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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ajoneuvolain (1090/2002) 36 a §, 48 §:n 3 momentti, 96 §:n 1 momentin 16 kohta

ja 99 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 36 a § laeissa 362/2006 ja 226/2009, 48 §:n 3 momentti laissa

276/2010, 96 §:n 1 momentin 16 kohta laissa 226/2009 sekä 99 §:n 2 momentti laissa
1328/2004,

muutetaan 1 §:n 5 momentti, 4 §:n 1 momentti, 6, 7, 14, 15, 17, 19—21, 24, 25, 27—29, 31,
32, 34, 36, 40 ja 41 a §, 47 §:n 1 momentti, 50 a, 60, 60 a, 62, 69, 79 ja 80 § sekä 96 §:n 1
momentin 5 ja 23 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 5 momentti, 6, 15, 17, 28, 29, 31, 32 ja 36 §, 47 §:n 1
momentti, 50 a, 60, 60 a ja 69 § sekä 96 §:n 1 momentin 5 ja 23 kohta laissa 226/2009, 7 ja
62 § osaksi laissa 226/2009, 14 § laissa 1328/2004, 20 § laissa 233/2007, 24 ja 34 § laissa
276/2010, 25 § osaksi laissa 1328/2004, 27 § osaksi laissa 276/2010, 40, 79 ja 80 § laeissa
226/2009 ja 276/2010 sekä 41 a § laeissa 326/2006 ja 226/2009, sekä

lisätään lakiin uusi 7 a, 13 a, 24 a, 27 a, 29 b ja 39 b § sekä 44 b §:ään, sellaisena kuin se on
laissa 226/2009, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja lakiin
uusi 61 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännök-

siä ja määräyksiä sovelletaan sotilasajoneu-
voihin. Jos sotilasajoneuvon erityisen käyttö-
tarkoituksen tai rakenteen johdosta on tar-
peen, puolustusministeriön asetuksella voi-
daan kuitenkin säätää poikkeuksia tämän lain

ja sen nojalla annetuista säännöksistä sekä
pääesikunnan määräyksellä voidaan antaa
Liikenteen turvallisuusviraston määräyksistä
poikkeavia määräyksiä.

4 §

Ajoneuvon yleiset turvallisuusvaatimukset

Ajoneuvon on oltava liikenteeseen sovel-
tuva ja rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnol-
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taan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen
sekä ajoneuvoa koskevien säännösten ja mää-
räysten mukainen. Ajoneuvon rakenne, va-
rusteet, ulkopuolinen muoto ja materiaali ei-
vät saa aiheuttaa vaaraa.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen
teknisen yksikön hyväksyminen liikenteeseen

Ajoneuvon, järjestelmän, osan, erillisen
teknisen yksikön ja varusteen käyttö liiken-
teessä on kielletty, jollei ajoneuvotyyppiä tai
yksittäistä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa, eril-
listä teknistä yksikköä tai varustetta ole asi-
anmukaisesti hyväksytty liikenteeseen. Hy-
väksyntää hakevan on esitettävä hyväksyntää
varten säännöksissä ja määräyksissä edellyte-
tyt asiakirjat ja muut selvitykset.

Ajoneuvoa, joka ei ole tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukainen ja jota ei ole näiden säännösten ja
määräysten mukaisesti varustettu hyväksyn-
tämerkinnällä tai CE-merkinnällä, jos sel-
laista on säännöksissä tai määräyksissä edel-
lytetty, ei saa uutena tieliikennekäyttöön tai
moottorikelkkaa maastoliikennekäyttöön tar-
koitettuna myyntitarkoituksessa tuoda maa-
han eikä valmistaa Suomessa myytäväksi, pi-
tää kaupan taikka myydä tai muuten luovut-
taa.

Järjestelmää, osaa, erillistä teknistä yksik-
köä ja varustetta, joka ei ole tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukainen ja jota ei ole näiden säännösten ja
määräysten mukaisesti varustettu hyväksyn-
tämerkinnällä tai CE-merkinnällä, jos sel-
laista on säännöksissä tai määräyksissä edel-
lytetty, ei saa tie- tai maastoliikennekäyttöön
tarkoitettuna myyntitarkoituksessa tuoda
maahan eikä valmistaa Suomessa myytä-
väksi, pitää kaupan taikka myydä tai muuten
luovuttaa.

Ajoneuvon sekä järjestelmän, osan ja eril-
lisen teknisen yksikön hyväksynnästä sääde-
tään 5, 5 a, 5 c ja 7 luvussa sekä ajoneuvon,
osan, erillisen teknisen yksikön ja varusteen
maahantuonnin, valmistuksen ja kaupan val-
vonnasta 10 luvussa.

7 §

Ajoneuvon muuttaminen, rakentaminen ja
korjaaminen

Liikenteessä käytettävää ajoneuvoa ei saa
käyttöönoton jälkeen korjata, muuttaa, antaa
muuttua tai varustaa lisälaitteella siten, ettei
ajoneuvo enää täytä vaatimuksia, jotka Suo-
messa olivat voimassa ajoneuvon ensimmäi-
sen käyttöönoton ajankohtana tai tätä myö-
hemmin. Ajoneuvon iän ja luontaisen kulu-
misen vuoksi ajoneuvosta turvallisuudelle,
terveydelle tai ympäristölle aiheutuva riski ei
myöskään saa lisääntyä vähäistä enempää.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset ajoneuvon korjaamisen,
kunnostamisen ja rakenteen muuttamisen tek-
nisistä vaatimuksista sekä vaatimustenmukai-
suuden osoittamisessa tarkoituksenmukai-
suussyistä sovellettavista vähäisistä poik-
keuksista ja vaihtoehtoisista vaatimuksista.
Poikkeuksista ja vaihtoehtoisista vaatimuk-
sista turvallisuudelle, terveydelle tai ympäris-
tölle aiheutuva riski ei saa lisääntyä vähäistä
enempää. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa
tarvittaessa tarkemmat määräykset myös ajo-
neuvoon sen erityiskäyttöä varten asennetta-
vien valaisimien ja muiden lisälaitteiden tur-
vallisuusvaatimuksista.

7 a §

Kanta-ajoneuvo, korjattu ajoneuvo ja raken-
nettu ajoneuvo

Kanta-ajoneuvo on ajoneuvoyksilö, jonka
alkuperäisistä osista enemmän kuin 50 pro-
senttia muodostaa osan ajoneuvosta, jota on
korjattu tai joka on koottu osista. Korjattu
ajoneuvo on liikennevahingon, korroosion tai
muun syyn johdosta vaurioitunut ja sen jäl-
keen kunnostettu ajoneuvo, jolla on kanta-
ajoneuvo ja jonka alkuperäisistä osista vähin-
tään 25 prosenttia on vaihdettu; korjattu ajo-
neuvo on myös osista koottu ajoneuvo. Kor-
jattu ajoneuvo merkitään rekisteriin kanta-
ajoneuvon tunnistetiedoilla.

Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihde-
taan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle
tulee antaa uusi valmistenumero (rakennettu
ajoneuvo). Tällainen ensimmäistä kertaa
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käyttöön otettava M-, N- ja O-luokan ajo-
neuvo on yksittäishyväksyttävä ja muu ajo-
neuvo esitettävä rekisteröintikatsastuksessa
hyväksyttäväksi.

Ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien
osuudesta ajoneuvosta ja näiden osuuksien
määrittämiseksi edellytettävistä selvityksistä
ja valmistenumeron antamisesta sekä siitä,
milloin rakennettu tai korjattu ajoneuvo kat-
sotaan rakennetuksi ja muutetuksi taikka kor-
jatuksi ja muutetuksi ajoneuvoksi, säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

13 a §

L-luokan ajoneuvojen luokitusta koskevat
tarkemmat määräykset

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
Euroopan unionin ajoneuvolainsäädännön
vaatimusten taikka liikenneturvallisuuden tai
ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia
määräyksiä L-luokan ajoneuvojen ala-
luokista.

