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A s e t u s

N:o 902

ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

Liikenneministerin esittelystä
muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun ase-

tuksen (1256/1992) 32 a, 32 b, 39—41, 43, 44, 48, 49, 53 a, 53 b, 56, 57, 60, 64, 66, 71,
72, 74, 75, 77, 79, 86, 87, 92, 93, 96, 101, 104 a, 155, 158, 169—171, 173, 177, 178, 197,
207, 217 a, 218, 223, 225—228, 230—232, 234, 251—254, 256, 262—264 ja 266 §,

sellaisina kuin niistä ovat 32 a § asetuksissa 849/1995, 143/1996 ja 671/1997, 32 b § ase-
tuksessa 773/1994 ja mainitussa asetuksessa 143/1996, 39 § osaksi mainitussa asetuksessa
773/1994 ja asetuksessa 1372/1996, 40, 87 ja 232 § asetuksessa 267/1996, 41 § osaksi ase-
tuksissa 1122/1994 ja 965/1996, 43 ja 226 § mainitussa asetuksessa 671/1997, 44 § maini-
tuissa asetuksissa 965/1996 ja 671/1997, 48 § asetuksessa 338/1996 ja mainitussa asetukses-
sa 965/1996, 49, 53 a ja 53 b § viimeksi mainitussa asetuksessa, 56 § osaksi asetuksessa
1413/1995, 57 § mainituissa asetuksissa 773/1994 ja 849/1995, 60, 64 ja 66 § mainitussa
asetuksessa 1372/1996, 71 § osaksi mainituissa asetuksissa 773/1994, 849/1995 ja 965/1996,
72 § mainitussa asetuksessa 849/1995, 74 ja 225 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa,
101 ja 218 § osaksi mainitussa asetuksessa 965/1996, 104 a § asetuksessa 450/1997, 178,
252 ja 263 § osaksi mainitussa asetuksessa 267/1996, 207 § osaksi asetuksessa 530/1993,
217 a § mainituissa asetuksissa 773/1994 ja 671/1997 sekä 223 § osaksi viimeksi mainitussa
asetuksessa ja mainitussa asetuksessa 849/1995, ja

lisätään asetukseen uusi 32 c—32 e, 39 a, 64 a, 64 b, 92 a ja 234 a § seuraavasti:

Komission direktiivi 96/63/EY; EYVL N:o L 253, 5.10.1996, s. 13, komission direktiivi 96/64/EY; EYVL N:o L
258, 11.10.1996, s. 26, komission direktiivi 97/19/EY; EYVL N:o L 125, 16.5.1997, s. 1, komission direktiivi
97/20/EY; EYVL N:o L 125, 16.5.1997, s. 21, komission direktiivi 97/21/EY; EYVL N:o L 125, 16.5.1997, s. 31,
komission direktiivi 97/28/EY; EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 1, komission direktiivi 97/29/EY; EYVL N:o L 171,
30.6.1997, s. 11, komission direktiivi 97/30/EY; EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 25, komission direktiivi 97/31/EY;
EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 49, komission direktiivi 97/32/EY; EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 63, komission
direktiivi 97/39/EY; EYVL N:o L 177, 5.7.1997, s. 15.
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32 a §

Valmistajan kilpi

1. Autoon ja sen perävaunuun, kaksi- ja
kolmipyöräiseen moottoriajoneuvoon sekä
traktoriin on kiinnitettävä valmistajan kilpi
lujasti selvästi näkyvään ja helposti luokse-
päästävään paikkaan ajoneuvon sellaiseen
osaan, jota ei yleensä vaihdeta ajoneuvon
käytön aikana.

2. Jos ajoneuvoa muutetaan siten, että kil-
vessä ilmoitetut tiedot muuttuvat, tulee vaa-
ditun kilven viereen kiinnittää toinen kilpi,
josta käyvät ilmi muuttuneet tiedot ja se,
että uusi kilpi tältä osin korvaa alkuperäisen
kilven.

32 b §

Auton ja perävaunun valmistajan kilpeä
koskevat vaatimukset

Auton ja sen perävaunun kilven on oltava
32 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin
mukainen, ja siihen on merkittävä selvästi ja
häviämättömästi ainakin seuraavat tiedot alla
mainitussa järjestyksessä:

a) valmistajan nimi;
b) EY-tyyppihyväksyntänumero;
c) ajoneuvon valmistenumero;
d) suurin ajoneuvolle teknisesti sallittu

massa kuormattuna;
e) suurin ajoneuvoyhdistelmälle teknisesti

sallittu massa kuormattuna, jos ajoneuvoa
käytetään vetoajoneuvona;

f) suurin teknisesti sallittu kullekin akselil-
le kohdistuva massa, lueteltuna ajoneuvon
etupäästä takaosaan; ja

g) puoliperävaunussa suurin teknisesti sal-
littu vetotapille kohdistuva massa.

32 c §

Kaksi- ja kolmipyöräisen moottoriajoneuvon
valmistajan kilpeä koskevat vaatimukset

Moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajo-
neuvon kilven on oltava 32 §:n 3 momentis-
sa mainitun direktiivin mukainen ja siihen
on merkittävä selvästi ja häviämättömästi
ainakin seuraavat tiedot alla mainitussa jär-
jestyksessä:

a) valmistajan nimi;
b) EY-tyyppihyväksyntänumero;
c) ajoneuvon valmistenumero; ja

d) ajoneuvon moottorin staattinen melu ja
vastaava kierrosluku.

32 d §

Mittoja koskeva kilpi tai todistus

1. Edellä 32 a ja 32 b §:ssä säädetyn val-
mistajan kilven lisäksi tai sijasta M2-, M3-,
N2- ja N3-luokan ajoneuvossa sekä O3- ja
O4-luokan perävaunussa tulee olla jokin seu-
raavista kilvistä tai todistuksista:

a) 32 §:n 2 momentissa mainitun direktii-
vin mukaiset ja direktiivissä säädetyllä taval-
la kiinnitetyt valmistajan kilpi ja mahdolli-
simman lähelle sitä kiinnitetty mittoja kos-
keva kilpi;

b) yksi 32 §:n 2 momentissa mainitun di-
rektiivin 76/114/ETY mukainen, direktiivissä
säädetyllä tavalla kiinnitetty kilpi, jossa on a
kohdassa tarkoitettujen kahden kilven tiedot;
tai

c) katsastuksen suorittajan antama todistus,
jossa on samat otsikot ja tiedot kuin a koh-
dassa tarkoitetuissa kilvissä; asiakirja on säi-
lytettävä helposti tarkastettavassa paikassa ja
se tulee suojata asianmukaisesti.

2. Mittoja koskevassa kilvessä tai todistuk-
sessa on oltava seuraavat tiedot:

a) valmistajan nimi;
b) ajoneuvon valmistenumero;
c) moottoriajoneuvon tai perävaunun pi-

tuus;
d) moottoriajoneuvon tai perävaunun leve-

ys; ja
e) tiedot ajoneuvoyhdistelmän pituuden

mittaamiseksi.
3. Edellä 2 momentin e kohdassa tarkoite-

tut tiedot ilmoitetaan seuraavasti:
a) vetoautossa etäisyys etuosasta vetolait-

teen kytkentäkohdan keskelle (vetotappi tai
-pöytä), jolloin siirrettävän vetopöydän osal-
ta on ilmaistava pienin ja suurin mitta; ja

b) perävaunussa etäisyys vetolaitteen kyt-
kentäkohdan keskipisteestä (vetosilmukka ja
vetotappi) perävaunun takaosaan, jolloin
usealla kytkentäkohdalla, siirrettävällä veto-
laitteella tai pituudeltaan säädettävällä veto-
aisalla varustetun ja pituudeltaan säädettävän
perävaunun osalta on ilmaistava pienin ja
suurin mitta; puoliperävaunun vetämiseen
tarkoitetussa apuvaunussa on vastaavasti il-
maistava mitta vetosilmukasta vetopöytään
sekä puoliperävaunussa, joka on tarkoitettu
perävaunun vetämiseen, mitta vetotapista
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perävaunun takaosassa olevan vetolaitteen
kytkentäkohtaan.

32 e §

Takarekisterikilven kiinnityspaikka

1. Auton takarekisterikilven kiinnityspai-
kan tulee vastata moottoriajoneuvojen ja nii-
den perävaunujen takarekisterikilpien asenta-
miselle ja kiinnittämiselle varattavaa tilaa
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä-
hentämisestä annetun neuvoston direktiivin
70/222/ETY vaatimuksia.

2. Moottoripyörän, mopon ja L5-luokan
ajoneuvon takarekisterikilven kiinnityspaikan
tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moot-
toriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnitys-
paikasta annetun neuvoston direktiivin
93/94/ETY vaatimuksia.

39 §

Ohjauslaite

1. Ohjauslaitteen tulee olla auton vasem-
malla puolella. Tienpitoon erityisesti raken-
netussa tai varustetussa autossa samoin kuin
postin, lehtien ja mainosten jakeluun sekä
jätteiden keräilyyn ja kuljetukseen käytettä-
vässä autossa saa ohjauslaite olla oikealla
puolella, jolloin käyttötarkoituksen myöhem-
min muuttuessa ohjauslaitteen sijoitusta ei
tarvitse muuttaa. Ohjauslaite saa olla oikeal-
la puolella myös vasemmanpuoleisen liiken-
teen maasta muuttotavarana maahantuodus-
sa, perintönä tai testamentilla saadussa taik-
ka tulli- tai muusta valtion järjestämästä
huutokaupasta hankitussa autossa ja autossa,
jonka valmistusvuoden päättymisestä on ku-
lunut vähintään 25 vuotta.

2. Auton kolmiakselisessa telissä vähintään
yhden akselin tulee olla ohjaava.

3. Ohjauslaitteen tulee vastata moottoriajo-
neuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslait-
teita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin
70/311/ETY, sellaisena kuin se on muutettu-
na komission direktiivillä 92/62/ETY, tai
E-säännön n:o 79/01 vaatimuksia.

39 a §

Ohjauslaitteen toiminta törmäystilanteessa

1. M1-luokan ajoneuvon ja sellaisen

N1-luokan ajoneuvon, jonka suurin rekiste-
röinnissä ja käytössä sallittu massa on pie-
nempi kuin 1,5 tonnia, ohjauslaitteen tulee
olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen
sisävarusteita koskevan jäsenvaltioiden lain-
säädännön lähentämisestä (ohjausmekanis-
min toiminta törmäystilanteessa) annetun
neuvoston direktiivin 74/297/ETY, sellaisena
kuin se on muutettuna komission direktiivil-
lä 91/662/ETY, mukaisesti tai E-hyväksytty
säännön n:o 12/03 mukaisesti.

2. Ajoneuvon, joka on EY-hyväksytty 58 a
§:ssä mainitun direktiivin mukaisesti, katso-
taan täyttävän 1 momentissa tarkoitetut vaa-
timukset.

