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A s e t u s

N:o 183

vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministerin esittelystä
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 16 päivänä elokuuta 1996 annetun ase-

tuksen (632/1996) 15 § seuraavasti:

15 §

Ajoneuvon hyväksyminen

Asianomaisen ministeriön määräämät säi-
liöajoneuvot, irrotettavia säiliöitä kuljettavat
ajoneuvot, monisäiliöajoneuvot, säiliökonttia
kuljettavat ajoneuvot ja räjähteiden kuljetuk-
seen tarkoitetut ajoneuvot on sen lisäksi,
mitä katsastuksesta säädetään muualla, hy-
väksyttävä katsastuksessa vaarallisen aineen
tai aineryhmän kuljetukseen sekä uusintakat-
sastettava vuosittain. Hyväksymisestä katsas-
tuksessa on laadittava ministeriön määräys-
ten mukainen hyväksymistodistus.

Edellä 1 momentissa ja ADR-sopimukses-
sa tarkoitetun ajoneuvon hyväksynnän
myöntää ja mainitussa momentissa tarkoite-
tut katsastukset suorittaa Ajoneuvohallinto-
keskuksen valtuuttama katsastustoimipaikka,
jolla on edellytykset mainittujen toimenpitei-
den suorittamiseen. Ajoneuvohallintokeskus
voi peruuttaa valtuutuksen määräajaksi tai
kokonaan, jos hyväksyntöjä ja katsastuksia
ei suoriteta asianmukaisesti. Hyväksynnän
myöntävältä ja katsastuksia suorittavalta

henkilöltä edellytetään ajoneuvojen katsastus-
luvista annetun lain (1099/1998) 10 §:ssä
tarkoitettu pätevyys.

Asianomaisen ministeriön määräämissä
tapauksissa perusajoneuvon tulee olla tyyp-
pihyväksytty. Tämän hyväksynnän ja ADR-
sopimuksessa tarkoitetun tyyppihyväksynnän
perusajoneuvolle myöntää Ajoneuvohallinto-
keskus.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivän maa-
liskuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Katsastustoimipaikalla, jonka Ajoneuvo-
hallintokeskus on ennen tämän asetuksen
voimaantuloa valtuuttanut vaarallisten ainei-
den kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen
hyväksynnän myöntämiseen ja katsastusten
suorittamiseen, katsotaan asetuksen voimaan
tullessa olevan edellytykset mainittujen toi-
menpiteiden suorittamiseen.

Henkilön katsotaan täyttävän 15 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulle henkilölle säädetyt
pätevyysvaatimukset, jos hän tämän asetuk-
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sen voimaan tullessa myöntää vaarallisten
aineiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneu-
vojen hyväksyntöjä ja suorittaa tällaisten
ajoneuvojen katsastuksia sekä osallistuu eri-

koiskoulutuksen kertauskokeeseen siten kuin
siitä asianomaisen ministeriön päätöksellä
säädetään.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Kimmo Sasi
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A s e t u s

N:o 184

katsastustoiminnan koulutustoimikunnasta

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministerin esittelystä säädetään ajoneuvojen katsastusluvista 23 päivänä joulukuuta
1998 annetun lain (1099/1998) 27 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Koulutustoimikunnan tarkoitus

Ajoneuvohallintokeskuksen yhteydessä
virastolla on apunaan katsastustoiminnasta
vastaavien ja katsastuksia suorittavien henki-
löiden koulutukseen ja ammattitaitoon liitty-
vissä asioissa neuvoa antava katsastustoi-
minnan koulutustoimikunta.

2 §

Koulutustoimikunnan jäsenet

Koulutustoimikunnassa on puheenjohtaja
ja enintään kuusi muuta jäsentä, joista kulla-
kin on henkilökohtainen varajäsen. Ajoneu-
vohallintokeskus kutsuu jäsenet ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Toimikunnassa tulee
olla edustaja ainakin Ajoneuvohallintokes-
kuksesta, katsastusalan työnantajista, työnte-

kijöistä ja kouluttajista sekä auto- ja korjaa-
moalalta.

3 §

Erinäiset säännökset

Ajoneuvohallintokeskus päättää koulutus-
toimikunnan puheenjohtajan ja muiden jä-
senten palkkioista. Koulutustoimikunnasta
on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä
valtion komiteoista säädetään.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Kimmo Sasi
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A s e t u s

N:o 185

liikennevakuutusasetuksen 3 a ja 7 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministerin esittelystä
muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/1959)

3 a §:n 2 momentti sekä 7 §:n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa
1603/1995, seuraavasti:

3 a §
— — — — — — — — — — — — —

Vakuutus on irtisanottava kirjallisesti, ja
irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus
uuden vakuutuksen ottamisesta. Jos irtisanot-
tu vakuutus koskee rekisteröintivelvollisuu-
den alaista ajoneuvoa, irtisanomisen katso-
taan kuitenkin rauenneen, jollei seitsemän
päivän kuluessa vakuutuksen päättymisestä
ole toimitettu todistusta uuden vakuutuksen
ottamisesta. Todistus on toimitettava ajoneu-
vojen rekisteröinnistä annetun asetuksen
(1598/1995) 2 §:n c kohdassa mainitulle re-
kisteröinnin suorittajalle, jäljempänä rekis-
teröinnin suorittaja.