14 §

Traktori

T- ja C-luokan ajoneuvo sekä liikennetrak-
tori (traktori) on moottorikäyttöinen pyörillä
tai telaketjuilla varustettu ajoneuvo:

1) jossa on vähintään kaksi akselia;
2) jonka suurin rakenteellinen nopeus on

vähintään kuusi kilometriä tunnissa;
3) jonka toiminta perustuu ensi sijassa ve-

tävään voimaan; sekä
4) joka on erityisesti tarkoitettu vetämään,

työntämään, kuljettamaan ja käyttämään tiet-
tyjä maa- tai metsätaloudessa käytettäviksi
tarkoitettuja vaihdettavissa olevia laitteita
taikka vetämään maa- tai metsätaloudessa
käytettäviä perävaunuja.

Traktori voi olla varustettu kuormien kul-
jettamiseen maa- tai metsätalouden harjoitta-
misen yhteydessä, ja siinä voi olla matkusta-
jien istuimia. Traktoriksi ei kuitenkaan lueta
erityisesti metsätalouskäyttöön suunniteltuja
koneita, kuten juonto- ja kuormatraktoreita,
jotka määritellään standardissa ISO
6814:2009, eikä maansiirtokoneiden, jotka
määritellään standardissa ISO 6165:2012,
alustalle rakennettuja metsäkoneita.

Traktorit jaetaan ominaisuuksiensa perus-
teella seuraaviin luokkiin:

1) T1-luokka: pyörillä varustetut traktorit,
joiden suurin rakenteellinen nopeus on enin-
tään 40 kilometriä tunnissa, kuljettajaa lä-
hinnä olevan akselin pienin raideväli vähin-
tään 1,15 metriä, omamassa ajokuntoisena yli
0,6 tonnia ja maavara enintään yksi metri;

2) T2-luokka: pyörillä varustetut traktorit,
joiden suurin rakenteellinen nopeus on enin-
tään 40 kilometriä tunnissa, pienin raideväli
alle 1,15 metriä, omamassa ajokuntoisena yli
0,6 tonnia ja maavara enintään 0,60 metriä;
jos traktorin painopisteen korkeusarvo maan-
pinnasta mitattuna jaettuna kaikkien akselei-
den pienimpien raidevälien keskiarvolla on
yli 0,90, suurin rakenteellinen nopeus saa olla
enintään 30 kilometriä tunnissa;

3) T3-luokka: pyörillä varustetut traktorit,
joiden suurin rakenteellinen nopeus on enin-
tään 40 kilometriä tunnissa ja omamassa ajo-
kuntoisena enintään 0,6 tonnia;

4) T4-luokka: erityiskäyttöön tarkoitetut
pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin ra-
kenteellinen nopeus on enintään 40 kilomet-
riä tunnissa;

5) liikennetraktori: tavaran kuljetukseen
tarkoitetut kuormaa kantavat nestepainetoi-
misella runko-ohjauksella varustetut traktorit;
liikennetraktori on myös muu traktori, jota
käytetään tavaran kuljetukseen kytkentämas-
saltaan yli 10 tonnin perävaunulla varustet-
tuna; liikennetraktoriksi ei kuitenkaan katsota
traktoria, jota käytetään polttoainemaksusta
annetun lain (1280/2003) 7 §:ssä tarkoitettui-
hin kuljetuksiin; liikennetraktorin suurin ra-
kenteellinen nopeus on enintään 50 kilomet-
riä tunnissa;

6) C-luokka: telaketjuin liikkuvat ja ohjat-
tavat traktorit.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
Euroopan unionin ajoneuvolainsäädännön
vaatimusten taikka liikenneturvallisuuden tai
ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia
määräyksiä traktorien alaluokista.

15 §

Moottorityökone

Moottorityökone on:
1) omalla käyttövoimallaan liikkuva ajo-
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neuvo, joka on suunniteltu ja rakennettu työ-
koneeksi ja joka ei rakenteensa takia sovellu
matkustajien eikä tavaroiden kuljettamiseen;
auton alustalle asennettua työkonetta ei pi-
detä moottorityökoneena;

2) perävaunujen ja kuljetusalustojen siir-
toon satamassa tai muulla terminaalialueella
valmistettu vetotrukki, jonka suurin raken-
teellinen nopeus on enintään 50 kilometriä
tunnissa, jollei ajoneuvoa ole pidettävä
kuorma-autona tai traktorina;

3) työmaalla tehtäviin kuljetuksiin, kuten
maa-ainesten kuljetuksiin tarkoitettu muu
ajoneuvo kuin traktori (dumpperi), jollei ajo-
neuvoa ole pidettävä kuorma-autona.

17 §

Perävaunu ja hinattava laite

O1—O4-luokan ajoneuvo (auton perä-
vaunu) on hinattava ajoneuvo.

Auton perävaunut jaetaan kokonaismassan
perusteella seuraaviin luokkiin:

1) O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu)
kokonaismassa on enintään 0,75 tonnia;

2) O2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on
suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5
tonnia;

3) O3-luokan ajoneuvon kokonaismassa on
suurempi kuin 3,5 tonnia mutta enintään 10
tonnia;

4) O4-luokan ajoneuvon kokonaismassa on
suurempi kuin 10 tonnia.

Hinattava laite on auton perävaunu tai
muuhun moottorikäyttöiseen ajoneuvoon
kuin autoon kytkettävä hinattava ajoneuvo,
jota ei ole tarkoitettu henkilöiden tai tavaroi-
den kuljetukseen eikä matkailuun.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi antaa
Euroopan unionin ajoneuvolainsäädännön
vaatimusten taikka liikenneturvallisuuden tai
ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia
säännöksiä auton perävaunujen jaosta ala-
luokkiin.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa
Euroopan unionin lainsäädännön vaatimusten
taikka liikenneturvallisuuden tai ympäristön-
suojelun kannalta tarkempia määräyksiä mui-
den perävaunujen kuin auton perävaunujen
luokittelusta ja muuhun moottorikäyttöiseen
ajoneuvoon kuin autoon kytkettävien hinatta-
vien laitteiden alaluokista.

19 §

Muut moottorittomat ajoneuvot

Polkupyörällä tarkoitetaan yhden tai use-
amman henkilön tai tavaran kuljettamiseen
valmistettua, vähintään kaksipyöräistä, polki-
min tai käsikammin varustettua moottoritonta
ajoneuvoa. Polkupyöräksi katsotaan myös
sellainen enintään 250 watin tehoisella säh-
kömoottorilla varustettu ajoneuvo, jonka
moottori toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy
toiminnasta viimeistään nopeuden saavutta-
essa 25 kilometriä tunnissa. Polkupyöräksi
katsotaan myös potkupyörä tai muu vastaava
moottoriton ja istuimeton ajoneuvo, jolta
koon tai käyttötarkoituksen vuoksi on tar-
peellista edellyttää polkupyörää koskevien
keskeisten turvallisuusvaatimusten kuten hei-
jastin- ja valaisinvaatimusten täyttymistä.

Moottorittomaksi ajoneuvoksi katsotaan
myös tieliikenteeseen tarkoitettu ja varustettu
eläimen vetämä vaunu ja reki, jolta koon ja
käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista
edellyttää keskeisten ajoneuvoja koskevien
turvallisuusvaatimusten kuten heijastin- ja
valaisinvaatimusten täyttymistä.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa Eu-
roopan unionin lainsäädännön vaatimusten
taikka liikenneturvallisuuden tai ympäristön-
suojelun kannalta tarpeellisia määräyksiä mui-
den moottorittomien ajoneuvojen kuin perä-
vaunujen ja hinattavien laitteiden luokittelusta.

