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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 757

autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksen 16 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002

annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 16 § sekä liitteessä 1 olevan I
osan 2, 20, 32 ja 41 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat, 2 ja 41 kohta asetuksessa 1268/2007 ja 20 kohta asetuksessa
430/2008, sekä

lisätään liitteessä 1 olevaan II osaan, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 356/2006,
833/2007 ja mainitussa asetuksessa 430/2008, uusi 14 kohta seuraavasti:

16 §

Nopeudenrajoitin

1. Ajoneuvolain 25 §:n 1 momentin 12
kohdassa tarkoitetun nopeudenrajoittimen tu-
lee estää M2- ja M3-luokan ajoneuvon no-
peuden kohoaminen suuremmaksi kuin 100
kilometriä tunnissa. Nopeudenrajoittimen tu-
lee estää N2-ja N3-luokan ajoneuvon nopeu-
den kohoaminen suuremmaksi kuin 90 kilo-
metriä tunnissa.

2. M3-luokan ajoneuvoissa, joiden enim-
mäismassa on yli 10 tonnia ja jotka on rekis-
teröity ennen 1 päivää tammikuuta 2005, saa

käyttää sellaista nopeudenrajoitinta, joka on
säädetty rajoittamaan nopeus enintään 100
kilometriin tunnissa.

3. Nopeudenrajoittimen tulee vastata liit-
teessä 1 olevan I osan 47 kohdassa tarkoite-
tussa tiettyihin moottoriajoneuvoluokkiin
asennettavista nopeudenrajoittimista tai vas-
taavista nopeudenrajoitusjärjestelmistä anne-
tussa neuvoston direktiivissä 92/24/ETY tai
E-säännössä n:o 89 olevia vaatimuksia.

4. Nopeudenrajoitinta ei vaadita:
a) sotilasajoneuvossa;
b) pelastusautossa;
c) poliisiautossa;
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d) yksinomaan taajamaliikenteessä käytet-
tävässä M2- ja M3-luokan autossa;

e) autossa, jonka nopeus ei sen rakenteen
johdosta voi nousta 1 momentissa tarkoitet-
tuja arvoja korkeammaksi.

5. Nopeudenrajoittimen asentamisesta ja
korjaamisesta säädetään ajoneuvolaissa.

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2008

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari
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Liite 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I OSA 
 
AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ 
TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
Voimaantulopäivä Perusdirektiivi

tai EY-asetus
Tyyppihyväksyntävaati-

mus 
Vaatimus direktiiviä,  

EY-asetusta tai E-sääntöä
vastaamisesta 

Vaatimus,  
järjestelmä, 
osa tai erilli-
nen tekninen 
yksikkö 

- muutosdirek-
tiivit 

Vas-
taava 
E-
sääntö 

Ajoneu-
voluokat, 
joita vaa-
timus 
koskee 

uudelle 
ajoneuvo-

tyypille 

ensi kertaa 
käyttöön 

otettavalle 
ajoneuvolle 

uudelle 
ajoneu-

votyypille 

ensi kertaa 
käyttöön  

otettavalle 
ajoneuvolle 

70/220/ETY 

(Kumottu 
2.1.2013 alkaen) 

EY N:o 
715/2007* 

- 74/290/ETY 

(Kumottu 
2.1.2013 alkaen) 

- 77/102/ETY 
(Kumottu 
2.1.2013 alkaen) 

- 78/665/ETY 
(Kumottu 
2.1.2013 alkaen) 

2. Päästöt/ Tie-
donsaanti  

 

 

- 83/351/ETY 
(Kumottu 
2.1.2013 alkaen) 

49, 83, 
103 
(vara-
osakata-
lysaat-
tori) 

 

M1, N1 M1-luokan ottomoottorilla varustettuun ajoneuvoon sovelletaan 
1.1.1992 alkaen Yhdysvaltojen liittovaltion vuonna 1985 tai 
myöhemmin käyttöön otetuille henkilöautoille asettamia vaati-
muksia (Code of Federal Regulations, § 86.087-8) tai niitä vas-
taavia Sveitsin, Itävallan, Ruotsin, Norjan tai Saksan asettamia 
vaatimuksia. M1-luokan dieselmoottorilla varustettuun henkilö-
autoon ja ensi kertaa käyttöön otettuun pakettiautoon vaatimusta 
sovelletaan 1.1.1993 alkaen vaihtoehtona direktiivin 
91/441/ETY mukaisille vaatimuksille. 