7 §
Liikennevakuutuslain 15 §:n mukaisesti

otetusta liikennevakuutuksesta on toimitetta-

va rekisteriin merkittävien moottoriajoneuvo-
jen osalta todistus rekisteröinnin suorittajal-
le.
— — — — — — — — — — — — —

Jollei moottoriajoneuvoa varten myönnetty
liikennevakuutus ole ollut voimassa omistus-
oikeuden alkamispäivästä, rekisteröinnin
suorittajan on ajoneuvoa rekisteröidessään
lähetettävä siitä ilmoitus liikennevakuutus-
keskukselle hyvikkeen määräämistä varten
ajoneuvon vakuuttamatta olon ajalta. Ilmoi-
tusta ei kuitenkaan tarvitse lähettää, jos uu-
den vakuutuksen voimassaolo on alkanut
seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merki-
tyn omistusoikeuden vaihtumisesta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 1999.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Kimmo Sasi
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A s e t u s

N:o 186

ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministerin esittelystä
kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen

(1598/1995) 60 § sekä
muutetaan 2, 7, 9—11, 14, 17, 21—23, 30, 32, 33, 35, 36, 48, 58, 62, 63, 67 ja 68 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi asetuksessa 762/1996, 9 § asetuksessa 292/1998, 10 §

osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 449/1997, 36 § mainitussa asetuksessa
292/1998 ja asetuksessa 673/1997 sekä 48 § osaksi asetuksessa 102/1996, seuraavasti:

2 §

Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) rekisterillä tieliikenteen tietojärjestel-

mästä annetun lain (819/1989) mukaista ajo-
neuvorekisteriä;

b) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen re-
kisteröintitoiminnasta annetun lain
(1100/1998) 3 §:ssä tarkoitettua sopimusre-
kisteröijää;

c) rekisteröinnin suorittajalla Ajoneuvo-
hallintokeskusta ja b kohdassa mainitun lain
6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toi-
mivaltaista sopimusrekisteröijää;

d) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa
koskevien tietojen ilmoittamista Ajoneuvo-
hallintokeskukselle ennen ensirekisteröintiä;

e) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensim-
mäistä rekisteröintiä Suomessa;

f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa re-
kisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poiste-
tun ajoneuvon rekisteröintiä;

g) muutosrekisteröinnillä rekisteröinnin
suorittajan rekisteriin merkityn ajoneuvon
tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamis-
ta;

h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneu-

von ensi- tai uudelleenrekisteröinnin ja ajo-
neuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä
tiedoista sekä muista rekisteritiedoissa ta-
pahtuneista muutoksista;

i) rekisteriotteella rekisteröinnin suorittajan
antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajo-
neuvo on rekisteröity;

j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajo-
neuvon valmistajan antamaa asiakirjaa, joka
osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen
tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä annetun neu-
voston direktiivin 70/156/ETY tai L-luokan
ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmi-
pyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihy-
väksynnästä annetun neuvoston direktiivin
92/61/ETY mukaisesti hyväksyttyä ajoneu-
votyyppiä;

k) ennakkoilmoitustodistuksella Ajoneuvo-
hallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, josta
ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennak-
koilmoitus;

l) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksi-
löivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kir-
jain- ja numerosarjaa;

m) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettä-
vää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritun-
nus;
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n) rekisteröintipäivällä päivää, jona rekis-
teri-ilmoitus on jätetty rekisteröinnin suorit-
tajalle;

o) käyttöönottopäivällä päivää, jona ajo-
neuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity en-
simmäisen kerran ulkomailla, jollei rekiste-
riin ole erityisestä syystä merkittävä muuta
päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönotto-
päiväksi;

p) haltijalla muuta luonnollista henkilöä
tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajo-
neuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai
jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän
ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella.

7 §

Rekisteröintivelvollisuus

Tieliikennelain (267/1981) 84 §:ssä sääde-
tyn rekisteröintivelvollisuuden täyttämiseksi
moottorikäyttöisestä ajoneuvosta ja siihen
kytkettäväksi soveltuvasta perävaunusta on
tehtävä ensi- tai uudelleenrekisteröintiä kos-
keva rekisteri-ilmoitus siten kuin tässä ase-
tuksessa säädetään.

9 §

Ensirekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyk-
senä on, että:

a) ajoneuvon maahantuontiin, valmistuk-
seen tai luovutukseen liittyvien verojen ja
maksujen suorittamisesta esitetään selvitys;

b) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään
asianmukainen kirjallinen selvitys;

c) ajoneuvossa on sen valmistajan, vi-
ranomaisen tai katsastustoimipaikan antama
valmistenumero;

d) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;
e) ajoneuvo on ennakkoilmoitettu tai re-

kisteröintikatsastettu taikka sitä varten on
annettu tyyppirekisteriote;

f) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin mer-
kittäviksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut
tiedot.

2. Edellä 1 momentin a kohdassa tarkoitet-
tua selvitystä ei tarvitse esittää ensirekiste-
röinnin yhteydessä ajoneuvosta, josta on teh-
ty rekisteriin ennakkoilmoitus.

3. Asianmukaiseksi selvitykseksi moottori-
kelkan, mopon ja kevyen nelipyörän omis-
tusoikeudesta katsotaan rekisteri-ilmoituksen
tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoi-

tus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudes-
taan.

10 §

Uudelleenrekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon uudelleenrekisteröinnin edel-
lytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään
asianmukainen selvitys;

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;
c) ajoneuvo on katsastettu;
d) ajoneuvon mahdollinen ajoneuvovero

on suoritettu;
e) ajoneuvon mahdollinen moottoriajoneu-

vovero on suoritettu;
f) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin mer-

kittäviksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut
tiedot;

g) ajoneuvon aikaisemmasta rekisteröinnis-
tä esitetään tarvittaessa selvitys.

2. Vakuutuksen perusteella lunastettua ja
tuhoutuneena poistettavaksi ilmoitettua ajo-
neuvoa ei enää uudelleenrekisteröidä. Ajo-
neuvoa ei myöskään uudelleenrekisteröidä,
jos autoverosta päättävä viranomainen on
asettanut rekisteröintikiellon autoveroedun
ehdoksi ja asianomainen on saanut tämän
edun hyväkseen.

