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Valtioneuvoston asetus

302/2011

liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,

muutetaan liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta 2002 annetun valtio-
neuvoston asetuksen (1247/2002) 10–13 ja 15 §, 16 §:n taulukon a kohta ja 18 §:n c kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 15 § asetuksessa 417/2005 ja 16 §:n taulukon a kohta asetuksessa
879/2005, seuraavasti:

10 §

Laitteet ja ohjeet

1. Sillä, joka asentaa ja korjaa taksamitta-
reita, on oltava käytettävissään mittarin val-
mistajan tai tämän edustajan taikka Liiken-
teen turvallisuusviraston hyväksymä mittarin
asennuksessa ja korjauksessa tarvittava tekni-
nen laitteisto ja ohjelmistot.

2. Korjaajalla on oltava käytettävissään
taksamittarin valmistajan toimittamat mittarin
asennusta, korjausta ja säätöä koskevat oh-
jeet, tieto mittariin asennettavista taksoista
sekä viranomaisten antamat ohjeet toiminnan
harjoittamisesta.

3. Taksamittarin tarkastusta varten on käy-
tettävissä oltava tarkoitukseen soveltuva mit-
tarata.

4. Mittauslaitteista annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin
2004/22/EY, jäljempänä MID-direktiivi, mu-
kaisen taksamittarin asennus- ja korjausluvan
haltijalta edellytetään voimassaolevaa val-
mistajan, valmistajan edustajan tai riippumat-
toman tarkastuslaitoksen todistusta siitä, että
luvan haltijalla on käytettävissään asennuk-
sessa, korjaamisessa, sinetöinnissä, kalibroin-
nissa sekä ohjelmistojen päivityksessä tarvit-
tavat MID-direktiivin vaatimukset täyttävät
laitteistot, ohjelmistot, tunnukset ja ohjeet.

11 §

Henkilökunta

1. Asennus-, säätö- ja korjaustyöstä vas-
tuullisella on oltava sellainen koulutus tai
kokemus, joka mittarin valmistajan tai maa-
hantuojan taikka Liikenteen turvallisuusviras-
ton antaman selvityksen perusteella on kat-
sottava riittäväksi.

2. MID-direktiivin mukaisen taksamittarin
asennus- ja korjausluvan hakijalta edellyte-
tään 1 momentin vaatimusten sijasta voimas-
saolevaa, valmistajan, valmistajan edustajan
tai riippumattoman tarkastuslaitoksen todis-
tusta siitä, että luvan hakijalla on asennuk-
sesta, korjaamisesta, sinetöinnistä, kalibroin-
nista sekä ohjelmistojen päivityksestä vas-
taava MID-direktiivin vaatimukset täyttävä
henkilöstö.

12 §

Asennus- ja korjaustöiden laajuus

1. Luvansaaja on oikeutettu asentamaan ja
korjaamaan luvassa eriteltyjä mittareita.

2. Taksamittarin asennus- ja korjauslupa
on voimassa niille taksamittarimalleille, jotka
on eritelty luvassa ja joita luvan myöntämi-



seksi annetut todistukset ja selvitykset koske-
vat.

13 §

Asennus- ja korjaustöiden kirjaus

1. Tiedot mittarin asennuksista ja korjauk-
sista on talletettava ja järjestettävä ajoneuvo-
kohtaisesti.

2. Vähintään seuraavat tiedot on talletet-
tava:

a) asennuksen tai korjauksen päivämäärä;
b) ajoneuvon rekisteritunnus tai, jollei ajo-

neuvoa ole merkitty rekisteriin, valmistenu-
mero;

c) ajoneuvon rengaskoko;
d) mittarin merkki, tyyppi, valmistenumero

sekä mahdollinen tyyppihyväksyntänumero
ja tieto CE-merkinnän kattavuudesta;

e) taksa;
f) asennus- ja korjaustyön yhteydessä

muodostuneet raportit ja tallenteet sekä tieto
käytetyistä laitteista ja mittareista;

g) kopio asiakkaalle luovutetusta sinetöin-
titodistuksesta.

3. Tiedot asennus- ja korjaustöistä on säi-
lytettävä asennusta tai korjausta seuraavan
kahden kalenterivuoden ajan. Niistä on riittä-
vän helposti käytävä ilmi 2 momentissa mai-
nitut asiat. Asennus- ja korjaustöistä tehdyt
kirjaukset ja kopiot sinetöintitodistuksesta tu-
lee toimittaa pyydettäessä Liikenteen turvalli-
suusvirastolle.

15 §

Henkilökunta

Asennus- ja korjaustyöstä vastuullisella on
oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka
piirturin valmistajan tai maahantuojan, koulu-
tuksen antajan taikka Liikenteen turvallisuus-

viraston antaman selvityksen perusteella on
katsottava riittäväksi.

16 §

Laitteet ja varusteet

Ajopiirtureiden asennuksiin ja korjauksiin
oikeuttavan luvan hakijalla tulee olla lupaluo-
kan mukaan käytettävissään seuraavat varus-
teet:

Laitteet ja varusteet: Lupa

a) piirturin valmistajan hyväksy-
mät tai Liikenteen turvallisuusviras-
ton riittäviksi toteamat testauslait-
teet piirturin ja sen kellon tarkista-
miseksi

A

— — — — — — — — — — — — —

18 §

Laitteet ja ohjeet

Nopeudenrajoittimen asennuksia, korjauk-
sia ja säätöjä suorittavalla tulee olla käytettä-
vissään tehtävissä tarvittava teknillinen lait-
teisto ja näitä tehtäviä koskevat ohjeet, jotka
jokin seuraavista tahoista on hyväksynyt:
— — — — — — — — — — — — —

c) Liikenteen turvallisuusvirasto.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2011.

Jos tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olevassa luvassa ei ole erikseen ase-
tettu aikarajaa 10 - 12 §:n vaatimusten täytty-
mistä koskevan, luvan edellyttämän arvioin-
nin tai selvityksen voimassaololle, arvioinnin
tai selvityksen katsotaan olevan voimassa 24
kk tämän asetuksen voimaantulosta.
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