40 §

Laite luvattoman käytön estämiseksi ja
hälytyslaite

1. Tieliikennelain 83 b §:ssä tarkoitetun
vaatimuksen auton varustamisesta luvatto-
man käytön estävällä laitteella katsotaan
täyttyvän, jos auto on EY-hyväksytty moot-
toriajoneuvojen luvattoman käytön estäviä
laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädän-
nön lähentämisestä annetun neuvoston direk-
tiivin 74/61/ETY mukaisesti, sellaisena kuin
se on muutettuna komission direktiivillä
95/56/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o
18/02 mukaisesti. M1-luokan ajoneuvossa on
lisäksi oltava sanotun direktiivin tai E-sään-
nön n:o 97 mukaisesti hyväksytty ajonesto-
laite. Jos muuhun luokkaan kuuluvassa ajo-
neuvossa on ajonestolaite, senkin tulee olla
hyväksytty mainitun direktiivin tai E-säännön
mukaisesti.

2. Muussa kuin M1- ja N1-luokan ajoneu-
vossa luvattoman käytön estävänä laitteena
hyväksytään virtalukko. Jos tällaisessa ajo-
neuvossa on ohjaus- tai vaihdelukko, sen on
täytettävä 1 momentissa tarkoitetut vaati-
mukset.

3. Jos autossa on hälytyslaite, auton tulee
olla tyyppihyväksytty tai hälytyslaitteen olla
EY-hyväksytty 1 momentissa mainitun di-
rektiivin tai E-säännön mukaisesti.

41 §

Jarrut

1. Auton jarrujen tulee vastata tiettyjen
ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja
niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan
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jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
annetun neuvoston direktiivin 71/320/ETY
vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutet-
tuina komission direktiiveillä 74/132/ETY,
75/524/ETY, 79/489/ETY, 85/647/ETY,
88/194/ETY ja 91/422/ETY, tai E-säännön
n:o 13/08 tai 13/09 vaatimuksia taikka pai-
neilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin
kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista an-
netun liikenneministeriön päätöksen
(631/1990) vaatimuksia.

2. Jarruissa saa käyttää vain auton valmis-
tajan niihin alunperin asentamia tai niitä toi-
mintavaatimuksiltaan vastaavia taikka val-
mistajan määrääminsä ehdoin niihin jälkeen-
päin asennettaviksi hyväksymiä säätö- ja tur-
valaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toi-
mintaa.

3. Mekaanisella voimanvälityksellä toimi-
van seisontajarrun saa nopeuskilpailuun käy-
tettävässä autossa, jonka moottoria nopeus-
kilpailusääntöjen mukaan saa virittää, autoa
kilpailussa käytettäessä, kilpailuun tai kat-
sastukseen mentäessä ja sieltä palattaessa
korvata auton valmistajan nopeuskilpailu-
käyttöön tarkoittamalla hydraulisella voi-
manvälityksellä toimivalla seisontajarrulla.

4. N3-luokan autossa, jonka kokonaismassa
on suurempi kuin 16 tonnia ja joka on tar-
koitettu O4-luokan perävaunun vetoon, ja
M3-luokan autossa, jonka kokonaismassa on
suurempi kuin 12 tonnia, tulee olla 1 mo-
mentissa mainitussa direktiivissä tai E-sään-
nössä tarkoitetut 1 luokan lukkiutumattomat
jarrut. Vaarallisten aineiden kuljetukseen
tarkoitetussa N3-luokan säiliöautossa ja vas-
taavan kokonaismassaltaan yli 6 tonnin säi-
liöperävaunun vetoautossa tulee olla lukkiu-
tumattomat jarrut siinäkin tapauksessa, että
auton kokonaismassa ei ylitä 16 tonnia.

43 §

Hinauslaitteet

1. Autossa tulee edessä olla hinauslaite tai
kiinnityskohta hinaustankoa tai -köyttä var-
ten. M1-luokan ajoneuvossa, kuorman vetä-
miseen sopimatonta ajoneuvoa lukuun otta-
matta, tulee olla hinauslaite tai kiinnityskoh-
ta myös takana.

2. Hinauslaitteen tai kiinnityskohdan tulee
kestää veto- ja puristusvoima, joka vastaa
puolta ajoneuvon suurimmasta teknisesti
sallitusta massasta.

3. Hinauslaitteen tai hinaustangon kiinni-
tyskohdan katsotaan täyttävän 2 momentissa
tarkoitetut vaatimukset, jos se on mootto-
riajoneuvojen hinauslaitteita koskevan jäsen-
valtioiden lainsäädännön lähentämisestä an-
netun neuvoston direktiivin 77/389/ETY mu-
kainen, sellaisena kuin se on muutettuna ko-
mission direktiivillä 96/64/EY.

44 §

Alleajosuoja takana

1. Autossa tulee olla takapuskuri tai vas-
taava laite erityisesti M1- ja N1-luokan ajo-
neuvojen suojaamiseksi takaa tapahtuvassa
törmäyksessä alleajolta. Alleajosuojan tulee
vastata moottoriajoneuvojen ja niiden perä-
vaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä-
hentämisestä annetun neuvoston direktiivin
70/221/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne
ovat muutettuina komission direktiiveillä
79/490/ETY, 81/333/ETY ja 97/19/EY, tai
E-säännön n:o 58/01 vaatimuksia.

2. Alleajosuojaa takana ei kuitenkaan vaa-
dita:

a) autossa, jossa korin, alustan tai autoon
kiinteästi kuuluvan osan tai laitteen rakenne
ja sijainti täyttävät alleajosuojalle asetetut
vaatimukset;

b) M1-, M2-, M3- ja N1-luokan ajoneuvos-
sa, jonka korirakenteen takaosan korkeus
kuormittamattomana tien pinnasta on enin-
tään 0,55 metriä enintään 0,20 metriä auton
leveyttä pienemmältä leveydeltä ja enintään
0,45 metrin etäisyydellä ajoneuvon takapääs-
tä;

c) puoliperävaunun vetoautossa;
d) sellaisessa erityiseen tehtävään tarkoite-

tussa N-luokan ajoneuvossa, jota saa tiellä
käyttää vain sen siirtämiseksi työmaalta toi-
selle;

e) sellaisessa puutavaran tai pitkän tavaran
kuljetukseen tarkoitetussa autossa, jossa ei
ole korirakennetta;

f) jokapyörävetoisessa N2G- ja N3G-luokan
ajoneuvossa;

g) muilla vaihtokorilaitteilla kuin jalkala-
valaitteilla varustetussa autossa; eikä

h) muussa autossa, jossa alleajosuoja olen-
naisesti vaikeuttaa auton tai sen laitteiden
käyttöä.
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48 §

Raskaiden dieselmoottorien pakokaasu- ja
hiukkaspäästöt

1. Muussa kuin M1-luokan ajoneuvossa
käytettävän dieselmoottorin pakokaasu- ja
hiukkaspäästöjen raja-arvot (g/kWh) ovat:

CO HC NOx PM
4,0 1,1 7,0 0,15
2. Jos moottorin yhden sylinterin sylinteri-

tilavuus on pienempi kuin 0,7 dm3 ja moot-
torin nimellispyörimisnopeus suurempi kuin
3 000/min, hiukkaspäästöjen raja-arvo on
tuotannon laadunvalvonnassa 30 päivään
syyskuuta 1998 0,25 g/kWh.

3. Ajoneuvo täyttää 1 ja 2 momentissa
tarkoitetut raja-arvot, jos siihen asennettu
dieselmoottori on EY-hyväksytty ajoneuvo-
jen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista
aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä-
hentämisestä annetun neuvoston direktiivin
88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on
muutettuna komission direktiivillä
89/491/ETY, neuvoston direktiivillä
91/542/ETY sekä Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 96/1/EY, tai E-hyväk-
sytty säännön n:o 49 B/02 mukaisesti.

4. N1-, N2- ja M2-luokan ajoneuvo täyttää
1 ja 2 momentissa tarkoitetut raja-arvot
myös, jos ajoneuvo on tyyppihyväksytty 46
§:n 4 momentissa mainitun direktiivin mu-
kaisesti.

49 §

Dieselmoottorin savutus

Auton dieselmoottorin tulee näkyvän savu-
tuksen osalta vastata ajoneuvojen diesel-
moottoreiden päästöjen vähentämiseksi to-
teutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvalti-
oiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 72/306/ETY vaatimuk-
sia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina ko-
mission direktiiveillä 89/491/ETY ja
97/20/EY, tai E-säännön n:o 24/03 mukaisia
vaatimuksia. Nämä vaatimukset eivät koske
autoa, joka on EY-hyväksytty direktiivin
88/436/ETY, myöhemmän 46 §:n 4 momen-
tissa mainitun direktiivin, direktiivin
93/59/ETY, myöhemmän 47 §:n 4 momen-
tissa mainitun direktiivin tai E-säännön n:o
83 mukaisesti, eivätkä autoa, jonka moottori
on EY-hyväksytty direktiivin 91/542/ETY,

myöhemmän 48 §:n 3 momentissa mainitun
direktiivin tai E-säännön n:o 49/01 mukai-
sesti.

53 a §

Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus

Jos kuluttajille tarkoitetussa M1-luokan
ajoneuvon mainoksessa tai vastaavassa taik-
ka ajoneuvon teknisissä tiedoissa ilmoitetaan
auton hiilidioksidipäästöt tai polttoaineenku-
lutus, ainakin kaupunkiajon ja maantieajon
yhdistetty arvo on ilmoitettava. Päästöt
(g/km) tai kulutus (litraa/100 km) ilmoite-
taan mitattuina moottoriajoneuvojen hiili-
dioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuk-
sesta annetun neuvoston direktiivin
80/1268/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se
on muutettuna komission direktiiveillä
89/491/ETY ja 93/116/EY, tai E-säännön
n:o 101 mukaisesti.

53 b §

Tehon ilmoittaminen

Jos kuluttajille tarkoitetussa polttomootto-
rilla varustetun auton mainoksessa tai vas-
taavassa taikka auton teknisissä tiedoissa
ilmoitetaan moottorin teho, on ilmoitettava
moottorin nettoteho mitattuna moottoriajo-
neuvojen moottorien tehoa koskevan jäsen-
valtioiden lainsäädännön lähentämisestä an-
netun neuvoston direktiivin 80/1269/ETY
mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna
komission direktiiveillä 88/195/ETY,
89/491/ETY ja 97/21/EY, tai E-säännön n:o
85 mukaisesti.

56 §

Radiohäiriöt ja sähkömagneettinen
yhteensopivuus

Sekä otto- että dieselmoottorilla varustetun
auton tulee vastata ajoneuvojen aiheuttamista
radiohäiriöistä ja sähkömagneettisesta yh-
teensopivuudesta annetun neuvoston direk-
tiivin 72/245/ETY vaatimuksia, sellaisina
kuin ne ovat muutettuina komission direktii-
veillä 89/491/ETY ja 95/54/EY, tai E-sään-
nön n:o 10/02 vaatimuksia.
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57 §

Polttoainesäiliö

1. Auton polttoainesäiliön ja sen sijoituk-
sen tulee vastata direktiivin 70/221/ETY,
sellaisena kuin se on muutettuna komission
direktiivillä 97/19/EY, tai M1-luokan ajoneu-
von polttoainesäiliön E-säännön n:o 34/01
vaatimuksia.