3. Jos ensirekisteröinnin yhteydessä asete-
tut autoveroedun ehdot eivät ole toteutuneet,
ajoneuvo uudelleenrekisteröidään vain, jos
veron maksuunpanija sen hyväksyy.

4. Jos ajoneuvosta on muusta kuin 2 mo-
mentissa tarkoitetusta syystä poistettu val-
mistajan, viranomaisen tai katsastustoimipai-
kan antama valmistenumero, ajoneuvo uu-
delleenrekisteröidään vain, jos sen alkuperä
voidaan selvittää luotettavasti.

5. Asianmukaiseksi selvitykseksi moottori-
kelkan, mopon ja kevyen nelipyörän omis-
tusoikeudesta katsotaan rekisteri-ilmoituksen
tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoi-
tus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudes-
taan.

11 §

Ilmoitusvelvollisuus

1. Ajoneuvon omistusoikeuden siirtymises-
tä ja haltijan vaihtumisesta sekä muista re-
kisteri-ilmoituksen perusteella rekisteriin
merkittävissä tiedoissa tapahtuneista muutok-
sista on tehtävä muutosta koskeva rekisteri-
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ilmoitus siten kuin tässä asetuksessa sääde-
tään.

2. Rekisteri-ilmoitusta ei kuitenkaan tarvit-
se tehdä:

a) luonnollisen henkilön nimen, osoitteen
tai kotikunnan muutoksesta eikä henkilön
kuolemasta;

b) muutos- ja kytkentäkatsastuksessa hy-
väksytystä ajoneuvon rakenteen tai varustei-
den muuttamisesta;

c) sellaisesta rakenteen tai varusteiden
muutoksesta, jota ei tarvitse esittää muutos-
katsastukseen.

14 §

Rekisteristä poistettava ajoneuvo

1. Ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä on
tehtävä rekisteri-ilmoitus, jos:

a) rekisteröity ajoneuvo on tuhoutunut;
b) ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla;
c) rekisteröityä ajoneuvoa ei muusta syystä

enää käytetä liikenteessä Suomessa;
d) moottorikelkkaa ei enää käytetä tiellä,

maastossa eikä jäällä.
2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoi-

tuksen yhteydessä on palautettava ajoneuvon
rekisterikilvet. Tuhoutumisen tai vaurioitu-
misen vuoksi vakuutuksen perusteella lunas-
tetun tai Valtiokonttorin poistettavaksi il-
moittaman taikka kunnan omistukseen ajo-
neuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen
hävittämisestä annetun lain (151/1975) no-
jalla siirtyneen ajoneuvon rekisterikilpiä ei
kuitenkaan tarvitse palauttaa, mutta ne on
tuhottava todistettavasti.

3. Tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat vel-
vollisia poistamaan Suomesta pysyvästi ul-
komaille vietävästä ajoneuvosta rekisterikil-
vet. Rekisterikilpien poistamisesta on ilmoi-
tettava Ajoneuvohallintokeskukselle, jonka
tulee poistaa ajoneuvo rekisteristä.

17 §

Rekisteriotteen tai -kilpien noutamatta
jättäminen

1. Rekisteröinnin suorittajan on poistettava
ajoneuvo rekisteristä, jollei viranomaisen
haltuunsa ottamaa ja Ajoneuvohallintokes-
kukselle tai katsastustehtävien toimiluvan
haltijalle toimitettua rekisteriotetta tai sille
toimitettuja rekisterikilpiä noudeta kuuden
kuukauden kuluessa haltuunotosta.

2. Rekisteröinnin suorittajan on poistettava
ajoneuvo rekisteristä myös silloin, kun rekis-
terikilvet on annettu rekisteröinnin suorittajal-
le tai katsastustehtävien toimiluvan halti-
jalle ilman ilmoitusta rekisteristä poistami-
sesta, jos kilpiä ei noudeta kuuden kuukau-
den kuluessa. Kilpien antamisesta rekiste-
röinnin suorittajalle tai katsastustehtävien
toimiluvan haltijalle on tehtävä merkintä
rekisteriin. Jollei toimiluvan haltijalla ole oi-
keutta poistaa ajoneuvoa rekisteristä, hänen
on viipymättä ilmoitettava kilpien antamises-
ta ja määräajassa noutamattomista kilvistä
Ajoneuvohallintokeskukselle.

3. Rekisteristä poistetun ajoneuvon rekiste-
riotteen ja -kilpien kanssa menetellään siten
kuin Ajoneuvohallintokeskus määrää.

21 §

Rekisteri-ilmoitusten ja -kilpien
vastaanottopaikat

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä rekiste-
röinnin suorittajalle. Samalla on esitettävä
rekisteriotteen, ennakkoilmoitustodistuksen
tai katsastustodistuksen tekninen osa. Ilmoi-
tuksen vastaanottajan tekniseen osaan teke-
mä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämises-
tä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttä-
mään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekiste-
riotteen saapumiseen saakka, kuitenkin enin-
tään 30 päivää. Ajoneuvohallintokeskus voi
pyynnöstä pidentää määräaikaa. Rekisteröin-
nin suorittaja voi antaa ajoneuvoa varten
väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttä-
mään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa
määrätyn ajan.

2. Kun ajoneuvon rekisteristä poistamista
koskeva ilmoitus jätetään, ilmoituksen vas-
taanottajan on merkittävä rekisterikilpien
vastaanottopäivä rekisteriotteen tekniseen
osaan ja ilmoitusosaan.

3. Rekisteröinnin suorittaja voi 1 ja 2 mo-
mentissa säädetystä huolimatta erityisestä
syystä ottaa rekisteri-ilmoituksen vastaan,
vaikka teknistä osaa ei esitettäisikään.