Vuonna 1992 käyttöön otettuun henkilöautoon, jonka kantavuus 
on suurempi kuin 760 kg, maastohenkilöautoon, vientirekisteröi-
tävään, muuttotavarana tullattuun taikka ulkovallan edustuston 
tai diplomaattikunnan hallinnassa olevaan henkilöautoon, nope-
uskilpailussa käytettävään henkilöautoon sitä kilpailussa käytet-
täessä, kilpailuun mentäessä ja sieltä palattaessa, perintönä tai 
testamentilla saatuun autoon ja tulli- tai muusta valtion järjestä-
mästä huutokaupasta hankittuun autoon sovelletaan kuitenkin di-
rektiivin 83/351/ETY tai vastaavantasoisia vaatimuksia. 

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Perusdirektiivi

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta
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Voimaantulopäivä Perusdirektiivi
tai EY-asetus 

Tyyppihyväksyntävaati-
mus 

Vaatimus direktiiviä,  
EY-asetusta tai E-sääntöä 

vastaamisesta 

Vaatimus,  
järjestelmä, 
osa tai erilli-
nen tekninen 
yksikkö 

- muutosdirek-
tiivit 

Vas-
taava 
E-
sääntö 

Ajoneu-
voluokat, 
joita vaa-
timus 
koskee 

uudelle 
ajoneuvo-

tyypille 

ensi kertaa 
käyttöön 

otettavalle 
ajoneuvolle 

uudelle 
ajoneu-

votyypille 

ensi kertaa 
käyttöön  

otettavalle 
ajoneuvolle 

- 88/76/ETY 
(Kumottu 
2.1.2013 alkaen) 

- 88/436/ETY 
(Kumottu 
2.1.2013 alkaen) 

-89/458/ETY 
(Kumottu 
2.1.2013 alkaen) 

-89/491/ETY 

(Liite II kumottu 
2.1.2013 alkaen) 

- 91/441/ETY22 

(EURO 1) (Ku-
mottu 2.1.2013 
alkaen)  

1.1.1995 

- 93/59/ETY 
(N1-luokka) 
(Kumottu 
2.1.2013 alkaen)  

1.1.1995 

  

                                                      
22 a) Vaihtoehto 31.12.1995 saakka US-taso, katso yllä olevat kohdat. 
b) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 91/441/ETY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-
tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti. 

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Perusdirektiivi

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta
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Voimaantulopäivä Perusdirektiivi
tai EY-asetus

Tyyppihyväksyntävaati-
mus 

Vaatimus direktiiviä,  
EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta 

Vaatimus,  
järjestelmä, 
osa tai erilli-
nen tekninen 
yksikkö 

- muutosdirek-
tiivit 

Vas-
taava 
E-
sääntö 

Ajoneu-
voluokat, 
joita vaa-
timus 
koskee 

uudelle 
ajoneuvo-

tyypille 

ensi kertaa 
käyttöön 

otettavalle 
ajoneuvolle 

uudelle 
ajoneu-

votyypille 

ensi kertaa 
käyttöön  

otettavalle 
ajoneuvolle 

- 94/12/EY23 
(EURO 2) (Ku-
mottu 2.1.2013 
alkaen)  

1.1.1996 

poikkeukset 
suoraruiskut-
teiselle die-
selmoottorille 
30.9.1999 
saakka 

1.1.1997 

poikkeukset 
suoraruiskut-
teiselle die-
selmoottorille 
30.9.1999 
saakka 

- 96/44/EY (Ku-
mottu 2.1.2013 
alkaen)  

1.1.1997 ei koske  

- 96/69/EY24 N1-
luokka) (Kumot-
tu 2.1.2013 alka-
en)  

N1-luokka, 
alaluokka I 
1.10.1997, 
alaluokat II ja 
III 1.10.1998, 

poikkeukset 
suoraruiskut-
teiselle die-
selmoottorille 
30.9.1999 
saakka 

N1-luokka, 
alaluokka I 
1.10.1998, 
alaluokat II ja 
III 1.10.1999, 
poikkeukset 
suoraruiskut-
teiselle die-
selmoottorille 
30.9.1999 
saakka 

 

 

                                                      
23 a) Ei kuitenkaan koske ajoneuvoa, joka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle kuljettaja mukaan lukien ja jon-
ka enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg. Näihin ajoneuvoihin sovelletaan direktiivin 91/441/ETY vaatimuksia. 
b) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 94/12/EY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-
tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 
91/542/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti. 
24 a) Koskee myös ajoneuvoa, joka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle kuljettaja mukaan lukien ja jonka 
enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg. 
b) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 96/69/EY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-
tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 
91/542/ETY ja 96/1/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti. 