2. Milloin polttoainesäiliön tilavuus on
suurempi kuin 800 l, on siihen sovellettava,
mitä vaarallisten aineiden kuljettamiseen
tarkoitetuista säiliöistä säädetään.

60 §

Istuinten kiinnitys

M- ja N-luokan ajoneuvon istuinten kiinni-
tys- ja säätölaitteiden tulee olla EY-hyväksy-
tyt moottoriajoneuvojen sisustusta (istuinten
ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta) koske-
van jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentä-
misestä annetun neuvoston direktiivin
74/408/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se
on muutettuna komission direktiiveillä
81/577/ETY ja 96/37/EY, tai E-hyväksytyt
säännön n:o 17/06 taikka, jos on kyse M2-
tai M3-luokan ajoneuvosta, säännön n:o
80/01 mukaisesti. Ajoneuvon valmistajan
pyynnöstä voidaan M2-luokan ajoneuvon
istuinten kiinnitys- ja säätölaitteet hyväksyä
säännön n:o 17/06 mukaisesti. Kokoontaitet-
tavien ja sivulle tai taakse suunnattujen is-
tuinten ei tarvitse täyttää sanotussa direktii-
vissä tai säännössä tarkoitettuja vaatimuksia.

64 §

Turvavyöt

1. M- ja N-luokan ajoneuvon kaikilla
eteen- tai taaksepäin suunnatuilla istuimilla
tulee olla turvavyöt. Turvavyötä ei kuiten-
kaan vaadita:

a) kokoontaitettavilla istuimilla;
b) istuimilla, jotka on tarkoitettu käytettä-

viksi vain ajoneuvon seistessä paikallaan;
eikä

c) sellaisessa M2- ja M3-luokan ajoneuvos-
sa, joka on suunniteltu kaupunkikäyttöön ja
jossa on paikkoja seisoville matkustajille.

2. Kussakin ajoneuvoluokassa ja kullakin
istuimella vaadittavan turvavyötyypin tulee
olla moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turva-

järjestelmiä koskevassa jäsenvaltioiden lain-
säädännön lähentämisestä annetussa neuvos-
ton direktiivissä 77/541/ETY, sellaisena kuin
se on muutettuna neuvoston direktiivillä
81/576/ETY ja komission direktiiveillä
82/319/ETY, 90/628/ETY ja 96/36/EY, ole-
van liitteen XV mukainen. Turvavyön tulee
vastata mainitun direktiivin tai E-säännön
n:o 16/04 vaatimuksia tai ajoneuvon turva-
järjestelmän olla hyväksytty sanotun direktii-
vin mukaisesti.

64 a §

Turvavöiden kiinnityspisteet

1. Kussakin ajoneuvoluokassa ja kullakin
istuimella vaadittavien turvavöiden kiinnitys-
pisteiden määrän tulee olla moottoriajoneu-
vojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevas-
sa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämi-
sestä annetussa neuvoston direktiivissä
76/115/ETY, sellaisena kuin se on muutettu-
na neuvoston direktiivillä 81/575/ETY ja
komission direktiiveillä 82/318/ETY,
90/629/ETY ja 96/38/EY, olevan liitteen I
lisäyksen 1 tai E-säännössä n:o 14/04 olevan
liitteen 6 mukainen.

2. Kiinnityspisteiden tulee N1-luokan ajo-
neuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetun
ajoneuvon sekä M2- ja M3-luokan ajoneuvon
muita kuin etuistuinten turvavöiden kiinni-
tyspisteitä lukuun ottamatta vastata 1 mo-
mentissa mainitun direktiivin tai E-säännön
vaatimuksia.

64 b §

Varoitus ilmatyynystä

Ilmatyynyllä varustetussa matkustajan is-
tuimessa on oltava varoitus taaksepäin suun-
natun lasten turvaistuimen käytöstä kyseisel-
lä istuimella. Selittävää tekstiä mahdollisesti
sisältävän kuvatunnuksen muodossa oleva
varoitusmerkki on kiinnitettävä kestävästi ja
sijoitettava niin, että se on helposti nähtävis-
sä kyseiselle istuimelle taaksepäin suunnat-
tua turvaistuinta asennettaessa. Jos varoitus
ei näy oven ollessa suljettuna, tulee näkyvis-
sä olla pysyvä merkintä matkustajan edessä
olevasta ilmatyynystä. Varoitusmerkkiä ei
kuitenkaan vaadita, jos ajoneuvossa on laite,
joka automaattisesti tunnistaa turvaistuimen
olemassaolon ja varmistaa, ettei ilmatyyny
laukea turvaistuimen ollessa asennettuna.
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66 §

Pääntuet

M1-luokan ajoneuvossa, suurimmalta rekis-
teröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan
enintään 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvossa
ja N1-luokan ajoneuvossa tulee olla kuljetta-
jan istumapaikkaa ja etuistuimella äärim-
mäisenä oikealla olevaa istumapaikkaa var-
ten istuimen selkänojaan kiinteästi liittyvä
tai erillinen pääntuki. Ajoneuvon tulee olla
hyväksytty 60 §:ssä mainitun direktiivin tai
E-säännön mukaisesti tai istuimen olla EY-
hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti tai
E-hyväksytty säännön n:o 25/04 mukaisesti
taikka pääntuen e-hyväksytty moottoriajo-
neuvojen istuimien pääntukia koskevan jä-
senvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
annetun neuvoston direktiivin 78/932/ETY
mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o
25/04 mukaisesti.

71 §

Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Autossa tulee olla seuraavat valaisimet
ja heijastimet:

a) kauko- ja lähivalaisimet;
b) suuntavalaisimet ja niiden hätävilkku-

kytkentä;
c) jarruvalaisimet ja M1-luokan ajoneuvos-

sa keskijarruvalaisin;
d) takarekisterikilven valaisin;
e) etu- ja takavalaisimet;
f) takana punaiset heijastimet;
g) sivuheijastimet, jos auton pituus on suu-

rempi kuin 6,00 metriä;
h) sivuvalaisimet, jos auton pituus on suu-

rempi kuin 6,00 metriä, ei kuitenkaan puoli-
perävaunun vetoautossa;

i) takasumuvalaisin tai -valaisimet;
j) peruutusvalaisin tai -valaisimet;
k) äärivalaisimet, jos auton leveys on suu-

rempi kuin 2,10 metriä; taakse näkyviä ääri-
valaisimia ei kuitenkaan vaadita puoliperä-
vaunun vetoautossa;

l) taksiliikenteeseen käytettävässä M1-luo-
kan ajoneuvossa auton laatua osoittava tun-
nusvalaisin;

m) joukkoliikenteeseen käytettävässä M2-
ja M3-luokan ajoneuvossa edessä ainakin
linjan päätepisteen osoittava valaistu kilpi;
paikallis- ja lähiliikenteeseen käytettävässä
autossa riittää kuitenkin linjanumeron osoit-

tava valaistu kilpi, joka tällöin tulee olla
myös auton takana;

n) hinausautossa, tienpitoon käytettävässä
autossa ja sellaisessa maidonkuljetusautossa,
joka joudutaan pysäyttämään tien vasemmal-
le puolelle, vilkkuva ruskeankeltainen varoi-
tusvalaisin;

o) hälytysautossa vilkkuva sininen varoi-
tusvalaisin; ja

p) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai yli
yhden metrin takana ulottuvan muuta raken-
netta kapeamman rakenneosan tai varusteen
merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankel-
taiset heijastimet.

2. Autossa saa sen lisäksi, mitä 1 momen-
tissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja
heijastimet:

a) lisäkaukovalaisimet;
b) lumen aurausta suorittavassa autossa

ylös asennetut lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuun-
ta- ja lisäetuvalaisimet;

c) etusumuvalaisimet;
d) pysäköintivalaisimet, jos auton pituus

on enintään 6,00 metriä ja leveys enintään
2,00 metriä;

e) sivuheijastimet autossa, jonka pituus on
enintään 6,00 metriä;

f) sivuvalaisimet autossa, jonka pituus on
enintään 6,00 metriä;

g) etuheijastimet;
h) äärivalaisimet autossa, jonka leveys on

vähintään 1,80 metriä ja enintään 2,10 met-
riä, sekä puoliperävaunun vetoauton ohjaa-
mon takana;

i) ylös asennettu keskijarruvalaisin muussa
kuin M1-luokan ajoneuvossa;

j) huomiovalaisimet;
k) poliisiautossa ja poliisin virkatehtävässä

olevassa autossa vilkkuva sininen varoitus-
valaisin ja enintään yksi eteenpäin suunnattu
punainen vilkkuva pysäytysvalaisin sekä
korin tai ohjaamon katolla merkinnällä ’’PO-
LIISI’’ tai ’’POLIS’’ varustettu sininen valais-
tu kilpi;

l) hälytysajoneuvona käytettävässä autossa,
tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käy-
tettävässä autossa, 90 §:ssä tarkoitetussa tie-
palveluautossa ja, milloin muuta erityistä
syytä on, ajoneuvohallintokeskuksen luvalla
muussakin autossa ruskeankeltainen vilkkuva
varoitusvalaisin;

m) tiepalveluautossa sen laatua osoittava
tunnusvalaisin;

n) M-luokan pelastus-, sairas- ja huoltoau-
tossa sekä poliisin virkatehtävässä olevassa
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autossa ja N-luokan ajoneuvossa kuormaus-
ta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttä-
mättömät työ- ja apuvalaisimet;

o) N2- ja N3-luokan ajoneuvossa kulje-
tusyrityksen, kuljetuksen ostajan tai auton
omistajan nimen taikka linjan päätepaikka-
kuntien nimet osoittavan kilven sekä luvan-
varaiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä
M2- ja M3-luokan ajoneuvossa sivulla lin-
janumeron ja edessä auton täynnä olemista
osoittavan kilven valaisimet;

p) M2-, M3- ja N3-luokan ajoneuvossa si-
vuille ja taakse näkyvät nauhamaiset tai ää-
riviivamerkinnät ja mainokset; ja

q) erikoiskuljetukseen käytettävässä autos-
sa tai sen kuormassa erikseen määrätyt va-
laisimet ja heijastimet.

3. Edellä 1 momentin a—k kohdassa ja 2
momentin a—j kohdassa tarkoitettujen va-
laisimien ja heijastimien värin, tyypin, luku-
määrän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauk-
sen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta kos-
kevien vaatimusten tulee täyttää 4 momen-
tissa säädetyin poikkeuksin moottoriajoneu-
vojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja
merkkivalolaitteiden asennusta koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
annetun neuvoston direktiivin 76/756/ETY
vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutet-
tuina neuvoston direktiivillä 83/276/ETY ja
komission direktiiveillä 80/233/ETY,
82/244/ETY, 84/8/ETY, 89/278/ETY,
91/663/ETY ja 97/28/EY, tai E-säännön n:o
48/01 vaatimukset. Muidenkin valaisimien ja
heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden
ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan,
mitä sanotussa direktiivissä tai E-säännössä
säädetään.