22 §

Määräaika

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä seitsemän
päivän kuluessa rekisteriin merkittävän muu-
toksen tapahtumisesta. Jos rekisteriote on
muutoksen tapahtuessa rekisteröinnin suorit-
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tajan hallussa aikaisemman rekisteröinnin
suorittamista varten, rekisteri-ilmoitus on
jätettävä 14 päivän kuluessa uuteen rekiste-
riotteeseen merkitystä otteen tulostuspäiväs-
tä.

2. Jollei ajoneuvon omistaja tai haltija ole
30 päivän kuluessa rekisteri-ilmoituksen jät-
tämisestä saanut uutta rekisteriotetta, omista-
ja tai haltija on velvollinen pyytämään rekis-
teröinnin suorittajalta seitsemän päivän ku-
luessa uutta rekisteriotetta toimituksessa ka-
donneen tilalle.

23 §

Rekisteröinnin merkitseminen

Rekisteröinnin suorittajan tulee tarkastaa
sille tehty ilmoitus ja sen liitteet. Rekiste-
röinnin suorittajan on merkittävä ajoneuvo
tai sen tiedoissa tapahtunut muutos rekiste-
riin ilmoitusvelvollisen antamien tietojen
perusteella, kun 4, 5 tai 6 luvussa säädetyt
edellytykset täyttyvät. Jollei ajoneuvosta ole
tehty ennakkoilmoitusta, rekisteröinnin suo-
rittaja antaa ajoneuvoa varten rekisteritun-
nuksen ja -kilvet ensirekisteröinnin yh-
teydessä. Rekisteristä poistettua ajoneuvoa
varten annetaan rekisteritunnus uudelleenre-
kisteröinnin yhteydessä.

30 §

Rekisteriotteen antaminen

1. Rekisteröinnin suorittaja antaa rekiste-
riin merkittyä ajoneuvoa varten omistajalle
tai tämän suostumuksella haltijalle rekiste-
riotteen, jossa on ajoneuvoa sekä omistajaa
ja haltijaa koskevia tietoja samoin kuin ajo-
neuvon teknisiä tietoja sisältävä tekninen osa
ja muutosilmoituksen tai rekisteristä poista-
mista koskevan ilmoituksen tekemistä varten
ilmoitusosa.

2. Rekisteröinnin suorittaja voi perustellus-
ta syystä antaa määräajan voimassa olevan
jäljennöksen rekisteriotteen teknisestä osasta
käytettäväksi liikenteessä. Velvollisuudesta
esittää jäljennös on voimassa, mitä velvol-
lisuudesta esittää rekisteriotteen tekninen osa
säädetään.

32 §

Rekisteriotteen katoaminen

Kadonneen tai turmeltuneen rekisteriotteen

tai sen osan tilalle on kirjallisesti pyydettävä
rekisteröinnin suorittajalta uusi ote. Samalla
on esitettävä kirjallinen selvitys otteen tai
sen osan katoamisesta.

33 §

Rekisterikilpien antaminen

1. Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoil-
moitus, ajoneuvoa varten toimitetaan rekiste-
rikilvet ennakkoilmoituksen tekijälle. Muus-
sa tapauksessa rekisteröinnin suorittaja antaa
rekisterikilvet ensirekisteröinnin ja rekiste-
ristä poistettua ajoneuvoa varten uudelleen-
rekisteröinnin yhteydessä.

2. Autoa ja moottorikelkkaa varten anne-
taan kaksi rekisterikilpeä ja muuta ajoneuvoa
varten yksi rekisterikilpi. Erityisestä syystä
Ajoneuvohallintokeskus voi antaa ajoneuvoa
varten ylimääräisen rekisterikilven.

35 §

Rekisterikilpien turmeltuminen tai
katoaminen

Jos rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltu-
nut, uuden kilven tilaamiseen sovelletaan,
mitä 32 §:ssä säädetään uuden rekisteriotteen
pyytämisestä. Rekisteröinnin suorittaja voi
rekisteriotteen tekniseen osaan rekisterikil-
ven tilaamisesta tekemällään merkinnällä
antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään
kuukauden ajan 34 §:stä poiketen muuta
väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajo-
neuvon rekisteritunnus. Ajoneuvohallintokes-
kus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa.

36 §

Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien
väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajo-
neuvoille annettavien rekisterikilpien värit
ovat seuraavat:

a) auton, moottoripyörän, mopon ja
L5-luokan ajoneuvon sekä perävaunun rekis-
terikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja
enintään kolminumeroisen luvun käsittävä
tunnus mustin merkein valkealla, heijasta-
valla pohjalla;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekis-
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terikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekis-
teritunnus on valkein merkein mustalla poh-
jalla;

c) ulkovallan edustuston virka-auton ja sen
diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan
samoin kuin ulkoasiainministeriön määräyk-
sen perusteella näihin rinnastettavan henki-
lön auton rekisterikilvessä on kirjaimet CD
ja ulkoasianministeriön määräämät enintään
neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin
merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä
edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan
henkilön muun tulli- ja verovapaan auton
rekisterikilvessä kirjaimen C ja ulkoasiain-
ministeriön määräämät enintään viisi nume-
roa käsittävä tunnus valkoisin merkein sini-
sellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekis-
terikilpien asemesta olla Suomen vaakuna;

e) moottorikelkan, traktorin ja moottori-
työkoneen rekisterikilvessä on enintään kol-
minumeroisen luvun ja enintään kolme kir-
jainta käsittävä tunnus mustin merkein kel-
taisella, heijastavalla pohjalla.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuk-
sesta antaa ajoneuvoa varten tietyn rekisteri-
tunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen
sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekiste-
röinnin suorittaja.

3. Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisteri-
kilvessä on yhden kirjaimen ja enintään ne-
linumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus
mustin merkein valkealla, heijastavalla poh-
jalla ja oikeassa reunassa valkein merkein
punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku
ja kuukausi, jonka aikana rekisteröinti päät-
tyy.

