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Valtioneuvoston asetus

N:o 234

ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,
muutetaan ajoneuvojen hyväksynnästä 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston
asetuksen (1244/2002) 1 ja 2 §, 2 luvun otsikko, 3, 5—8, 9 a, 10—15, 17—21, 21 a §, 21 b §:n
1 momentti, 22 § ja 26 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1, 2, 7, 15 ja 17 § asetuksessa
16/2008, 3 ja 10 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, 5 ja 19 § osaksi asetuksessa
894/2007, 6 § mainituissa asetuksissa 894/2007 ja 16/2008, 9 a § asetuksessa 1119/2003 ja
mainitussa asetuksessa 894/2007, 20 § asetuksessa 1180/2006 ja mainitussa asetuksessa
894/2007, 21 § asetuksessa 112/2008, 21 a § mainitussa asetuksessa 1119/2003 ja 21 b §:n
1 momentti mainitussa asetuksessa 112/2008, sekä
lisätään asetukseen uusi 13 a, 13 b, 13 c, 16 a ja 16 b §, 17 §:n edelle uusi 2 a luvun otsikko,
sekä asetukseen uusi 18 a § ja 2 b luku, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvolaissa
(1090/2002) tarkoitetun M-, N-, O-, L-, C- ja
R-luokan ajoneuvon, liikennetraktorin, moot-
torityökoneen ja maastoajoneuvon sekä nii-
den järjestelmien, osien, erillisten teknisten

yksiköiden ja varusteiden tyyppihyväksyntää
sekä yksittäishyväksyntää samoin kuin ajo-
neuvon rekisteröinti-, kytkentä- ja muutos-
katsastusta sekä vaatimustenmukaisuuden
osoittamista tyyppihyväksynnässä, yksittäis-
hyväksynnässä ja katsastuksessa.
2. Tämä asetus ei kuitenkaan koske trakto-

rin EY-tyyppihyväksyntää.
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2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) järjestelmällä ajoneuvon laitteistoa, ku-
ten jarruja tai pakokaasunpuhdistusjärjestel-
mää taikka sisävarusteita, joka on olennainen
osa ajoneuvoa eikä ole yleensä irrotettavissa
erilliseksi osaksi;
b) osalla ajoneuvon osaksi tarkoitettua lai-
tetta kuten valaisinta, joka voidaan irrottaa
ajoneuvosta tai asentaa siihen ja joka voidaan
tyyppihyväksyä erillisenä;
c) erillisellä teknisellä yksiköllä ajoneuvon

osaksi tarkoitettua laitetta, kuten alleajosuo-
jaa, joka liittyy tiettyyn ajoneuvotyyppiin ja
voidaan tyyppihyväksyä erillisenä tai osana
kyseistä ajoneuvotyyppiä, ja ajoneuvosta eril-
listä laitetta, kuten suojakypärää tai lasten
turvalaitetta, jota käytetään liikenteessä;
d) EY-tyyppihyväksynnällä ajoneuvojen ja
niiden järjestelmien, osien ja erillisten teknis-
ten yksiköiden tyyppihyväksyntää koskevien
Euroopan yhteisön säädösten mukaisia tyyp-
pihyväksyntöjä; koko ajoneuvon tyyppihy-
väksyntä perustuu seuraaviin direktiiveihin,
jäljempänä tyyppihyväksyntädirektiivit:
1) puitteiden luomisesta moottoriajoneuvo-
jen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajo-
neuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien
ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymi-
selle annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi 2007/46/EY, jäljempänä au-
tojen ja perävaunujen puitedirektiivi;
2) kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajo-
neuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston
direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2002/24/EY, jäljempänä kaksi- ja kolmipyö-
räisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyn-
tädirektiivi;
3) maatalous- ja metsätraktoreiden, niiden
perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa
olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tar-
koitettujen järjestelmien, osien ja erillisten
yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direk-
tiivin 74/150/ETY kumoamisesta annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2003/37/EY, jäljempänä traktoreiden tyyppi-
hyväksyntädirektiivi;
e) EY-piensarjatyyppihyväksynnällä tar-
koitetaan ajoneuvolle a kohdan 1 tai 3 ala-

kohdassa mainitun EU-säädöksen mukaisesti
myönnettävää EY-tyyppihyväksyntää, joka
myönnetään sellaista tyyppiä olevalle uudelle
ajoneuvolle, jota valmistetaan rajoitettu
määrä;
f) E-tyyppihyväksynnällä moottoriajoneu-

vojen varusteiden ja osien hyväksymisehto-
jen yhdenmukaistamisesta ja hyväksymisten
vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn so-
pimukseen (SopS 70/1976, jäljempänä Gene-
ven sopimus) liitettyjen sääntöjen, jäljempänä
E-säännöt, mukaista tyyppihyväksyntää;
g) kansallisella tyyppihyväksynnällä Suo-
messa ajoneuvolle tai varusteelle myönnettä-
vää tyyppihyväksyntää;
h) kansallisella piensarjatyyppihyväksyn-

nällä ajoneuvolle tyyppihyväksyntädirektii-
vien mukaisesti myönnettävää kansallista
tyyppihyväksyntää, joka myönnetään sel-
laista tyyppiä olevalle uudelle ajoneuvolle,
jota valmistetaan rajoitettu määrä;
i) varusteen tyyppihyväksynnällä menette-

lyä, jolla ajoneuvolain 35 §:n 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla tyyppihyväksytään ajo-
neuvon osaksi tarkoitettu laite, kuten nasta,
jolle ei ole olemassa EY- eikä E-tyyppihy-
väksyntämenettelyä, mutta jolle voidaan
myöntää kansallinen tyyppihyväksyntä;
j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajo-
neuvon EY-tyyppihyväksynnän haltijan laati-
maa tyyppihyväksyntädirektiivien mukaista
teknisiä tietoja sisältävää todistusta yksit-
täistä ajoneuvoa varten;
k) tyypillä tyyppihyväksyntädirektiiveissä,

niiden nojalla annetuissa erityisdirektiiveissä
tai -asetuksissa tai kansallisessa lainsäädän-
nössä tarkoitettujen olennaisten osien osalta
samanlaisia ajoneuvoja (ajoneuvotyyppi),
osia, järjestelmiä, erillisiä teknisiä yksiköitä
tai varusteita;
l) tyyppihyväksyntäviranomaisella Ajoneu-

vohallintokeskusta;
m) jälkitarkastuksella katsastuksessa hylä-
tylle ajoneuvolle kuukauden kuluessa katsas-
tuksesta samassa katsastustoimipaikassa suo-
ritettavaa katsastusta;
n) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen

kuuluvaa valtiota;
o) asteittaisella tyyppihyväksynnällä ajo-

neuvon hyväksyntämenettelyä, jossa asteit-
tain kerätään kaikkien ajoneuvoon liittyvien
järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yk-
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siköiden EY-tyyppihyväksyntätodistukset ja
jonka lopullisen vaiheen tuloksena saadaan
koko ajoneuvon hyväksyntä;
p) yksivaiheisella tyyppihyväksynnällä me-

nettelyä, jossa koko ajoneuvon hyväksyntä
suoritetaan yhdellä kertaa;
q) yhdistetyllä tyyppihyväksynnällä asteit-
taista tyyppihyväksyntämenettelyä, jossa
koko ajoneuvon hyväksynnän lopullisessa
vaiheessa saadaan yksi tai useampia järjestel-
mähyväksyntöjä eikä kyseisille järjestelmille
tarvitse antaa EY-todistusta;
r) variantilla tietyiltä osiltaan samanlaisia
saman tyypin ajoneuvoja;
s) versiolla tietyiltä osiltaan samanlaisia
saman tyypin samaan varianttiin kuuluvia
ajoneuvoja;
t) erityisdirektiivillä ja –asetuksella tyyp-
pihyväksyntädirektiivien nojalla ajoneuvon,
järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksi-
kön tyyppihyväksynnästä annettua EY-sää-
döstä.