3 luku

Erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvo-
jen tarkempi luokitus

20 §

Pelastusauto, poliisiajoneuvo, Tullin
ajoneuvo ja rajavartiolaitoksen ajoneuvo

Pelastusauto on pelastustoimen käyttöön
erityisesti valmistettu, kokonaismassaltaan yli
3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvo.
Pelastusauto on myös muu M- tai N-luokan
ajoneuvo, joka on kunnan tai kuntayhtymän
pelastuslaitoksen tai valtion pelastushallinnon
viranomaisen, Pelastusopiston tai lentoaseman
pitäjän hallinnassa ja jota käytetään yksin-
omaan pelastustoimen tehtäviin. Pelastusauto
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on myös palokunnan omistuksessa oleva mie-
histöauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vä-
hintään kahdeksalle henkilölle.

Poliisiajoneuvo on poliisin käyttöön erityi-
sesti valmistettu tai varustettu ajoneuvo.

Rajavartiolaitoksen ajoneuvo on rajavar-
tiolaitoksen käyttöön erityisesti valmistettu
tai varustettu ajoneuvo.

Tullin ajoneuvo on Tullin käyttöön erityi-
sesti valmistettu tai varustettu ajoneuvo.

Sisäministeriön asetuksella säädetään pe-
lastustoimen edellyttämistä pelastusauton ra-
kenteesta, varusteista ja väristä sekä poliisi-
ajoneuvon ja rajavartiolaitoksen ajoneuvon
varusteista sekä tunnusvärityksestä ja -mer-
keistä. Edellä tarkoitetun asetuksen mukaista
poliisiajoneuvon tai rajavartiolaitoksen ajo-
neuvon tunnusväritystä ja -merkkejä ei saa
käyttää muissa ajoneuvoissa. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto antaa määräykset pelastusau-
ton, poliisiajoneuvon, Tullin ajoneuvon ja ra-
javartiolaitoksen ajoneuvon erikoiskäytön
edellyttämien merkki- ja varoitusvalaisimien,
heijastimien, heijastavien merkintöjen sekä
äänimerkinantolaitteiden teknisistä vaatimuk-
sista ja asennuksesta.

21 §

Ambulanssi

Ambulanssi on sairaiden tai loukkaantunei-
den henkilöiden kuljetukseen valmistettu M-
luokan ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita
tätä tarkoitusta varten.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään tarvittaessa ambulanssien tarkem-
masta luokittelusta, korin ja potilastilan mi-
toituksesta, suorituskyvystä sekä lääkinnälli-
sistä ja muista varusteista. Liikenteen turval-
lisuusvirasto antaa määräykset ambulanssin
erikoiskäytön edellyttämien merkki- ja varoi-
tusvalaisimien, heijastimien, heijastavien
merkintöjen sekä äänimerkinantolaitteiden
teknisistä vaatimuksista ja asennuksesta.

24 §

Museoajoneuvo

Katsastustoimipaikka hyväksyy museoajo-
neuvoksi valtakunnallisen rekisteröidyn mu-

seoajoneuvojärjestön aikaisintaan kuusi kuu-
kautta aikaisemmin antaman lausunnon pe-
rusteella ajoneuvon, jonka valmistusvuoden
päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta
ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa
kunnossa, entisöity tai konservoitu asianmu-
kaisesti.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvit-
taessa määräyksiä museoajoneuvon entisöin-
nistä ja konservoinnista sekä museoajoneu-
voon asennettaviksi sallittavista tarkoituksen-
mukaisista korvaavista osista ja osien vaihta-
misesta aikaisempaa liikenneturvallisem-
miksi sekä 1 momentissa tarkoitetun lausun-
non sisällöstä.

24 a §

Erikoiskuljetusajoneuvo

Erikoiskuljetusajoneuvo on tieliikennelain
2 §:n 16 kohdassa tarkoitettuun erikoiskulje-
tukseen hyväksytty ajoneuvo, joka kuormaa-
mattomana ylittää tiellä yleisesti sallitut mitat
taikka joka on hyväksytty kuormattuna tai
kuormaamattomana tiellä yleisesti sallitut
massat ylittävään kuljetukseen.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa mää-
räykset erikoiskuljetusajoneuvon liikenne-
käyttöön hyväksymisessä sovellettavista eri-
koiskuljetusajoneuvon käyttötarkoituksen
edellyttämistä teknisistä lisävaatimuksista ja
poikkeuksista ajoneuvoa koskevista tekni-
sistä vaatimuksista. Lisäksi Liikenteen turval-
lisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset
näitä vaatimuksia koskevista vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamisen teknisistä toteutta-
mistavoista.

4 luku

Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet, va-
rusteet ja ympäristöominaisuudet

25 §

Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja
varusteet

Liikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on
turvallista käyttämistä varten oltava:

1) luotettava ja varmatoiminen ohjauslaite;
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2) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa, pol-
kupyörässä sekä auton ja liikennetraktorin
perävaunussa käyttöjarru;

3) renkaat ja vanteet taikka telat tai jalak-
set, jotka vastaavat niille kohdistuvaa kuor-
mitusta;

4) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa palo-
turvallinen polttoainejärjestelmä;

5) tarpeelliset valaisimet, heijastimet ja
heijastavat tunnuskilvet;

6) varoituskolmio, jos ajoneuvon kokonais-
massa on suurempi kuin 500 kg; O1-luokan
ajoneuvossa ja muussa hinattavassa ajoneu-
vossa, jonka kokonaismassa on enintään 750
kg ja jonka vetoajoneuvossa on varoituskol-
mio, riittää, jos varoituskolmio on vetoajoneu-
vossa;

7) M- ja N1-luokan ajoneuvon ohjaamossa
ja matkustajatilassa kuljettajaa ja matkustajia
törmäystilanteessa suojaavat rakenteet ja lait-
teet;

8) kuljettajalla riittävä näkyvyys eteen, si-
vuille ja taakse; näkyvyys taakse saadaan tar-
vittaessa järjestää taustapeilien avulla tai
muulla vastaavalla järjestelmällä;

9) ajoneuvossa, jonka ohjaamo on umpi-
nainen, tuulilasi ja tarpeelliset laitteet näky-
vyyden varmistamiseksi tuulilasin läpi kai-
kissa sääoloissa;

10) tarpeelliset laitteet ja rakenteet kevyi-
den ajoneuvojen suojaamiseksi törmäystilan-
teessa;

11) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja
polkupyörässä äänimerkinantolaite;

12) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa no-
peusmittari sekä M2-, M3-, N2- ja N3-luokan
ajoneuvossa nopeudenrajoitin;

13) neli- tai useampipyöräisessä moottori-
käyttöisessä ajoneuvossa peruutuslaite;

14) rakenteet, jotka turvaavat riittävän oh-
jattavuuden, riittävät kaarreajo- ja jarrutuso-
minaisuudet sekä kääntyvyyden;

15) pyörillä varustetussa ajoneuvossa riit-
tävä maavara;

16) tavaran kuljetukseen käytettävässä ajo-
neuvossa turvalliset ja kuljetettavalle kuor-
malle soveltuvat kuormatilan rakenteet, lait-
teet ja varusteet;

17) perävaunussa sekä ajoneuvossa, jota
käytetään perävaunun tai hinattavan laitteen
vetoon, varmatoiminen ja kestävä kytkentä-
laite.

Luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käy-
tettävässä M1-luokan ajoneuvossa on oltava
taksamittari. Taksamittaria ei saa olla muussa
ajoneuvossa.

M1-, N1- ja L3e—L7e-luokan ajoneuvossa
on oltava laite ajoneuvon luvattoman käytön
estämiseksi.

EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon katsotaan
täyttävän 1 ja 3 momentissa säädetyt vaati-
mukset.

Käytetyn ajoneuvon katsotaan täyttävän 1
ja 3 momentissa säädetyt vaatimukset, jos se
täyttää ne tekniset vaatimukset, jotka Suo-
messa olivat voimassa ajoneuvon ensimmäi-
sen käyttöönoton ajankohtana tai tätä myö-
hemmin. Tieliikennekäyttöön tarkoitetussa
ajoneuvossa on kuitenkin aina oltava 1 mo-
mentin 6 kohdassa säädettyjen vaatimusten
mukaisesti varoituskolmio.