4. Tullikilvessä on yksi kirjain, järjestys-
numero ja kirjaimet FIN punaisella värillä
valkoisella, heijastavalla pohjalla.

5. Koenumerokilvessä on sana KOE, yksi
kirjain ja enintään kolminumeroinen luku
mustin merkein keltaisella, heijastavalla
pohjalla.

6. Siirtokilvessä on yksi kirjain ja enintään
nelinumeroinen luku punaisin merkein val-
kealla, heijastavalla pohjalla.

7. Rekisterikilvessä olevat numerot ja kir-
jaimet erotetaan toisistaan väliviivalla.

48 §

Siirtokilvet

1. Rekisteröinnin suorittaja ja tullilaitos
voivat ajoneuvon katsastukseen vientiä, Suo-

messa rekisteröimättömän ajoneuvon Suo-
messa tapahtuvaa siirtoa, esittelyä, kilpailua
tai tuote-esittelyä varten taikka muusta eri-
tyisestä syystä ajoneuvon siirtoa varten antaa
siirtokilvet ajoneuvon liikenteessä käyttämi-
seksi.

2. Siirtokilpien antamisen edellytyksenä
on, että ajoneuvoa varten on Suomessa voi-
massa oleva liikennevakuutus ja että säädet-
ty moottoriajoneuvovero on suoritettu.

3. Siirtokilpien käyttämiseen oikeuttava
todistus annetaan käyttötarpeen edellyttä-
mäksi ajaksi. Todistusta ei ilman erityisen
painavaa syytä saa myöntää seitsemää päi-
vää pitemmäksi ajaksi. Tällaisena syynä ei
ole pidettävä kilpailukäyttöä.

4. Siirtokilvistä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvis-
tä.

58 §

Rekisteröintitodistukset

Ajoneuvohallintokeskus voi asettamillaan
ehdoilla oikeuttaa Suomessa rekisteröidyn
autoalan järjestön tai sopimusrekisteröijän
antamaan kansainvälisen tieliikennesopimuk-
sen mukaisia rekisteröintitodistuksia. Sellai-
nen rekisteröintitodistus saadaan antaa vain
Suomessa rekisteröidylle ajoneuvolle, joka
rakenteeltaan ja varusteiltaan täyttää sopi-
muksen määräykset ja on varustettu sopi-
muksen edellyttämällä kansallisuustunnuk-
sella.

62 §

Virheelliset asiakirjat

1. Sopimusrekisteröijä, katsastustehtävien
toimiluvan haltija, poliisi, tullilaitos ja raja-
vartiolaitos ovat velvollisia ilmoittamaan
Ajoneuvohallintokeskukselle havaitsemas-
taan virheelliseksi todetusta vaatimustenmu-
kaisuustodistuksesta, ennakkoilmoitustodis-
tuksesta, rekisteriotteesta ja muusta rekiste-
röintiin tai rekisterikilpien antamiseen liitty-
västä asiakirjasta.

2. Ajoneuvon omistaja tai haltija on vel-
vollinen Ajoneuvohallintokeskuksen keho-
tuksesta palauttamaan virheellisen asiakirjan
Ajoneuvohallintokeskukselle.
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63 §

Asiakirjojen luovuttaminen

Sopimusrekisteröijän on lähetettävä rekis-
teröintitehtävien hoitamisessa kertyneet asia-
kirjat Ajoneuvohallintokeskukselle tehtävien
tultua suoritetuiksi.

67 §

Muutoksenhaku

1. Oikaisun hakemisesta sopimusrekisteröi-
jän rekisteröintiasiassa tekemään päätökseen
on voimassa, mitä ajoneuvojen rekisteröinti-
toiminnasta annetun lain 14 §:ssä säädetään.

2. Muutoksenhausta hallintoviranomaisen
tämän asetuksen nojalla tekemään päätök-
seen on tässä pykälässä säädetyin poikkeuk-
sin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

3. Tämän asetuksen nojalla annettua pää-

töstä tai määräystä on noudatettava, vaikka
se ei ole tullut lainvoimaiseksi, jollei muu-
toksenhakuviranomainen toisin määrää.

68 §

Lomakkeiden, rekisteriin merkittävien
tietojen ja rekisterikilpien mittojen

vahvistaminen

Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa ajoneu-
vojen rekisteröinnissä käytettäville lomak-
keille merkittävät tiedot ja lomakkeiden
kaavat sekä määrää tarkemmin, mitä tietoja
rekisteriotteeseen merkitään. Ajoneuvohallin-
tokeskus vahvistaa myös rekisterikilpien
mitat ja muut ominaisuudet.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Kimmo Sasi
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A s e t u s

N:o 187

ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministerin esittelystä
muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen

(1702/1992) 23 §, 31 §:n 3 momentti ja 45 §,
sellaisina kuin ne ovat, 23 § ja 31 §:n 3 momentti asetuksessa 102/1998 ja 45 § asetukses-

sa 1599/1995, sekä
lisätään 32 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 102/1998, uusi 4 momentti

ja asetuksen uusi 46 c § seuraavasti:

23 §

Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

1. Ennen kuin ajoneuvo otetaan käyttöön
liikenteessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkit-
täväksi, ajoneuvon on oltava hyväksytty
enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suori-
tetussa rekisteröintikatsastuksessa.