2 luku

Ajoneuvon, järjestelmän, osan, erillisen
teknisen yksikön ja varusteen tyyppi-

hyväksyntä

3 §

EY-tyyppihyväksynnän hakeminen

1. Valmistajan tyyppihyväksyntäviran-
omaiselle toimittamaan ajoneuvon tyyppihy-
väksyntää koskevaan hakemukseen on liitet-
tävä valmistusasiakirjat, joissa on autojen ja
perävaunujen puitedirektiivin liitteessä III tai
kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvo-
jen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä II
vaaditut tiedot ja tyyppihyväksyntätodistus
kunkin sovellettavan erityisdirektiivin tai E-
säännön osalta. Lisäksi erityisdirektiiveissä
määrätyt järjestelmää ja erillistä teknistä yk-
sikköä koskevat hyväksyntäasiakirjat on an-
nettava tyyppihyväksyntäviranomaisen käyt-
töön, kunnes hyväksyntä on myönnetty tai
evätty.
2. Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, jos autojen ja perävaunujen puitedirek-
tiivin soveltamisalaan kuuluvaa ajoneuvoa
tyyppihyväksyttäessä asianomaista erityisdi-
rektiiviä koskevia hyväksyntätodistuksia ei

ole käytettävissä, hakemukseen on liitettävä
valmistusasiakirjat, jotka sisältävät autojen ja
perävaunujen puitedirektiivin liitteessä I ja
ajoneuvotyypistä riippuen liitteessä IV tai XI
tarkoitettujen erityisdirektiivien perusteella
vaaditut sekä tarvittaessa liitteessä III ole-
vassa II osassa vaaditut tiedot.
3. Monivaiheisessa tyyppihyväksynnässä

hakijan on toimitettava:
a) ensimmäisessä vaiheessa valmistuvaa

ajoneuvoa varten vaadittavien valmistusasia-
kirjojen ja tyyppihyväksyntätodistusten ne
osat, jotka kuuluvat perusajoneuvon valmis-
tusvaiheeseen;
b) toisessa ja seuraavissa vaiheissa valmis-

tusasiakirjojen ja tyyppihyväksyntätodistus-
ten ne osat, jotka vastaavat senhetkistä val-
mistusvaihetta, ja keskeneräisen ajoneuvon
tyyppihyväksyntätodistukset, jotka on an-
nettu edellisissä valmistusvaiheissa; lisäksi
valmistajan on toimitettava luettelo kesken-
eräiseen ajoneuvoon tekemistään muutoksista
ja lisäyksistä.
4. Valmistajan tyyppihyväksyntäviran-

omaisille toimittamaan järjestelmän, osan tai
erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää
koskevaan hakemukseen on liitettävä valmis-
tusasiakirjat, joiden sisältö eritellään vastaa-
van erityisdirektiivin ilmoituslomakkeessa.
5. Ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erilli-

sen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntä
on haettavissa ainoastaan yhdessä jäsenvalti-
ossa. Jokaisen hyväksyttävän tyypin osalta on
toimitettava erillinen hakemus.

5 §

Kansallisen tyyppihyväksynnän hakeminen

1. Hakijana toimivan valmistajan tai val-
mistajan edustajan on lähetettävä tyyppihy-
väksyntäviranomaiselle hakemus sekä ilmoi-
tuslomake tarvittavine liitteineen.
2. Ajoneuvon kansallista tyyppihyväksyn-

tää varten on ilmoitettava ajoneuvon tyyppi,
variantti, versio, tekniset tiedot, tunnistetiedot
ja päämitat. Ilmoitukseen on liitettävä:
a) mitoitettu piirros ajoneuvosta tai sen

alustasta sekä paineilmajarruilla varustetusta
ajoneuvosta jarrukaavio osaluetteloineen;
b) tiedot niistä kotimaisista tai kansainväli-

sistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita kos-
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kevista hyväksymistodistuksista tai testira-
porteista, joihin hakija haluaa vedota;
c) muut tyyppihyväksyntäviranomaisen
tarpeellisiksi katsomat tiedot ja selvitykset
ajoneuvon teknisten vaatimusten täyttymisen
osoittamiseksi.
3. Haettaessa kansallista tyyppihyväksyn-
tää voidaan hakijaa vaatia esittämään:
a) tarpeelliset selvitykset siitä, mitkä eri-
tyiskohteet ajoneuvosta on määräaikaiskat-
sastuksen ja teknisen tienvarsitarkastuksen
yhteydessä tarkastettava ajoneuvon liikenne-
turvallisuuden varmistamiseksi, ja miten tar-
kastus suoritetaan;
b) tiedot valmistajan ilmoittamista liiken-
teessä käytettävien ajoneuvojen liikennekel-
poisuuden valvonnasta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (1245/2002) 8 §:n 3 ja 4 mo-
mentissa tarkoitetuista arvoista pakokaasu-
päästöjen tarkastusta varten;
c) tiedot melupäästöjen käytönaikaista mit-
tausta varten;
d) tiedot jarrujen tarkastusta varten.
4. Tyyppihyväksyntäviranomainen voi ha-
kemuksesta sallia, että 3 momentissa tarkoi-
tetut selvitykset ja tiedot toimitetaan anne-
tussa määräajassa tyyppihyväksynnän jäl-
keen.

6 §

Tyyppihyväksynnän myöntäminen

1. Ajoneuvon kansallisessa tyyppihyväk-
synnässä:
a) määrätään, mihin luokkaan ja ryhmään
ajoneuvotyyppi kuuluu;
b) todetaan ajoneuvon tunnistetiedot, val-
mistajaa ja valmistajan edustajaa koskevat
tiedot, ajoneuvon yleiset rakenneominaisuu-
det, mitat, teknisesti sallitut massat ja oma-
massa, moottorin, voimansiirron, pyöräntuen-
nan, ohjauksen, jarrujen, korin ja kytkentä-
laitteiden tiedot, linja-autoja koskevia erityi-
siä tietoja sekä valmistajan valmiille ajoneu-
volle takaamat perävaunumassat;
c) määrätään tarvittaessa ohjaamon tai val-
miiksi henkilökuljetukseen rakennetun korin
istumapaikkojen lukumäärä sekä tieliiken-
teessä sallitut kokonaismassa, akseleille koh-
distuvat massat sekä valmiin ajoneuvon perä-
vaunumassat;

d) tutkitaan, täyttääkö ajoneuvotyyppi ra-
kenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja
muilta osin säännösten vaatimukset.
2. Ajoneuvon kansallista tyyppihyväksyn-

tää koskevasta päätöksestä tulee käydä ilmi,
mitä versioita tyyppihyväksyntä koskee.
3. Tyyppihyväksyntäviranomainen noudat-

taa myönnetyn, muutetun, evätyn ja peruute-
tun EY-tyyppihyväksynnän, EY-piensarja-
tyyppihyväksynnän, kansallisen piensarja-
tyyppihyväksynnän ja yksittäishyväksynnän
ilmoittamisessa muiden ETA-valtioiden tyyp-
pihyväksyntäviranomaisille ja Euroopan yh-
teisöjen komissiolle tyyppihyväksyntädirek-
tiivien ja niiden nojalla annettujen erityis-
direktiivien ja -asetusten mukaista menette-
lyä. Myönnetyn, muutetun, evätyn ja peruu-
tetun E-tyyppihyväksynnän ilmoittamisessa
E-sääntöä soveltavan valtion tyyppihyväk-
syntäviranomaiselle noudatetaan Geneven so-
pimuksen ja siihen liitettyjen sääntöjen mu-
kaista menettelyä.

7 §

Poikkeukset kansallisessa tyyppihyväksyn-
nässä

Tyyppihyväksyntäviranomainen voi erityi-
sestä syystä myöntää ajoneuvon kansallisessa
tyyppihyväksynnässä vähäisiä poikkeuksia
autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varus-
teista annetun liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksen (1248/2002), kaksi- ja kolmi-
pyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien ra-
kenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksen (1250/2002)
sekä traktorien, moottorityökoneiden ja
maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen
sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja va-
rusteista annetun liikenne- ja viestintäminis-
teriön asetuksen (274/2006) vaatimuksista.

8 §

Kansainväliset tyyppihyväksyntätodistukset

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen antaa
ajoneuvolle järjestelmälle, osalle tai erilli-
selle tekniselle yksikölle myönnetystä EY-
tyyppihyväksynnästä tyyppihyväksyntädirek-
tiiveissä taikka erityisdirektiivissä tai –ase-
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tuksessa määritetyn tyyppihyväksyntätodis-
tuksen hyväksynnän hakijalle.
2. Tyyppihyväksyntäviranomainen antaa
järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle
yksikölle myönnetystä E-tyyppihyväksyn-
nästä Geneven sopimukseen liitetyissä sään-
nöissä määritetyn tyyppihyväksyntätodistuk-
sen hyväksynnän hakijalle.
3. EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjes-
telmän, osan ja erillisen teknisen yksikön
tyyppihyväksynnän sekä muutetun, perutun
ja evätyn tyyppihyväksynnän ilmoittamisessa
muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviran-
omaisille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle
sovelletaan, mitä siitä tyyppihyväksyntädi-
rektiiveissä tai erityisdirektiiveissä tai –ase-
tuksissa edellytetään.
4. E-tyyppihyväksytyn järjestelmän, osan
ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyn-
nän sekä muutetun, perutun ja evätyn tyyppi-
hyväksynnän ilmoittamisessa kyseessä olevaa
E-sääntöä soveltavien valtioiden hyväksyntä-
viranomaisille sovelletaan, mitä siitä Gene-
ven sopimuksessa ja siihen liitetyissä sään-
nöissä edellytetään.

