuvon katsastus on keskeytettävä,
jos ajoneuvoa ei voida luotettavasti yksilöi-
dä, ajoneuvon mahdollinen ajoneuvokohtai-
nen vero tai maksu on laiminlyöty tai liiken-
nevakuuttamisvelvollisuuden alaisen ajoneu-
von voimassa olevan liikennevakuutuksen
maksua ei ole suoritettu. Katsastus on kes-
keytettävä myös,  jos rekisteriotteeseen ja
ajoneuvorekisteriin merkityt ajoneuvon tek-
niset tiedot eivät ole oikeat, jolloin ajoneuvo
on lisäksi määrättävä esitettäväksi kuukau-
den kuluessa muutoskatsastukseen.

2. Katsastusta keskeyttämättä saadaan kui-
tenkin vuosikatsastuksessa oikaista auton
rekisteritietojen vähäinen, ilmeisesti rekiste-
röintikäsittelyssä syntynyt virhe, sekä korjata
sellaiset tiedot,  joiden muuttuminen ei 29
§:n mukaan edellytä muutoskatsastusta. 

3.  Katsastusta ei myöskään keskeytetä,
vaikka liikennevakuuttamisvelvollisuuden
alaisen ajoneuvon liikennevakuutusmaksu on
suorittamatta, jos tuomioistuin on päättänyt
aloittaa suorittamatta jättäjää koskevan sa-
neerausmenettelyn tai velkajärjestelyn.

4. Jos katsastustoimipaikka havaitsee auto-
verosta vapaan tai alennettuun veroon oikeu-
tetun ajoneuvon sellaiseksi, josta vero olisi
suoritettava, katsastustoimipaikan on ilmoi-
tettava asiasta veron maksuunpanijalle. Vas-
taavasti on meneteltävä, jos ajoneuvo, josta
on autoverolain (1482/1994)  nojalla pa-
lautettu veroa, on luovutettu muuhun kuin
autoverolaissa tarkoitettuun käyttöön.

36 §

Pakokaasupäästöjen tarkastus

1. Ottomoottorilla varustetulle autolle, joka
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on otettu käyttöön vuonna 1978 tai myö- keuksin. Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei
hemmin, sekä dieselmoottorilla varustetulle kuitenkaan tarvitse suorittaa kaksitahti-
autolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1980 moottorilla varustetulle tai moottoripetrolia
tai myöhemmin, suoritetaan pakokaasupääs- polttoaineena käyttävälle autolle. 
töjen tarkastus 34 §:n 3 momentissa mainitun 2. Ottomoottorilla varustettujen autojen pa-
direktiivin liitteessä II olevan 8.2 kohdan kokaasupäästöjen raja-arvot ovat seuraavat:
mukaisesti  tässä  pykälässä  säädetyin poik- 

ajoneuvon moottorityyppi ja joutokäynnillä vähintään 2000 rpm kierrosnopeudella
käyttöönottoaika

CO [%] HC [ppm] CO [%] HC [ppm] lambda 

ennen 1.10.1986 4,5 1 000 — — —

1.10.1986 tai sen jälkeen 3,5  600 — — —

vähäpäästöinen auto käyt- 0,5 100  0,3 100 1±0,03
töönottoajasta riippumatta

3. Jos auton valmistaja on ilmoittanut vähä- sekä O - ja O -luokan perävaunulle suorite-
päästöisen auton joutokäynnin hiilimonoksi- taan lisäksi ajoneuvohallintokeskuksen anta-
di- ja hiilivetypäästöjen ja korotetun jouto- man ohjeen mukainen laaja jarrutarkastus
käyntinopeuden lambdan raja-arvot 2 mo- yhdistelmän jarrujen sovittamiseksi ja jar-
mentin tavanomaisista raja-arvoista poik- rusuhteen määräämiseksi.
keavasti, raja-arvoina käytetään valmistajan 2. Katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneu-
ilmoittamia arvoja ja mittausmenetelmiä. von esitettäväksi jarrutarkastukseen määrää-