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Perusdirektiivi

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta
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Voimaantulopäivä Perusdirektiivi
tai EY-asetus 

Tyyppihyväksyntävaati-
mus 

Vaatimus direktiiviä,  
EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta 

Vaatimus,  
järjestelmä, 
osa tai erilli-
nen tekninen 
yksikkö 

- muutosdirek-
tiivit 

Vas-
taava 
E-
sääntö 

Ajoneu-
voluokat, 
joita vaa-
timus 
koskee 

uudelle 
ajoneuvo-

tyypille 

ensi kertaa 
käyttöön 

otettavalle 
ajoneuvolle 

uudelle 
ajoneu-

votyypille 

ensi kertaa 
käyttöön  

otettavalle 
ajoneuvolle 

- 98/69/EY 25 
(EURO 3 ja 4)  
(Kumottu 
2.1.2013 alkaen)  

1.1.2000/ 
01/05/06 

1.1.2001/ 
02/06/07 

                                                      
25 Direktiivin 98/69/EY mukaisia vaatimuksia sovelletaan seuraavasti: 
a) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan taulukon A rivillä vahvistettuja raja-arvoja (EURO 3) 1.1.2000 alkaen uusiin M1-
luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-
luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin, 1.1.2001 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoi-
hin ja uusiin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on 
suurempi kuin 2500 kg, ja 1.1.2002 alkaen kaikkiin sellaisiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin, joiden tyyppihyväk-
syntävaatimukset tulevat edellä sanotun mukaisesti voimaan vuonna 2001, 
b) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan taulukon B rivillä vahvistettuja raja-arvoja (EURO 4) 1.1.2005 alkaen uusiin M1-
luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-
luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin, 1.1.2006 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoi-
hin ja uusiin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on 
suurempi kuin 2500 kg, sekä 1.1.2007 alkaen kaikkiin sellaisiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin, joiden tyyppihyväk-
syntävaatimukset tulevat edellä sanotun mukaisesti voimaan vuonna 2006, 
c) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan taulukon A rivillä vahvistettuja raja-arvoja 1.1.2001 alkaen sellaisiin ensi kertaa 
käyttöön otettaviin direktiivissä 96/69/EY tarkoitettuihin M1-luokan ja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoihin lukuun ottamatta ajo-
neuvoja, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle ja joiden enimmäismassa on suurempi kuin 
2500 kg, sekä 1.1.2002 alkaen ensi kertaa käyttöön otettaviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvoihin ja ajoneuvoihin, joissa 
on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle ja joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 
d) dieselmoottorilla varustetut kokonaismassaltaan yli 2000 kg:n M1-luokan ajoneuvot, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi use-
ammalle kuin viidelle matkustajalle tai jotka ovat maastoajoneuvoja, rinnastetaan a kohtaa sovellettaessa N1-luokan ajoneuvoihin, 
e) direktiivin liitteessä I olevan 5.3.5 kohdan mukaista Tyyppi VI-testiä (alhaisessa ympäristön lämpötilassa kylmäkäynnistyksen 
jälkeen syntyvien pakokaasujen keskimääräisten hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen tarkastus) 1.1.2002 alkaen M1-luokan ja N1-
luokan I-alaluokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, jotka on varustettu kipinäsytytteisellä polttomoottorilla, lukuun ottamatta useam-
malle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja ajoneuvoja sekä ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kilo-
grammaa, sekä 1.1.2003 alkaen N1-luokan II- ja III-alaluokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, M1-luokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, 
joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle ja M1-luokan uusiin ajoneuvotyyppeihin, joiden 
enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg mutta ei ylitä 3500 kg, 
f) M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän direktiivin 98/69/EY vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-
tyyppihyväksytty 41 kohdassa mainitun direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 
91/542/ETY ja 96/1/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 49 mukaisesti. 