9 a §

Tyyppitietojen tallettaminen

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen tallettaa
ajoneuvoliikennerekisteriin Suomessa kansal-
lisesti tyyppihyväksytystä ajoneuvosta ajo-
neuvoliikennerekisterin tiedoista annetun val-
tioneuvoston asetuksen (1116 /2003) 14 §:ssä
tarkoitetut tekniset tiedot ja 15 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut hyväksyntätiedot sekä tarvit-
taessa 18 §:ssä tarkoitetut verotustiedot. Li-
säksi talletetaan 19 §:ssä tarkoitetut katsas-
tuksen erityisohjeet sekä katsastusta ja kat-
sastuksen valvontaa palvelevat tiedot, jos
nämä tiedot ovat käytettävissä.
2. Tyyppihyväksyntäviranomainen tallettaa
ajoneuvoliikennerekisteriin EY-tyyppihyväk-
sytystä ajoneuvosta ajoneuvon ETA-valtioon
sijoittautuneen valmistajan tai ajoneuvolain
32 b §:ssä tarkoitetun valmistajan edustajan
hakemuksesta 1 momentissa mainitun asetuk-
sen 14 §:ssä tarkoitetut tekniset tiedot ja
15 §:n 1 momentissa tarkoitetut hyväksyntä-
tiedot sekä tarvittaessa 18 §:ssä tarkoitetut
verotustiedot ja 19 §:ssä tarkoitetut katsastuk-

sen erityisohjeet, katsastusta palvelevat tiedot
ja katsastuksen valvontaa palvelevat tiedot.
3. Tyyppihyväksyntäviranomainen tallettaa

ajoneuvon ETA-valtioon sijoittautuneen val-
mistajan, ajoneuvolain 32 b §:ssä tarkoitetun
valmistajan edustajan tai ajoneuvon maahan-
tuojan hakemuksesta ajoneuvoliikennerekis-
teriin Suomessa tunnustetusta, toisessa ETA-
valtiossa kansallisesti piensarjatyyppihyväk-
sytystä ajoneuvosta 1 momentissa mainitun
asetuksen 14 §:ssä tarkoitetut tekniset tiedot
ja 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut hyväksyn-
tätiedot sekä tarvittaessa 18 §:ssä tarkoitetut
verotustiedot. Lisäksi talletetaan 19 §:ssä tar-
koitetut katsastuksen erityisohjeet sekä kat-
sastusta ja katsastuksen valvontaa palvelevat
tiedot, jos nämä tiedot ovat käytettävissä.

10 §

EY-tyyppihyväksynnän muutokset

1. Jos tyyppihyväksyntäviranomainen kat-
soo, ettei EY-tyyppihyväksynnän muutos ai-
heuta muutosta olemassa olevaan EY-tyyppi-
hyväksyntätodistukseen eikä edellytä uuden
todistuksen laatimista, sen on ilmoitettava
siitä valmistajalle.
2. Jos tyyppihyväksyntäviranomainen to-

teaa, että ilmoituslomakkeessa annettujen tie-
tojen muutos on peruste uusille tarkastuksille
tai testeille, sen on ilmoitettava siitä valmis-
tajalle ja edellytettävä EY-tyyppihyväksyn-
nän voimassa olon säilymiseksi, että hyväk-
syntätestit ja hyväksyntätarkastukset tehdään
muutosten johdosta uudelleen
3. Suomessa myönnettyjen EY-tyyppihy-

väksyntöjen tarkistuksia, muutoksia ja laajen-
nuksia koskevissa asioissa sovelletaan asian-
omaisessa tyyppihyväksyntää koskevassa
säädöksessä säädettyä menettelyä.

11 §

E-tyyppihyväksynnän muutokset

Suomessa myönnettyjen E-tyyppihyväk-
syntöjen muutoksia ja laajennuksia koske-
vissa asioissa sovelletaan Geneven sopimusta
ja siihen liitettyjä sääntöjä.
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12 §

Kansallisen tyyppihyväksynnän muutokset

1. Kansallisen tyyppihyväksynnän hakija
on velvollinen tiedottamaan tyyppihyväksyn-
täviranomaiselle hyväksyntäasiakirjojen tie-
toihin vaikuttavista muutoksista.
2. Kansallisen tyyppihyväksynnän hakijan
on toimitettava muutosta tai laajennusta kos-
keva hakemus tyyppihyväksyntäviranomai-
selle.
3. Tyyppihyväksyntäviranomainen antaa
kansallisesta tyyppihyväksynnästä tarvitta-
essa muutetun tyyppihyväksyntätodistuksen.

13 §

Kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä
annettava todistus

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen antaa
autojen ja perävaunujen puitedirektiivin so-
veltamisalaan kuuluvan ajoneuvon kansalli-
sesta piensarjatyyppihyväksynnästä mainitun
direktiivin liitteessä VI kuvatun tyyppihyväk-
syntätodistuksen tyyppihyväksynnän haki-
jalle. Todistus numeroidaan mainitun direk-
tiivin liitteessä VII määritetyllä tavalla.
2. Jos tyyppihyväksynnässä sovelletaan
autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liit-
teissä IV tai XI oleville vaatimuksille vaihto-
ehtoisia vaatimuksia, tyyppihyväksyntätodis-
tukseen kirjataan tieto näistä vaihtoehtoisista
vaatimuksista.

13 a §

Piensarjatyyppihyväksynnässä sovellettavat
määrälliset rajoitukset

Kansallisesti piensarjatyyppihyväksyttyjen
Suomessa vuosittain rekisteröitävien, ensim-
mäistä kertaa käyttöönotettavien samaa tyyp-
piä olevien ajoneuvojen lukumäärä saa olla
yhteensä enintään:
a) 75 kappaletta M1-luokan ajoneuvoilla:
b) 250 kappaletta M2- ja M3-luokan ajo-
neuvoilla;
c) 500 kappaletta N1-luokan ajoneuvoilla;
d) 250 kappaletta N2- ja N3-luokan ajoneu-
voilla;

e) 500 kappaletta O1- ja O2-luokan ajoneu-
voilla;
f) 250 kappaletta O3- ja O4-luokan ajoneu-

voilla;
g) 25 kappaletta L-luokan ajoneuvoilla.

13 b §

Toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn kansalli-
sen piensarjatyyppihyväksynnän tunnustami-

nen

1. Saatuaan toisen ETA-valtion hyväksyn-
täviranomaiselta pyynnön kyseisessä val-
tiossa myönnetyn M-, N- tai O-luokan ajo-
neuvon kansallisen piensarjatyyppihyväksyn-
nän tunnustamisesta tyyppihyväksyntäviran-
omaisen on 60 päivän kuluessa ilmoitettava,
tunnustetaanko tyyppihyväksynnän voimas-
saolo Suomessa.
2. Saatuaan toisen ETA-valtion hyväksyn-

täviranomaiselta ilmoituksen kyseisen valtion
myöntämästä L-luokan ajoneuvon kansalli-
sesta piensarjatyyppihyväksynnästä, tyyppi-
hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava kol-
men kuukauden kuluessa, tunnustetaanko
tyyppihyväksynnän voimassaolo Suomessa.
3. Toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn kan-

sallisen piensarjatyyppihyväksynnän tunnus-
tamiseen sekä tunnustamisesta ilmoittami-
seen muiden ETA-valtioiden hyväksyntävi-
ranomaisille ja komissiolle sovelletaan, mitä
tyyppihyväksyntädirektiiveissä ja niiden no-
jalla annetuissa erityisdirektiiveissä edellyte-
tään.
4. Tyyppihyväksyntäviranomainen julkai-

see verkkosivuillaan listan niistä muiden
ETA-valtioiden myöntämistä kansallisista
piensarjatyyppihyväksynnöistä, jotka on tun-
nustettu Suomessa.

13 c §

Suomessa myönnetyn kansallisen piensarja-
tyyppihyväksynnän tietojen toimittaminen

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen toimit-
taa valmistajan pyynnöstä jäljennöksen tyyp-
pihyväksyntätodistuksesta liitteineen valmis-
tajan nimeämien muiden ETA-valtioiden hy-
väksyntäviranomaisille muiden ETA-valtioi-
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den tunnustamisen saamiseksi Suomessa
myönnetylle M-, N- tai O-luokan ajoneuvon
kansalliselle piensarjatyyppihyväksynnälle.
2. Tyyppihyväksyntäviranomainen ilmoit-
taa tiedot L-luokan ajoneuvolle, osalle tai
erilliselle tekniselle yksikölle myönnetystä
kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä
kuukauden kuluessa muiden ETA-valtioiden
hyväksyntäviranomaisille.
3. Jos Suomessa kansallisesti piensarja-
tyyppihyväksytyn M-, N- tai O-luokan ajo-
neuvon omistaja haluaa myydä, rekisteröidä
tai ottaa ajoneuvon käyttöön muussa ETA
-valtiossa taikka Ahvenanmaan maakun-
nassa, tyyppihyväksyntäviranomaisen on ha-
kemuksesta toimitettava ajoneuvon omista-
jalle jäljennös tyyppihyväksyntätodistuksesta
ja hyväksynnän myöntämisen perusteena ol-
leista hyväksyntäasiakirjoista.

14 §

Vaatimustenmukaisuustodistus

1. Ajoneuvon valmistajan on ilmoitettava
vaatimustenmukaisuustodistuksessa autojen
ja perävaunujen puitedirektiivin liitteessä IX
ja kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneu-
vojen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä
IV olevassa A osassa vaaditut ajoneuvoa kos-
kevat tiedot. Vaatimustenmukaisuustodistus
on väärentämisen estämiseksi suojattava joko
värigrafiikalla tai valmistajan tunnuksella va-
rustetulla vesileimalla.
2. EY-piensarjatyyppihyväksytyn ajoneu-
von ja ajoneuvon, jolle on myönnetty vapau-
tuksia siinä sovelletun uuden tekniikan
vuoksi, vaatimustenmukaisuustodistuksen ot-
sikoinnissa noudatetaan tyyppihyväksyntädi-
rektiivien vaatimuksia.