4. Jollei dieselkäyttöisen auton valmistaja mällään tavalla kuormattuna.
tai maahantuoja ole ilmoittanut tyyppihyväk-
synnässä tai tyyppikatsastuksessa savutuksen 38 §
raja-arvoa autossa käytetylle moottorille, ab-
sorptiokertoimen raja-arvona käytetään va- Katsastuksessa hyväksyminen ja
paasti hengittävälle  moottorille 2,5 m  ja hylkääminen-1

turboahtimella  varustetulle moottorille 3,0
m . Autolle, joka on otettu käyttöön ennen 1. Ajoneuvo on hyväksyttävä katsastukses--1

vuotta 1989 ja jota ei ole tyyppihyväksytty sa, jos siinä ei ole havaittu 34 §:n 3 momen-
ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen tissa mainitun direktiivin liitteessä II tarkoi-
vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä tetuissa hylkäysperusteissa mainittua vikaa
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä- tai puutetta eikä muissa tarkastuskohteissa
hentämisestä annetun neuvoston direktiivin ole ilmennyt liikenneturvallisuuden tai ym-
72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 mukaises- päristön kannalta merkittävää vikaa tai puu-
ti, valvonnan raja-arvona on kuitenkin 7,0 tetta. Ajoneuvo on myös hyväksyttävä, jos
Bosch-yksikköä. siinä todetusta viasta tai puutteesta aiheutuu

37 § puute on korjattavissa yksinkertaisella säätö-

Jarrujen tarkastus sia kohteita saa kuitenkin olla enintään kol-

1. Ajoneuvon jarrujen perustarkastus suori- viksi kohtuullisen ajan kuluessa.
tetaan 34 §:n 3 momentissa mainitun direk- 2. Jollei ajoneuvoa ole 1 momentissa sää-
tiivin  liitteessä  II olevan   1  kohdan  mu- detyn mukaisesti hyväksyttävä, se on hylät-
kaisesti. Lukkiutumattomin jarruin tai kuor- tävä katsastuksessa. Jos vika tai puute aiheut-
mituksen mukaan säätyvin jarruventtiilein taa välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle
varustetulle O - ja O -luokan perävaunun tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneu-3   4
vetoon varustetulle N -luokan ajoneuvolle vo on lisäksi määrättävä ajokieltoon. Merkit-3

3   4

vain vähäistä vaaraa tai haittaa ja vika tai

toimenpiteellä tai osan vaihtamisella. Tällai-

me. Viat ja puutteet on määrättävä korjatta-
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täväksi haitaksi ympäristölle katsotaan CO- 41 §
päästöjen yli 6,0 prosentin tai absorptioker-
toimen yli 4 m  taso. Puutteiden poistaminen ja katsastuksesta-1

39 §

Katsastuksen merkitseminen ja von viat ja puutteet, jota ei ole määrätty ajo-
tarkastuskortti kieltoon, on  korjattava mahdollisimman

1. Katsastuksen suorittamisesta tehdään teessä enintään kahden kuukauden ajan kat-
merkintä rekisteriotteeseen. Tarvittaessa sastuksessa hylkäämisestä.
määrätään puutteiden poistamisesta. Ajoneu- 2. Vuosikatsastuksessa hylätty ajoneuvo on
von hyväksymisestä tai mahdollisesta ajo- esitettävä korjattuna jälkitarkastukseen tai
kieltoon määräämisestä ilmoitetaan ajoneu- uuteen katsastukseen. Jollei ajoneuvoa kah-
vorekisteriin. den kuukauden kuluessa 31 §:n 1 momentis-

