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Katsastustoimipaikan tilat ja laitteet 
TRAFICOM/94445/03.04.03.00/2019  

Määräyksen tausta ja säädösperusta 

Liikenteen turvallisuusvirasto on 18 päivänä toukokuuta 2018 antanut määräyksen 

katsastustoimipaikan tilat ja laitteet (TRAFI/191268/03.04.03.00/2018). Määräyk-

sellä Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut laissa ajoneuvojen katsastustoimin-

nasta (957/2013) 22 § ja 25 § tarkoitetut tarkemmat määräykset katsastustoimipai-

kan tiloista ja laitteista.  

Tämän määräyshankkeen tarkoituksena on antaa uusi määräys katsastustoimipai-

kan tiloista ja laitteista, joka kumoaa 18.5.2018 annetun määräyksen 

(TRAFI/191268/03.04.03.00/2018). Määräyksen tarkoituksena on yhtenäistää ja 

selkeyttää katsastustoimipaikkojen tiloille ja laitteille asetetut vaatimukset.  

Määräyksen valmistelu 

Määräys on valmisteltu Liikenne- ja viestintävirastossa. Määräyksen valmistelussa on 

erityisesti otettu huomioon katsastuksen ohjeistusta ja valvontaa hoitavien Liikenne- 

ja viestintäviraston virkamiesten ja katsastusalalla toimivien sidosryhmien näkemyk-

set muutostarpeista. Liikenteen turvallisuusvirasto on esitellyt määräystä mää-

räyshankkeen edetessä katsastuksen laatutyöryhmän jäsenille. 

Liikenne- ja viestintävirasto on 11.6.2019 pyytänyt lausuntoja luonnoksesta Lii-

kenne- ja viestintäviraston määräykseksi Katsastustoimipaikan tilat ja laitteet.  

Lausuntoaika on ollut 29.7.2019 saakka. Lausuntopyyntö on julkaistu Liikenne- ja 

viestintäviraston internet-sivuilla ja määräyksestä on pyydetty erikseen lausuntoa 

sidosryhmiltä.  

Määräys on ilmoitettu ennakkoon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 

2015/1535 mukaisesti. 

Arvio määräyksen vaikutuksista 

Määräyksellä voidaan madaltaa katsastustoiminnan aloittamisen kynnystä pienem-

pien alkupääomakustannusten myötä. Määräys mahdollistaa katsastustoimipaikan ti-

lojen ja laitteiden hankkimisen katsastettavia ajoneuvoja koskevien vaatimusten mu-

kaisesti. Riskinä on, että tietyn kokoisten tai tiettyyn ajoneuvoluokkaan kuuluvien 

ajoneuvojen katsastamiseen tarkoitetut katsastuspaikat vähenevät, koska niiden 

katsastamiseen vaadittavat tilat ja laitteet kasvattavat toiminnan kustannuksia.  

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

Määräyksessä laitevaatimukset on jaoteltu sekä kevyen että raskaan kaluston 

osalta kaikissa katsastuksissa vaadittaviin laitteisiin, erikoiskatsastuksissa vaaditta-

viin laitteisiin ja ajoneuvoluokkakohtaisesti vaadittaviin laitteisiin.   

Yksityiskohtaisissa perusteluissa on selostettu määräyksen muutokset nykyiseen 

määräykseen verrattuna. Kohdassa 1 tarkennetaan kohdissa 3.1 ja 4.1 lueteltujen 

tarkastusvälineiden vaadintaa ainoastaan sellaisilta katsastustoimipaikoilta jotka 

suorittavat sellaisten ajoneuvojen katsastuksia joissa kyseiset työvälineet tarvitaan. 

Muutos koskee tiettyjen autojen ja perävaunujen tarkastuksissa tarvittavia erikois-

työkaluja ja kevyen kaluston katsastuksissa edellytettyä heilahduksenvaimentimien 

testauslaitetta.  
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Kohdassa 1.1 määritellään määräyksessä käytettävät termit: erikoiskatsastus, liiku-

teltava testausyksikkö ja nostolaite. Kohdassa myös selvennetään määräyksen vel-

voittavan myös tarkastuspaikkoja, niiltä osin kuin ne suorittavat katsastukseen kuu-

luvia tarkastuksen osia. Samaan kohtaan lisätään kielto käyttää määräyksessä vaa-

dituissa laitteissa lisäosia, joiden käytön valmistaja on kieltänyt, sekä kielletään sel-

laisten muutosten tekeminen laitteisiin, jotka valmistaja on kieltänyt. 

 

Kohdassa 2.1 kevennetään aiempaa katsastustilojen kokovaatimusta muuttamalla 

vaatimus katsastettavien ajoneuvojen kokoon sidotuksi. Määräyksessä määrätään 

minimivaatimus työtilalle katsastuksen suorittamista varten. Ajoneuvon ympärille 

vaadittavaa vähintään yhden metrin työtilaa rajoittavina ei pidetä esimerkiksi raken-

nuksen kantavia pilareita tai -tolppia, ajoneuvonostimen pilareita, käyttöpaneelia, 

varuste- tai työkalukaappia taikka toista ajoneuvonostinta.  