4. Lumen aurausta suorittavan auton lisä-
lähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisi-
met 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 lähi-
valoja voida ajon aikana vaihtaa lisälähiva-
loiksi tai päinvastoin.

72 §

Lähi- ja kaukovalaisimet

Lähivalaisimien tulee olla oikeanpuoleista
liikennettä varten tarkoitetut. Lähi- ja kau-
kovalaisimien tulee olla e-hyväksytyt moot-

toriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina
toimivia ajovalaisimia ja niiden hehkulamp-
puja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin
76/761/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se
on muutettuna komission direktiivillä
89/517/ETY, tai E-hyväksytty vaihtoehtoi-
sesti säännön n:o 1/01, 5/02, 8/04, 20/02,
31/02 tai 98 mukaisesti. Lähi- ja kaukova-
laisimessa käytettävän lampun tulee olla tä-
hän valaisimeen tarkoitettu ja e-hyväksytty
sanotun direktiivin mukaisesti tai E-hyväk-
sytty vaihtoehtoisesti säännön n:o 2/03,
8/04, 20/02, 37/03 tai 99 mukaisesti. Yhtä-
aikaisesti kytkettävissä olevien kaukova-
laisimien yhteinen valoteho ei saa ylittää
225 000 kandelaa, jolloin yhtäaikaisesti kyt-
kettäviin kaukovalaisimiin merkittyjen ver-
tailulukujen summa ei ylitä arvoa 75.

74 §

Jarruvalaisimet

Jarruvalaisimien tulee olla e-hyväksytyt
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia,
jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuva-
laisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsää-
dännön lähentämisestä annetun neuvoston
direktiivin 76/758/ETY mukaisesti, sellaise-
na kuin se on muutettuna komission direk-
tiiveillä 89/516/ETY ja 97/30/EY, tai E-hy-
väksytyt säännön n:o 7/02 mukaisesti.

75 §

Takarekisterikilven valaisin

Takarekisterikilven valaisimen tulee va-
laista takarekisterikilpeä ja olla e-hyväksytty
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
takarekisterikilven valaisimia koskevan jä-
senvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
annetun neuvoston direktiivin 76/760/ETY
mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna
komission direktiivillä 97/31/EY, tai E-hy-
väksytty säännön n:o 4 mukaisesti.

77 §

Heijastimet

1. Heijastimien tulee olla e-hyväksytyt
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
heijastimia koskevan jäsenvaltioiden lainsää-
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dännön lähentämisestä annetun neuvoston
direktiivin 76/757/ETY mukaisesti, sellaise-
na kuin se on muutettuna komission direktii-
villä 97/29/ETY, tai E-hyväksytty säännön
n:o 3/02 mukaisesti.

2. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tu-
lee olla valkoiset, sivulle suunnattujen rus-
keankeltaiset ja taakse suunnattujen punaiset.
Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoi-
set.

79 §

Peruutusvalaisin

Peruutusvalaisimen tulee olla e-hyväksytty
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
peruutusvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä annetun neu-
voston direktiivin 77/539/ETY mukaisesti,
sellaisena kuin se on muutettuna komission
direktiivillä 97/32/EY, tai E-hyväksytty
säännön n:o 23 mukaisesti.

86 §

Huomiovalaisimet

Huomiovalaisimien tulee olla e-hyväksytyt
74 §:ssä mainitun direktiivin mukaisesti tai
E-hyväksytyt säännön n:o 87 mukaisesti.

87 §

Sivuvalaisimet

Sivuvalaisimien tulee olla e-hyväksytyt 74
§:ssä mainitun direktiivin mukaisesti tai E-
hyväksytyt säännön n:o 91 mukaisesti.

92 §

Kuorma-auton tunnuskilpi

N2- ja N3-luokan ajoneuvossa saa olla
E-säännön n:o 70/01 vaatimuksia vastaavat,
vuorottaisin vinottaisin punaisin päiväloiste-
värillä maalatuin ja keltaisin heijastavin
poikkiraidoin varustetut raskaan ajoneuvon
tunnuskilvet.

92 a §

Heijastavat ääriviivamerkinnät ja mainokset
M2-, M3- ja N3-luokan ajoneuvossa

1. Jos autossa on sivuille tai taakse näky-

viä heijastavia nauhamaisia tai ääriviivamer-
kintöjä ja niiden sisään sijoitettuja heijasta-
via mainoksia, niiden tulee olla toteutetut
säännön n:o 104 mukaisesti E-hyväksytyllä
heijastavalla materiaalilla.

2. Heijastavissa merkinnöissä ei saa käyt-
tää taaksepäin valkoista valoa heijastavaa
materiaalia. Heijastavia merkintöjä tai mai-
noksia ei saa olla vetoautossa, jollei perä-
vaunussa ole niitä.

3. Heijastavan nauhamaisen tai ääriviiva-
merkinnän tulee osoittaa vähintään 80 pro-
senttia ajoneuvon pituudesta ja leveydestä.
Jos merkintä ei ole jatkuva, heijastinnauho-
jen välit saavat olla enintään puolet lyhim-
män nauhaosuuden pituudesta. Merkintöjen
tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään
1,50 metrin tai, jos tämä ei ajoneuvon ra-
kenteesta johtuen ole mahdollista, enintään
2,10 metrin korkeudella.

4. Heijastava mainos tulee sijoittaa ajoneu-
von sivuille ääriviivamerkinnän sisään eikä
mainos saa heikentää ääriviivamerkinnän
eikä valaisinten tai heijastimien toimintaa.
Mainoksessa saa olla enintään 15 kirjainta
tai numeroa. Kirjainten ja numeroiden kor-
keuden tulee olla vähintään 0,30 metriä ja
enintään 1,00 metriä. Edellä 1 momentissa
mainitussa E-säännössä tarkoitetulla D-luo-
kan heijastusmateriaalilla toteutetun mainok-
sen pinta-ala saa olla enintään 2,0 m2.

93 §

Nopeusmittari

1. Autossa, jota ei ole varustettu ajopiirtu-
rilla, tulee olla nopeusmittari asennettuna
ohjaamoon siten, että kuljettaja voi vai-
keudetta lukea sen näyttämän.

2. Nopeusmittarin tulee vastata mootto-
riajoneuvojen nopeudenmittaus- ja peruutus-
laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädän-
nön lähentämisestä annetun neuvoston direk-
tiivin 75/443/ETY, sellaisena kuin se on
muutettuna komission direktiivillä 97/39/EY,
tai E-säännön n:o 39 vaatimuksia.

96 §

Äänimerkinantolaite

1. Autossa tulee olla äänimerkinantolaite.
Auton tai siihen asennetun äänimerkinanto-
laitteen tulee vastata moottoriajoneuvojen
äänimerkinantolaitteita koskevan jäsenvalti-
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oiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 70/388/ETY tai
E-säännön n:o 28 vaatimuksia.

2. Hälytysajoneuvona käytettävässä autos-
sa tulee olla äänenkorkeudeltaan vaihtelevaa
tai jaksottaista ääntä antava äänimerkinanto-
laite, jonka äänen voimakkuus on seitsemän
metrin etäisyydeltä auton edestä mitattuna
suurempi kuin 104 dBA. Tällaista laitetta ei
saa asentaa muuhun autoon.

3. Autossa, M1-luokan autoa lukuun otta-
matta, saa olla jaksottaista ääntä antava, au-
ton peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa
kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruu-
tushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän
metrin etäisyydeltä auton takaa mitattuna ei
saa olla suurempi kuin 75 dBA.

101 §

Ulokkeet

1. Auton koriin tai lavaan ei saa asentaa
tai kiinnittää sellaisia osia tai varusteita, jois-
sa on suoraan eteenpäin, sivulle tai taakse-
päin suunnattuja piikkimäisiä tai muunlaista
vaaraa aiheuttavia ulokkeita.

2. M1-luokan ajoneuvon tulee vastata
moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koske-
van jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentä-
misestä annetun neuvoston direktiivin
74/483/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne
ovat muutettuina komission direktiivillä
79/488/ETY, tai E-säännön n:o 26/02 vaati-
muksia. N-luokan ajoneuvon tulee vastata
N-luokan moottoriajoneuvojen ohjaamon
takaseinän etupuolella olevista ulkonevista
osista annetun neuvoston direktiivin
92/114/ETY tai E-säännön n:o 61 vaatimuk-
sia.

3. Autoon asennettavaa antennia ei saa
suunnata siten, että se ulottuu pituus- tai
leveyssuunnassa yli auton ääriviivojen.

104 a §

Yhdysvaltalaisten standardien mukaisen
auton vaatimustenmukaisuus

1. M1-luokan muuttotavarana maahan tuo-
dun, ulkovallan edustuston tai diplomaatti-
kunnan jäsenen hallinnassa olevan, perintönä
tai testamentilla saadun sekä tulli- tai muusta
valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun
ajoneuvon katsotaan täyttävän 6 luvussa ase-
tetut EY- tai E-hyväksyntää koskevat vaa-

timukset, jos se täyttää kaikkien auton malli-
vuotta koskevien FMVSS-standardien ja yh-
dysvaltalaisten pakokaasupäästöjä koskevien
sääntöjen vaatimukset.

2. Tässä pykälässä tarkoitetun auton va-
laisimien lukumäärän tulee täyttää 71 §:n 3
momentissa mainitun direktiivin tai E-sään-
nön vaatimukset. Lähi- ja kaukovalaisinten
on vastattava 72 §:ssä säädettyjä vaatimuksia
tai oltava merkinnällä DOT sekä tyyppiä
HB1—HB5 tai HB7 olevilla lampuilla va-
rustetut. Auton etuvalaisimien tulee vastata
väriltään sekä etusuuntavalaisimien väriltään
ja näkyvyydeltään 73 §:ssä säädettyjä vaati-
muksia.

155 §

Jarrut

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee
olla tehokas käyttöjarru ja seisontajarru tai
käyttöjarrun pidätyslaite. Traktorin jarrujen
tulee vastata pyörillä varustettujen maata-
lous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita kos-
kevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentä-
misestä annetun neuvoston direktiivin
76/432/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne
ovat muutettuina komission direktiivillä
96/63/EY.

2. Liikennetraktorin käyttöjarrulla tulee 1
momentin vaatimuksesta poiketen olla sellai-
nen teho, että sitä käyttämällä saavutettu
hidastuvuus on vähintään 3,5 m/s2 tien ja
renkaan välisen kitkakertoimen ollessa 0,8.
Liikennetraktorin seisontajarrun tulee täyttää
1 momentissa mainitun direktiivin jarrutuste-
hoa koskeva vaatimus kuormattuna tai, jos
liikennetraktoriin voi kytkeä perävaunun,
kuormatulla perävaunulla varustettuna.