2. Ajoneuvon katsastuksesta laaditaan tar- sa tai 32 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun
kastuskortti, johon merkitään vähintään 34 määräajan päättymisestä voida hyväksyä, ei
§:n 3 momentissa mainitun direktiivin liit- sitä saa enää käyttää liikenteessä.
teessä II mainitut tarkastuskohteet pääluokit- 3. Ajoneuvon rekisteriotteeseen on tehtävä
tain ja niissä mahdollisesti havaitut viat ja merkintä katsastuksessa hyväksymisestä, kat-
puutteet. Tarkastuskorttiin merkitään ajoneu- sastuksen hyväksyneestä katsastustoimipai-
von hyväksyminen tai hylkääminen katsas- kasta  sekä hyväksymisen päivämäärästä.
tuksessa taikka katsastuksen keskeyttäminen. Katsastuksen suorittaneen henkilön on alle-
Lisäksi tarkastuskorttiin merkitään ajoneuvo- kirjoitettava tiedot. Ne ilmoitetaan myös ajo-
hallintokeskuksen erikseen määräämät tiedot. neuvorekisteriin. Lisäksi rekisteriotteeseen
Ajoneuvon katsastukseen esittäneelle anne- merkitään mahdolliset 38 §:n 1 momentissa
taan tarkastuskortin kaksoiskappale tai kat- tarkoitetut viat ja puutteet sekä päivämäärä,
sastuksen sisältöä vastaava tarkastuskortti. johon mennessä ne on poistettava.

40 §

Ajokielto vetokytkimen tarkastuksen suorittaja

1. Katsastuksessa hylättyä ja ajokieltoon 1. Autokorjaamo tai muu paikka (tarkas-
määrättyä ajoneuvoa ei saa käyttää liiken- tuspaikka), jolla on käytettävissään riittävä
teessä ennen kuin vika tai puute on korjattu tarkastuslaitteisto ja asiantunteva henkilöstö
ja ajoneuvo on 38 §:n 1 momentin mukaises- tarkastuksen suorittamiseksi, saa 2 momen-
ti hyväksytty jälkitarkastuksessa, uudessa tissa säädetyin edellytyksin suorittaa:
vuosikatsastuksessa tai rekisteröintikatsas- a) pakokaasupäästöjen tarkastuksen;
tuksessa. Katsastustoimipaikka voi kuitenkin b) ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän pai-
antaa todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon neilmajarrujen suorituskyvyn ja jarrutehon
kuljettamiseen lähimpään paikkaan, jossa tarkastuksen sekä siihen kuuluvan jarrujen
korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suo- yhteensovittamisen tarkastuksen; ja
rittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen kat- c) perävaunun vetokytkimen tarkastuksen.
sastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, 2. Pakokaasupäästöjen ja vetokytkimen tar-
minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kastuspaikan on tehtävä ennen toiminnan
kuinka kauan todistus on voimassa. aloittamista ilmoitus ajoneuvohallintokes-

2. Ajokielto osoitetaan tarralla, jonka ajo- kukselle, joka valvoo tarkastusten suoritta-
neuvon katsastaja kiinnittää tuulilasiin tai mista. Edellä 1 momentin b kohdassa tarkoi-
muuhun helposti havaittavaan paikkaan. tetun tarkastuksen saa suorittaa vain tarkas-
Ajokieltoa ja sen poistamista koskeva mer- tuspaikka, joka on liikennetarvikkeiden asen-
kintä kirjoitetaan rekisteriotteeseen ja ilmoi- nus- ja korjausluvan ehdoista annetun liiken-
tetaan ajoneuvorekisteriin. neministeriön päätöksen (817/1992) 3 §:ssä

