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I OSA
AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ
TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

———————————————————————————
Vaatimus,
järjestelmä,
osa tai
erillinen
tekninen
yksikkö

Perusdirektiivi Vastaa- Ajoneuvo tai EY-asetus va Eluokat,
sääntö joita
vaatimus
koskee

20. Valaisimien ja merkkivalolaitteiden
asennus48

76/756/ETY

- muutosdirektiivit

48

M, N, O

Voimaantulopäivä
Tyyppihyväksyntävaatimus
uudelle
ajoneuvotyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

M1-luokka:
1.10.1998

M1-luokka:
1.10.2000

Vaatimus direktiiviä,
EY-asetusta tai E-sääntöä
vastaamisesta
uudelle
ajoneuvotyypille

ensi kertaa
käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

1993

- 83/276/ETY
- 80/233/ETY
- 82/244/ETY
- 84/8/ETY
- 89/278/ETY

1.10.1994

- 91/663/ETY
- 97/28/EY
-2007/35/EY48a

1.10.1998

1.10.2000

N2-, N3-, O3ja O4luokka:
10.7.2011

———————————————————————————
—————————
48
a) Direktiivin 76/756/ETY ja E-säännön n:o 48 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja
heijastimien lisäksi vaaditaan:
i) taksiliikenteeseen käytettävässä M1-luokan ajoneuvossa auton laatua osoittava tunnusvalaisin
(vaatimukset: ks. 25 §);
ii) luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa edessä ainakin
linjan päätepisteen osoittava valaistu kilpi (vaatimukset: ks. 26 §); paikallis- ja lähiliikenteeseen
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käytettävässä autossa riittää kuitenkin linjanumeron osoittava valaistu kilpi, joka tällöin tulee olla myös
auton takana;
iii) hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa ja sellaisessa maidonkuljetusautossa, joka joudutaan
pysäyttämään tien vasemmalle puolelle, vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin (vaatimukset: ks. II
osa, 4 kohta);
iv) hälytysautossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin (vaatimukset: ks. II osa, 4 kohta);
v) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman
rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.
b) Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä direktiivissä sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:
i) lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja
lisäetuvalaisimet;
ii) poliisiautossa ja poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen virkatehtävissä olevassa autossa vilkkuva
sininen varoitusvalaisin (vaatimukset: ks. II osa, 4 kohta) ja enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen
vilkkuva pysäytysvalaisin (vaatimukset: ks. 27 §) sekä korin tai ohjaamon katolla merkinnällä
”POLIISI” tai ”POLIS” taikka tullia tai rajavartiolaitosta osoittavalla tunnuksella varustettu sininen
valaistu kilpi (vaatimukset: ks. 26 §);
iii) hälytysajoneuvona käytettävässä autossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä
autossa, tiepalveluautossa ja, milloin muuta erityistä syytä on, Ajoneuvohallintokeskuksen luvalla
muussakin autossa ruskeankeltainen vilkkuva varoitusvalaisin (vaatimukset: ks. II osa, 4 kohta);
iv) tiepalveluautossa ja ensiaputoimintaan käytettävässä autossa sen laatua osoittava tunnusvalaisin
(käyttöoikeus ja vaatimukset: ks. 29 §);
v) M-luokan pelastus-, sairas- ja huoltoautossa, muussa erikoistarkoitukseen käytettävässä M-luokan
ajoneuvossa ja poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevassa autossa sekä N- ja Oluokan ajoneuvossa kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja
apuvalaisimet;
vi) N2- ja N3-luokan ajoneuvossa kuljetusyrityksen, kuljetuksen ostajan tai auton omistajan nimen
taikka linjan päätepaikkakuntien nimet osoittavan kilven sekä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen
käytettävässä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa sivulla linjanumeron ja edessä auton täynnä olemista
osoittavan kilven valaisimet (vaatimukset: ks. 26 §);
vii) M2-, M3-, N1-, O2-luokan ajoneuvossa sivuille ja taakse näkyvät heijastavat nauhamaiset merkinnät
tai ääriviivamerkinnät sekä M2-, M3-, N-, O2-, O3- ja O4-luokan ajoneuvossa heijastavat mainokset
(vaatimukset: ks. II osa, 8 kohta);
viii) erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa tai perävaunussa taikka sen kuormassa erikseen määrätyt
valaisimet ja heijastimet;
ix) Venäjälle suuntautuvassa kansainvälisessä liikenteessä perävaunun vetoon käytettävässä N2- ja N3luokan ajoneuvossa enintään kolme tunnusvalaisinta (vaatimukset: ks. 28 §).
c) Edellä a ja b kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja
suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä tässä tarkoitetussa direktiivissä tai E-säännössä
säädetään.
d) Lumen aurausta suorittavan auton lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta ja lisäetuvalaisimet saa asentaa
sellaiselle korkeudelle kuin olosuhteet vaativat, lähivalaisimet kuitenkin niin suunnattuina, etteivät ne
tarpeettomasti häiritse vastaantulijoita. Lisälähivalaisimien virtapiiri on varustettava sellaiseen paikkaan
sijoitetulla kytkimellä, ettei varsinaisia lähivaloja voida ajon aikana vaihtaa lisälähivaloiksi tai
päinvastoin.
48a
Yhtenäinen ääriviivamerkintä takana on pakollinen N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvolle, jonka
leveys on yli 2 100 mm. Osittainen ääriviivamerkintä sivuilla on pakollinen N2-, N3-, O3- ja O4-luokan
ajoneuvolle, jonka pituus on yli 6 000 mm. Perävaunun osalta pituuteen luetaan mukaan sen vetoaisa.
Osittaisen ääriviivamerkinnän tilalla saa olla yhtenäinen ääriviivamerkintä. N2-luokan ajoneuvon osalta
ääriviivamerkinnän pakollisuus koskee vain ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on vähintään 7,5 tonnia.
Ääriviivamerkinnän pakollisuus ei koske N2- ja N3-luokan ajoneuvoja, jotka ovat ilman kori- tai
lavarakenteita tai keskeneräisiä eikä puoliperävaunun vetoautoa. Niissä N2-, N3-, O3- ja O4-luokan
ajoneuvoissa, joissa ääriviivamerkintä ei ole pakollinen, sallitaan nauhamaiset merkinnät tai
ääriviivamerkinnät. Jos puoliperävaunun vetoautoon asennetaan valinnaisena heijastavat merkinnät, ne
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tulee sijoittaa ainakin ajoneuvon ohjaamoon. Jos ajoneuvojen muoto, rakenne, muotoilu tai
toiminnalliset vaatimukset kuitenkin estävät pakollisen ääriviivamerkinnän, tulee ajoneuvoissa käyttää
nauhamaista merkintää. Ajoneuvossa ei saa käyttää taaksepäin suunnattuja valkoisia heijastavia
merkintöjä.
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