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse
esittää, ellei Ajoneuvohallintokeskus toisin
päätä, ennakkoilmoitettua ajoneuvoa tai uu-
tena käyttöön otettavaa, tyyppihyväksyttyä
mallia olevaa 4 §:ssä mainituissa direktii-
veissä määriteltyä valmista M1- eikä L-luo-
kan ajoneuvoa. Rekisteröintikatsastukseen ei
tarvitse esittää myöskään uutena käyttöön
otettavaa, tyyppikatsastettua mallia olevaa:

a) M1-luokan ajoneuvoa;
b) L-luokan ajoneuvoa;
c) N-luokan ajoneuvoa, jonka rakenteeseen

ei ole tehty tyyppikatsastuksen jälkeen muu-
toksia tai jonka rakennetta on tyyppikatsas-
tuksen jälkeen muutettu vain varustamalla
tavaratila tavarankuljetuksen vaatimalla suo-
javuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköl-
lä;

d) moottorikelkkaa;
e) moottorityökonetta ja muuta kuin lii-

kennetraktoriksi rekisteröitävää traktoria;
f) perävaunua.
3. Rekisteröintikatsastukseen ei myöskään

tarvitse esittää rekisteristä poistettua ajoneu-
voa, joka otetaan uudelleen käyttöön liiken-
teessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväk-
si:

a) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin
merkitystä rekisteröinti- tai vuosikatsastuk-
sesta;

b) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin
merkitystä käyttöönotosta; taikka

c) jos kysymyksessä on moottorityökone
tai muu kuin liikennetraktoriksi rekisteröitä-
vä traktori.

4. Edellä 2 tai 3 momentissa tarkoitettu
ajoneuvo on kuitenkin esitettävä rekisteröin-
tikatsastukseen, jos:

a) tyyppikatsastus on koskenut ajoneuvon
alustaa tai keskeneräistä ajoneuvoa; taikka

b) ajoneuvo on tyyppikatsastuksen tai vaa-
timustenmukaisuustodistuksen antamisen jäl-
keen varusteltu kouluajoneuvoksi tai muu-
hun erityistarkoitukseen tai ajoneuvoa on
muutettu.

5. Jos ajoneuvo on poistettu rekisteristä
vaurioituneena liikenne- tai autovakuu-
tusasioita hoitavan yhteisön ilmoituksesta
taikka Ajoneuvohallintokeskus tai poliisi
harkitsee katsastuksen tarpeelliseksi ajoneu-
von ilmeisesti liikennevahingossa saamien
vaurioiden tai muiden erityisten syiden ta-
kia, ajoneuvon on oltava hyväksytty rekiste-
röintikatsastuksessa ennen sen ottamista
käyttöön liikenteessä.

31 §

Vuosikatsastusvelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
3. Rekisteröintikatsastus, joka on suoritettu

enintään kuusi kuukautta ennen asetuksen
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32 §:n 1 momentin tarkoittaman katsas-
tusajan päättymistä ja rekisteröintikatsastus,
joka on suoritettu enintään kuusi kuukautta
mainitussa momentissa tarkoitetun katsas-
tusajan päättymisen jälkeen, oikeuttaa käyt-
tämään ajoneuvoa liikenteessä seuraavan
edellä tarkoitetun katsastusajan päättymi-
seen.

32 §

Katsastusaika

— — — — — — — — — — — — —
4. Jos 31 §:n 1 momentin e kohdassa tar-

koitettu katsastus laiminlyödään, katsastus-
velvollisuutta seuraavan vuoden tammikuun
alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana suo-
ritettu katsastus merkitään vastaamaan edel-
lisen vuoden katsastusta.

45 §

Ajoneuvon tarkastus liikenteessä

1. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on
tieliikennelain (267/1981) 96 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla estänyt ajoneuvon käytön sen
epäkuntoisuuden tai katsastamattomuuden
vuoksi, hänen on tehtävä rekisteriotteeseen
ajokieltoa koskeva merkintä. Viranomaisen
haltuunsa ottama rekisteriote tai haltuunsa
ottamat rekisterikilvet on toimitettava ajo-
neuvon omistajan tai haltijan ilmoittamaan
katsastustoimipaikkaan, jonka on viipymättä
merkittävä ajokielto ajoneuvorekisteriin tai
ilmoitettava siitä Ajoneuvohallintokeskuksel-
le. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekiste-
riote ja -kilvet on jälleen luovutettava ajo-
neuvon omistajalle tai haltijalle. Katsastus-
toimipaikan on merkittävä ajokiellon päätty-

minen rekisteriotteeseen ja ajoneuvorekiste-
riin tai ilmoitettava ajokiellon päättymisestä
Ajoneuvohallintokeskukselle.

2. Jos ajoneuvon käyttö on estetty 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla, ajoneuvon saa
kuitenkin poliisin, tullilaitoksen tai rajavar-
tiolaitoksen antamalla kirjallisella luvalla
kuljettaa korjattavaksi tai katsastettavaksi.

3. Jollei viranomaisen haltuunsa ottamaa
rekisteriotetta tai haltuunsa ottamia rekisteri-
kilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa
haltuunotosta, menetellään siten kuin ajo-
neuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen
17 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään. Jollei
katsastustoimipaikalla ole ajoneuvojen rekis-
teröintitoiminnasta annetun lain
(1100 /1998) 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen
nojalla oikeutta tehdä mainitun asetuksen
17 §:n 1 momentissa tarkoitettua rekisteristä
poistamista, sen on viipymättä ilmoitettava
rekisteristä poistettavasta ajoneuvosta Ajo-
neuvohallintokeskukselle.