3. Tarraa tai lipuketta ei saa poistaa ennen tarkoitettu A-luvan haltija.
kuin ajoneuvo on katsastuksessa hyväksytty. 3. Ajoneuvohallintokeskus voi  kieltää tar-

tehtävät merkinnät

1. Sellaisen katsastuksessa hylätyn ajoneu-

pian. Tällaista ajoneuvoa saa käyttää liiken-

46 b §

Pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen ja
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kastuspaikan antamien todistusten hyväksy- kuitenkin jo 1 päivästä syyskuuta 1998 so-
misen, jos mittauksia ei suoriteta asianmu- veltaa vuoden 1999 vuosikatsastuksiin.
kaisesti tai mittalaitteiden huolto ja mitta- 3. Vuoden 1998 loppuun vuoden 1998
tarkkuuden tarkastus on laiminlyöty. vuosikatsastuksiin sovelletaan 28 päivänä

4. Edellä 1 momentissa tarkoitetusta tar- helmikuuta 1998 voimassa olleen asetuksen
kastuksesta on annettava tarkastuksen tulok- 31—34 §:n sekä 43 §:n 1 ja 2 momentin
sen osoittava allekirjoitettu ja nimen selven- säännöksiä. Näitä säännöksiä sovelletaan
nyksellä varustettu todistus esitettäväksi kat- lisäksi tammikuun 1999 loppuun sellaisten
sastuksessa. Todistuksessa on lisäksi oltava autojen vuoden 1998 vuosikatsastuksiin, joi-
vähintään ajoneuvon yksilöintitiedot, tiedot den rekisteritunnuksen viimeinen numero on
tarkastuspaikasta sekä päiväys ja mittaajan 9, ja helmikuun 1999 loppuun sellaisten au-
allekirjoitus. Pakokaasupäästöjen tarkastuk- tojen vuoden 1998 vuosikatsastuksiin, joiden
sesta on ilmoitettava myös mittauksessa käy- rekisteritunnuksen viimeinen numero on 0.
tetyt käyntinopeudet. Jos pakokaasupäästöjen 4. Jos 31 §:n 1 momentin a—d kohdassa
tai paineilmajarrujen tarkastuksen suorittami- tarkoitetun auton rekisteriotteeseen merkitty
sesta on kulunut enemmän kuin kolme kuu- käyttöönottopäivä on tammi-kesäkuussa, so-
kautta tai sitä ei ole suoritettu lainkaan, tar- velletaan vuoden 1999 vuosikatsastukseen
kastus suoritetaan katsastuksen yhteydessä. seuraavan taulukon mukaista katsastusaika-

5. Katsastuksessa voidaan suorittaa pako- järjestelmää:
kaasupäästöjen mittauksia tai paineilmajarru-
jen tarkastuksia tarkastuspaikan mittausten
tai tarkastusten oikeellisuuden toteamiseksi,
jolloin katsastuksessa suoritettu mittaus on
ratkaiseva. Katsastuksessa voidaan tutkia
myös perävaunun vetokytkimen toimintakel-
poisuus.

———
1. Tämä asetus tulee 2 momentissa sääde-

tyin poikkeuksin voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 1998. Sitä  sovelletaan, jollei 2—6
momentista muuta johdu, katsastuksiin, jotka
aloitetaan asetuksen tultua voimaan.

2. Asetuksen 31—33 § sekä 41 §:n 1 ja 2
momentti tulevat voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 1999. Asetuksen 31 §:n 1 momentin
a—d kohtaa ja 32 §:n 1 momenttia voidaan 

rekisteri- käyttöön- vuoden 1999
tunnuksen ottopäivä vuosikatsas-
viimeinen tusaika
numero

6 tammi-helmikuu tammi-huhtikuu
7 tammi-maaliskuu helmi-toukokuu
8 tammi-huhtikuu maalis-kesäkuu
9 tammi-toukokuu huhti-heinäkuu
0 tammi-kesäkuu touko-elokuu

5. Jos ajoneuvon vuoden 1999 vuosikat-
sastus on aloitettu vuonna 1998 tai jo suori-
tettu, ajoneuvoa ei tarvitse esittää vuosikat-
sastukseen vuonna 1999.

6. Ennen vuotta 1960 käyttöön otettuja
museoajoneuvoja  ei tarvitse katsastaa vuon-
na 1999.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Matti Aura


