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ajoneuvolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvolain (1090/2002) 3 §:n 27 kohta sekä 53, 59, 85 ja 94 §, sellaisina kuin

niistä ovat 3 §:n 27 kohta laissa 226/2009, 85 § osaksi laissa 276/2010 ja 94 § laissa 276/2010,
sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 226/2009, uusi 28 kohta seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

27) lopullisella poistolla ensirekisteröidyn
ajoneuvon lopullista poistamista liikennekäy-
töstä Suomessa ja tämän tiedon merkitse-
mistä rekisteriin;

28) jälkitarkastuksella katsastuksessa hy-
lätylle ajoneuvolle kuukauden kuluessa kat-
sastuksesta suoritettavaa tarkastusta.

53 §

Määräaikaiskatsastuksen sisältö

Ajoneuvo on esitettävä määräaikaiskatsas-
tukseen ajoneuvon kunnon ja rekisteriin mer-
kittyjen tietojen tarkastamiseksi. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään tarkemmin mää-
räaikaiskatsastuksen sisällöstä. Liikenteen
turvallisuusvirasto antaa kuitenkin tarkemmat
määräykset paineilmajarrujen ja sähköohjat-
tujen jarrujen tarkastuksesta määräaikaiskat-
sastuksessa.

59 §

Katsastuksen ja jälkitarkastuksen suorittaja

Katsastuksen suorittajasta säädetään ajo-
neuvojen katsastustoiminnasta annetussa
laissa (957/2013).

Määräaikais- ja valvontakatsastuksen jäl-
keen suoritettava jälkitarkastus saadaan suo-
rittaa missä tahansa ajoneuvojen katsastustoi-
minnasta annetussa laissa tarkoitetussa kat-
sastustoimipaikassa, jolla on katsastusluvan
mukaan oikeus katsastaa kyseinen ajoneuvo.
Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuk-
sen jälkeen suoritettava jälkitarkastus suorite-
taan samassa katsastustoimipaikassa, joka on
hylännyt ajoneuvon katsastuksessa.

85 §

Valvontakatsastukseen määrääminen

Jos poliisimies, tullimies tai rajavartiomies
katsoo, että ajoneuvon vaatimustenmukaisuu-
dessa, kunnossa tai erityisesti jarruissa havai-
tut viat tai puutteet voivat aiheuttaa sellaisen
ympäristöhaitan tai turvallisuusriskin, että
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ajoneuvon tiellä suoritettavaa tarkastusta pe-
rusteellisempi tarkastus on aiheellista suorit-
taa, hän voi määrätä ajoneuvon katsastetta-
vaksi (valvontakatsastus). Liikenteen turval-
lisuusvirasto korvaa tällaisen valvontakatsas-
tuksen kohtuulliset kustannukset katsastustoi-
mipaikalle, jos ajoneuvossa ei ole katsastuk-
sessa tai tienvarsitarkastuksessa todettu
olevan vikaa tai puutteellisuutta. Poliisimies,
tullimies tai rajavartiomies voi määrätä ajo-
neuvon valvontakatsastukseen myös, jos ai-
kaisemmin annettua ajoneuvon korjauskeho-
tusta ei ole noudatettu. Jos ajoneuvoa ei ole
poliisimiehen, tullimiehen tai rajavartiomie-
hen määräämässä ajassa esitetty valvontakat-
sastukseen, ajoneuvoa ei saa käyttää liiken-
teessä, ennen kuin se on hyväksytty valvonta-
katsastuksessa. Valvontakatsastukseen sovel-
letaan, mitä 53, 54 ja 56—58 §:ssä säädetään.
Jos poliisimies, tullimies tai rajavartiomies
katsoo yksityiskohtaisemman tarkastuksen
tarpeelliseksi ajoneuvon saamien vaurioiden
tai muun erityisen syyn vuoksi, hän voi mää-
rätä valvontakatsastuksen laajennettavaksi re-
kisteröintikatsastusta vastaavaksi. Myös Ah-
venanmaan maakunnassa tai ulkomailla re-

kisteröity tai käyttöön otettu ajoneuvo voi-
daan määrätä valvontakatsastukseen.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään
siitä, millä ehdoin 1 momentin mukaisesti
käyttökiellossa olevan ajoneuvon saa kuljet-
taa valvontakatsastukseen, ja toimenpiteistä,
jos ajoneuvoa ei voida valvontakatsastuk-
sessa luotettavasti yksilöidä, sekä muista val-
vontakatsastukseen liittyvistä seikoista.

94 §

Tietojen merkitseminen ja ilmoittaminen
rekisteriin

Ajokieltoa ja katsastusta, museoajoneu-
voksi hyväksymistä ja sen peruuttamista sekä
teknistä tienvarsitarkastusta koskevien tieto-
jen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä ajo-
neuvoliikennerekisteriin ja merkitsemisestä
rekisteröintitodistukseen säädetään valtioneu-
voston asetuksella. Rekisteriin talletettavista
tiedoista säädetään erikseen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2014.
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