4. Todetun epäkuntoisuuden tai puutteelli-
suuden vuoksi suoritettu katsastus ei korvaa
vuosikatsastusta.

46 c §

Virheiden korjaus

Katsastustoimipaikan tämän asetuksen no-
jalla tekemään päätökseen sovelletaan, mitä
hallintomenettelylain (598/1982) 26 §:ssä
säädetään asiavirheen korjaamisesta ja
27 §:ssä kirjoitusvirheen korjaamisesta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 1999. Sen 23 §, 31 §:n 3 mo-
mentti ja 32 §:n 4 momentti tulevat kuiten-
kin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta
2000.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri Kimmo Sasi
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Liikenneministeriön päätös

N:o 188

vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministeriö on päättänyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta
1994 annetun lain (719/1994) 24 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa
1250/1996:

1 §

Päätöksen soveltamisala

Tämä päätös koskee vaarallisten aineiden
maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta
annetussa asetuksessa (127/1999), jäljempä-
nä neuvonantaja-asetus, tarkoitetun turvalli-
suusneuvonantajan nimeämistä ja tehtäviä
sekä turvallisuusneuvonantajan koetta.

2 §

Poikkeukset turvallisuusneuvonantajan
nimeämisvelvollisuudesta

Sen lisäksi, mitä neuvonantaja-asetuksessa
säädetään, toiminnanharjoittajan ei tarvitse
nimetä vaarallisten aineiden tiekuljetukseen
liittyviin tehtäviin turvallisuusneuvonantajaa,
jos toiminnanharjoittajan vaarallisten ainei-
den kuljetukset:

1) täyttävät vaarallisten aineiden kuljetuk-
sesta tiellä annetun liikenneministeriön pää-
töksen (660/1997) liitteessä A olevissa reu-
nanumeroissa 2201a, 2301a, 2401a, 2471a,
2501a, 2551a, 2601a, 2801a tai 2901a taikka
liitteessä A olevassa reunanumerossa 2009
tai liitteessä B olevassa reunanumerossa
10 603 säädetyt ehdot;

2) käsittävät enintään 1 kohdassa mainitun

päätöksen liitteessä B olevassa reunanume-
rossa 10 011 aineittain mainittuja enimmäis-
määriä vaarallisia aineita; taikka

3) ovat 1 kohdassa mainitun päätöksen
liitteessä C tarkoitettuja kuljetuksia.

Sen lisäksi, mitä neuvonantaja-asetuksessa
säädetään, toiminnanharjoittajan ei tarvitse
nimetä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuk-
seen liittyviin tehtäviin turvallisuusneu-
vonantajaa, jos toiminnanharjoittajan vaaral-
listen aineiden kuljetukset:

1) täyttävät vaarallisten aineiden kuljetuk-
sesta rautatiellä annetun liikenneministeriön
päätöksen (901/1997) liitteen osassa I ole-
vassa reunanumerossa 17 tai osassa II ole-
vissa reunanumeroissa 201a, 301a, 401a,
471a, 501a, 551a, 601a, 801a tai 901a sää-
detyt ehdot; taikka

2) käsittävät enintään 1 kohdassa mainitun
päätöksen lisäyksessä XXV olevassa kappa-
leessa A tarkoitettuja kuljetuksia.

3 §

Turvallisuusneuvonantajan tehtävät

Sen lisäksi, mitä neuvonantaja-asetuksen
5 §:ssä säädetään, turvallisuusneuvonantajan
tehtäviin kuuluu seurata:

1) toimintoja kuljetettavien vaarallisten
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aineiden tunnistamiseen liittyvien säännösten
noudattamiseksi;

2) käytäntöä erityisten tarpeiden huomioon
ottamiseksi hankittaessa vaarallisten aineiden
kuljetukseen tarvittavia välineitä;

3) toimintoja vaarallisten aineiden kulje-
tuksessa, kuormaamisessa ja purkamisessa
käytettävän kaluston tarkastamiseksi;

4) että toiminnanharjoittajan henkilöstö on
saanut asianmukaisen koulutuksen, josta on
merkintä henkilöä koskevissa asiakirjoissa;

5) vaarallisten aineiden kuljetus-, kuor-
maus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden
onnettomuuksien ja vaaratilanteiden edellyt-
tämien kiireellisten toimenpiteiden toteutta-
mista;

6) vaarallisten aineiden kuljetus-, kuorma-
us- ja purkamistoiminnassa sattuneiden on-
nettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien
rikkomusten tutkinnan suorittamista ja tarvit-
tavan kertomuksen laadintaa;

7) tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista
onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavi-
en rikkomusten toistumisen välttämiseksi;

8) vaarallisten aineiden kuljetukseen liitty-
vien säännösten ja erityisvaatimusten otta-
mista huomioon valittaessa ja käytettäessä
alihankkijoita tai muita osapuolia;

9) että vaarallisten aineiden kuljetus-, kuor-
maus- ja purkamistoimiin osallistuvalla hen-
kilöstöllä on käytössään yksityiskohtaiset toi-
minta- ja käyttöohjeet;

10) vaarallisten aineiden kuljetus-, kuor-
maamis- ja purkamistoimintaan liittyvien
vaarojen tiedottamista;

11) vaadittavien asiakirjojen ja turvavarus-
teiden pitämistä mukana kuljetusvälineessä
sekä tällaisten asiakirjojen ja varusteiden
säännösten- ja määräystenmukaisuuden tar-
kastamiseksi toteutettavia toimenpiteitä; sekä

12) kuormaus- ja purkamistoimintaa kos-
kevien säännösten ja määräysten noudatta-
miseksi tarvittavien menettelyjen toteutta-
mista.