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Perusdirektiivi

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta
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Voimaantulopäivä Perusdirektiivi

tai EY-asetus
Tyyppihyväksyntävaati-

mus 
Vaatimus direktiiviä,  

EY-asetusta tai E-sääntöä
vastaamisesta 

Vaatimus,  
järjestelmä, 
osa tai erilli-
nen tekninen 
yksikkö 

- muutosdirek-
tiivit 

Vas-
taava 
E-
sääntö 

Ajoneu-
voluokat, 
joita vaa-
timus 
koskee 

uudelle 
ajoneuvo-

tyypille 

ensi kertaa 
käyttöön 

otettavalle 
ajoneuvolle 

uudelle 
ajoneu-

votyypille 

ensi kertaa 
käyttöön  

otettavalle 
ajoneuvolle 

 - 98/77/EY  
(varaosakataly-
saattori)  
(Kumottu  
2.1.2013 alkaen)  

  1.10.1999   

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Perusdirektiivi

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta
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Voimaantulopäivä Perusdirektiivi
tai EY-asetus 

Tyyppihyväksyntävaati-
mus 

Vaatimus direktiiviä,  
EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta 

Vaatimus,  
järjestelmä, 
osa tai erilli-
nen tekninen 
yksikkö 

- muutosdirek-
tiivit 

Vas-
taava 
E-
sääntö 

Ajoneu-
voluokat, 
joita vaa-
timus 
koskee 

uudelle 
ajoneuvo-

tyypille 

ensi kertaa 
käyttöön 

otettavalle 
ajoneuvolle 

uudelle 
ajoneu-

votyypille 

ensi kertaa 
käyttöön  

otettavalle 
ajoneuvolle 

- 1999/102/EY26 
(Kumottu 
2.1.2013 alkaen) 

1.1.2000/01/0
3/05/06 

1.1.2001/02/ 
04/06/07 

                                                      
26 Direktiivissä 1999/102/EY tarkoitettu sisäinen valvontajärjestelmä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toimin-
taa, on asennettava: 
a) uusiin ottomoottorilla varustettuihin bensiiniä polttoaineena käyttäviin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajo-
neuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1.1.2000 alka-
en, 
b) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin a kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2001 alkaen, 
c) uusiin ottomoottorilla varustettuihin bensiiniä polttoaineena käyttäviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä 
M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1.1.2001 alkaen, 
d) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin c kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2002 alkaen, 
e) uusiin ottomoottorilla varustettuihin joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttäviin M1-luokan ajo-
neuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-
alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1.1.2003 alkaen, 
f) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin e kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2004 alkaen, 
g) uusiin ottomoottorilla varustettuihin joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttäviin N1-luokan II- ja 
III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 
1.1.2006 alkaen, 
h) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin g kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2007 alkaen, 
i) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, paitsi 
- ajoneuvotyyppeihin, jotka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle kuljettaja mukaan lukien, 
- ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1.1.2003 alkaen, 
j) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin dieselmoottorilla varustettuihin i kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1.1.2004 alkaen, 
k) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joita i kohta ei koske, lukuun ottamatta M1-luokan die-
selmoottorikäyttöisiä ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan diesel-
moottorilla varustettuihin ajoneuvotyyppeihin 1.1.2005 alkaen, 
l) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin k kohdassa tarkoitettuihin dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin 1.1.2006 alkaen, 
m) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin N1-luokan II- ja III-alaluokan sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäis-
massa on suurempi kuin 2500 kg, 1.1.2006 alkaen, ja  
n) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin m kohdassa tarkoitettuihin dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin 1.1.2007 alka-
en. 
26a EY-asetuksessa säädetään, että sitä  sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2009, lukuun ottamatta 10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artik-
laa, joita sovelletaan 2 päivästä heinäkuuta 2007. 
26b Ajoneuvot, joiden vertailumassa on enintään 2610 kg. EY-asetuksessa on säädetty, että sitä voidaan soveltaa valmistajan pyyn-
nöstä ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on enintään 2840 kg. 
26cHiukkasmassan raja-arvoa 4,5 mg/km ja hiukkasten lukumäärän raja-arvoa sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2011 alkaen uusiin 
ajoneuvotyyppeihin ja 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin. 
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- 2001/1/EY26 

(Kumottu 
2.1.2013 alkaen)  

1.1.2003/06 1.1.2004/07  

- 2001/100/EY 
(Kumottu 
2.1.2013 alkaen)  

1.1.2002/03 27 ei koske 

- 2002/80/EY 
(Kumottu 
2.1.2013 alkaen)  

 

 

1.7.200328 M1-luokka 
≤2500 kg, 

N1-luokka, 
I alaluokka: 
1.1.2006 

M1-luokka 
>2500 kg, 

N1-luokka, 
II ja III ala-
luokka: 
1.1.2007 

 

- 2003/76/EY 

(Kumottu 
2.1.2013 alkaen) 