Ajopiirturista säädetään tieliikenteessä
käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen val-
vontalaitteista annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tielii-
kenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukais-
tamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006
muuttamista annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 165/2014.
Sen lisäksi, mitä mainitussa asetuksessa sää-
detään, liikennetraktorissa tulee olla ajopiir-
turi, kun liikennetraktoria käytetään luvanva-
raisessa tavaraliikenteessä.

27 §

Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja va-
rusteita koskevat tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
muuta ajoneuvoa kuin autoa ja sen perävau-
nua koskevia poikkeuksia 25 §:n 1 momen-
tissa säädetyistä vaatimuksista. Poikkeusten
tulee olla tarpeellisia, kun otetaan huomioon
ajoneuvon käyttötarkoitus, liikenneturvalli-
suuden vaatimukset ja ajoneuvoa koskevien
vaatimusten toteutettavuus.

Liikennekäyttöön hyväksyttävän auton ja
sen perävaunun rakenteesta, hallintalaitteista,
varusteista, järjestelmistä, osista ja erillisistä
teknisistä yksiköistä sekä valmistenumerosta
ja valmistajan kilvestä säädetään tarkemmin
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella
voidaan säätää autoa ja sen perävaunua kos-
kevia poikkeuksia 25 §:n 1 momentissa sää-
detyistä vaatimuksista. Poikkeusten tulee olla
tarpeellisia, kun otetaan huomioon ajoneuvon
käyttötarkoitus, liikenneturvallisuuden vaati-
mukset ja ajoneuvoa koskevien vaatimusten
toteutettavuus.

Vammaisen kuljettajan tai vammaisen
matkustajan käyttöön tarkoitettu ajoneuvo
voidaan hyväksyä liikennekäyttöön, vaikka
erikoislaite ei olisi säädetyn mukainen, edel-
lyttäen, että liikenneturvallisuus ei merkittä-
västi vaarannu.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää
yksittäistä ajoneuvoa varten luvan poiketa
ajoneuvon rakenteita, hallintalaitteita, varus-
teita, järjestelmiä, osia, erillisiä teknisiä yksi-
köitä ja muita vastaavia hyväksynnän koh-
teita koskevista, turvallisuuteen liittyvistä tä-
män lain nojalla annetuista säännöksistä ja
määräyksistä. Poikkeusluvan myöntämisen
edellytyksenä on, että poikkeus ei lisää tur-
vallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle ai-
heutuvaa riskiä vähäistä enempää eikä vää-
ristä kilpailua. Valtioneuvoston asetuksella
säädetään tarvittaessa tarkemmin poikkeuslu-
van myöntämisen edellytyksistä.

27 a §

Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja
varusteita koskevat määräykset

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa 27 §:n
2 momentista poiketen tekniset määräykset:

1) paineilmajarruilla varustettujen autojen
ja niiden perävaunujen jarrujärjestelmää kos-
kevista kansallisessa tyyppihyväksynnässä,
yksittäishyväksynnässä, rekisteröintikatsas-
tuksessa ja muutoskatsastuksessa sovelletta-
vista vaihtoehtoisista vaatimuksista;

2) liikennekäyttöön sallittuja nastoja ja
nastarenkaita koskevista vaatimuksista.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa lisäksi
tarvittaessa tarkemmat tekniset määräykset:

1) muun ajoneuvon kuin auton ja sen perä-
vaunun rakennetta ja ominaisuuksia koske-
vista vaatimuksista;

2) muun ajoneuvon kuin auton ja sen perä-
vaunun valmistenumeroa ja valmistajan kil-
peä koskevista vaatimuksista;

3) muun ajoneuvon kuin auton ja sen perä-
vaunun järjestelmiä, osia, erillisiä teknisiä
yksiköitä ja varusteita koskevista vaatimuk-
sista;

4) tavarankuljetukseen käytettävien ajo-
neuvojen kuormakorien ja kuormatilojen vaa-
timuksista, kuorman varmistamiseen käytet-
tävistä kiinnityspisteistä sekä suojaraken-
teista;

5) kuorman sitomiseen ja varmistamiseen
käytettävistä sidonta- ja kiinnitysvälineistä;

6) ajoneuvojen käyttöön liittyvistä, muista
kuin 1—3 kohdassa ja 27 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista hyväksyntää edellyttävistä
osista, järjestelmistä ja erillisistä teknisistä
yksiköistä sekä muista varusteista kuin 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetuista varusteista;

7) sellaisen muun M-luokan ajoneuvon,
muun kuin ambulanssin, jota voidaan käyttää
paareilla matkustavien tai vammaisten henki-
löiden kuljetukseen, kuljetustilan mitoituk-
sesta ja matkustamiseen tarvittavista apuväli-
neistä sekä niiden kiinnityksestä.

Tässä pykälässä tarkoitettujen määräysten
tulee olla tarpeellisia riittävän kansainvälisen
yleisen vaatimustason saavuttamiseksi sekä
liikenneturvallisuuden, terveyden- ja ympä-
ristönsuojelun riittävän tason varmistami-
seksi.

Edellä 2 momentin 1—3 kohdassa tarkoi-
tettujen, liikennetraktoria koskevien määräys-
ten tulee perustua T1-luokan ajoneuvoa kos-
keviin teknisiin vaatimuksiin ottaen kuitenkin
huomioon liikennetraktorin T1-luokan ajo-
neuvoa suurempi rakenteellinen nopeus sekä
suurempi sallittu kokonais- ja yhdistelmä-
massa.

28 §

Energia- ja ympäristövaikutusten rajoitta-
minen

Ajoneuvon energiankulutus ja kasvihuone-
kaasupäästöt sekä haitalliset ympäristövaiku-
tukset, kuten kaasumaiset päästöt, hiukkas-
päästöt, melu ja sähkömagneettiset häiriöt,
eivät saa tarpeettomasti poiketa ajoneuvon
valmistusajankohdan yleisen teknisen tason
mukaisten ajoneuvojen vastaavista vaikutuk-
sista eivätkä tarpeettomasti aiheuttaa riskiä
terveydelle tai ympäristölle.
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Moottorityökoneiden ympäristövaikutus-
ten rajoittamisesta säädetään erikseen.

29 §

Energia- ja ympäristövaikutusten rajoitta-
mista koskevat tarkemmat säännökset ja

määräykset

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sella säädetään tarvittaessa tarkemmin auton
ja sen perävaunun energia- ja ympäristövai-
kutusten rajoittamisesta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa muun ajoneuvon kuin moottorityö-
koneen sekä muun ajoneuvon kuin auton ja
sen perävaunun energia- ja ympäristövaiku-
tusten rajoittamista koskevista liikennekäyt-
töön hyväksymisen edellytyksenä olevista
osista ja ominaisuuksista sekä muista vastaa-
vista hyväksynnän kohteista. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään lisäksi tällaisen ajo-
neuvon hyväksynnässä sovellettavista melun
ja päästöjen raja-arvoista.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvit-
taessa tarkemmat määräykset 2 momentissa
tarkoitetuista energia- ja ympäristövaikutus-
ten rajoittamista koskevista osien ja ominai-
suuksien teknisistä vaatimuksista. Määräys-
ten tulee olla tarpeellisia osien ja ominai-
suuksien riittävän kansainvälisen yleisen vaa-
timustason saavuttamiseksi sekä liikennetur-
vallisuuden, terveyden- ja ympäristönsuoje-
lun riittävän tason varmistamiseksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää
yksittäistä ajoneuvoa varten luvan poiketa
ajoneuvon energia- ja ympäristövaikutusten
rajoittamista koskevista tämän lain nojalla
annetuista säännöksistä ja määräyksistä.
Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä
on, että poikkeus ei lisää turvallisuudelle,
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaa riskiä
vähäistä enempää eikä vääristä kilpailua.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvit-
taessa tarkemmin poikkeusluvan myöntämi-
sen edellytyksistä.

