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ALKOLUKON TEKNINEN TOIMINTA 
 

 

1 YLEISTÄ 

 

1.1 Soveltamisala 

 

Tätä määräystä sovelletaan alkolukkolaitteiden tekniseen toimintaan alkolukkolaissa 

(730/2016) määritellyissä käyttötarkoituksissa. 

 

1.2 Määritelmät 

 

Sen lisäksi, mitä alkolukkolain määritelmiä koskevassa 2 §:ssä säädetään, tässä määräyksessä 

tarkoitetaan: 

 

puhalluksella alkolukon näyteyksikköön annettavaa uloshengitysilmanäytettä; 

 

koulu- ja päivähoitokuljetuksella alkolukkolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua kuljetusta.  

 

2 ALKOLUKON TEKNINEN TOIMINTA 

 

2.1 Yleiset vaatimukset 

 

Alkolukon on lukkiuduttava liiallisen alkoholipitoisuuden vuoksi hylätyn puhalluksen jälkeen. 

Ensimmäisellä kerralla alkolukon on lukkiuduttava 5 minuutiksi ja toisesta puhalluksesta lähti-

en 15 minuutiksi kerrallaan, kunnes hyväksytty puhallus annetaan. 

 

Alkolukon on estettävä auton käynnistyminen, jos alkolukon kalibrointia ei suoriteta 7 päivän 

kuluessa kalibrointivälin päättymisestä lukien. 

 

2.2 Alkolukolla valvottu ajo-oikeus 

Alkolukon puhallukseksi hyväksymä vähimmäisilmamäärä voidaan lääkärintodistuksella laskea 

1,0 litrasta enintään 0,8 litraan. 

Hyväksytyn puhalluksen jälkeen on oltava 5 minuuttia aikaa käynnistää ajoneuvo.  

Moottorin sammuttamisen jälkeen ajoneuvo on voitava 5 minuutin kuluessa käynnistää uudel-
leen ilman, että alkolukko vaatii uutta puhallusta. 
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Alkolukon on satunnaisesti ajon aikana vaadittava uusia puhalluksia. Ensimmäistä puhallusta 

alkolukon on vaadittava 5–10 minuutin kuluttua ajoneuvon käynnistämisestä ja tämän jälkeen 
30–45 minuutin välein. Kuljettajalla on oltava 6 minuuttia aikaa antaa puhallus. 

Jos alkoholipitoisuus ylittää sallitun raja-arvon ajon aikana vaaditussa puhalluksessa, alkolukko 

ei milloinkaan saa sammuttaa ajoneuvon käynnissä olevaa moottoria. Jos kuljettaja ei määrä-

tyssä ajassa puhalla alkolukkoon tai puhallus sisältää alkoholia yli sallitun raja-arvon, alkolu-

kon tulee kytkeä ajoneuvon äänimerkinantolaite päälle.  

2.3 Alkolukko koulu- ja päivähoitokuljetuksissa 

Alkolukko on säädettävä siten, että hyväksytyn puhalluksen jälkeen on enintään 20 minuuttia 

aikaa käynnistää ajoneuvo. Moottorin sammuttamisen jälkeen ajoneuvo on voitava käynnistää 
uudelleen enintään 20 minuutin ajan ilman, että alkolukko vaatii uutta puhallusta. 

3 VOIMAANTULO  

 

Tämä määräys tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2016. 

 

Ennen tämän määräyksen voimaantuloa alkaneisiin alkolukolla valvottuihin ajo-oikeuksiin 

sovelletaan alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(474/2008) säännöksiä alkolukon teknisestä toiminnasta. 

 

Ennen tämän määräyksen voimaantuloa asennettuihin koulu- ja päivähoitokuljetuksissa käy-

tettäviin alkolukkoihin sovelletaan alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa anne-

tun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (405/2011) säännöksiä alkolukon teknisestä 

toiminnasta. 

 

Tätä määräystä sovelletaan sellaisiin terveysperustein alkolukkoehdolla myönnettävässä ajo-

oikeudessa käytettäviin alkolukkoihin, jotka on asennettu tämän määräyksen voimaantulon 

jälkeen. 
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