3. Hydrostaattisella voimansiirrolla varus-
tetussa traktorissa ja moottorityökoneessa ei
vaadita varsinaista käyttöjarrua, jos riittävä
hidastuvuus voidaan saavuttaa voimansiirron
avulla. Ajoneuvon tulee tällöin kuitenkin
pysyä paikallaan moottorin sammuessa.

4. Jarruissa saa käyttää vain ajoneuvon
valmistajan niihin alunperin asentamia tai
niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taik-
ka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin
jälkeenpäin asennettaviksi hyväksymiä säätö-
ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen
toimintaa.
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158 §

Hiukkaspäästöt

Traktorin dieselmoottorin hiukkaspäästöt
eivät saa ylittää pyörillä varustettujen maata-
lous- ja metsätraktoreiden dieselmoottorei-
den päästöjen vähentämiseksi toteutettavia
toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lain-
säädännön lähentämisestä annetun neuvoston
direktiivin 77/537/ETY tai E-säännön n:o 96
mukaisia arvoja.

169 §

Jarru-, etu- ja takavalaisimet

Traktorin jarru-, etu- ja takavalaisimien
tulee olla hyväksytyt 74 §:ssä mainitun di-
rektiivin tai E-säännön mukaisesti.

170 §

Takarekisterikilven valaisimet

1. Takarekisterikilven valaisin saa olla si-
joitettuna enintään 2,50 metrin korkeudelle.

2. Traktorin takarekisterikilven valaisimen
tulee valaista rekisterikilpeä ja olla hyväk-
sytty 75 §:ssä mainitun direktiivin tai
E-säännön mukaisesti.

171 §

Heijastimet

1. Traktorin heijastimien tulee olla hyväk-
sytyt 77 §:ssä mainitun direktiivin tai
E-säännön mukaisesti.

2. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tu-
lee olla valkoiset, sivulle suunnattujen rus-
keankeltaiset ja taakse suunnattujen punaiset.
Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoi-
set.

173 §

Hitaan ajoneuvon kilpi

Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava ajo-
neuvon taakse keskelle tai vasemmalle puo-
lelle enintään 10°:n poikkeamalla suoraan
taaksepäin suunnattuna enintään 2,40 metrin
korkeudelle. Hitaan ajoneuvon kilven tulee
olla E-hyväksytty säännön n:o 69/01 mukai-
sesti.

177 §

Peruutusvalaisin

Traktorin peruutusvalaisimen tulee olla
hyväksytty 79 §:ssä mainitun direktiivin tai
E-säännön mukaisesti.

178 §

Sivuvalaisimet

1. Jos traktorin tai moottorityökoneen pi-
tuus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivu-
valaisimia, milloin ne on asennettu, oltava
kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivu-
valaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla
sellainen, että valaisimien keskinäinen etäi-
syys ajoneuvon pituussuunnassa on vähin-
tään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä.
Valaisimet on, milloin niitä on ajoneuvon
kummallakin puolella vähintään kaksi, asen-
nettava siten, että etummainen on enintään
2,00 metrin etäisyydellä ajoneuvon etupäästä
ja takimmainen enintään 1,00 metrin etäi-
syydellä takapäästä.

2. Valaisimien on oltava vähintään 0,35
metrin ja enintään 1,50 metrin korkeudella.
Jos valaisimia on enemmän kuin yksi
kummallakin puolella, tulee niiden olla
suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimen tulee näkyä vähintään
15° ylös- ja alaspäin sekä 45° eteen- ja
taaksepäin.

4. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suun-
nattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

5. Sivuvalaisimien tulee olla hyväksytyt 87
§:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mu-
kaisesti.

6. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten,
että ne toimivat samanaikaisesti etu-, lähi- ja
kaukovalaisimien kanssa.

197 §

Heijastimet

Heijastimien tulee olla hyväksytyt 77 §:ssä
mainitun direktiivin tai E-säännön mukaises-
ti. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee
olla valkoiset, sivulle suunnattujen ruskean-
keltaiset ja taakse suunnattujen punaiset.
Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoi-
set.
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207 §

Heijastimet

1. Polkupyörässä tulee olla etu-, sivu-, pol-
jin- ja takaheijastimet. Sivuheijastimet on
oltava polkupyörän sekä etu- että takaosassa
kummallakin sivulla. Poljinheijastimia tulee
kussakin polkimessa olla kaksi ja polkiessa
niistä toisen tulee olla suunnattu eteen- ja
toisen taaksepäin. Urheilu- tai kilpakäyttöön
rakennetussa, tiellä käytettävässä polku-
pyörässä, jonka omamassa on enintään 10
kg ja jossa on vähintään 12 vaihdetta, ei
kuitenkaan vaadita etu-, sivu- eikä poljinhei-
jastimia polkupyörää valoisaan aikaan ajetta-
essa.

2. Etuheijastimen tulee olla valkoinen, ta-
kaheijastimen punainen sekä poljin- ja sivu-
heijastimien ruskeankeltaisia. Sivuheijastimi-
na hyväksytään myös heijastavat renkaat,
jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaa-
vat E-säännön n:o 88 vaatimuksia.

3. Etu- ja takaheijastimen tulee olla vähin-
tään 0,30 metrin ja enintään 1,20 metrin kor-
keudella tiestä.

4. Etu-, sivu- ja takaheijastimen tulee olla
hyväksytyt 77 §:ssä mainitun direktiivin tai
E-säännön luokkaan IV A. Poljinheijastimi-
en tulee täyttää sanotun direktiivin tai E-
säännön luokan I A punaisen heijastimen
heijastusvaatimukset.

5. Polkupyörässä saa olla turvaviiriin kiin-
nitetyt, eteenpäin valkoiset tai keltaiset ja
taaksepäin keltaiset tai punaiset heijastimet.
Turvaviiri saa olla käännettävissä pyörän
pitkittäissuuntaan.

217 a §

Ohjauslaite

1. Ohjauslaitteen tulee vastata 39 §:ssä
mainitun direktiivin tai E-säännön vaatimuk-
sia.

2. Jos apuvaunun vetopöydän alla on kuu-
lakehä, sen on oltava lukittavissa keskiasen-
toonsa. Kuulakehän kiertoliike on rajoitetta-
va kumpaankin suuntaan enintään 30°:n suu-
ruiseksi.

218 §

Jarrut

1. Auton perävaunussa, O1-luokan perä-

vaunua lukuun ottamatta, tulee olla luotetta-
vat ja tehokkaat jarrulaitteet. Niiden tulee
vastata 41 §:n 1 momentissa mainitun direk-
tiivin, E-säännön taikka ministeriön päätök-
sen vaatimuksia. Perävaunussa tulee olla
seisontajarru ja laite, joka saattaa perävau-
nun jarrut toimintaan kytkennän pettäessä.

2. Jarruissa saa käyttää vain perävaunun
valmistajan niihin alunperin asentamia tai
niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taik-
ka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin
jälkeenpäin asennettaviksi hyväksymiä säätö-
ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen
toimintaa.

3. O4-luokan perävaunussa ja vaarallisten
aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliöajo-
neuvoyhdistelmän O3-luokan perävaunussa,
jonka kokonaismassa on suurempi kuin 6
tonnia, tulee olla 41 §:n 1 momentissa mai-
nitussa direktiivissä tai E-säännössä tarkoite-
tut lukkiutumattomat jarrut.

223 §

Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Auton perävaunussa tulee olla seuraavat
valaisimet ja heijastimet:

a) suuntavalaisimet;
b) jarruvalaisimet;
c) rekisterikilven valaisin;
d) etuvalaisimet perävaunussa, jonka leve-

ys on suurempi kuin 1,60 metriä, ei kuitenkaan
puoliperävaunun kytkemiseen käytettä-
vässä apuvaunussa;

e) takavalaisimet;
f) takana kolmiomaiset punaiset heijasti-

met;
g) etuheijastimet;
h) sivuheijastimet;
i) sivuvalaisimet, jos perävaunun pituus,

vetoaisa mukaan lukien, on suurempi kuin
6,00 metriä;

j) takasumuvalaisin tai -valaisimet, ei kui-
tenkaan puoliperävaunun kytkemiseen käy-
tettävässä apuvaunussa;

k) äärivalaisimet, jos perävaunun leveys
on suurempi kuin 2,10 metriä, ei kuitenkaan
puoliperävaunun kytkemiseen käytettävässä
apuvaunussa; ja

l) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin
takana ulottuvan muuta rakennetta kapeam-
man rakenneosan tai varusteen merkitsemi-
seksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset hei-
jastimet.

2. Auton perävaunussa saa sen lisäksi, mi-
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tä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat
valaisimet ja heijastimet:

a) etuvalaisimet perävaunussa, jonka le-
veys on enintään 1,60 metriä;

b) peruutusvalaisin tai -valaisimet;
c) sivuvalaisimet perävaunussa, jonka pi-

tuus on enintään 6,00 metriä;
d) äärivalaisimet perävaunussa, jonka le-

veys on vähintään 1,80 metriä ja enintään
2,10 metriä;

e) ylös asennettu keskijarruvalaisin;
f) takana muunmuotoiset kuin kolmiomai-

set punaiset heijastimet, jos ne on ryhmitelty
yhteen muiden takavalaisimien kanssa;

g) kuormausta ja purkausta varten välttä-
mättömät työ- ja apuvalaisimet;

h) O3- ja O4-luokan ajoneuvossa sivuille ja
taakse näkyvät nauhamaiset tai ääriviivamer-
kinnät ja mainokset; sekä

i) erikoiskuljetukseen käytettävässä perä-
vaunussa tai sen kuormassa erikseen määrä-
tyt valaisimet ja heijastimet.

3. Edellä 1 momentin a—k kohdassa sekä
2 momentin a—f kohdassa tarkoitettujen va-
laisimien ja heijastimien värin, tyypin, luku-
määrän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauk-
sen ja kytkennän tulee täyttää 72 §:ssä mai-
nitun direktiivin tai E-säännön vaatimukset.
Muidenkin valaisimien ja heijastimien värin,
sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen mää-
rittämiseen sovelletaan, mitä mainitussa di-
rektiivissä tai E-säännössä säädetään.

225 §

Jarruvalaisimet

Jarruvalaisimien tulee olla hyväksytyt 74
§:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mu-
kaisesti.

226 §

Rekisterikilven valaisin

Rekisterikilven valaisimen tulee valaista
rekisterikilpeä ja olla hyväksytty 75 §:ssä
mainitun direktiivin tai E-säännön mukaises-
ti.

227 §

Etu- ja takavalaisin

Etu- ja takavalaisimien tulee olla hyväksy-

tyt 74 §:ssä mainitun direktiivin tai E-sään-
nön mukaisesti.

228 §

Heijastimet

1. Heijastimien tulee olla hyväksytyt 77
§:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mu-
kaisesti.

2. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tu-
lee olla valkoiset, sivulle suunnattujen rus-
keankeltaiset ja taakse suunnattujen punaiset.
Taakse suunnattujen heijastimien tulee olla
kolmion muotoiset. Muut heijastimet eivät
saa olla kolmion muotoiset.