29 b §

Erikoiskuljetuksessa käytettävää ajoneuvoa
ja ajoneuvoyhdistelmää koskevat vaatimukset

Erikoiskuljetuksessa käytettävä ajoneuvo

ja ajoneuvoyhdistelmä on varustettava riittä-
villä merkinnöillä, tunnus- ja varoitusvalaisi-
milla, heijastimilla ja muilla varoituslaitteilla,
joilla ehkäistään erikoiskuljetuksesta aiheutu-
vaa vaaraa ja haittaa. Liikenteen turvallisuus-
virasto antaa tarkemmat määräykset erikois-
kuljetuksessa käytettävässä ajoneuvossa ja
ajoneuvoyhdistelmässä vaadittavista merkin-
nöistä, tunnus- ja varoitusvalaisimista, heijas-
timista sekä muista varoituslaitteista.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa mää-
räykset erikoiskuljetuksissa käytettävältä va-
roitusajoneuvolta edellytettävästä luokasta,
massasta ja väreistä, varoitusajoneuvon va-
roitustauluista, korkeuden mittalaiteista, va-
roitusvalaisimista, heijastimista ja muista va-
roituslaitteista sekä varoitusajoneuvossa riit-
tävistä liikenteen ohjauksessa ja turvallisuu-
den varmistamisessa käytettävistä laitteista ja
välineistä.

Tässä pykälässä tarkoitettujen määräysten
tulee perustua Euroopassa yleisesti noudatet-
tavaan käytäntöön.

31 §

Tyyppihyväksynnän soveltamisala

EY-tyyppihyväksyntä myönnetään järjes-
telmälle, osalle, erilliselle tekniselle yksi-
kölle, M-, N-, O-, L- ja T1—T4-luokan ajo-
neuvolle sekä moottorityökoneelle. Kansalli-
nen tyyppihyväksyntä myönnetään muulle
tieliikenteeseen tarkoitetulle ajoneuvolle ja
varusteelle sekä moottorityökoneelle. Pien-
sarjatyyppihyväksynnässä sovelletaan 30 §:n
1 momentissa mainittuihin säädöksiin perus-
tuvia määrällisiä rajoituksia. E-tyyppihyväk-
syntä myönnetään järjestelmälle, osalle ja
erilliselle tekniselle yksikölle.

32 §

Tyyppihyväksyntävelvollisuus

Tieliikennekäyttöön myytävän tai ensire-
kisteröitävän uuden M-, N-, O-, L- ja
T1—T4-luokan ajoneuvon tulee olla EY-
tyyppihyväksytty tai kansallisesti piensarja-
tyyppihyväksytty.

Edellä 1 momentissa mainittuun ajoneuvo-
luokkaan kuuluvaan ajoneuvoon, C-luokan
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ajoneuvoon ja liikennetraktoriin tarkoitetun
erikseen myytävän järjestelmän, osan ja eril-
lisen teknisen yksikön tulee olla tyyppihy-
väksytty. Edellä 30 §:n 1 momentissa mainit-
tujen säädösten mukaisesti tästä voidaan kui-
tenkin valtioneuvoston asetuksella säätää
poikkeuksia L-, C- ja T1—T4-luokan ajoneu-
voon ja liikennetraktoriin tarkoitetun järjes-
telmän, osan ja erillisen teknisen yksikön
osalta sekä liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksella M-, N- ja O-luokan ajoneuvoon
tarkoitetun järjestelmien, osan ja erillisen tek-
nisen yksikön osalta.

Liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuo-
jelun kannalta keskeisiltä ajoneuvon käyttöön
liittyviltä osilta, järjestelmiltä ja erillisiltä
teknisiltä yksiköiltä sekä varusteilta edellyte-
tään tyyppihyväksyntää. Valtioneuvoston
asetuksella säädetään näiden tyyppihyväk-
syntävelvollisuudesta tarkemmin.

Edellä 1 momentista poiketen seuraavien
uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus
saadaan todeta rekisteröintikatsastuksessa:

1) tieliikennekäyttöön yksittäiskappaleena
valmistettu tai maahantuotu L- tai T1—T4-
luokan ajoneuvo, jota ei ole EY-tyyppihyväk-
sytty tai kansallisesti piensarjatyyppihyväk-
sytty;

2) toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenan-
maan maakunnassa kansallisesti piensarja-
tyyppihyväksytty M-, N- tai O-luokan ajo-
neuvo, jonka kansallisen piensarjatyyppihy-
väksynnän Suomi on 39 a §:n 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla tunnustanut;

3) toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenan-
maan maakunnassa yksittäishyväksytty M-,
N- ja O-luokan ajoneuvo;

4) monivaiheisen tyyppihyväksynnän vii-
meisessä vaiheessa valmistunut muu kuin
M-, N- tai O-luokan ajoneuvo.

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon yksittäishy-
väksyntäoikeudesta säädetään 50 b §:ssä.

34 §

Tyyppihyväksyntäviranomainen

M-, N-, L-, O-, T1—T4- ja C-luokan ajo-
neuvon, liikennetraktorin, moottorityökoneen
ja maastoajoneuvon sekä näiden järjestel-
mien, osien, erillisten teknisten yksiköiden ja

varusteiden tyyppihyväksyntäviranomainen
Suomessa on Liikenteen turvallisuusvirasto.

36 §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tyyp-
pihyväksynnässä

Edellä 35 §:ssä tarkoitettu vaatimustenmu-
kaisuus osoitetaan hyväksynnän hakijan toi-
mittamalla ETA-valtion tai Ahvenanmaan
maakunnan tai asianomaista E-sääntöä sovel-
tavan valtion hyväksyntäviranomaisen myön-
tämällä tyyppihyväksyntätodistuksella tai ni-
metyn tutkimuslaitoksen suorittamilla tarkas-
tuksilla, mittauksilla, testeillä ja laskelmilla.

Edellä 1 momentista poiketen auton ja sen
perävaunun kansallisen tyyppihyväksynnän
vaatimusten sekä muiden kuin täyttä vastaa-
vuutta 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitun
säädöksen mukaisesti edellyttävien EY-pien-
sarjatyyppihyväksynnässä sovellettavien vaati-
musten täyttyminen voidaan osoittaa myös 48
§:ssä tarkoitetun hyväksytyn asiantuntijan sel-
vityksen perusteella tai vähäisin osin tyyppihy-
väksyntäviranomaisen suorittamilla tarkastuk-
silla, mittauksilla, testeillä ja laskelmilla. Kan-
sallisessa tyyppihyväksynnässä tyyppihyväk-
syntäviranomainen voi hyväksyä osoituksena
vaatimusten täyttymisestä myös toisen ETA-
valtion tai asianomaista E-sääntöä soveltavan
valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen selvi-
tyksen vaatimustenmukaisuudesta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään
muun ajoneuvon kuin auton ja sen perävau-
nun osalta:

1) muiden vaatimusten kuin 30 §:n 1 mo-
mentin 2 ja 3 kohdassa mainittujen säädösten
mukaisesti täyttä vastaavuutta edellyttävien
vaatimusten vaatimustenmukaisuuden tekni-
sistä osoittamistavoista kansallisessa piensar-
jatyyppihyväksynnässä;

2) vaatimustenmukaisuuden teknisistä
osoittamistavoista kansallisessa tyyppihyväk-
synnässä;

3) siitä, milloin vaatimustenmukaisuus
voidaan osoittaa myös 48 §:ssä tarkoitetun
hyväksytyn asiantuntijan selvityksen perus-
teella.

Auton ja sen perävaunun EY-piensarjatyyp-
pihyväksynnässä 2 momentissa tarkoitettujen
muiden kuin täyttä vastaavuutta edellyttävien
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vaatimusten sekä auton ja sen perävaunun
kansallisen tyyppihyväksynnän vaatimusten-
mukaisuuden teknisistä osoittamistavoista
sekä siitä, milloin auton ja sen perävaunun
vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa
48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asiantuntijan
selvityksen perusteella, säädetään tarkemmin
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa 3 mo-
mentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista asioista
tarvittaessa tarkemmat määräykset. Lisäksi
poiketen siitä, mitä 4 momentissa säädetään,
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määräyk-
set teknisistä tavoista osoittaa nastojen vaati-
mustenmukaisuus.