4 §

Turvallisuusneuvonantajan kokeet

Turvallisuusneuvonatajan kokeet on järjes-
tettävä asianmukaisesti siten, että niissä voi-
daan selvittää, onko kokelaalla turvallisuus-
neuvonantajan tehtävissä tarvittava kyseessä
olevaa kuljetusmuotoa koskeva asiantunte-
mus. Kuljetusmuoto huomioon ottaen ko-
keen tulee kattaa tämän päätöksen liitteessä

tarkoitetut aiheet. Koetta laadittaessa on
kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin
aiheisiin:

1) yleiset ennalta ehkäisevät ja muut tur-
vallisuustoimenpiteet;

2) vaarallisten aineiden luokitus;
3) pakkausvaatimukset säiliöt ja säiliökon-

tit mukaan lukien;
4) vaaraa osoittavat merkinnät ja varoitus-

lipukkeet;
5) kuljetusasiakirjoihin tehtävät merkinnät;
6) käsittely;
7) henkilöstön koulutus;
8) kuljetukseen liittyvät asiakirjat;
9) kirjalliset turvallisuusohjeet;
10) kuljetusta koskevat varustemääräykset.
Kokeessa esitetään vähintään 20 vapaa-

muotoista kysymystä. Jos esitetään moniva-
lintakysymyksiä, yhtä vapaamuotoista kysy-
mystä vastaa kaksi monivalintakysymystä.
Lisäksi kokelaalle annetaan selvitettäväksi
vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä
tapaus.

Kokeet järjestetään kirjallisina. Erityisestä
syystä kirjallista koetta voidaan täydentää
suullisella osuudella.

Kokeita on järjestettävä riittävän usein ja
eri puolilla maata siten, että kokelaan matka
ja odotusaika koetilaisuuteen eivät muodostu
kohtuuttomiksi.

5 §

Turvallisuusneuvonantajan täydennyskokeet

Turvallisuusneuvonantajan täydennysko-
keita järjestettäessä noudatetaan soveltuvin
osin, mitä 4 §:ssä säädetään.

6 §

Onnettomuusselostus

Toiminnanharjoittajan vaarallisten aineiden
kuljetuksessa tapahtuneesta ihmiselle, ympä-
ristölle tai omaisuudella vaaraa aiheuttanees-
ta tapahtumasta laadittavasta onnettomuusse-
lostuksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraa-
vat seikat:

1) kuvaus onnettomuudesta, olosuhteet sen
tapahtuessa ja siitä mahdollisesti aiheutuneet
vahingot;

2) onnettomuuspaikalla toteutetut torjunta-
toimenpiteet; sekä

3) toimenpiteet, joihin kuljetuksen suorit-
taja ja muu toiminnanharjoittaja ovat ryhty-
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neet tai ryhtyvät vastaavan onnettomuuden
toistumisen estämiseksi.

7 §

Kysymysluettelo

Ajoneuvohallintokeskus pitää luetteloa
turvallisuusneuvoantajan kokeissa esitettävis-
tä kysymyksistä ja toimittaa luettelon

säännöllisin väliajoin Euroopan yhteisöjen
komissiolle.

8 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 1999.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministeri Kimmo Sasi

Liikenneneuvos Seija Miettinen
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Liite
Turvallisuusneuvonantajan kokeisiin kuuluvat aiheet:

1. Yleiset ennaltaehkäisevät ja muut tur-
vallisuustoimenpiteet kuten vaarallisten ai-
neiden aiheuttamien onnettomuuksien pää-
asiallisten syiden ja seurausten tunteminen;
sekä

2. Kuljetusmuotoa koskevat kansalliset ja
Euroopan yhteisön säännökset sekä Suomea
sitovien kansainvälisten yleissopimusten ja
muiden sopimusten määräykset, jotka koske-
vat:

a) vaarallisten aineiden luokitusta kuten:
— liuosten ja seosten luokitusmenetel-

mät
— aineluettelon rakenne
— vaarallisten aineiden luokat ja luo-

kitusperiaatteet
— kuljetettavien aineiden ja esineiden

laatu
— aineiden fysikaaliset, kemialliset ja

toksikologiset ominaisuudet;
b) pakkauksille asetettuja yleisiä vaati-

muksia mukaan lukien säiliöille ja säi-
liökonteille asetetut vaatimukset kuten:
— pakkaustyypit sekä tunnusmerkinnät

ja muut merkinnät
— pakkauksia koskevat vaatimukset ja

testaus
— pakkausten kunto ja määräaikaistar-

kastukset;
c) vaaraa osoittavia merkintöjä ja varoi-

tuslipukkeita kuten:
— varoituslipukkeeseen tehtävät mer-

kinnät
— varoituslipukkeen kiinnittäminen ja

poistaminen
— merkinnät ja lipukkeet;

d) rahtikirjamerkintöjä kuten:
— rahtikirjaan tulevat tiedot
— lähettäjän kirjallinen varmistus;

e) lähetystapaa ja toimitusehtoja kuten:
— koko kuorma
— irtokuljetus
— irtokuljetukset suurkontissa
— konttikuljetukset
— kuljetus kiinteässä ja irrotettavassa

säiliössä;
f) matkustajien kuljetusta;
g) yhteenkuormauskieltoja ja yhteenkuor-

maukseen liittyviä varotoimenpiteitä;
h) aineiden erottelua;
i) kuljetettavien ainemäärien rajoittamista

ja vapautettuja määriä;
j) käsittelyä kuten:

— kuormaus ja purkaminen täyttöaste
mukaan lukien

— erottelu;
k) puhdistusta ja kaasujen poistoa ennen

kuormausta ja purkamisen jälkeen;
l) henkilöstön koulutusta;
m) kuljetukseen liittyviä asiakirjoja kuten:

— rahtikirja
— kirjallinen varmistus
— ajoneuvon hyväksymistodistus
— ajoneuvon kuljettajan ajolupa
— jäljennös poikkeusluvista
— muut asiakirjat;

n) kirjallisia turvallisuusohjeita kuten:
— turvaohjeen toteutus
— suojavarusteet;

o) valvontavelvollisuuksia pysäköinnin
yhteydessä;

p) reitti- ja kuljetusrajoituksia;
q) saastuttavien aineiden mahdollista haih-

tumista ja vuotamista käytön ja onnet-
tomuuden yhteydessä;

r) kuljetusta koskevia varustesäännöksiä ja
määräyksiä.
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