15 §

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvon-
nasta tehtävä sopimus

Ajoneuvolain 46 §:ssä tarkoitetussa tuotan-
non vaatimustenmukaisuuden valvonnasta
tehtävässä sopimuksessa sovitaan:
Ajoneuvolain 46 §:ssä tarkoitetussa tuotan-
non vaatimustenmukaisuuden valvonnasta
tehtävässä sopimuksessa sovitaan:

a) ajoneuvolain 45 §:n 3 momentissa tar-
koitetuista valvontamenetelmistä, jotka sisäl-
tävät vähintään autojen ja perävaunujen pui-
tedirektiivin liitteen X, kaksi- ja kolmipyö-
räisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyn-
tädirektiivin liitteen VI tai Geneven sopimuk-
sen liitteen 2 menettelyitä vastaavat järjeste-
lyt;
b) menettelyistä ja aikarajoista, joita val-

vonnan osapuolet noudattavat valvonnassa
tehtyjen havaintojen tai osapuolten toimin-
nassa ilmenneiden puutteiden tai muutosten
ilmoittamiseksi tyyppihyväksyntäviranomai-
selle;
c) sovellettavasta valmistajan toiminnan

arvioinnin kriteeristöstä, jolla varmistetaan,
että laadunhallintajärjestelmä vastaa vähin-
tään standardin EN ISO 9001:2000 vaati-
muksia, lukuun ottamatta asiakastyytyväi-
syyttä ja jatkuvaa parantamista koskevien
suunnittelun ja kehityksen käsitteisiin liitty-
viä vaatimuksia, tai standardin EN ISO
9002:1994 vaatimuksia, jonka soveltamisala
kattaa tuotantolaitokset ja hyväksyttäväksi
haetun tuotteen;
d) valvontaan sisältyvien arviointien, tar-

kastusten ja testien aikaväleistä;
e) tuotannon vaatimustenmukaisuuden val-

vontaan liittyvien valmistajan tekemien tai
teettämien testien ja laskelmien tulosten kir-
jaamisesta ja näistä tehtyjen havaintojen saat-
tamisesta tyyppihyväksyntäviranomaisen tie-
toon; sekä
f) vaatimustenmukaisuuden valvontaan

liittyvien liiteasiakirjojen saatavilla olosta hy-
väksynnän myöntämisen perusteena olevassa
EU-säädöksessä kerrotun tai tyyppihyväk-
syntäviranomaisen kanssa sovitun ajan, kui-
tenkin enintään 10 vuotta.

16 a §

Variantti ja versio kansallisessa tyyppihyväk-
synnässä

Ajoneuvotyypin jakamisessa variantteihin
ja variantin jakamisessa versioihin noudate-
taan:
a) kansallisessa piensarjatyyppihyväksyn-

nässä vastaavan ajoneuvon EY-tyyppihyväk-
syntämenettelyn mukaista jaottelua;
b) moottorityökoneen kansallisessa tyyppi-

hyväksynnässä soveltuvin osin traktoreiden
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tyyppihyväksyntädirektiivissä säädettyä jaot-
telua;
c) maastoajoneuvon kansallisessa tyyppi-
hyväksynnässä soveltuvin osin kaksi- ja kol-
mipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihy-
väksyntädirektiivissä säädettyä jaottelua.

16 b §

Ajoneuvon tyyppihyväksynnän voimassaolon
päättyminen

1. Jos ajoneuvon tyyppihyväksynnän voi-
massaolon päättyminen koskee ainoastaan
osaa kyseisen tyypin varianteista tai osaa joi-
denkin varianttien versioista, tyyppihyväk-
synnän voimassaolo päättyy ainoastaan näi-
den varianttien tai versioiden osalta.
2. Ajoneuvon tyyppihyväksynnän voimas-
saolo ei ajoneuvolain 46 b §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa pääty eikä
tyyppihyväksyntään vaadita muutosta, jos
voimaan tulevan uuden säännöksen vaati-
mukset ovat kyseisen ajoneuvotyypin kan-
nalta teknisesti merkityksettömiä tai koskevat
muuta ajoneuvoluokkaa kuin sitä, johon ky-
seinen ajoneuvo kuuluu.
3. Tyyppihyväksyntäviranomaisen on il-
moitettava myöntämänsä EY-tyyppihyväk-
synnän päättymisestä muiden jäsenvaltioiden
toimivaltaisille viranomaisille.

2 a luku

Tutkimuslaitosta koskevat vaatimukset

17 §

Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn
asiantuntijan hyväksyminen

1. Nimetyn tutkimuslaitoksen hyväksymi-
sestä säädetään ajoneuvolain 47 §:ssä ja hy-
väksytyksi asiantuntijaksi hyväksymisestä
mainitun lain 48 §:ssä. Haettaessa hyväksyn-
tää tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liit-
tyvään toimintaan, hakemukseen tulee liittää
selvitys 15 §:n a kohdan edellytysten mukai-
sesta arviointikriteeristöstä.
2. Nimetyn tutkimuslaitoksen hyväksyn-
tään sovelletaan autojen ja perävaunujen pui-
tedirektiivin liitteen V lisäyksen 2 menette-
lyä. Menettelyjen osalta tulee noudattaa seu-
raavia määräaikoja;

a) päätös nimetyn tutkimuslaitoksen hy-
väksymisestä tai sen pätevyysalueen laajenta-
misesta tulee tehdä viipymättä sen jälkeen,
kun laitoksen pätevyyden arvioinnista on
saatu riittävän luotettava selvitys;
b) jos nimetyn tutkimuslaitoksen valvon-

nan tai uudelleenarvioinnin yhteydessä havai-
taan vaatimustenvastaisuuksia, tyyppihyväk-
syntäviranomaisen tulee edellyttää korjaavia
toimenpiteitä kuukauden kuluessa korjaus-
vaatimuksen toimittamisesta.
3. Nimetyn tutkimuslaitoksen tulee:
a) täyttää 1 momentissa tarkoitetut vaati-

mukset sekä autojen ja perävaunujen puitedi-
rektiivin liitteen V lisäyksessä 1 säädetyt vaa-
timukset;
b) huolehtia siitä, että toiminta jatkuvasti

täyttää hyväksynnän edellytyksenä olevat
vaatimukset ja ehdot; toiminnan katsotaan
täyttävän hyväksynnän edellytykset jatku-
vuuden osalta, jos toimintaa arvioidaan ka-
lenterivuosittain; tarkastusten välisen ajan tu-
lee olla vähintään kuusi kuukautta;
c) ilmoittaa viipymättä, kuitenkin enintään

20 päivän kuluessa, tyyppihyväksyntäviran-
omaiselle sekä tuotannon vaatimustenmukai-
suuden valvonnan osapuolille organisaatios-
saan tai muissa toimintaedellytyksissään ta-
pahtuvista muutoksista, joilla voi olla merki-
tystä nimettynä tutkimuslaitoksena toimimi-
sen tai asetettujen vaatimusten täyttämisen
kannalta;
d) toimia pätevyyden arvioinnin yhtey-

dessä esittämiensä toimintajärjestelmien, me-
nettelyohjeiden ja selvitysten mukaisesti;
e) osallistua laitosten väliseen kansalliseen

ja kansainväliseen yhteistyöhön tai varmistaa
muulla tavoin pysyvänsä ajoneuvolain 36 ja
45 §:n mukaisessa toiminnassa sovellettavien
menettelytapojen ja vaatimusten kehityksen
tasalla;
f) toimittaa vuosittain tyyppihyväksyntävi-

ranomaiselle toimintakertomuksen kahden
kuukauden kuluessa sen valmistumisesta tai,
jollei siitä käy ilmi toiminta nimettynä tutki-
muslaitoksena, erillisen selvityksen toiminta-
vuoden aikana tällaisena laitoksena toimimi-
sesta;
4. Hyväksytyn asiantuntijan hyväksymi-

seen sovelletaan soveltuvin osin 2 momentin
vaatimuksia. Hyväksytyn asiantuntijan tulee
toiminnassaan täyttää 3 momentin b—d ja f
kohdan vaatimukset.
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18 §

Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn
asiantuntijan pätevyysalueet

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen ilmoit-
taa komissiolle ja tarvittaessa muille jäsen-
valtioille EY-tyyppihyväksynnän mukaisia
testejä tekemään hyväksymänsä nimetyt tut-
kimuslaitokset ja minkä säännösten mukais-
ten testien suorittamiseen sekä mihin tyyppi-
hyväksyntään liittyvän toiminnan luokkaan
kukin näistä laitoksista on hyväksytty.
E-sääntöjen mukaisia testejä tekevät tutki-
muslaitokset ilmoitetaan vastaavasti Yhdisty-
neiden Kansakuntien pääsihteerille.
2. Tyyppihyväksyntäviranomainen julkai-
see nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn
asiantuntijan pätevyysalueet verkkosivuil-
laan.