230 §

Äärivalaisimet

Äärivalaisimien tulee olla hyväksytyt 74
§:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mu-
kaisesti.

231 §

Peruutusvalaisin

Peruutusvalaisimen tulee olla hyväksytty
79 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön
mukaisesti.

232 §

Sivuvalaisimet

Sivuvalaisimien tulee olla hyväksytyt 87
§:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mu-
kaisesti.

234 §

Pitkän ajoneuvoyhdistelmän kilpi

Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suurin pi-
tuus ylittää 15,50 metriä, tulee olla taakse
suunnattuina E-säännön n:o 70/01 vaatimuk-
sia vastaavat pitkän ajoneuvon merkkikilvet
tai 25 mm levein punaisin reunuksin varus-
tettu vähintään 0,30 m x 0,80 m mittainen
kilpi, jossa on keltaisella heijastavalla poh-
jalla musta ajoneuvoyhdistelmän kuva. Ku-
van alla saa olla merkintä yhdistelmän pituu-
desta.
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234 a §

Heijastavat ääriviivamerkinnät ja mainokset
O3- ja O4-luokan perävaunussa

1. Jos perävaunussa on sivuille tai taakse
näkyviä heijastavia nauhamaisia tai äärivii-
vamerkintöjä ja niiden sisään sijoitettuja hei-
jastavia mainoksia, niiden tulee olla toteute-
tut 92 a §:ssä mainitun säännön mukaisesti
E-hyväksytyllä heijastavalla materiaalilla.

2. Heijastavissa merkinnöissä ei saa käyt-
tää taaksepäin valkoista valoa heijastavaa
materiaalia. Heijastavia merkintöjä tai mai-
noksia ei saa olla perävaunussa, jollei veto-
autossa ole niitä.

3. Heijastavan nauhamaisen tai ääriviiva-
merkinnän tulee osoittaa vähintään 80 pro-
senttia ajoneuvon pituudesta ja leveydestä.
Jos merkintä ei ole jatkuva, heijastinnauho-
jen välit saavat olla enintään puolet lyhim-
män nauhaosuuden pituudesta. Merkintöjen
tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään
1,50 metrin tai, jos tämä ei ajoneuvon ra-
kenteesta johtuen ole mahdollista, enintään
2,10 metrin korkeudella.

4. Heijastava mainos tulee sijoittaa ajoneu-
von sivuille ääriviivamerkinnän sisään eikä
mainos saa heikentää ääriviivamerkinnän
eikä valaisinten tai heijastimien toimintaa.
Mainoksessa saa olla enintään 15 kirjainta
tai numeroa. Kirjainten ja numeroiden kor-
keuden tulee olla vähintään 0,30 metriä ja
enintään 1,00 metriä. Edellä 92 a §:n 1 mo-
mentissa mainitussa E-säännössä tarkoitetul-
la D-luokan heijastusmateriaalilla toteutetun
mainoksen pinta-ala saa olla enintään 2,0
m2.

251 §

Jarru-, etu- ja takavalaisimet

1. Jarru- ja takavalaisimien tulee olla pu-
naiset ja etuvalaisimien valkoiset. Jarruva-
laisimen tulee toimia traktorin tai moottori-
työkoneen käyttöjarrua käytettäessä. Etu- ja
takavalon tulee toimia traktorin tai moottori-
työkoneen etu-, lähi- ja kaukovalaisimien
toimiessa.

2. Jarruvalon tulee näkyä vähintään 15°
ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5°
alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75
metriä, sekä 45° sivuille päin.

3. Traktorin perävaunun jarru-, etu- ja ta-
kavalaisimen tulee olla hyväksytty 74 §:ssä

mainitun direktiivin tai E-säännön mukaises-
ti.

252 §

Sivuvalaisimet

1. Jos perävaunun pituus on suurempi kuin
6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on
asennettu, oltava kummallakin puolella vä-
hintään kaksi. Sivuvalaisimien lukumäärän
tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien
keskinäinen etäisyys perävaunun pituussuun-
nassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään
6,00 metriä.

2. Sivuvalaisimet saavat olla enintään 1,20
metrin korkeudella. Jos valaisimia on enem-
män kuin yksi kummallakin puolella, tulee
niiden olla suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suun-
nattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

4. Sivuvalaisimien tulee olla hyväksytyt 87
§:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mu-
kaisesti.

5. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten,
että ne toimivat samanaikaisesti traktorin tai
moottorityökoneen etu-, lähi- ja kaukova-
laisimien kanssa.

253 §

Heijastimet

1. Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava
enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen
tai taakse suunnattuina mahdollisimman lä-
helle korin kulmia.

2. Sivuheijastimien tulee olla sivulle suun-
natut. Niiden sijoituksen tulee vastata sivu-
valoista annettuja säännöksiä.

3. Etuheijastimien tulee olla valkoiset, ta-
kaheijastimien punaiset ja sivuheijastimien
ruskeankeltaiset. Takaheijastimien tulee olla
kolmion muotoiset. Muut heijastimet eivät
saa olla kolmion muotoisia.

4. Heijastimien tulee olla hyväksytyt 77
§:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mu-
kaisesti.

254 §

Hitaan ajoneuvon kilpi

Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava pe-
rävaunun taakse keskelle tai vasemmalle
puolelle enintään 2,00 metrin etäisyydelle
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takapäästä ja enintään 10°:n poikkeamalla
suoraan taaksepäin suunnattuna enintään
1,80 metrin korkeudelle. Hitaan ajoneuvon
kilven tulee olla E-hyväksytty 173 §:ssä
mainitun säännön mukaisesti.

256 §

Peruutusvalaisin

1. Peruutusvalaisin saa toimia vain peruu-
tettaessa taikka traktorin tai moottorityöko-
neen peruutusvaihteen ollessa kytketty.

2. Peruutusvalaisimen tulee olla vähintään
0,25 metrin ja enintään 1,20 metrin kor-
keudella. Milloin perävaunussa on yksi pe-
ruutusvalaisin, sen sijainti saa poiketa 34 §:n
2 momentin säännöksestä.

3. Traktorin perävaunun peruutusvalaisi-
men tulee olla hyväksytty 79 §:ssä mainitun
direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

262 §

Jarru-, etu- ja takavalaisimet

1. Jarru- ja takavalaisimien tulee olla pu-
naiset ja etuvalaisimien valkoiset. Jarruva-
laisimen tulee toimia vetävän ajoneuvon
käyttöjarrua käytettäessä. Etu- ja takavalon
tulee toimia vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja
kaukovalaisimien toimiessa.

2. Jarruvalon tulee näkyä vähintään 15°
ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5°
alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75
metriä, sekä 45° sivuille päin.

3. Jarru-, etu- ja takavalaisimen tulee olla
hyväksytty 74 §:ssä mainitun direktiivin tai
E-säännön mukaisesti.

263 §

Sivuvalaisimet

1. Jos hinattavan laitteen pituus on suu-
rempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia,
milloin ne on asennettu, oltava kummallakin
puolella vähintään kaksi. Sivuvalaisimien
lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että
valaisimien keskinäinen etäisyys laitteen pi-
tuussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja
enintään 6,00 metriä.

2. Sivuvalaisimet saavat olla enintään 1,20
metrin korkeudella. Jos valaisimia on enem-
män kuin yksi kummallakin puolella, tulee
niiden olla suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suun-
nattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

4. Sivuvalaisimien tulee olla hyväksytyt 87
§:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mu-
kaisesti.

5. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten,
että ne toimivat samanaikaisesti vetävän ajo-
neuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kans-
sa.

264 §

Heijastimet

1. Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava
enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen
tai taakse suunnattuina mahdollisimman lä-
helle korin kulmia.

2. Sivuheijastimien tulee olla sivulle suun-
natut. Niiden sijoituksen tulee vastata sivu-
valoista annettuja säännöksiä.

3. Etuheijastimien tulee olla valkoiset, ta-
kaheijastimien punaiset ja sivuheijastimien
ruskeankeltaiset. Takaheijastimien tulee olla
kolmion muotoiset. Muut heijastimet eivät
saa olla kolmion muotoisia.

4. Heijastimien tulee olla hyväksytyt 77
§:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mu-
kaisesti.

266 §

Peruutusvalaisin

1. Peruutusvalaisin saa toimia vain peruu-
tettaessa tai vetävän ajoneuvon peruutus-
vaihteen ollessa kytketty.

2. Peruutusvalaisimen tulee olla vähintään
0,25 metrin ja enintään 1,20 metrin kor-
keudella. Milloin hinattavassa laitteessa on
yksi peruutusvalaisin, sen sijainti saa poiketa
34 §:n 2 momentin säännöksestä.

3. Peruutusvalaisimen tulee olla hyväksyt-
ty 79 §:ssä mainitun direktiivin tai E-sään-
nön mukaisesti.

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
lokakuuta 1997. Jollei jäljempänä toisin sää-
detä, asetusta sovelletaan ajoneuvoon ja lii-
kennetarvikkeeseen, joka tyyppikatsastetaan
uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväk-
sytään taikka otetaan ensi kertaa käyttöön
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos jäl-
jempänä säädetään vain tyyppikatsastusta tai
tyyppihyväksyntää koskevasta voimaantulos-
ta, ajoneuvon, joka täyttää tämän asetuksen
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voimaan tullessa voimassa olleet vaatimuk-
set, saa ottaa käyttöön tämän asetuksen voi-
maantulon jälkeen.

2. Tämän asetuksen M1-luokan ajoneuvon
käyttöönottoa koskevat, 1 päivänä tammi-
kuuta 1998 voimaan tulevat vaatimukset
koskevat monivaiheisesti tyyppihyväksyttä-
vää M1- ja L-luokan ajoneuvoa sekä ETA-
valtiossa tyyppikatsastetusta N-luokan ajo-
neuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetta-
vaa ajoneuvoa tyyppikatsastuksessa uuteen
tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksynnässä
1 päivästä tammikuuta 1998 ja käyttöönotos-
sa 1 päivästä tammikuuta 2000.

3. Auton hinauslaitteita koskevaa 43 §:n 3
momenttia, alleajosuojaa auton takana kos-
kevaa 44 §:n 1 momenttia, auton diesel-
moottorin savutusta koskevaa 49 §:ää, auton
moottorin tehon ilmoittamista koskevaa 53 b
§:ää ja polttoainesäiliötä koskevaa 57 §:ää
sekä N-luokan ajoneuvojen osalta turvavöitä
koskevaa 64 §:n 2 momenttia ja turvavöiden
kiinnityspisteitä koskevaa 64 a §:ää sovelle-
taan vain ajoneuvon tyyppikatsastukseen
uuteen tyyppiin kuuluvana ja tyyppihyväk-
syntään.