  

4.9.2004  

 

                                                      
27 Alhaisen lämpötilan testiä sovelletaan 1.1.2002 alkaen M1-luokan ja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvojen uusiin tyyppeihin lu-
kuun ottamatta useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja ajoneuvoja sekä ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on yli 
2500 kg, ja 1.1.2003 alkaen N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvon uusiin tyyppeihin, useammalle kuin kuudelle matkustajalle 
suunniteltujen M1-luokan ajoneuvojen uusiin tyyppeihin ja M1-luokan ajoneuvojen uusiin tyyppeihin, joiden enimmäismassa on 
suurempi kuin 2500 kg, mutta ei ylitä 3500 kg. 
28 Uusia tyyppihyväksyntöjä saa myöntää ja uusia ajoneuvoja hyväksyä, kun kyse on piensarjatyyppihyväksynnästä, sarjan vii-
meisistä ajoneuvoista tai uutta teknologiaa soveltavasta ratkaisusta. Ks. myös direktiivin 4 artikla. Varaosakatalysaattoria koskee 
vain tyyppihyväksyntävaatimus; aiemmin tyyppihyväksyttyjä saa edelleen ottaa käyttöön. Tyyppihyväksyntäviranomainen toimit-
taa direktiivin liitteessä I olevan 4 lisäyksen 3 kohdan ensimmäisen alaviitteen tarkoittamat tiedot komissiolle. 
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EY N:o 
715/200726a* 

 

 

 

EY N:o 
692/200826c* 

 M1, M2, N1, 

N2
26b 

Euro 5: 
1.9.2009/ 
2010; 

Euro 6: 
1.9.2014/ 
2015 

 

Euro 5: 
1.1.2011/ 
2012 

Euro 6: 
1.9.2015/ 
2016 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

20. Valaisimien 
ja merkkivalo-
laitteiden asen-
nus 48 

76/756/ETY 48 M, N, O 

 

 

M1-luokka: 
1.10.1998 

 

 M1-luokka: 
1.10.2000 

 

1993 

                                                      
48 a) Direktiivin 76/756/ETY ja E-säännön n:o 48 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastimien lisäksi vaaditaan: 
i) taksiliikenteeseen käytettävässä M1-luokan ajoneuvossa auton laatua osoittava tunnusvalaisin (vaatimukset: ks. 25 §); 
ii) luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa edessä ainakin linjan päätepisteen osoittava 
valaistu kilpi (vaatimukset: ks. 26 §); paikallis- ja lähiliikenteeseen käytettävässä autossa riittää kuitenkin linjanumeron osoittava 
valaistu kilpi, joka tällöin tulee olla myös auton takana; 
iii) hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa ja sellaisessa maidonkuljetusautossa, joka joudutaan pysäyttämään tien va-
semmalle puolelle, vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin (vaatimukset: ks. II osa, 4 kohta); 
iv) hälytysautossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin (vaatimukset: ks. II osa, 4 kohta); 
v) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen 
merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet. 
b) Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä direktiivissä sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet: 
i) lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet; 
ii) poliisiautossa ja poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen virkatehtävissä olevassa autossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin (vaati-
mukset: ks. II osa, 4 kohta) ja enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin (vaatimukset: ks. 27 §) sekä 
korin tai ohjaamon katolla merkinnällä ”POLIISI” tai ”POLIS” taikka tullia tai rajavartiolaitosta osoittavalla tunnuksella varustet-
tu sininen valaistu kilpi (vaatimukset: ks. 26 §); 
iii) hälytysajoneuvona käytettävässä autossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä autossa, tiepalveluautossa ja, 
milloin muuta erityistä syytä on, Ajoneuvohallintokeskuksen luvalla muussakin autossa ruskeankeltainen vilkkuva varoitusvalai-
sin (vaatimukset: ks. II osa, 4 kohta); 
iv) tiepalveluautossa ja ensiaputoimintaan käytettävässä autossa sen laatua osoittava tunnusvalaisin (käyttöoikeus ja vaatimukset: 
ks. 29 §); 

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Perusdirektiivi

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:26*



 N:o 757  
  

 