18 a §

Hyväksytyn asiantuntijan toiminnan arviointi

1. Hyväksytyn asiantuntijan pätevyys-
aluetta vastaavien selvitysten laatimiseen tar-
vittavat välineet ja menettelyt sekä toimin-
nasta vastaavat kirjataan asiantuntijan hyväk-
symisestä tehtävään päätökseen.
2. Jos hyväksyttynä asiantuntijana toimii
luonnollinen henkilö, pätevyyden arvioin-
nissa voidaan riippumattomuutta koskevat
vaatimukset katsoa täytetyksi, jos toimin-
nassa noudatetaan hallintolain (434/2003) es-
teellisyyttä koskevia säännöksiä.

2 b luku

Yksittäishyväksyntä

18 b §

Poikkeukset yksittäishyväksyntävelvolli-
suudesta

1. Yksittäishyväksyntään ei tarvitse esittää
valmiina ajoneuvona tyyppi- tai yksittäishy-
väksyttyä ajoneuvoa, jonka rakennetta tai va-
rusteita on ennen ensirekisteröintiä muutettu,
jos muutokset ovat sellaisia, että niillä ei ole

vaikutusta ajoneuvolle myönnetyn hyväksyn-
nän voimassaoloon eikä ajoneuvosta rekiste-
riin merkittäviin tietoihin.
2. Yksittäishyväksyntään ei tarvitse esittää

valmiina ajoneuvona tyyppi- tai yksittäishy-
väksyttyä N-luokan ajoneuvoa, jonka raken-
netta on tyyppi- tai yksittäishyväksynnän jäl-
keen muutettu vain varustamalla tavaratila
tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauk-
sella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä, jos ajo-
neuvon rakennetta tai varusteita ei ole hyväk-
synnässä tarkastetuilta osin muutettu.

18 c §

Yksittäishyväksyntää koskevien tietojen tallet-
taminen

1. Yksittäishyväksynnän myöntäjä tallettaa
yksittäishyväksyttäväksi esitetystä ajoneu-
vosta ajoneuvoliikennerekisteriin 9 a §:n
1 momentissa mainitun asetuksen 13 §:ssä
tarkoitetut yksilöintitiedot, 14 §:ssä tarkoite-
tut tekniset tiedot, 15 §:n 2 momentissa tar-
koitetut yksittäishyväksyntätiedot sekä tarvit-
taessa 18 §:ssä tarkoitetut verotustiedot. Li-
säksi talletetaan19 §:ssä tarkoitetut katsastuk-
sen erityisohjeet sekä katsastusta ja katsas-
tuksen valvontaa palvelevat tiedot, jos nämä
tiedot ovat käytettävissä.
2. Yksittäishyväksyttäessä uutena ajo-

neuvona Suomeen tuotu tai Suomessa val-
mistettu uusi autoverolain (1482/1994)
35 b §:ssä tarkoitettu myytäväksi tarkoitettu
ajoneuvo merkitään ajoneuvon ensimmäi-
seksi käyttöönottopäiväksi tullin vahvistaman
käyttöönottoilmoituksen päivämäärä.

18 d §

Yksittäishyväksynnästä annettava todistus

1. Yksittäishyväksynnän myöntäjä antaa
yksittäishyväksynnästä hyväksynnän haki-
jalle autojen ja perävaunujen puitedirektiivin
24 artiklassa tarkoitetun yksittäishyväksyntä-
todistuksen.
2. Yksittäishyväksynnän myöntäjä voi ha-

kemuksesta jatkaa antamansa yksittäishyväk-
syntätodistuksen voimassaoloaikaa enintään
kolmella kuukaudella ajoneuvolain 50 f §:ssä
säädetyin edellytyksin.
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3. Edellä 2 momentista poiketen voidaan
18 c §:n 2 momentissa tarkoitetulle ajoneu-
volle annetun yksittäishyväksyntätodistuksen
voimassaoloaikaa jatkaa, kuitenkin enintään
yhdeksän kuukauden päähän tullin vahvista-
man käyttöönottoilmoituksen päivämäärästä.

18 e §

Toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan
maakunnassa myönnetyn yksittäishyväksyn-

nän tunnustaminen

1. Ensimmäistä kertaa käyttöönotettavan
ajoneuvon, joka on yksittäishyväksytty toi-
sessa ETA -valtiossa tai Ahvenanmaan maa-
kunnassa, vaatimustenmukaisuus todetaan
ajoneuvolain 60 §:ssä tarkoitetussa rekiste-
röintikatsastuksessa.
2. Käytettynä maahantuotuun yksittäishy-
väksyttyyn ajoneuvoon voidaan ajoneuvolain
29 a §:ssä säädetyllä tavalla soveltaa niitä
teknisiä vaatimuksia, jotka koskivat Suo-
messa ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton
ajankohtana tai myöhemmin yksittäishyväk-
syttyä ajoneuvoa.

19 §

Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

1. Velvollisuudesta rekisteröintikatsastaa
ajoneuvo säädetään ajoneuvolain 60 §:n
1 momentissa. Rekisteröintikatsastuksen suo-
rittamisesta vaatimustenmukaisuuden arvioi-
miseksi muulle kuin EY-tyyppihyväksytylle
tai Suomessa kansallisesti piensarjatyyppihy-
väksytylle ajoneuvolle säädetään lisäksi mai-
nitun lain 32 §:n 3 momentissa.
2. Ajoneuvolain 60 §:n 1 momentissa tar-
koitettu ajoneuvo on esitettävä rekisteröinti-
katsastukseen, jos ajoneuvo on tyyppihyväk-
synnän jälkeen varusteltu kouluajoneuvoksi
tai muuhun erityistarkoitukseen.
3. Ajoneuvolain 60 §:n 3 momentista poi-
keten rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse
esittää ajoneuvoa, joka on yksittäishyväksytty
ajoneuvolain 50 b §:n mukaisesti ja jolle
myönnetty yksittäishyväksyntätodistus on re-
kisteröintiajankohtana voimassa.

20 §

Ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröintikatsas-
tukseen

1. Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä
vaatimustenmukaisuustodistus tai sellainen
ajoneuvolain 60 a §:n mukainen selvitys ajo-
neuvon rakenteiden ja varusteiden vaatimus-
tenmukaisuudesta, johon halutaan vedota.
2. Käytettynä ETA-valtiosta tuodusta ajo-

neuvosta on katsastuksen suorittajalle luovu-
tettava ulkomainen rekisteröintitodistus tai
ulkomaisen, ajoneuvojen rekisteröintiasioita
hoitavan viranomaisen antama todistus aikai-
semmasta rekisteröinnistä. Jos ulkomaisesta
kaksiosaisesta rekisteröintitodistuksesta puut-
tuu II osa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus
voidaan hyväksyä, jos aikaisemman rekiste-
röintivaltion viranomaiselta saadaan tieto
siitä, ettei ajoneuvon rekisteröinnille Suo-
meen ole estettä. Käytettynä muualta kuin
ETA-valtiosta tuodusta ajoneuvosta on esitet-
tävä ulkomainen rekisteröintitodistus tai ul-
komaisen, ajoneuvojen rekisteröintiasioita
hoitavan viranomaisen antama todistus aikai-
semmasta rekisteröinnistä. Ahvenanmaan
maakunnasta käytettynä tuodusta ajoneuvosta
on esitettävä Ahvenanmaan maakunnan an-
tama rekisteröintitodistus. Jos käytettynä
maahantuodulta ajoneuvolta ei ole lähtö-
maassa edellytetty rekisteröintiä, tulee ajo-
neuvon ensimmäisestä käyttöönotosta esittää
asianmukainen selvitys.
3. Edellä 2 momentista poiketen Ajoneu-

vohallintokeskus voi erityisestä syystä hy-
väksyä myös muun luotettavan selvityksen
osoituksena oikeudesta rekisteröidä ajo-
neuvo.
4. Ajoneuvosta, jota ei ole tyyppihyväk-

sytty tai yksittäishyväksytty ja jota ei ole
aiemmin merkitty rekisteriin Suomessa tai
muualla taikka joka on aikaisemmin ulko-
mailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekis-
teröity ja on rakenteeltaan tai varusteiltaan
muutettu, on katsastuksessa muun selvityk-
sen lisäksi esitettävä ajoneuvon valmistajan
tai tämän edustajan antama todistus suurim-
masta teknisesti sallitusta kokonaismassasta
ja suurimmista teknisesti sallituista akseli-
massoista sekä muut katsastustoimipaikan
tarvittaessa vaatimat lisäselvitykset. Massoja

2966 N:o 234



koskevaa todistusta ei kuitenkaan tarvitse
esittää ennen vuotta 1970 käyttöön otetusta
ajoneuvosta.