39 b §

Tyyppihyväksynnässä sovellettavat poik-
keukset

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää
tämän lain nojalla annetuista säännöksistä ja
määräyksistä vähäisiä yksittäisiä poikkeuksia
tyyppihyväksynnässä. Poikkeuksen myöntä-
misen edellytyksenä on, että poikkeus ei vaa-
ranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kil-
pailua.

40 §

Tyyppihyväksyntää koskevat tarkemmat
säännökset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa:

1) mitkä ajoneuvot luetaan samaan tyyp-
piin kuuluviksi;

2) tyyppihyväksyntää koskevien teknisten
tietojen ja hyväksyntätietojen ilmoittamisesta
ja tallettamisesta tyyppihyväksyntärekisteriin;

3) tarkemmin 39 b §:ssä tarkoitetun poik-
keuksen myöntämisen edellytyksistä;

4) mikä on piensarjatyyppihyväksyttävien
ajoneuvojen suurin rekisteriin merkittävä
määrä vuodessa;

5) millä ehdoin toisessa ETA-valtiossa M-,
N-, O-, L- ja T1—T4-luokan ajoneuvolle
myönnetty kansallinen piensarjatyyppihyväk-
syntä on voimassa Suomessa;

6) mikä on Suomessa tunnustetulla toisen
ETA-valtion myöntämällä piensarjatyyppihy-

väksynnällä hyväksyttävien ajoneuvojen suu-
rin rekisteriin merkittävä, myytävä tai käyt-
töön otettava määrä vuodessa.

Tyyppihyväksyntämenettelystä, tyyppihy-
väksynnän voimassaolosta, tyyppihyväksyn-
tätodistuksen antamisesta ja käytettävästä lo-
makkeesta sekä myönnetyn, muutetun, pe-
ruutetun ja evätyn hyväksynnän ilmoittami-
sesta muiden ETA-valtioiden ja Ahvenan-
maan maakunnan hyväksyntäviranomaisille,
Euroopan komissiolle ja kyseessä olevaa E-
sääntöä soveltavien valtioiden hyväksyntävi-
ranomaisille säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.

41 a §

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen
CE-merkinnällä

Polkupyörän, moottorikelkan, ajoneuvon
osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksi-
kön, josta säädetään tässä laissa tai sen no-
jalla, tulee olla varustettu CE-merkinnällä,
jos Euroopan unionin lainsäädännössä sitä
edellytetään.

CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-
merkintärikkomuksesta annetussa laissa
(187/2010).

44 b §

Osan, erillisen teknisen yksikön ja polkupyö-
rän vaatimustenvastaisuus

— — — — — — — — — — — — —
Jos ajoneuvojen renkaita ei ole merkitty tai

kuluttajille annettu tietoja noudattaen renkai-
den merkitsemisestä polttoainetaloudellisuu-
den ja muiden keskeisten ominaisuuksien
osalta annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1222/2009
säädettyjä vaatimuksia, valvontaviranomai-
sen on meneteltävä siten kuin 42 §:n 1 ja 2
momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

47 §

Nimetty tutkimuslaitos

Nimetty tutkimuslaitos tekee vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi 36 tai 50 e §:ssä
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tarkoitettuja tarkastuksia, mittauksia, testejä,
laskelmia ja arviointeja, tuotannon laadunval-
vontaan liittyviä 45 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettuja tarkastuksia, mittauksia, testejä, las-
kelmia ja arviointeja taikka 78 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettujen osien tai varusteiden vaa-
timustenmukaisuuden osoittamisessa edelly-
tettäviä testejä ja arviointeja. Nimetyksi tutki-
muslaitokseksi voidaan erityisestä syystä
hyväksyä määräajaksi. Valmistaja voidaan
hyväksyä nimetyksi tutkimuslaitokseksi vain,
jos kyseistä teknistä vaatimusta koskevassa
Euroopan unionin säädöksessä niin sääde-
tään. Tyyppihyväksyntäviranomainen voi-
daan hyväksyä nimetyksi tutkimuslaitok-
seksi, jos se täyttää tässä pykälässä säädetyt
vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —

50 a §

Tutkimuslaitosta koskevat tarkemmat
säännökset

Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn
asiantuntijan hyväksymistä koskevasta me-
nettelystä, arvioinnin ja siitä tehtävän rapor-
tin sisällöstä ja nimetyn tutkimuslaitoksen il-
moittamisesta säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään tarvittaessa myös nimetyn
tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan
hyväksymisen yhteydessä ja valvontaa varten
asetettavista toiminnan asianmukaisen suorit-
tamisen kannalta välttämättömistä määrä-
ajoista, vaatimuksista, rajoituksista ja eh-
doista sekä tutkimuslaitoksen pätevyysalue-
tietojen pitämisestä julkisesti saatavilla.

60 §

Rekisteröintikatsastus

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai
sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon on
ennen ensirekisteröintiä oltava hyväksytty re-
kisteröintikatsastuksessa. Rekisteröintikatsas-
tukseen ei kuitenkaan tarvitse esittää 65 §:ssä
tarkoitetulla tavalla ennakkoilmoitettua ja
valmiina ajoneuvona tyyppihyväksyttyä ajo-
neuvoa eikä Suomessa yksittäishyväksyttyä

ja ensimmäistä kertaa käyttöön otettavaa ajo-
neuvoa, jos ajoneuvon hyväksyntä on ensire-
kisteröintiajankohtana voimassa ja ajoneuvon
rakennetta tai varusteita ei ole hyväksynnässä
tarkastetuilta osin muutettu.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai
sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon on
oltava hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa
viimeisimmän rekisteristä poiston tai viimei-
simmän liikennekäytöstä poiston jälkeen en-
nen sen ottamista uudelleen liikennekäyttöön,
jos:

1) ajoneuvo on ollut rekisteröitynä Suo-
messa, mutta on poistettu rekisteristä ennen
2 päivää marraskuuta 2007;

2) ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä
ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan ta-
pahtuvaa vientiä ja siellä rekisteröintiä var-
ten; tai

3) ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä
vaurioituneena liikenne- tai autovakuutusasi-
oita hoitavan yhteisön ilmoituksesta.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi re-
kisteröintikatsastus tulee olla suoritettu niin,
että ajoneuvon liikennekäyttöön ottamiseen
liittyvät edellytykset on voitu tarkastaa asian-
mukaisesti.

Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan
ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekiste-
röintiä varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi tar-
kastetaan, onko ajoneuvo rakenteeltaan, mi-
toiltaan ja varusteiltaan säännösten mukai-
nen. Rekisteröintikatsastuksesta annetaan
ajoneuvon katsastukseen esittäneelle todistus.

Ensimmäistä kertaa käyttöön otettavan ajo-
neuvon rekisteröintikatsastuksesta annettu to-
distus on voimassa kolme kuukautta. Voi-
massaolo päättyy, jos ajoneuvon tyyppihy-
väksynnän tai yksittäishyväksynnän voimas-
saolo päättyy taikka jos ajoneuvo ei enää
täytä ensimmäisen käyttöönottoajankohdan
teknisiä vaatimuksia.