2375

Voimaantulopäivä Perusdirektiivi
tai EY-asetus 

Tyyppihyväksyntävaati-
mus 

Vaatimus direktiiviä,  
EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta 

Vaatimus,  
järjestelmä, 
osa tai erilli-
nen tekninen 
yksikkö 

- muutosdirek-
tiivit 

Vas-
taava 
E-
sääntö 

Ajoneu-
voluokat, 
joita vaa-
timus 
koskee 

uudelle 
ajoneuvo-

tyypille 

ensi kertaa 
käyttöön 

otettavalle 
ajoneuvolle 

uudelle 
ajoneu-

votyypille 

ensi kertaa 
käyttöön  

otettavalle 
ajoneuvolle 

- 83/276/ETY 

- 80/233/ETY 

- 82/244/ETY 

- 84/8/ETY 

- 89/278/ETY 

- 91/663/ETY 

1.10.1994 

 

- 97/28/EY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.1998 1.10.2000 

                                                                                                                                                         
v) M-luokan pelastus-, sairas- ja huoltoautossa, muussa erikoistarkoitukseen käytettävässä M-luokan ajoneuvossa ja poliisin, tul-
lin ja rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevassa autossa sekä N- ja O-luokan ajoneuvossa kuormausta, purkausta tai muuta käyt-
töä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet; 
vi) N2- ja N3-luokan ajoneuvossa kuljetusyrityksen, kuljetuksen ostajan tai auton omistajan nimen taikka linjan päätepaikkakunti-
en nimet osoittavan kilven sekä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa sivulla linjanu-
meron ja edessä auton täynnä olemista osoittavan kilven valaisimet (vaatimukset: ks. 26 §); 
vii) M2-, M3-, N1-, O2-luokan ajoneuvossa sivuille ja taakse näkyvät heijastavat nauhamaiset merkinnät tai ääriviivamerkinnät se-
kä M2-, M3-, N-, O2-, O3- ja O4-luokan ajoneuvossa heijastavat mainokset (vaatimukset: ks. II osa, 8 kohta); 
viii) erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa tai perävaunussa taikka sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet; 
ix) Venäjälle suuntautuvassa kansainvälisessä liikenteessä perävaunun vetoon käytettävässä N2- ja N3-luokan ajoneuvossa enin-
tään kolme tunnusvalaisinta (vaatimukset: ks. 28 §). 
c) Edellä a ja b kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen 
sovelletaan, mitä tässä tarkoitetussa direktiivissä tai E-säännössä säädetään. 
d) Lumen aurausta suorittavan auton lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta ja lisäetuvalaisimet saa asentaa sellaiselle korkeudelle kuin 
olosuhteet vaativat, lähivalaisimet kuitenkin niin suunnattuina, etteivät ne tarpeettomasti häiritse vastaantulijoita. Lisälähiva-
laisimien virtapiiri on varustettava sellaiseen paikkaan sijoitetulla kytkimellä, ettei varsinaisia lähivaloja voida ajon aikana vaihtaa 
lisälähivaloiksi tai päinvastoin. 
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-2007/35/EY 48a M1-luokka: 
10.7.2011 

M1-luokka: 
10.7.2011  

10.7.2011  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

77/649/ETY 

- 81/643/ETY 

- 88/366/ETY 

32. Näkyvyys 
eteenpäin52 

-90/630/ETY 

125 M, N M1-luokka: 
1.1.1996 

M1-luokka: 
1.1.1997 

1993 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                      
48a Yhtenäinen ääriviivamerkintä takana on pakollinen N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvolle, jonka leveys on yli 2 100 mm. 
Osittainen ääriviivamerkintä sivuilla on pakollinen N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvolle, jonka pituus on yli 6 000 mm. Perä-
vaunun osalta pituuteen luetaan mukaan sen vetoaisa. Osittaisen ääriviivamerkinnän tilalla saa olla yhtenäinen ääriviivamerkintä. 
N2-luokan ajoneuvon osalta ääriviivamerkinnän pakollisuus koskee vain ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on vähintään 7,5 ton-
nia. Ääriviivamerkinnän pakollisuus ei koske N2- ja N3-luokan ajoneuvoja, jotka ovat ilman kori- tai lavarakenteita tai kesken-
eräisiä eikä puoliperävaunun vetoautoa. Niissä N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvoissa, joissa ääriviivamerkintä ei ole pakollinen, 
sallitaan nauhamaiset merkinnät tai ääriviivamerkinnät. Jos puoliperävaunun vetoautoon asennetaan valinnaisena heijastavat mer-
kinnät, ne tulee sijoittaa ainakin ajoneuvon ohjaamoon.  Jos ajoneuvojen muoto, rakenne, muotoilu tai toiminnalliset vaatimukset 
kuitenkin estävät pakollisen ääriviivamerkinnän, tulee ajoneuvoissa käyttää nauhamaista merkintää. Ajoneuvossa ei saa käyttää 
taaksepäin suunnattuja valkoisia heijastavia merkintöjä. 
52 Auton tuulilasin sekä ohjaamon sivulasien tai –suojusten tulee olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaiset, että kuljettajalla on 
mahdollisimman esteetön näkyvyys eteen ja sivuille. Auton sisä- tai ulkopuolelle ei saa erityisesti määrättyjen merkkien ja laittei-
den lisäksi ripustaa tai kiinnittää mitään merkkejä, esineitä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä. Liikenneministeriön mää-
räysten mukaisen pysäköintikiekon saa kuitenkin kiinnittää tuulilasin oikealle puolelle. Samoin saa lapsen turvaistuimen kiinnit-
tää kuljettajan vieressäolevalle istuimelle ehdolla, ettei se kohtuuttomasti rajoita näkyvyyttä. 
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41. Dieselmoot-
toreiden sekä 
maa- ja neste-
kaasumoottorei-
den ilman pi-
laantumista ai-
heuttavien kaa-
su- ja hiukkas-
päästöjen vähen-
täminen58 