II OSA

E-SÄÄNTÖJÄ VASTAAVIEN AJONEUVOJEN, JÄRJESTELMIEN OSIEN JA
ERILLISTEN TEKNISTEN YKSIKÖIDEN TUNNUSTAMINEN JA
HYVÄKSYNTÄVAATIMUKSET

————————————————————————————
Vaatimus, järjestelmä,
osa tai erillinen
tekninen yksikkö

E- sääntö Ajoneuvoluokat, Voimaantulopäivä
joita vaatimus
koskee
Tyyppihyväksyntävaatimus

uudelle
ensi kertaa
ajoneuvotyypille käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle
8. Heijastavat
ääriviivamerkinnät ja
mainokset

1043

Vaatimus E-sääntöä
vastaamisesta
uudelle
ensi kertaa
ajoneuvotyypille käyttöön
otettavalle
ajoneuvolle

M2, M3, N, O2,
O3, O4

————————————————————————————

_____________________________
3

a) Heijastavan nauhamaisen merkinnän tai ääriviivamerkinnän tulee olla 50-60 mm leveä.

b) Heijastava mainos tulee sijoittaa ajoneuvon sivuille yhtenäisen ääriviivamerkinnän sisään eikä
mainos saa heikentää yhtenäisen ääriviivamerkinnän eikä valaisinten tai heijastimien toimintaa.
Mainokset tulee toteuttaa E-säännössä n:o 104 tarkoitetuilla D- tai E-luokan heijastusmateriaaleilla.
Mainoksessa saa olla enintään 15 kirjainta tai numeroa. Kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla
vähintään 0,30 metriä ja enintään 1,00 metriä. D-luokan heijastusmateriaalilla toteutetun mainoksen
pinta-ala saa olla enintään 2,0 m2. N1- ja O2-luokan ajoneuvon sivulle saa sijoittaa yhtenäisen
ääriviivamerkinnän sisään mainoksen, jos ajoneuvon pituus on vähintään 6 000 mm. N1- ja O2-luokan
ajoneuvon heijastava mainos tulee toteuttaa E-luokan heijastusmateriaalilla.
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