4. Jos ajoneuvo täyttää tämän asetuksen
voimaan tullessa voimassa olleet vaatimuk-
set:

a) M1-luokan ajoneuvon saa auton ja perä-
vaunun valmistajan kilpeä koskevan 32 b
§:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää
tammikuuta 1998 ja muun M-, N- ja O-luo-
kan ajoneuvon tyyppikatsastaa uuteen tyyp-
piin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ja ottaa
käyttöön ennen 21 päivää toukokuuta 1998;

b) moottoripyörän, mopon ja L5-luokan
ajoneuvon saa tällaisen ajoneuvon valmista-
jan kilpeä koskevan 32 c §:n ja takarekiste-
rikilven kiinnityspaikkaa koskevan 32 e §:n
2 momentin estämättä ottaa käyttöön ennen
1 päivää tammikuuta 1999;

c) M1-luokan ajoneuvon saa takarekisteri-
kilven kiinnityspaikkaa koskevan 32 e §:n 1
momentin estämättä ottaa käyttöön ennen 1
päivää tammikuuta 1998 ja muun M-, N- ja
O-luokan ajoneuvon ennen 1 päivää tammi-
kuuta 1999;

d) puoliperävaunun vetoauton ja M1-luo-
kan ajoneuvon saa auton ohjauslaitetta kos-
kevan 39 §:n 3 momentin estämättä ottaa
käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1998
ja muun auton tyyppikatsastaa uuteen tyyp-
piin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ennen 1
päivää tammikuuta 2000;

e) ajoneuvon saa auton luvattoman käytön

estävää laitetta ja hälytyslaitetta koskevan 40
§:n 1 ja 3 momentin sekä nopeusmittaria
koskevan 93 §:n 2 momentin estämättä ottaa
käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 1998;

f) ajoneuvon saa auton hiilidioksidipäästö-
jä ja polttoaineenkulutusta koskevan 53 a
§:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää
tammikuuta 1998;

g) ajoneuvon saa auton radiohäiriöitä ja
sähkömagneettista yhteensopivuutta koske-
van 56 §:n estämättä tyyppikatsastaa uuteen
tyyppiin kuuluvana ennen 1 päivää tammi-
kuuta 1998 ja ottaa käyttöön ennen 1 päivää
lokakuuta 2002; vaatimus tyyppihyväksyn-
nästä tai tyyppikatsastuksesta direktiivin
95/54/EY tai säännön 10/02 mukaisesti ei
kuitenkaan koske ajoneuvotyyppiä, joka on
tyyppihyväksytty tai tyyppikatsastettu direk-
tiivin 72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 mu-
kaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 1996;

h) suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä
sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin M2-
luokan ajoneuvon saa auton istuinten kiinni-
tystä koskevan 60 §:n, auton turvavöitä kos-
kevan 64 §:n 2 momentin, auton turvavöiden
kiinnityspisteitä koskevan 64 a §:n ja auton
pääntukia koskevan 66 §:n estämättä tyyppi-
katsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana tai
tyyppihyväksyä ennen 1 päivää lokakuuta
1999;

i) M- tai N1-luokan ajoneuvon saa 60 §:n
ja 66 §:n estämättä ottaa käyttöön ennen 1
päivää lokakuuta 2001, kun kyse on suurim-
malta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta
massaltaan enintään 3,5 tonnin M2-luokan
ajoneuvosta, ja ennen 1 päivää lokakuuta
1999, kun kyse on muusta M-luokan ajoneu-
vosta tai N1-luokan ajoneuvosta;

j) M-luokan ajoneuvon saa 64 §:n 2 mo-
mentin ja 64 a §:n estämättä ottaa käyttöön
ennen 1 päivää lokakuuta 2001, kun kyse on
suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sal-
litulta massaltaan enintään 3,5 tonnin M2-
luokan ajoneuvosta, ja ennen 1 päivää loka-
kuuta 1999, kun kyse on muusta M-luokan
ajoneuvosta;

k) ajoneuvon saa auton pakollisia ja sallit-
tuja valaisimia ja heijastimia koskevan 71
§:n 1—3 momentin estämättä tyyppikatsas-
taa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihy-
väksyä ennen 1 päivää lokakuuta 1998 ja
ottaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta
2000;

l) ajoneuvon saa jarru-, etu- ja takava-
laisimia koskevan 74, 169, 225, 227, 251 ja
262 §:n, takarekisterikilven valaisinta koske-
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van 75, 170 ja 226 §:n, heijastimia koskevan
77, 171, 197, 207, 228, 253 ja 264 §:n, pe-
ruutusvalaisinta koskevan 79, 177, 231, 256
ja 266 §:n, huomiovalaisimia koskevan 86
§:n sekä sivuvalaisimia koskevan 87, 178,
232, 252 ja 263 §:n estämättä tyyppikatsas-
taa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihy-
väksyä ennen 1 päivää lokakuuta 1998;

m) M1-luokan ajoneuvon saa ulkonevia
osia koskevan 101 §:n 2 momentin estämättä
tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana
tai tyyppihyväksyä ennen 1 päivää tammi-
kuuta 1999;

n) traktorin saa jarruja koskevan 155 §:n 1
momentin estämättä tyyppikatsastaa uuteen
tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksyä en-
nen 1 päivää maaliskuuta 1998; ja

o) perävaunun saa ohjauslaitetta koskevan
217 a §:n 1 momentin vaatimuksen estämät-
tä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta
2000.

5. Jos ajoneuvon osa tai liikennetarvike
täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa
voimassa olleet vaatimukset:

a) turvavyön saa 64 §:n 2 momentin estä-
mättä ottaa erillisenä teknisenä yksikkönä
ensi kertaa käyttöön ennen 1 päivää loka-
kuuta 1999 ajoneuvossa, joka otetaan ensi
kertaa käyttöön ennen mainittua päivää;

b) valaisimen saa 4 momentin l kohdassa
mainittujen säännösten estämättä ottaa eril-
lisenä teknisenä yksikkönä käyttöön ennen 1
päivää lokakuuta 1999 ja tyyppihyväksyä

sekä ottaa käyttöön sanotun päivän jälkeen-
kin, jos valaisin on tarkoitettu jo käytössä
olevaan ajoneuvoon ja täyttää ne vaatimuk-
set, jotka olivat voimassa, kun sanottu ajo-
neuvo merkittiin rekisteriin; ja

c) kilven saa raskaan ajoneuvon kilpeä
koskevan 92 §:n, hitaan ajoneuvon kilpeä
koskevan 173 ja 254 §:n tai pitkän ajoneu-
von kilpeä koskevan 234 §:n estämättä tyyp-
pihyväksyä ennen 1 päivää tammikuuta
1999 ja ottaa käyttöön ennen 1 päivää
tammikuuta 2000.

6. Asetuksen 39 §:n 1 momentin säännöstä
ohjauslaitteen sijainnista, 40 §:n 2 momentin
säännöstä, jonka mukaan muissa kuin M1- ja
N1-luokan ajoneuvoissa luvattoman käytön
estävänä laitteena hyväksytään virtalukko,
71 §:n 2 momentin p kohdan, 92 a §:n, 223
§:n 2 momentin h kohdan ja 234 a §:n sään-
nöstä heijastavista ääriviivamerkinnöistä ja
mainoksista, 72 §:n säännöstä E-sääntöjen
n:o 98 ja 99 tarkoittamien kaasupurkaus-
lamppujen hyväksymisestä, 104 a §:n 2 mo-
mentin säännöstä tyyppiä HB7 olevilla lam-
puilla varustettujen valaisimien hyväksymi-
sestä, 223 §:n 2 momentin f kohdan sään-
nöstä perävaunun muista kuin kolmionmuo-
toisista takaheijastimista ja 234 §:n säännös-
tä yhdistelmäpituuden merkitsemisestä pit-
kän ajoneuvoyhdistelmän kilpeen saa sovel-
taa ennen tämän asetuksen voimaantuloa
käyttöön otettuihin ajoneuvoihin.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Matti Aura
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Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös

N:o 903

eräistä kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa käytettävistä
analyysimenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriö on
lisännyt 14 päivänä elokuuta 1996 eräistä kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkas-

tamisessa käytettävistä analyysimenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-
sen (637/1996) 2 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — —

2-fenoksietanoli, 1-fenoksipropan-2-oli,
metyyli-, etyyli-, propyyli-, butyyli- ja bent-
syyli-4-hydroksibentsoaatti tunnistetaan ja
määritetään seitsemännessä komission direk-
tiivissä, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1996,
kosmeettisten valmisteiden koostumuksen

tarkastamisessa tarvittavista analyysimenetel-
mistä (96/45/EY; EYVL nro L 213,
22.8.1996, s. 8) esitetyllä tavalla.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lo-
kakuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos Kristian Tammivuori

Seitsemäs komission direktiivi 96/45/EY; EYVL nro L 213, 22.8.1996, s. 8
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Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös

N:o 904

laihdutusvalmisteista

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain
(361/1995) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Päätöksen tarkoitus

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön ko-
mission 26 päivänä helmikuuta 1996 antama
direktiivi laihdutukseen tarkoitetuista vähä-
energiaisista elintarvikkeista (96/8/EY).

2 §

Soveltamisala

Tämä päätös koskee sellaisenaan myytä-
vien 3 §:ssä tarkoitettujen laihdutusvalmis-
teiden koostumusta, pakkausmerkintöjä ja
kaupanpitoa.

Päätös ei koske muita laihdutukseen tar-
koitettuja erityisruokavaliovalmisteita, joista
annetaan tarkempia määräyksiä tarvittaessa
erikseen.

3 §

Määritelmät ja ryhmittely

Tässä päätöksessä tarkoitetaan
1) laihdutusvalmisteella laihdutukseen tar-

koitettuun vähäenergiaiseen ruokavalioon
erityisesti kehitettyä erityisruokavaliovalmis-
tetta, jolla valmistajan ohjeiden mukaan käy-
tettynä voidaan korvata päivittäinen ruoka-
valio kokonaan tai osittain.

Laihdutusvalmisteet jaetaan kahteen ryh-
mään seuraavasti:

2) ruokavalionkorvikkeella tarkoitetaan
laihdutusvalmistetta, jolla voidaan korvata
koko päivän ruokavalio ja

3) ateriankorvikkeella tarkoitetaan laihdu-

tusvalmistetta, jolla voidaan korvata yksi tai
useampi ateria.

4 §

Laihdutusvalmisteiden sallittu myynti

Laihdutusvalmisteita saa pitää kaupan Eu-
roopan talousalueella ainoastaan, jos ne täyt-
tävät tässä päätöksessä annetut määräykset.

2 luku

Koostumusvaatimukset ja pakkaaminen

5 §

Koostumus

Laihdutusvalmisteiden on täytettävä liit-
teessä I määrätyt koostumusvaatimukset.

6 §

Pakkaaminen

Laihdutusvalmiste on myytävä valmiiksi
pakattuna siten, että pakkaus peittää valmis-
teen kokonaan.

Ruokavalionkorvikkeen kaikki eri osat on
myytävä samassa pakkauksessa.