 

88/77/ETY59 
(Kumottu 
9.11.2006 al-
kaen) 

- 89/491/ETY 

1993 

- 91/542/ETY60,  
I liitteen 8.3.1.1 
kohdan taulukko 
(Kumottu 
9.11.2006 alka-
en) 

rivi A  
(EURO I): 
1993 
rivi B 
(EURO II): 
1.10.1995 

1.10.1993 
 
 
1.10.1996 

 

- 96/1/EY (Ku-
mottu 9.11.2006 
alkaen) 

49 M2, M3, N2, 
N3 

1.7.1996 

 

                                                      
58 Kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun auton mainoksessa tai vastaavassa taikka auton teknisissä tiedoissa ilmoi-
tetaan moottorin nettoteho mitattuna direktiivin 80/1269/ETY mukaisesti. 
59 Vaihtoehto 31.12.1995 saakka: US-taso (Code of Federal Regulations §86.085-11). 
60 a) Vaihtoehto N2- ja M2-luokan ajoneuvoille: 2 kohdassa tarkoitetun direktiivin 70/220/ETY mukainen hyväksyntä. 
b) Jos auton alustalle rakennetun työkoneen moottori ei ole tyyppihyväksytty direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, moottorin tulee 
olla EY-tyyppihyväksytty liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpi-
teitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY 
mukaisesti sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/63/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
villä 2002/88/EY. Direktiivin 2002/88/EY vaatimuksia sovelletaan 10 päivästä elokuuta 2004 alkaen. 
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- 1999/96/EY 
(EURO III, IV ja 
V) 60, 61 
direktiivin I liit-
teen 6.2.1 kohdan 
taulukko (Ku-
mottu 9.11.2006 
alkaen) 
 

ks. alaviite 60, 
61 
 

ks. alaviite 60, 
61 
 

- 2001/27/EY61 

(Kumottu 
9.11.2006 alka-
en)  

1.10.2001 dieselmootto-
rit: 1.10.2001 
kaasumootto-
rit: 1.10.2003 

                                                      
61 Direktiivien 1999/96/EY ja 2001/27/EY vaatimuksia sovelletaan: 
a) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä A (EURO III) tai C vahvistettuja raja-arvoja 
1.10.2000 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2001 alkaen 
kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä 
oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta, 
b) direktiivin 2001/27/EY vaatimuksia 1.10.2001 alkaen uusiin diesel- ja kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneu-
votyyppeihin sekä kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja 1.10.2003 alkaen kaasumoottoril-
la varustettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoot-
toreita lukuun ottamatta; ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin näitä vaatimuksia sovelletaan kuitenkin 1.4.2002 alkaen, jos 
moottori tai ajoneuvo on tyyppihyväksytty direktiivin 1999/96/EY mukaisesti, 
c) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B1 (EURO IV) tai C vahvistettuja raja-arvoja 
1.10.2005 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2006 alkaen 
kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä 
oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta, 
d) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B2 (EURO V) tai C vahvistettuja raja-arvoja 
1.10.2008 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2009 alkaen 
kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä 
oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta, 
e) uudet ajoneuvotyypit on varustettava sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toi-
mintaa, 1.10.2005 alkaen, ja ensi kertaa käyttöön otetut ajoneuvot 1.10.2006 alkaen. 
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Voimaantulopäivä Perusdirektiivi
tai EY-asetus