21 §

Rekisteröintikatsastuksen suorittaminen

1. Rekisteröintikatsastuksen sisällöstä sää-
detään ajoneuvolain 60 §:ssä. Käytetystä ajo-
neuvosta, jolle tehdään rekisteröintikatsastuk-
sen yhteydessä ajoneuvon kunnon tarkastus,
tarkastetaan määräaikaiskatsastuksessa tar-
kastettaviksi määrättyjen kohteiden kunto.
Ajoneuvon suurimmat rekisteröinnissä ja
käytössä sallitut kokonaismassa, ja akseli-
massat ja hinattavat massat määrätään. Ajo-
neuvon omamassa on määrättävä punnitse-
malla, jos tyyppi- tai yksittäishyväksyntä ei
ole koskenut valmista ajoneuvoa tai jos pun-
nitsemiseen muuten on aihetta.
2. Rekisteröintikatsastettaessa uusi EY-
tyyppihyväksytty ajoneuvo, jolle on annettu
vaatimustenmukaisuustodistus, tarkastetaan
ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteriin
merkittävät tiedot. Vaatimustenmukaisuus
tarkastetaan vain, jos ajoneuvoa on EY-tyyp-
pihyväksynnän jälkeen muutettu siten, että
myönnetyn tyyppihyväksynnän voimassaolo
on päättynyt. Uuden, EY-tyyppihyväksytyn,
muutetun M-, N- ja O-luokan ajoneuvon oi-
keudesta yksittäishyväksyntään säädetään
ajoneuvolain 50 b §:ssä.
3. Rekisteröintikatsastettaessa käytetty ajo-
neuvo, jolle suoritetaan ajoneuvolain 60 §:n
edellytysten täyttyessä myös kunnon tarkas-
tus, tarkastetaan ajoneuvo vain siltä osin kuin
voimassaoleva aiempi toisessa ETA-valtiossa
suoritettu tarkastus ei kata moottoriajoneuvo-
jen ja niiden perävaunujen katsastusta koske-
van jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämi-
sestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY
vaatimuksia tai Suomessa määräaikaiskatsas-
tusta koskevissa säännöksissä esitettyjä mai-
nittua direktiiviä täydentäviä vaatimuksia.
4. Rekisteröintikatsastettaessa uutena ajo-
neuvona Suomeen tuotu tai Suomessa val-
mistettu uusi autoverolain 35 b §:ssä tarkoi-
tettu myytäväksi tarkoitettu ajoneuvo, merki-
tään ajoneuvon ensimmäiseksi käyttöönotto-
päiväksi tullin vahvistaman käyttöönottoil-
moituksen päivämäärä.

5. Edellä 3 momenttia ei sovelleta vaurioi-
tuneena liikennekäytöstä poistettuun ajoneu-
voon.
6. Vientirekisteröitävä ajoneuvo voidaan

rekisteröintikatsastuksessa hyväksyä kesken-
eräisenä ulkomaille tapahtuvaa varustelua
varten tai ulkomaisten määräysten mukai-
sena, jos ajoneuvon puutteet eivät heikennä
liikenneturvallisuutta siirtokuljetuksen ai-
kana.
7. Hyväksytystä ja hylätystä rekisteröinti-

katsastuksesta annetaan ajoneuvon katsastuk-
seen esittäneelle ajoneuvon teknisiä tietoja
sisältävä rekisteröintikatsastustodistuksen I
osa ja rekisteri-ilmoitusasiakirjana käytettävä
rekisteröintikatsastustodistuksen II osa.

21 a §

Rekisteröintikatsastusta koskevien tietojen
tallettaminen

Rekisteröintikatsastuksesta katsastustoimi-
paikan on talletettava ajoneuvoliikennerekis-
teriin 9 a §:n 1 momentissa mainitun asetuk-
sen 13 §:ssä tarkoitetut yksilöintitiedot,
14 §:ssä tarkoitetut tekniset tiedot ja 15 §:n
3 momentissa tarkoitetut rekisteröintikatsas-
tusta koskevat tiedot sekä tarvittaessa
18 §:ssä tarkoitetut verotustiedot. Lisäksi tal-
letetaan 19 §:ssä tarkoitetut katsastuksen eri-
tyisohjeet sekä katsastusta ja katsastuksen
valvontaa palvelevat tiedot, jos nämä tiedot
ovat käytettävissä.

21 b §

Ahvenanmaan maakunnasta tai ulkomailta
käytettynä tuodun ajoneuvon vaatimusten-
mukaisuus rekisteröintikatsastuksessa

1. Kun käytettynä Ahvenanmaan maakun-
nasta tai ulkomailta tuotu, aiemmin rekiste-
rissä ollut ajoneuvo rekisteröintikatsastetaan,
osoitukseksi ajoneuvon vaatimustenmukai-
suudesta katsotaan:
a) vaatimustenmukaisuustodistus;
b) Ahvenanmaan maakunnasta tai ETA-

valtiosta tuodun EY-tyyppihyväksytyn ajo-
neuvon osalta ajoneuvon tyyppihyväksyntä-
numero ja aikaisemman rekisteröintimaan re-
kisteröintitodistus, ei kuitenkaan väliaikainen
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rekisteröintitodistus; EY-tyyppihyväksytyltä
ajoneuvolta voidaan vaatimustenmukaisuus-
todistusta edellyttää vain, jos ajoneuvoa ei
pystytä tunnistamaan toisessa ETA-valtiossa
ajoneuvolle myönnetyn muun kuin ajoneuvo-
jen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvos-
ton direktiivin 1999/37/EY vaatimuksia vas-
taavan rekisteröintitodistuksen perusteella;
c) Ahvenanmaan maakunnasta tai ETA-
valtiosta yksittäiskappaleena tuodun, aiem-
min rekisterissä olleen ajoneuvon osalta ajo-
neuvon aikaisemman rekisteröintimaan rekis-
teröintitodistus, ei kuitenkaan väliaikainen re-
kisteröintitodistus, sekä muu selvitys vaati-
mustenmukaisuudesta siltä osin kuin vaati-
mustenmukaisuus ei käy ilmi rekisteröintito-
distuksesta; vaatimustenmukaisuuden osoitta-
mista erillisin testein, tarkastuksin tai todis-
tuksin voidaan edellyttää vain siltä osin kuin
vaatimustenmukaisuus ei käy ilmi ajoneuvon
aiemmasta rekisteröintitodistuksesta tai kat-
sastuksen suorittajalle toimitetuista ajoneu-
von aiemman rekisteröinnin edellytyksenä
ajoneuvolle tehdyistä tarkastuksista ja tes-
teistä saaduista selvityksistä.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Vaihtoehtoiset menettelyt rekisteröintikatsas-
tuksessa

1. Jos katsastustoimipaikka ei käytettävis-
sään olevien tietojen tai teknisen tarkastuksen

avulla voi jonkin rakenteen tai varusteen
osalta vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmu-
kaisuudesta, katsastustoimipaikka voi vaatia
ajoneuvon katsastukseen esittäjää toimitta-
maan ajoneuvolain 60 a §:n tai sen nojalla
säädetyn taikka 60 b §:n 1 momentin mukai-
sen selvityksen vaatimusten täyttymisestä.
2. Muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa

yksittäishyväksytyn ajoneuvon osalta katsas-
tustoimipaikka voi Ajoneuvohallintokeskuk-
sen välityksellä vaatia yksittäishyväksynnän
myöntäneeltä hyväksyntäviranomaiselta ajo-
neuvolle myönnettyyn yksittäishyväksyntäto-
distukseen liittyviä lisätietoja, joissa yksityis-
kohtaisesti selvitetään kyseisen ajoneuvon
täyttämät tekniset vaatimukset.

26 §

Muutoskatsastuksen suorittaminen

1. Muutoskatsastuksessa noudatetaan so-
veltuvin osin 3 luvun rekisteröintikatsastusta
koskevia säännöksiä. Jos ajoneuvon moottori
on vaihdettu tai sitä on muutettu, ajoneuvolle
suoritetaan lisäksi liikenteessä käytettävien
ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvon-
nasta annetun valtioneuvoston asetuksen
8 §:ssä tarkoitettu pakokaasupäästöjen tarkas-
tus.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä
huhtikuuta 2009.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Yli-insinööri Juhani Puurunen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 235

ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,
muutetaan ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista 18 päivän joulukuuta 2003 annetun valtio-
neuvoston asetuksen (1116/2003) 13—15 ja 23 § seuraavasti:

13 §

Ajoneuvon yksilöintitiedot

Ajoneuvon yksilöintitietoina rekisteriin tal-
letetaan tieto valmistenumerosta ja hyväksyn-
tänumerosta. Lisäksi rekisteriin voidaan tal-
lettaa tieto ajoneuvon väristä.

14 §

Ajoneuvon tekniset tiedot

Ajoneuvon teknisinä tietoina rekisteriin
talletetaan tietoja ajoneuvon yleisistä raken-
neominaisuuksista, varusteista, mitoista, mas-
soista, moottorista, voimansiirrosta, akselis-
toista, ohjauksesta, jarruista, korista, turvava-
rusteista, kytkennästä, polttoaineen kulutuk-
sesta, päästöjen vähentämiseen tarkoitetuista
laitteista ja päästöistä. Rekisteriin talletetaan
lisäksi linja-autoja, pakettiautoja, erikoiskul-
jetukseen käytettäviä ajoneuvoja ja vaarallis-
ten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja ajo-
neuvoja koskevia erityistietoja.