3 luku

Pakkausmerkinnät

7 §

Valmisteen nimi

Tässä päätöksessä tarkoitettuja laihdutus-
valmisteita on myytävä nimellä

1) ruokavalionkorvike painonsäätelyyn tai
2) ateriankorvike painonsäätelyyn.

Komission direktiivi 96/8/EY; EYVL N:o L 55, 6.3.1996, s. 22.
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8 §

Pakolliset lisämerkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkaus-
merkinnöistä on muualla säädetty tai määrät-
ty, laihdutusvalmisteen pakkauksessa on ol-
tava seuraavat merkinnät:

1) valmistusohje tarvittaessa sekä mainin-
ta sen noudattamisen tärkeydestä,

2) jos valmistajan ohjeiden mukaan käyte-
tystä valmisteesta saa polyoleja enemmän
kuin 20 grammaa päivässä, on pakkaukseen
merkittävä, että valmisteella saattaa olla lak-
satiivista vaikutusta,

3) maininta riittävän päivittäisen nesteen-
saannin tärkeydestä,

4) ruokavalionkorvikkeessa maininta siitä,
että valmisteesta saa riittävästi kaikkia päi-
vän aikana tarvittavia välttämättömiä ravin-
toaineita, sekä lisäksi maininta siitä, että val-
mistetta ei saisi käyttää yli kolmea viikkoa
ilman terveydenhuollon asiantuntijan valvon-
taa, sekä

5) ateriankorvikkeessa maininta siitä, että
valmiste sopii tarkoitettuun käyttöön aino-
astaan osana vähäenergiaista ruokavaliota ja
että muut elintarvikkeet ovat välttämätön osa
tätä ruokavaliota.

9 §

Pakolliset ravintoarvomerkinnät

Laihdutusvalmisteen pakkauksessa on il-
moitettava ainakin:

1) valmisteesta saatavan energian määrä
ilmaistuna kilojouleina (kJ) ja kilokaloreina
(kcal) sekä proteiinin, hiilihydraatin ja ras-
van määrä numeroin ilmaistuna ehdotettua
nautintavalmista annosta kohden,

2) jokaisen liitteen I kohdassa 5 mainitun
kivennäisaineen ja vitamiinin määrä keskiar-

vona numeroin ilmaistuna ehdotettua nautin-
tavalmista annosta kohden sekä

3) ateriankorvikkeesta liitteen I taulukossa
lueteltuja vitamiineja ja kivennäisaineita kos-
kevat tiedot prosentteina elintarvikkeiden
ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja
teollisuusministeriön päätöksen liitteessä
määrätyistä vuorokautisen saannin vertailuar-
voista (496/1993).

10 §

Kieltoja ja rajoituksia

Laihdutusvalmisteen pakkausmerkinnöissä,
mainonnassa tai kaupanpidossa ei saa viitata
valmisteen käytöstä mahdollisesti aiheutu-
vaan laihtumisen nopeuteen tai määrään,
näläntunteen vähenemiseen tai kylläisyyden-
tunteen lisääntymiseen.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

11 §

Viittaussäännös

Tämän päätöksen rikkomisen seuraamuk-
sista säädetään elintarvikelaissa.

12 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lo-
kakuuta 1997.

Valmisteita, jotka eivät täytä tämän pää-
töksen määräyksiä, saa kuitenkin myydä
maaliskuun 30 päivään 1999 asti, jos ne
ovat tämän päätöksen voimaantullessa voi-
massaolleiden säännösten ja määräysten mu-
kaisia.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos Anna-Liisa Koskinen
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N:o 904 3575 

Liite I

LAIHDUTUSVALMISTEIDEN KOOSTU-
MUSVAATIMUKSET

Ravintoainevaatimukset koskevat nautinta- 4. Ravintokuitu
valmiina kaupan pidettäviä tai valmistajan Ruokavalionkorvikkeen ravintokuitupitoi-
ohjeiden mukaisesti nautintavalmiiksi saatet- suuden on oltava vähintään 10 grammaa ja
tuja laihdutusvalmisteita. enintään 30 grammaa päiväannoksessa.

1. Energia 5. Vitamiinit ja kivennäisaineet
1.1.  Ruokavalionkorvikkeen päiväannok- 5.1. Ruokavalionkorvikkeesta on saatava

sen energiasisällön on oltava vähintään päivässä vähintään 100 prosenttia taulukos-
3 360 kJ (800 kcal) ja enintään 5 040 kJ sa lueteltujen vitamiinien ja mineraalien
(1 200 kcal). määrästä.

1.2. Ateriankorvikkeen energiasisällön on 5.2. Ateriankorvikkeesta on saatava vähin-
oltava vähintään 840 kJ  (200 kcal) ja enin- tään 30 prosenttia taulukossa lueteltujen vi-
tään 1 680 kJ (400 kcal) yhtä ateriaa kohti. tamiinien ja kivennäisaineiden määrästä yhtä

2. Proteiini kaliumin määrän on kuitenkin oltava vähin-
2.1. Laihdutusvalmisteen sisältämästä pro- tään 500 milligrammaa yhtä ateriaa kohti.

teiinista tulee saada vähintään 25 prosenttia
ja enintään 50 prosenttia valmisteen koko- TAULUKKO
naisenergiasta. Lisäksi ruokavalionkorvik-
keen proteiinin kokonaismäärä saa olla enin- A-vitamiini (µg-RE) 700
tään 125 grammaa. D-vitamiini (µg) 5

2.2. Edellä mainituissa proteiinia koskevis- E-vitamiini (mg-TE) 10
sa säännöksissä tarkoitetaan sellaista proteii- C-vitamiini (mg) 45
nia, jonka kemiallinen indeksi on sama kuin Tiamiini (mg) 1,1
liitteessä II esitetyn vertailuproteiinin.  Jos Riboflaviini (mg) 1,6
kemiallinen indeksi on alle 100 prosenttia Niasiini (mg-NE) 18
vertailuproteiinin vastaavasta arvosta, tulee B -vitamiini (mg) 1,5
vähimmäisproteiinitasoja nostaa vastaavasti. Folaatti (µg) 200
Joka tapauksessa proteiinin kemiallisen in- B -vitamiini (µg) 1,4
deksin on oltava vähintään 80 prosenttia Biotiini (µg) 15
vertailuproteiinin vastaavasta arvosta. Pantoteenihappo (mg) 3

2.3. Kemiallisella indeksillä tarkoitetaan Kalsium (mg) 700
alinta suhdelukua, joka saadaan, kun mitatta- Fosfori (mg) 550
van proteiinin jokaisen välttämättömän Kalium (mg) 3100
aminohapon määrää verrataan vertailuprote- Rauta (mg) 16
iinin vastaavan aminohapon määrään. Sinkki (mg) 9,5

2.4. Aminohappojen lisääminen on sallit- Kupari (mg) 1,1
tua yksinomaan parantamaan  proteiinien Jodi (µg) 130
ravitsemuksellista arvoa  tähän tarkoitukseen Seleeni (µg) 55
tarvittavissa suhteissa. Natrium (mg) 575

3. Rasva Mangaani (mg)1
3.1. Rasvasta saatavan energian määrä saa ____

olla enintään 30 prosenttia valmisteen koko-
naisenergiasta. RE = all trans-retinoliekvivalentti

3.2. Ruokavalionkorvikkeessa linolihapon TE = d-
(glyserideinä) määrän on oltava vähintään NE = niasiiniekvivalentti
4,5 grammaa päiväannoksessa.

3.3. Ateriankorvikkeessa linolihapon (gly-
serideinä) määrän on oltava vähintään
1 gramma yhtä ateriaa kohti.

ateriaa kohti. Ateriankorvikkeesta saatavan

(1)

(2)

(3)

6

12

Magnesium (mg) 150

(1)

(2)

(3)
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Liite II

VERTAILUPROTEIININ AMINOHAPPOKOOSTUMUS (1) 

g / 100 g proteiinia

Kystiini + metioniini 1,7
Histidiini 1,6
Isoleusiini 1,3
Leusiini 1,9
Lysiini 1,6
Fenyylialaniini + tyrosiini 1,9
Treoniini 0,9
Tryptofaani 0,5
Valiini 1,3

World Health Organisation. Energy and protein requirements. Report of a Joint(1)

FAO/WHO/UNU Meeting. Geneva: World Health Organisation, 1985. (WHO Technical Report
Series, 724).



Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös

N:o 905

erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriö on
muuttanut 22 päivänä kesäkuuta 1995 erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja

teollisuusministeriön päätöksen (937/1995) 9 §:n 1 momentin ja liitteen 2 kohdat 1 ja 2, sekä
lisännyt päätökseen uuden 8 a §:n seuraavasti:

8 a §

Väliaikainen markkinointilupa

Euroopan yhteisöjen komissio voi hake-
muksesta myöntää elinkeinonharjoittajalle
kahdeksi vuodeksi luvan saattaa markkinoil-
le sellainen tieteellis-tekniseen kehitykseen
perustuva erityisruokavaliovalmiste, joka ei
täytä liitteessä 1 mainituille ryhmille annet-
tuja erityisiä koostumusmääräyksiä.

Komissio tekee väliaikaista markkinointi-
lupaa koskevan päätöksen elintarvikealan
tiedekomiteaa kuultuaan erityiseen ravitse-
mukselliseen käyttöön tarkoitettuja elintar-
vikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsää-
dännön lähentämisestä annetun neuvoston
direktiivin (89/398/ETY) 13 artiklassa sää-
dettyä menettelyä noudattaen.

Komissio voi tarvittaessa lisätä lupapää-
tökseen valmisteen koostumuksen muutok-
seen liittyviä määräyksiä pakkausmerkin-
nöistä.

9 §
— — — — — — — — — — — — —

Suomen toimivaltainen viranomainen on
elintarvikevirasto. Elintarvikevirasto antaa
ohjeita 8 §:ssä mainitun ilmoituksen tekemi-
sestä sekä 8 a §:ssä mainittua väliaikaista
markkinointilupaa koskevan hakemuksen
tekemisessä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lo-
kakuuta 1997.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos Anna-Liisa Koskinen
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1) Laihdutukseen tarkoitetut vähäenergiaiset valmisteet

1.1. Ruokavalionkorvikkeet ja ateriankorvikkeet
Noudatetaan laihdutusvalmisteista 25 päivänä syyskuuta 1997 annetun kauppa- ja
teollisuusministeriön päätöksen määräyksiä (904/1997).

1.2. Muut laihdutukseen tarkoitetut erityisruokavaliovalmisteet
Vitamiinien ja muiden ravintoaineiden lisääminen on sallittua.

2) Hiilihydraateista, proteiineista ja muista ravintoaineista koostetut valmisteet (ns.
formulat), jotka korvaavat aterioita kokonaan tai osittain ja jotka on tarkoitettu
urheilijoille ja muille vastaaville erityisryhmille

Vitamiinien ja muiden ravintoaineiden lisääminen on sallittua.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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