Käytetyn ajoneuvon kunto tarkastetaan re-
kisteröintikatsastuksen yhteydessä. Kuntoa ei
tarkasteta, ellei ajoneuvon katsastukseen esit-
tänyt sitä halua, jos:

1) ajoneuvoa ei tarvitse Suomessa lainkaan
määräaikaiskatsastaa;

2) ajoneuvo on niin uusi, että sitä ei tar-
vitse Suomessa vielä määräaikaiskatsastaa;
tai
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3) ajoneuvolle on suoritettu määräaikais-
katsastus ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan
maakunnassa ja:

a) tästä esitetään todistus tai sen jäljennös;
b) tämä katsastus on Suomen määräaikais-

katsastuksen toistumistiheyttä koskevien
määräaikojen mukaan laskettuna edelleen
voimassa; sekä

c) tämä katsastus vastaa sisällöllisesti mää-
räaikaiskatsastusta koskevien Euroopan unio-
nin säännösten vaatimuksia; rekisteröintikat-
sastuksen yhteydessä tarkastetaan kuitenkin
ne Suomen määräaikaiskatsastusta koske-
vissa säännöksissä säädetyt kohteet, joita
ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakun-
nassa suoritetussa määräaikaiskatsastuksessa
ei ole tarkastettu.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin rekisteröintikatsastuksesta, rekiste-
röintikatsastuksesta annettavasta todistuk-
sesta sekä rekisteröintikatsastusta koskevien
tietojen ilmoittamisesta rekisteriin. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan myös säätää,
ettei ajoneuvoa 1 ja 2 momentista poiketen
tarvitse esittää rekisteröintikatsastukseen, el-
lei rekisteröintikatsastus ole tarpeen:

1) ajoneuvon yksilöimiseksi;
2) ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoitta-

miseksi rekisteriin;
3) sen tarkastamiseksi, täyttääkö ajoneuvo

sitä koskevissa säännöksissä asetetut vaati-
mukset; tai

4) muusta vastaavanlaisesta syystä.

60 a §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekis-
teröintikatsastuksessa

Jos ajoneuvo hyväksytään liikenteeseen re-
kisteröintikatsastuksen perusteella, ajoneuvon
rakennetta, mittaa tai varustetta koskevan
vaatimuksen täyttyminen voidaan osoittaa 50
e §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Ajoneuvolle myönnetty, voimassa oleva
EY-tyyppihyväksyntä taikka ajoneuvolle
Suomessa myönnetty tai tunnustettu voi-
massa oleva kansallinen piensarjatyyppihy-
väksyntä katsotaan osoitukseksi vaatimusten-
mukaisuudesta.

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa
rekisteröintikatsastuksessa otetaan huomioon

toisen ETA-valtion tai Ahvenanmaan maa-
kunnan ajoneuvolle myöntämä yksittäishy-
väksyntätodistus tai muu viranomaisen
myöntämä todistus, josta ilmenevät ajoneu-
volle tehdyt tarkastukset.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään
siitä, milloin muun ajoneuvon kuin auton ja
sen perävaunun vaatimustenmukaisuus rekis-
teröintikatsastuksessa voidaan 1 momentissa
säädetystä poiketen osoittaa 50 e §:n 2 mo-
mentin 1—4 kohdassa tarkoitetulla tavalla
taikka vähäisiltä osin katsastustoimipaikan
tekemillä tarkastuksilla, mittauksilla, laskel-
milla ja selvityksillä. Auton ja sen perävau-
nun osalta mainituista asioista säädetään lii-
kenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvit-
taessa tarkempia määräyksiä muun ajoneu-
von kuin auton ja sen perävaunun vaatimus-
tenmukaisuuden teknisistä osoittamistavoista
rekisteröintikatsastuksessa.

Edellä 4 momentissa säädetystä poiketen
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa lisäksi
tarvittaessa määräykset käytettynä maahan-
tuodun, muutetun ajoneuvon vaatimustenmu-
kaisuuden teknisistä osoittamistavoista niiden
muutosten osalta, jotka koskevat muita kuin
30 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa EU-sää-
döksissä määriteltyjä osia ja ominaisuuksia.

61 a §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
muutoskatsastuksessa

Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen
muutoskatsastuksessa sovelletaan, mitä
60 a §:n 1—3 momentissa säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään
siitä, milloin muun ajoneuvon kuin auton ja
sen perävaunun vaatimustenmukaisuus muu-
toskatsastuksessa voidaan 1 momentissa sää-
detystä poiketen osoittaa 50 e §:n 2 momen-
tin 1—4 kohdassa tarkoitetulla tavalla taikka
vähäisiltä osin katsastustoimipaikan tekemillä
tarkastuksilla, mittauksilla, laskelmilla ja sel-
vityksillä. Auton ja sen perävaunun osalta
mainituista asioista säädetään liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksella.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvit-
taessa tarkempia määräyksiä muun ajoneu-
von kuin auton ja sen perävaunun vaatimus-
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tenmukaisuuden osoittamisen teknisistä
osoittamistavoista muutoskatsastuksessa.

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa lisäksi
tarvittaessa määräykset ajoneuvojen vaati-
mustenmukaisuuden teknisistä osoittamista-
voista muutoskatsastuksessa siltä osin kuin
muutokset koskevat muita kuin 30 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuissa EU-säädöksissä mää-
riteltyjä osia ja ominaisuuksia.

62 §

Kytkentäkatsastus

M- ja N-luokan ajoneuvo ja siihen tai sen
perävaunuun kytkettävä O-luokan ajoneuvo
on esitettävä kytkentäkatsastukseen ennen
yhdistelmän käyttöönottoa, jos kyseessä on
erikoiskuljetukseen hyväksytty ajoneuvoyh-
distelmä taikka jos ajoneuvojen mekaaniset
kytkentälaitteet, sähköjohtojen kytkentä tai
paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus tai
sijoitus poikkeavat yleisesti ajoneuvoissa
käytettävistä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa kytkentäkatsastuksen suorittami-
sesta ja siitä annettavasta todistuksesta sekä
kytkentäkatsastusta koskevien tietojen ilmoit-
tamisesta rekisteriin. Liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksella säädetään siitä, minkä
direktiivin, E-säännön tai standardin mukai-
sia kytkentälaitteita on pidettävä yleisesti
käytössä olevina.

69 §

Sarjan viimeiset ajoneuvot

Hyväksyntäviranomainen voi ajoneuvon
valmistajan tai valmistajan edustajan hake-
muksesta myöntää poikkeuksen ajoneuvon
rakennetta ja varusteita koskevista Euroopan
unionin säädöksiin perustuvista vaatimuk-
sista, jollei niissä toisin säädetä:

1) enintään 6 kuukauden ajaksi ajoneuvoa
koskevien vaatimusten voimaantulosta tai,
jos poikkeusten voimassaolo päättyy kalente-
rivuoden lopussa, 7 kuukauden ajaksi val-
miille L-luokan ajoneuvoille, moottorityöko-
neille ja maastoajoneuvoille;

2) enintään 12 kuukauden ajaksi ajoneuvoa

koskevien vaatimusten voimaantulosta tai,
jos poikkeusten voimassaolo päättyy kalente-
rivuoden lopussa, 13 kuukauden ajaksi moni-
vaiheisen tyyppihyväksynnän perusteella hy-
väksyttäville L-luokan ajoneuvoille, mootto-
rityökoneille ja maastoajoneuvoille;

3) enintään 12 kuukauden ajaksi ajoneuvoa
koskevien vaatimusten voimaantulosta val-
miille M-, N- ja O-luokan ajoneuvoille;

4) enintään 18 kuukauden ajaksi ajoneuvoa
koskevien vaatimusten voimaantulosta moni-
vaiheisen tyyppihyväksynnän tuloksena val-
mistuneille M-, N- ja O-luokan ajoneuvoille;

5) enintään 24 kuukauden ajaksi ajoneuvoa
koskevien vaatimusten voimaantulosta val-
miille T1—T4-luokan ajoneuvoille;