15 §

Hyväksyntätiedot

Tyyppihyväksyntätietoina rekisteriin talle-
tetaan tyyppi-, variantti- ja versiotiedot, tyyp-
pikoodia, mallisarjaa ja mallimerkintää kos-
kevat tiedot, tyyppihyväksynnän ajankohta,

voimassaoloaika ja tuotannon vaatimusten-
mukaisuuden valvontatiedot, tieto ajoneuvo-
luokasta ja ajoneuvoryhmästä, tieto merkistä
sekä valmistajan, valmistajan edustajan ja
maahantuojan tiedot. Lisäksi rekisteriin talle-
tetaan tieto tyyppihyväksynnän hakijasta ja
tiedot siitä, mihin tyyppihyväksynnän myön-
täminen tai myöntämistä koskeva kielteinen
päätös perustuu.
Yksittäishyväksyntätietoina rekisteriin tal-

letetaan tieto ajoneuvoluokasta, ajoneuvoryh-
mästä, merkistä ja mahdollisesta muusta luo-
kituksesta. Lisäksi rekisteriin talletetaan val-
mistajan, valmistajan edustajan ja maahan-
tuojan tiedot, yksittäishyväksynnän ajankohta
ja voimassaoloaika, tieto yksittäishyväksyn-
nän hakijasta ja myöntäjästä sekä tiedot siitä,
mihin yksittäishyväksynnän myöntäminen tai
myöntämistä koskeva kielteinen päätös pe-
rustuu.
Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsas-

tustietoina rekisteriin talletetaan tyyppi-, va-
riantti- ja versiotiedot, tyyppikoodia, malli-
sarjaa ja mallimerkintää koskevat tiedot, tieto
rekisteröintikatsastuspäivästä ja rekisteröinti-
katsastuksen voimassaoloajasta, tieto ajoneu-
voluokasta ja ajoneuvoryhmästä sekä mer-
kistä. Lisäksi rekisteriin talletetaan ajoneuvon
muutokseen ja yhteenkytkettävyyteen liitty-
viä tietoja sekä ajoneuvon hyväksymiseen,
hylkäämiseen ja ajokieltoon liittyviä tietoja.
Katsastukseen liittyen rekisteriin talletetaan
katsastuksen erityisohjeita sekä katsastusta ja
sen valvontaa palvelevia tietoja.
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Rekisteriin talletetaan myös valmistajan tai
valmistajan edustajan ilmoittama tieto ajo-
neuvon mallimerkinnälle annetusta myyn-
tinimestä ja ajoneuvon markkinointihinnasta,
uuden ajoneuvon markkinoilletulopäivä ja
markkinoiltapoistumispäivä.

23 §

Ajoneuvoon liittyvien tietojen käyttö otanta-
perusteena

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain
19 §:n 4 momentin mukaisina otantaperus-
teena käytettävänä ajoneuvoon liittyvinä tie-
toina voidaan käyttää tämän asetuksen 13 §:n

mukaisia ajoneuvon yksilöintitietoja, 14 §:n
mukaisia ajoneuvon teknisiä tietoja, 15 §:n
1—3 momentin mukaisia hyväksyntätietoja
sekä 15 §:n 4 momentin mukaisia tietoja.
Otantaperusteena voidaan lisäksi käyttää tie-
toa ajoneuvon haltijuussuhteen laadusta, ajo-
neuvon maahantuontitavasta, rekisteröinti- ja
käyttöönottopäivästä, käyttötarkoituksesta,
liikennevakuutusyhtiöstä, hyväksyntä- tai
katsastuslajista, -päivämäärästä ja -paikasta
sekä yhdestä muusta ajoneuvoon liittyvästä
tunnistetiedosta.

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä
huhtikuuta 2009.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Yli-insinööri Juhani Puurunen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 236

ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,
muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 11 päivänä lokakuuta 2007 annetun valtioneuvoston

asetuksen (893/2007) 4 ja 11 § ja 28 §:n 3 momentti seuraavasti:

4 §

Rekisteri-ilmoitusasiakirjat

Rekisteri-ilmoitus on tehtävä viimeksi an-
netulla, voimassa olevalla:
1) ennakkoilmoitustodistuksen II osalla,
kun kysymyksessä on valmiina ajoneuvona
ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekiste-
röinti;
2) rekisteröintitodistuksen II osalla, kun
kysymyksessä on ajoneuvon liikennekäytöstä
poisto, liikennekäyttöön otto tai muutosrekis-
teröinti taikka 13 §:ssä tarkoitetuissa tilan-
teissa ajoneuvon lopullinen poisto;
3) rekisteröintikatsastuksesta annetun to-
distuksen II osalla, kun kysymyksessä on re-
kisteröintikatsastetun ennakkoilmoittamatto-
man tai keskeneräisenä ennakkoilmoitetun
ajoneuvon ensirekisteröinti taikka rekiste-
röintikatsastetun ajoneuvon liikennekäyttöön
otto;
4) romutustodistuksella, kun kysymyk-
sessä on ajoneuvon lopullinen poisto;
5) yksittäishyväksynnästä annetun todis-
tuksen II osalla, kun kysymyksessä on val-
miin ajoneuvon ensirekisteröinti.

Jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja on
kadonnut, ilmoitus on tehtävä kyseisen asia-
kirjan antaneelta hankitulla uudella asiakir-
jalla.
Rekisteri-ilmoituksen tekemisen yhtey-

dessä on esitettävä rekisteröintitodistuksen,
ennakkoilmoitustodistuksen, yksittäishyväk-
synnästä annetun todistuksen tai rekisteröinti-
katsastuksesta annetun todistuksen I osa. Re-
kisteröinnin suorittaja voi ottaa rekisteri-
ilmoituksen vastaan, vaikka I osaa ei esitetä,
jos asiakkaalle voidaan heti luovuttaa uusi
rekisteröintitodistus tai jos siihen on muu eri-
tyinen syy.

11 §

Ajoneuvon käyttö ennen uuden rekisteröinti-
todistuksen saapumista tai rekisteröintipää-

töksen tekemistä

Rekisteröinnin suorittajan viimeksi voi-
massa olleeseen rekisteröintitodistuksen, yk-
sittäishyväksynnästä annetun todistuksen, re-
kisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen
tai ennakkoilmoitustodistuksen I osaan te-
kemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämi-
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sestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyt-
tämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekiste-
röintitodistuksen saapumiseen saakka, kui-
tenkin enintään 30 päivää. Ajoneuvohallinto-
keskus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa.
Rekisteröinnin suorittaja voi 4 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetuissa tilanteissa, joissa re-
kisteröintitodistuksen, yksittäishyväksynnästä
annetun todistuksen, rekisteröintikatsastuk-
sesta annetun todistuksen tai ennakkoilmoi-
tustodistuksen I osaa ei ole esitetty, antaa
ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka
oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä
todistuksessa määrätyn ajan. Väliaikaistodis-
tus voidaan erityisestä syystä antaa myös, jos
ajoneuvon omistusoikeutta ei ilmoituksen te-
kijästä johtumattomasta syystä voida koh-
tuullisessa ajassa selvittää.
Rekisteröinnin hakija on velvollinen pa-
lauttamaan väliaikaistodistuksen ja ajoneu-
volle mahdollisesti annetut kilvet, jos rekiste-
röinnin edellytykset eivät täyty.

28 §

Vientirekisteröinnin edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Vientirekisteröitävä ajoneuvo on yksittäis-

hyväksyttävä tai hyväksyttävä rekisteröinti-
katsastuksessa ennen vientirekisteröintiä.
Ajoneuvoa ei kuitenkaan tarvitse yksittäishy-
väksyä tai esittää rekisteröintikatsastuksessa
hyväksyttäväksi, jos:
1) vientirekisteröintiä varten luovutetaan

ennakkoilmoitustodistus; tai
2) vientirekisteröidään kilpailua varten vä-

hintään euroopanmestaruustason kilpailuun
käytettäväksi tarkoitettu N- tai A-kilpailuryh-
män kilpa-auto, josta esitetään asianmukai-
nen, Suomessa rekisteröidyn autourheilun
valtakunnallisen keskusjärjestön antama to-
distus luokituksesta.