 

Lisäksi Kohdassa 2.1 kevennetään sisätilavaatimusta vastaamaan nykyistä käytän-

töä siten, että tietyt tarkastuksen osat voi suorittaa myös ulkona. Koska kevyiden 

kuorma-autojen rakenne ei poikkea merkittävästi suurten pakettiautojen raken-

teesta, on näiden tarkastusten suorittaminen kevyiden ajoneuvojen tilavaatimuk-

silla perusteltua. Näitä ajoneuvoja on rekisterissä merkittävä määrä, joten näiden 

katsastukseen soveltuvien toimipaikkojen määrän rajoittaminen ei ole tarkoituksen-

mukaista. Suuremmat kuorma-autot ovat pääsääntöisesti varustettuja paineilma-

jarruin, joten lievennyksen rajaaminen jarrujärjestelmän perusteella on perusteltua.  

Kohdassa 2.1. määrätään, että tarkastuskuilun syvyyden tai ajosiltanostimen nos-

tokorkeuden on oltava vähintään 1,3 metriä. Ajosiltanostimen nostokorkeudella tar-

koitetaan korkeutta, joka tulee jäädä maan, lattian tai muun alapohjarakenteen ja 

ajosiltanostimen väliseksi työskentelykorkeudeksi ajoneuvon ollessa nostettuna 

ajosiltanostimelle. Tämä koskee myös kohdassa 2.2 tarkoitettuja katsastustoimi-

paikkoja. 

Kohdassa 2.2 kevennetään aiempaa katsastustilojen kokovaatimusta muuttamalla 

vaatimus katsastettavien ajoneuvojen kokoon sidotuksi. Määräyksessä määrätään 

minimivaatimus työtilalle katsastuksen suorittamista varten. Ajoneuvon sivuille 

vaadittavaa vähintään 1,2 metrin sekä ajoneuvon eteen ja taakse vaadittavaa vä-

hintään 1,0 metrin työtilaa rajoittavina ei pidetä esimerkiksi rakennuksen kantavia 

pilareita tai -tolppia, ajoneuvonostimen pilareita, käyttöpaneelia taikka varuste- tai 

työkalukaappia. Lisäksi sisätilavaatimusta kevennetään vastaamaan nykyistä käy-

täntöä siten, että tietyt tarkastuksen osat voi suorittaa myös ulkona.  

Kohdassa 2.3 tarkoitetaan yhdellä paikalla esimerkiksi samaa pihapiiriä tai samaan 

pihapiiriin kuuluvia rakennuksia.  

 

Kohdassa 3.1 tarkennetaan rengas- tai asennusraudan vaatimusta muuttamalla vaa-

dittava vähimmäismitta 500 millimetrin raja-arvoon. Alle 500 millimetriä pitkällä rau-

dalla ei ole mahdollista tarkastaa riittävällä tarkkuudella esimerkiksi akseliston laa-

kerointia. Käytännössä lähes kaikilla toimipaikoilla on käytössään alumiininen 0,7 

metriä pitkä rengas- tai asennusrauta.  

 

Kohdassa 3.1 muutetaan jarrulevyjen paksuuden mittaamiseen käytettävän laitteen 

vaatimuksiin vaatimus jarrulevyjen paikallaanolosta muotoon: rakenteita purka-

matta. Tällä pyritään selventämään katsastuksessa tehtävän tarkastamisen luon-

netta ja siinä vaadittavien työvälineiden ominaisuuksia. 

 

Kohdassa 3.1 määrätään, että kevyiden ajoneuvojen katsastuksia suorittavalla kat-

sastustoimipaikalla on oltava vähintään tarvittava määrä käsi- tai otsavalaisimia. 

Tarvittavaksi määräksi käsi- tai otsavalaisimia katsotaan katsastustoimipaikalla tar-

kastusta suorittavien henkilöiden lukumäärää vastaava määrä valaisimia. Tämä kos-

kee myös kohdassa 4.1 tarkoitettuja katsastustoimipaikkoja.  
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Kohdassa 3.2 tarkoitettu pyörä voi olla myös paripyörä. Kohdassa mahdollistettaisiin 

myös kevyen kaluston erikoiskatsastuksissa vaadittavan vaa´an sijaitseminen mak-

simissaan 4,0 kilometrin etäisyydellä linnuntietä mitattuna entisen 2,0 kilometrin 

etäisyysvaatimuksen sijaan. 