6) enintään 30 kuukauden ajaksi ajoneuvoa
koskevien vaatimusten voimaantulosta moni-
vaiheisen tyyppihyväksynnän tuloksena val-
mistuneille T1—T4-luokan ajoneuvoille.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu poikkeus
voidaan myöntää enintään 10 prosentille
edellisenä kalenterivuonna tai edellisen 12
kuukauden aikana Suomessa käyttöön ote-
tuista M1-luokkaan kuuluvista saman valmis-
tajan valmistamista ajoneuvoista ja enintään
30 prosentille kuhunkin muuhun ajoneuvo-
luokkaan kuuluvista saman valmistajan val-
mistamista ajoneuvoista. Mainitun prosentti-
luvun mukainen ajoneuvomäärä pyöristetään
ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen
T1—T4-luokan ajoneuvojen osalta poikkeus
voidaan myöntää enintään 10 prosentille kah-
tena edellisvuotena Suomessa käyttöön otet-
tujen kaikkien asianomaiseen tyyppiin kuulu-
vien ajoneuvojen lukumäärästä. Kyseinen
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla alle
20.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitettua poik-
keusta sovelletaan ainoastaan ajoneuvoihin:

1) jotka olivat ETA-valtioiden alueella,
kun tyyppihyväksynnän voimassaolo loppui;

2) jotka on varustettu voimassa olevalla
vaatimustenmukaisuustodistuksella tai kan-
sallisen tyyppihyväksynnän voimassaoloa
osoittavalla todistuksella, joka oli annettu ky-
seisten ajoneuvojen tyyppihyväksynnän ol-
lessa vielä voimassa; ja

3) joita ei ollut vielä rekisteröity tai otettu
käyttöön ennen mainitun tyyppihyväksynnän
voimassaolon päättymistä.
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Teknisestä menettelystä, sovellettavista
määräajoista ja poikkeuksesta rekisteriin teh-
tävästä merkinnästä myönnettäessä poikkeuk-
sia sarjan viimeisille ajoneuvoille säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

79 §

Ajoneuvon, osan ja erillisen teknisen yksikön
markkinavalvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto on 6 §:n 2 ja
3 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen, jär-
jestelmien, osien, erillisten teknisten yksiköi-
den ja varusteiden valmistuksen ja kaupan
valvontaviranomainen. Euroopan talous-
alueen ulkopuolelta Suomeen tapahtuvan
tuonnin valvonnasta vastaa Tulli.

Edellä 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu
kielto ei koske ajoneuvoja, osia eikä erillisiä
teknisiä yksiköitä, jotka käytössä kulumisen
tai muun syyn vuoksi ovat alkuperäiseen tar-
koitukseensa kelpaamattomia, jos tästä ilmoi-
tetaan näkyvästi kaupan olevaan ajoneuvoon,
osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön tai
sen pakkaukseen tehdyllä merkinnällä tai jos
muuten käy selvästi ilmi, että ajoneuvo, osa
tai erillinen tekninen yksikkö myydään ro-
muksi tai muuhun tarkoitukseen kuin sellai-
senaan liikenteessä käytettäväksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto on renkaiden
merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja
muiden keskeisten ominaisuuksien osalta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1222/2009 12 artiklassa
tarkoitettu valvontaviranomainen.

80 §

Vaaraa aiheuttava ajoneuvo, järjestelmä, osa
tai erillinen tekninen yksikkö

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen arvioi,
että jokin 30 §:n 1 momentissa mainituissa
säädöksissä tarkoitettu ajoneuvo, järjestelmä,
osa tai erillinen tekninen yksikkö on vaka-
vana vaarana liikenne- tai työturvallisuudelle,
ympäristölle tai terveydelle, vaikka se on va-
rustettu voimassa olevalla vaatimustenmukai-
suustodistuksella, tyyppihyväksyntäviran-
omainen voi enintään kuuden kuukauden
ajaksi kieltää ensirekisteröimästä ja myy-

mästä tällaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa
tai erillistä teknistä yksikköä. Tyyppihyväk-
syntäviranomaisen on viipymättä salassapito-
velvollisuuden estämättä ilmoitettava tästä
muiden ETA-valtioiden ja Ahvenanmaan
maakunnan hyväksyntäviranomaisille, ky-
seessä olevaa E-sääntöä soveltavien valtioi-
den hyväksyntäviranomaisille, Euroopan ko-
missiolle ja, jos 30 §:n 1 momentissa maini-
tussa säädöksessä niin edellytetään, ajoneu-
von valmistajalle sekä ilmoitettava päätök-
sensä perusteena olevat syyt.

Jos tyyppihyväksynnän antanut jäsenvaltio
riitauttaa sille ilmoitetun 1 momentissa tar-
koitetun vaaran, tyyppihyväksyntäviranomai-
sen on pyrittävä ratkaisemaan erimielisyys
neuvottelulla hyväksynnän myöntäneen vi-
ranomaisen kanssa.

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto arvioi,
että tässä laissa tai sen nojalla annetussa
säännöksessä edellytetyllä CE-merkinnällä
varustettu osa tai erillinen tekninen yksikkö
on vakavana vaarana liikenneturvallisuudelle,
työturvallisuudelle, ympäristölle tai tervey-
delle, vaikka se on varustettu riittävillä mer-
kinnöillä, Liikenteen turvallisuusvirasto voi
kieltää osan tai erillisen teknisen yksikön
myynnin tai käyttöönoton. Liikenteen turval-
lisuusviraston on tällaisessa tapauksessa me-
neteltävä, kuten 44 a §:ssä säädetään.

Jos polkupyörästä tai muusta kuin tyyppi-
hyväksytystä osasta tai erillisestä teknisestä
yksiköstä aiheutuu vaaraa kuluttajan tervey-
delle tai omaisuudelle, sovelletaan, mitä ku-
luttajaturvallisuuslaissa (920/2011) sääde-
tään.

96 §

Ajoneuvorikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
— — — — — — — — — — — — —

5) rikkoo 7 §:ssä säädettyä kieltoa muuttaa
ajoneuvo, antaa ajoneuvon muuttua tai varus-
taa ajoneuvo lisälaitteella,
— — — — — — — — — — — — —

23) rikkoo 20 §:n 5 momentissa säädettyä
poliisiajoneuvon tai rajavartiolaitoksen ajo-
neuvon tunnusvärityksen tai tunnusmerkkien
käyttöä koskevaa kieltoa,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
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säädetä ankarampaa rangaistusta, ajoneuvo-
rikkomuksesta sakkoon.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan:
1) kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen

sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista an-
nettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus
(1250/2002);

2) traktorien, moottorityökoneiden ja
maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen
sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja va-
rusteista annettu liikenne- ja viestintäministe-
riön asetus (274/2006);

3) vaurioituneen ajoneuvon kunnostami-
sesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista an-
nettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus
(1258/2002).

Tämän lain voimaan tullessa käytössä
oleva, 15 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekiste-
röimätön ajoneuvo voidaan hyväksyä merkit-
täväksi rekisteriin moottorityökoneena, jos
ajoneuvo täyttää sen ensimmäisen käyttöön-
oton ajankohtana tai sitä myöhemmin voi-

massa olleet moottorityökonetta koskeneet
tekniset vaatimukset. Vaatimusten täyttymi-
nen tulee osoittaa työmaalla tai muussa vas-
taavassa ajoneuvon käyttöpaikassa tehtävässä
rekisteröintikatsastuksessa. Jos ajoneuvon re-
kisteröintikatsastuksen suorittaminen on työ-
maalla tai muussa vastaavassa ajoneuvon
käyttöpaikassa selkeästi epätarkoituksenmu-
kaista, rekisteröintikatsastus voidaan suorit-
taa myös katsastustoimipaikassa tai ajoneu-
vojen katsastustoiminnasta annetun lain
(957/2013) 25 §:n mukaisesti muualla katsas-
tustoimipaikan ulkopuolella.

Tämän lain voimaan tullessa käytössä ole-
van ajoneuvon, joka täyttää sen ensimmäisen
käyttöönoton ajankohtana tai sitä myöhem-
min voimassa olleet vaatimukset, katsotaan
täyttävän tässä laissa ja sen nojalla säädetyt ja
määrätyt vaatimukset.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vat muut kuin 2 momentissa mainitut ajoneu-
volain nojalla annetut tai muutoin sen nojalla
voimassa olevat säädökset ja määräykset jää-
vät voimaan, kunnes niistä toisin säädetään
tai määrätään.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko
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