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä
huhtikuuta 2009.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Yli-insinööri Juhani Puurunen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 237

liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtio-
neuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,
muutetaan liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19 päi-

vänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 3 §:n 1 momentti
seuraavasti:

3 §

Määräaikaiskatsastusvelvollisuus

1. Ajoneuvolain 51 §:ssä tarkoitettu mää-
räaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja
(M- ja N-luokan ajoneuvot), kevyitä neli-
pyöriä (L6e-luokan ajoneuvot), nelipyöriä
(L7e-luokan ajoneuvot) sekä muita auton pe-

rävaunuja kuin kevyitä perävaunuja (O2-, O3-
ja O4-luokan ajoneuvot). Määräaikaiskatsas-
tusvelvollisuus ei kuitenkaan koske hinatta-
vaa laitetta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä
huhtikuuta 2009.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Yli-insinööri Juhani Puurunen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 238

eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lem-
mikkieläinten hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muutta-

misesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuollei-

den lemmikkieläinten hävittämisestä 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen (1374/2004) 4 §:n 1 momentti sekä liitteet 1, 2 ja 3 seuraavasti:

4 §

Syrjäiset alueet hävitettäessä muita kuin
kokonaisia raatoja

Elintarvikelain (23/2006) mukaisista pien-
teurastamoista ja pienleikkaamoista peräisin
olevien sivutuoteasetuksessa tarkoitettujen

luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvien sivutuot-
teiden hävittämisen osalta liitteen 2 mukainen
alue on syrjäistä aluetta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
huhtikuuta 2009.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Kirsti Huovinen
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Liite 1 
 
 
NAUTOJEN, BIISONIEN, LAMPAIDEN JA VUOHIEN KOKONAISTEN RAATO-
JEN SYRJÄINEN ALUE 
 

Nautojen, biisonien, lampaiden ja vuohien kokonaisten raatojen osalta syrjäistä aluetta ovat 
Ahvenanmaa, Lapin lääni sekä seuraavat kunnat Oulun läänin alueelta:  
 
Kuusamo 
Taivalkoski 
Hyrynsalmi 
Kuhmo 
Suomussalmi 
Ristijärvi 
Puolanka 
Pudasjärvi 
Kiiminki 
Ii 
Yli-Ii 
 

Syrjäiseen alueeseen kuuluvat lisäksi edellä mainittujen alueiden ulkopuolella sijaitsevat 
vaikeakulkuiset saaret. 
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Liite 2 
 
 
LUOKKAAN 2 KUULUVIEN SIKOJEN JA SIIPIKARJAN KOKONAISTEN RAA-
TOJEN SEKÄ PIENTEURASTAMOISTA JA PIENLEIKKAAMOISTA PERÄISIN 
OLEVIEN LUOKKAAN 2 JA LUOKKAAN 3 KUULUVIEN SIVUTUOTTEIDEN 
SYRJÄINEN ALUE 
 

Sivutuoteasetuksessa tarkoitettujen luokkaan 2 kuuluvien sikojen ja siipikarjan kokonaisten 
raatojen sekä elintarvikelain (23/2006) mukaisista pienteurastamoista ja pienleikkaamoista pe-
räisin olevien sivutuoteasetuksessa tarkoitettujen luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvien sivutuot-
teiden osalta syrjäistä aluetta on koko Suomi lukuun ottamatta seuraavia kuntia: 
 
Alajärvi  Kalajoki Lappajärvi Oripää Taivassalo 
Alavus  Kangasala  Lappeenranta  Orivesi Tammela 
Artjärvi Kankaanpää  Lapua  Paimio Tampere 
Askola  Kannus  Lavia  Parkano  Tarvasjoki 
Aura  Karijoki  Lempäälä Pedersöre  Teuva 
Espoo  Karinainen  Lestijärvi  Perho  Toholampi 
Eura  Karjalohja  Lieto  Pernaja  Toijala 
Eurajoki  Karkkila  Liljendal  Peräsenäjoki  Turku 
Evijärvi  Karvia  Lohja  Pietarsaari  Tuusula 
Forssa  Kaskinen  Loimaa Pirkkala Töysä 
Halsua  Kauhajoki  Loppi  Pomarkku  Ulvila 
Hamina  Kauhava  Loviisa  Pori  Urjala 
Hanko  Kauniainen  Luopioinen  Pornainen  Uusikaarlepyy 
Harjavalta  Kaustinen Luoto  Porvoo  Uusikaupunki 
Hattula  Kemiönsaari  Luumäki  Pukkila  Vaasa 
Hausjärvi  Kerava  Luvia  Punkalaidun  Valkeakoski 
Helsinki  Kihniö  Länsi-Turunmaa Pyhtää  Vantaa 
Himanka  Kiikoinen Maalahti  Pyhäranta  Vehmaa 
Hollola  Kirkkonummi  Maksamaa  Pälkäne  Vesilahti 
Honkajoki  Kodisjoki Marttila  Pöytyä Veteli 
Huittinen  Kokemäki  Masku  Raasepori  Vihti 
Humppila  Kokkola  Merikarvia Raisio  Viiala 
Hyvinkää  Korsnäs  Miehikkälä  Rauma  Viljakkala 
Hämeenkoski  Koski TL  Mietoinen  Riihimäki  Vimpeli 
Hämeenkyrö  Kotka  Mustasaari Ruotsinpyhtää  Virolahti 
Hämeenlinna  Kouvola Mynämäki  Ruovesi Virrat  
Ikaalinen Kristiinankaupunki  Myrskylä  Rusko Vähäkyrö  
Ilmajoki  Kruunupyy  Mäntsälä Sahalahti Vöyri-Maksamaa 
Inkoo  Kuhmalahti  Mänttä-Vilppula Salo Ylämaa 
Isojoki  Kuhmoinen  Naantali  Sastamala Ylöjärvi 
Isokyrö  Kullaa  Nakkila  Sauvo Ypäjä 
Jalasjärvi  Kuortane  Nokia  Seinäjoki Ähtäri 
Janakkala  Kurikka  Noormarkku  Siikainen  
Jokioinen  Kylmäkoski Nousiainen  Sipoo  
Juupajoki  Kärkölä  Nummi-Pusula  Siuntio  
Jämijärvi Köyliö  Nurmijärvi Soini  
Jämsä Laihia  Närpiö  Somero  
Järvenpää  Laitila  Oravainen  Suodenniemi  
Kaarina  Lapinjärvi  Orimattila  Säkylä  
 

Syrjäiseen alueeseen kuuluvat kuitenkin edellä lueteltujen kuntien alueella sijaitsevat vai-
keakulkuiset saaret. 
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Liite 3 
 
 
LUOKKAAN 2 KUULUVIEN TURKISELÄINTEN KOKONAISTEN RAATOJEN 
SYRJÄINEN ALUE 
 

Sivutuoteasetuksessa tarkoitettujen luokkaan 2 kuuluvien turkiseläinten kokonaisten raato-
jen osalta syrjäistä aluetta on koko Suomi lukuun ottamatta seuraavia kuntia 

 
Alajärvi Luoto 
Alavieska Luvia 
Eurajoki Maalahti 
Evijärvi Maksamaa 
Halsua Merijärvi 
Himanka Merikarvia 
Ilmajoki Mustasaari 
Isokyrö Närpiö 
Kalajoki  Oravainen 
Kannus Oulainen 
Kaskinen Pedersören kunta 
Kauhajoki Perho 
Kauhava Pietarsaari 
Kaustinen Pori 
Kokkola Pyhäjoki 
Korsnäs Seinäjoki 
Kristiinankaupunki Teuva 
Kruunupyy Toholampi 
Kuortane Uusikaarlepyy 
Kurikka Vaasa 
Laihia Veteli 
Lappajärvi Vimpeli 
Lapua Vähäkyrö 
Lestijärvi Vöyri 
 

Syrjäiseen alueeseen kuuluvat kuitenkin edellä lueteltujen kuntien alueella sijaitsevat vai-
keakulkuiset saaret. 



Sisäasiainministeriön asetus

N:o 239

palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2009

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun
pelastuslain (468/2003) 22 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 29 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee asuntojen haltijoita ja
omistajia sekä majoitustilojen ja hoitolaitok-
sien toiminnanharjoittajia. Tässä asetuksessa
säädetään pelastuslain (468/2003) 29 §:ssä
tarkoitettujen asuntoihin, majoitustiloihin ja
hoitolaitoksiin sijoitettujen palovaroittimien
riittävästä määrästä, asianmukaisesta sijoitta-
misesta ja toiminnasta sekä palovaroittimien
toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä tekni-
sistä yksityiskohdista ja menettelytavoista.

2 §

Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) palovaroittimella laitetta, joka havaitsee

savun ja antaa akustisen hälytyksen;
2) muulla paloilmaisulaitteella laitetta, jota

käytetään pelastuslain (468/2003) 29 §:n mu-
kaisen palovaroittimen sijasta.

3 §

Palovaroittimien määrä ja sijoittaminen

Asunnon jokainen kerros sekä niihin yh-
teydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on
varustettava vähintään yhdellä palovaroitti-

mella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason
alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään
yksi palovaroitin.
Majoitustilan ja hoitolaitoksen majoitus-

huone on varustettava vähintään yhdellä pa-
lovaroittimella. Majoitushuoneita sisältävän
palo-osaston yleiset tilat on varustettava ker-
roksittain vähintään yhdellä palovaroitti-
mella. Yleisten tilojen huoneistoalan jokaista
alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään
yksi palovaroitin.
Palovaroitin on asennettava siten, että se

reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huo-
neistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä
ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon suo-
jattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaa-
raa aiheuttavat toiminnot.
Edellä 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-

koitettua muuta paloilmaisulaitetta käytet-
täessä on laitteen savuilmaisimien määrän ja
sijoittamisen vastattava vähintään 1—3 mo-
menttien vaatimuksia.

4 §

Hälytysäänen kuuluvuus

Palovaroittimen ja muun palonilmaisulait-
teen hälytysäänen tulee kuulua asunnon kaik-
kiin osiin, joissa normaalisti oleskellaan. Tar-
vittaessa hälytys tulee antaa muutenkin kuin
äänimerkillä.
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5 §

Palovaroittimen kunnossapito

Palovaroitin on pidettävä toimintakun-
nossa. Palovaroittimen toimintakunto on var-
mistettava säännöllisellä testauksella.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2009

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Tekninen johtaja Hannu Olamo
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