 

Kohdassa 3.2 määrätään, että käytettäessä pyörien alle asetettavia erillisiä vaakayk-

siköitä ajoneuvoa punnittaessa, tulee käyttää apulevyjä ajoneuvon saamiseksi vaa-

katasoon. Esimerkiksi oven viereen sijoitetut erilliset vaakayksiköt eivät ole poik-

keuksetta vaakatasossa tilan kallistuksista johtuen, joten tällöin tulee käyttää apule-

vyjä ajoneuvon saamiseksi vaakatasoon.  

 

Kohdassa 4.1 poistetaan vaatimus 10 metrin mitasta, koska 30 metrin mitalla voi-

daan suorittaa kaikki katsastuksessa tarvittavat mittaukset riittävällä tarkkuudella. 

Lisäksi muutetaan rengasrautavaatimus vähintään 1,0 metrin mittaisen vääntö-

raudan vaatimukseksi. Yhden metrin mittainen vääntörauta tarvitaan muun muassa 

jousitappien ja akselistojen laakerointien tarkastamiseen vääntämällä. Lyhyemmällä 

raudalla ei saavuteta riittävää voimaa tarkastamisten suorittamiseen.  

 

Kohdassa 4.2 mahdollistetaan myös raskaan kaluston erikoiskatsastuksissa vaadit-

tavan vaa´an sijaitseminen maksimissaan 4,0 kilometrin etäisyydellä linnuntietä mi-

tattuna entisen 2,0 kilometrin etäisyysvaatimuksen sijaan. 

 

Kohdassa 5 muutetaan ajoneuvoluokkakohtaiset laitevaatimukset direktiivinkaltai-

seen taulukkomuotoon luettavuuden helpottamiseksi. Kohdassa 4 nelivetoisten ajo-

neuvojen tarkastamiseen hyväksyttävän rullajarrudynamometrin soveltuvuudella 

tarkoitetaan dynamometriä, joka joko pyörittää renkaita vastakkaisiin suuntiin; pyö-

rittää yhtä rengasta kerrallaan tai; joka on varustettu vapaan akselin apurullilla.  

 

Kohdassa 6 laitteiden kalibrointivälit muutetaan vastaamaan direktiivin minimivaati-

muksia. Muutos tarkoittaa käytännössä aiempaa harvempaa kalibrointiväliä jarrudy-

namometreille ja painelähettimille ja äänentason mittalaitteille. Kalibroinnin suorit-

tajaa koskevaa vaatimusta selvennetään siten, että kalibroinnin suorittajan ei tar-

vitse olla akkreditoitu toimija, ellei Euroopan Unionin lainsäädännöstä muuta johdu. 

 

Kohdassa 7.1 mahdollistetaan laajemmin ajoneuvojen rekisteröinti-, muutos- tai kyt-

kentäkatsastus toimipaikan ulkopuolella. Jatkossa toimipaikan ulkopuolella voidaan 

suorittaa rekisteröinti, muutos- tai kytkentäkatsastukset ajoneuvoille, joiden raken-

teellinen nopeus on alle 40km/h, aiemmasta 30km/h raja-arvosta poiketen. Tällä 

mahdollistetaan nykyisten pyöräkuormaajien katsastaminen ilman velvoitetta siirtää 

niitä katsastustoimipaikalle. Samassa kohdassa mahdollistetaan myös toimipaikan 

ulkopuolella tehtävä määräaikaiskatsastus sellaisille erikoiskuljetusajoneuvoille, joi-

den mitat ylittävät tieliikennelaissa (729/2018) tai ajoneuvojen käytöstä tiellä anne-

tussa asetuksessa (1257/1992) määritellyt enimmäismitat, joiden omamassa ylittää 

tieliikenteelle yleisesti sallitut massat, tai joita ei muutoinkaan kokonsa tai raken-

teensa vuoksi olisi mahdollista tarkistaa katsastustoimipaikan sisätiloissa.   

 

Tietosuojavaatimuksia koskeva kappale on poistettu, koska tietosuoja määrittyy mui-

den yritystoimintaa koskevien pakottavien säädösten mukaisesti.  

 

Kohdassa 8 siirtymäsäännöksiin lisätään katsastusluvan laajuuden muuttumatto-

muuteen sidottu siirtymäaika laitteiden osalta 31.12.2024 ja tilojen osalta 1.7.2029 

saakka. 

 

Määräyksen aikataulu 

Määräys tulee voimaan 1.11.2019. 



4 (4) 

 

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

Määräyksestä viestiminen 

Hankkeen aloittamisesta ja määräyshankepäätöksen hyväksymisestä on tiedotettu 

(silloisen) Liikenteen turvallisuusviraston verkkosivuilla sekä sähköpostitse tieliiken-

teen määräysvalmistelun tiedotuslistalle ilmoittautuneille. Valmis määräys julkais-

taan Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla ja Finlexissä. Määräyksen antami-

sesta tiedotetaan Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla ja myös erikseen si-

dosryhmille. 