Tyyppihyväksyntävaati-
mus 

Vaatimus direktiiviä,  
EY-asetusta tai E-sääntöä

vastaamisesta 

Vaatimus,  
järjestelmä, 
osa tai erilli-
nen tekninen 
yksikkö 

- muutosdirek-
tiivit 

Vas-
taava 
E-
sääntö 

Ajoneu-
voluokat, 
joita vaa-
timus 
koskee 

uudelle 
ajoneuvo-

tyypille 

ensi kertaa 
käyttöön 

otettavalle 
ajoneuvolle 

uudelle 
ajoneu-

votyypille 

ensi kertaa 
käyttöön  

otettavalle 
ajoneuvolle 

2005/55/EY 61a,61b - 1.10.2005/ 
2008 

1.10.2006/ 
2009  

 

-2005/78/EY61a  1.10.2005/ 
2008 

1.10.2006/ 
2009 

 

-2006/51/EY61a  - 1.10.2005/ 
2008 

1.10.2006/ 
2009  

 

-EY N:o  
715/2007* 
 

M1  > 3500 
kg, M2, M3,  
N1, N2, N3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2008/74/EY 61c 

 

 
M, N 61d 

3.1.2009   

 
 
 

                                                      
61a Direktiivien 2005/55/EY ja 2005/78/EY vaatimuksia sovelletaan: 
a) direktiivin 2005/55/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B1 (EURO IV) tai C vahvistettuja raja-arvoja 
1.10.2005 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2006 alkaen 
kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä 
oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta, 
b) direktiivin 2005/55/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B2 (EURO V) tai C vahvistettuja raja-arvoja 
1.10.2008 alkaen uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1.10.2009 alkaen 
kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä 
oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta, 
c) uudet ajoneuvotyypit on varustettava sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toi-
mintaa ja täyttää direktiivin 2005/78/EY liitteen IV 3.2 kohdan vaatimukset, 1.10.2005 alkaen, ja ensi kertaa käyttöön otetut ajo-
neuvot 1.10.2006 alkaen sekä liitteen IV 3.3 kohdan vaatimukset 1.10.2008 alkaen ja ensi kertaa käyttöön otettavat ajoneuvot 
1.10.2009 alkaen. Direktiivin 2005/55/EY liitteen I kohdan 6.5.3, 6.5.4 ja 6.5.5 vaatimuksia typenoksidien poistojärjestelmiin so-
velletaan 9.11.2006 alkaen uusiin diesel- ja kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin  sekä 1.10.2007 
alkaen kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käy-
tössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta.  
61b Vaihtoehtona M2- ja N2-luokille on direktiivin 70/220ETY mukainen EY-tyyppihyväksyntä. 
61c Tyyppihyväksyntöjä voidaan myöntää direktiivin 2005/55/EY mukaisesti N1-luokan I painoluokassa ja M2-luokassa 1.9.2009 
asti ja N1-luokan II ja III painoluokassa sekä N2-luokassa 1.9.2010 asti ja tyyppihyväksyntöjen laajennuksia N1-luokan I paino-
luokassa ja  M2-luokassa 1.1.2011 asti ja N1-luokan II ja III painoluokassa sekä N2-luokassa 1.1.2012 asti ajoneuvoille, joiden 
vertailumassa on enintään 2610 kg. 
61d Ajoneuvot, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2610 kg. 

OIKAISU
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II OSA 
 
E-SÄÄNTÖJÄ VASTAAVIEN AJONEUVOJEN, JÄRJESTELMIEN OSIEN JA 
ERILLISTEN TEKNISTEN YKSIKÖIDEN TUNNUSTAMINEN JA HYVÄK-
SYNTÄVAATIMUKSET 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
 
       

Voimaantulopäivä 
Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus E-sääntöä vastaa-

misesta 

Vaatimus, järjes-
telmä, osa tai eril-
linen tekninen 
yksikkö 

E- 
sääntö 

Ajoneuvoluokat, 
joita vaatimus 
koskee 

uudelle ajoneu-
votyypille 

ensi kertaa 
käyttöön 
otettavalle 
ajoneuvolle

uudelle ajoneu-
votyypille 

ensi kertaa 
käyttöön 
otettavalle 
ajoneuvolle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. Jälkiasennet-
tavat matkustaja- 
ja matkatavarati-
lan väliseinämät 

126 M1     
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