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Valtioneuvoston asetus
liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun 

valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta an-

netun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 6, 10, 15, 18, 19 ja 21 §, sellaisina kuin ne
ovat, 6 ja 19 § asetuksessa 1217/2011, 10 § asetuksessa 196/2014, 15 ja 18 § asetuksessa
334/2013 sekä 21 § asetuksissa 1217/2011 ja 196/2014, seuraavasti:

6 §

Määräaikaiskatsastuksen sisältö 

1. Määräaikaiskatsastuksessa todetaan ajoneuvon yksilöimiseksi rekisteritunnus ja val-
mistenumero. Lisäksi ajoneuvon tekniset tiedot ja soveltuvat muut tiedot tarkastetaan.
Määräaikaiskatsastus sisältää ajoneuvon teknisen tarkastuksen sekä auton, kevyen neli-
pyörän ja nelipyörän pakokaasupäästöjen tarkastuksen.

2. Ajoneuvon teknisessä tarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvo sen toteamiseksi, että:
a) ajoneuvo ja sen varusteet ovat niitä koskevien säännösten mukaisessa kunnossa;
b) ajoneuvo on liikenteessä turvallinen;
c) ajoneuvosta ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja.
3. Ajoneuvosta on tarkastettava vähintään moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen

katsastuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/40/EY, sellai-
sena kuin se on muutettuna mainitun direktiivin mukauttamisesta tekniikan kehitykseen
annetulla komission direktiivillä 2010/48/EU, liitteen II 2 ja 4 kohdassa mainitut kohteet.
Katsastuksessa tarkastetaan mainitun direktiivin säännöksistä poiketen myös 4 kohdan
taulukossa merkinnällä (X) merkityt kohteet. Tarkastuksessa on sovellettava vähintään
mainitun direktiivin liitteessä II säädettyä menetelmää, jollei jäljempänä toisin säädetä.

10 §

Määräaikaiskatsastuksen keskeyttäminen

1. Määräaikaiskatsastuksen keskeyttämisestä säädetään ajoneuvolain 52 ja 55 §:ssä. Li-
säksi määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos ajoneuvoliikennerekisteriin merkityt ajo-
neuvon tekniset tiedot eivät ole oikeat. Tällöin ajoneuvo on määrättävä esitettäväksi kuu-
kauden kuluessa muutoskatsastukseen. Katsastusta keskeyttämättä saadaan määräaikais-
katsastuksessa kuitenkin oikaista ajoneuvon rekisteritietojen vähäinen, todennäköisesti
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rekisteröinnissä syntynyt virhe sekä korjata sellaiset tiedot, joiden muuttaminen ei edelly-
tä muutoskatsastusta.

2. Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä myös, jos tietoyhteys ajoneuvoliikennerekis-
teriin ei ole käytettävissä taikka jos katsastusta ei sään tai vastaavien olojen vuoksi taikka
muusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä voida suorittaa loppuun eikä perus-
teita katsastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon määräämiselle ole.

3. Jos ajoneuvon katsastus joudutaan keskeyttämään 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta
ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään
kahden viikon ajan 3 ja 4 §:ssä säädetyn katsastusajan päättymisestä.

4. Keskeytetty määräaikaiskatsastus tai jälkitarkastus saadaan suorittaa loppuun enin-
tään kuukauden kuluessa määräaikaiskatsastuksesta.

15 §

Määräaikaiskatsastuksesta annettavat todistukset

1. Määräaikaiskatsastuksesta annetaan katsastustodistus, joka on pidettävä mukana ajo-
neuvossa ajon aikana. Todistus katsastuksesta annetaan ajoneuvon katsastukseen esittä-
neelle.

2. Katsastustodistukseen merkitään ajoneuvon valmistenumero, rekisteritunnus ja kan-
sallisuustunnus, matkamittarin lukema katsastushetkellä, jos se on saatavilla, ajoneuvo-
luokka, jos se on saatavilla, sekä katsastuksen tulos, katsastuksen suorittamisen paikka ja
päivämäärä, seuraavan määräaikaiskatsastuksen ajankohta, katsastustoimipaikan nimi ja
katsastajan allekirjoitus tai tunniste. Katsastustodistukseen merkitään lisäksi 6 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetut tarkastuskohteet pääkohteittain ja niissä havaitut viat ja puutteellisuu-
det, sekä niiden arvostelu. Hyväksytystä katsastuksesta todistukseen merkitään lisäksi ai-
ka, minkä kuluessa vähäiset viat ja puutteellisuudet on korjattava. Katsastustodistukseen
merkitään ajoneuvon hyväksyminen, hylkääminen ja ajokieltoon määrääminen katsastuk-
sessa sekä katsastuksen keskeyttäminen. Katsastuksen suorittajan on säilytettävä katsas-
tustodistuksen kaksoiskappale. 

3. Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin linja-auton ja kuorma-auton omistajalle, haltijalle
tai ajoneuvon katsastukseen esittäneelle annetaan pyynnöstä kansainvälinen katsastusto-
distus, joka on pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten
yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tun-
nustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001) liitteen 2 mukainen. Tällaisen todistuk-
sen on velvollinen antamaan myös Liikenteen turvallisuusvirasto tai muukin kuin ajoneu-
von katsastanut katsastustoimipaikka.

18 §

Valvontakatsastus

1. Sen lisäksi, mitä valvontakatsastuksesta säädetään ajoneuvolain 75 ja 85 §:ssä, val-
vontakatsastukseen sovelletaan, mitä tämän asetuksen 6–15 §:ssä säädetään määräaikais-
katsastuksesta. Valvontakatsastukseen ei kuitenkaan sovelleta 10 §:ssä mainittua ajoneu-
volain 52 ja 55 §:ää. Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi määrätä valvontakatsastuksen tar-
kastuskohteet. Valvontakatsastukseen määrännyt tekee tästä merkinnän katsastus- tai re-
kisteröintitodistukseen taikka tallettaa sitä koskevan tiedon ajoneuvoliikennerekisteriin.
Valvontakatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin
ajoneuvon ajokieltoon liittyvät tiedot ja ajoneuvon matkamittarin lukema katsastushetkel-
lä.

2. Ajoneuvo on hylättävä valvontakatsastuksessa, jos ajoneuvoa ei voida luotettavasti
yksilöidä.
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3. Valvontakatsastus ei korvaa määräaikaiskatsastusta. Jos valvontakatsastukseen mää-
rätylle ajoneuvolle voidaan 3 tai 4 §:n mukaan suorittaa määräaikaiskatsastus, ajoneuvon
hyväksyminen määräaikaiskatsastuksessa korvaa valvontakatsastuksen.

19 §

Tekninen tienvarsitarkastus

1. Ajoneuvon tekninen tienvarsitarkastus voi sisältää:
a) pysähtyneenä olevan ajoneuvon kunnon silmämääräisen tarkastuksen;
b) ajoneuvon teknisen kunnon, katsastusten suorittamisen ja muiden säännösten mukai-

suuden osoittavien asiakirjojen tarkastuksen;
c) ajoneuvon teknisen kunnon tarkastuksen.
2. Edellä 1 momentin c kohdassa tarkoitettuun tarkastukseen sovelletaan, mitä Euroo-

pan yhteisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/30/EY, sellaisena kuin se on muutet-
tuna mainitun direktiivin mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetulla komission di-
rektiivillä 2010/47/EU, 4 artiklassa sekä liitteissä I ja II säädetään. Teknisen tienvarsitar-
kastuksen suorittajan on otettava huomioon kuljettajan mahdollisesti esittämä viimeisin
määräaikaiskatsastusta koskeva todistus ja äskettäin laadittu teknistä tienvarsitarkastusta
koskeva raportti. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaja voi lisäksi ottaa huomioon kul-
jettajan esittämän muunkin ajoneuvon kuntoa osoittavan todistuksen. Jos todistus tai ra-
portti osoittaa, että jokin tarkastuskohde on tarkastettu kolmen edellisen kuukauden aika-
na, kyseistä kohdetta ei tarkasteta uudelleen ilman perusteltua syytä.

3. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:n 1 momentissa tarkoitetul-
la tavalla määrännyt ajan, jonka kuluessa ajoneuvossa todettu puutteellisuus on korjattava,
on puutteellisuudesta ja sen korjausajasta tehtävä merkintä katsastus- tai rekisteröintito-
distukseen taikka ajoneuvoliikennerekisteriin.

21§

Katsastamattoman ja epäkuntoisen ajoneuvon käytön estäminen

1. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitetulla tavalla es-
tänyt rakenteeltaan, varusteiltaan tai kunnoltaan puutteellisen taikka katsastamattoman
ajoneuvon käytön liikenteessä ja määrännyt ajoneuvon ajokieltoon, hänen on tehtävä kat-
sastus- tai rekisteröintitodistukseen taikka ajoneuvoliikennerekisteriin ajokieltoa koskeva
merkintä. Viranomaisen haltuunsa ottama rekisteröintitodistus tai haltuunsa ottamat rekis-
terikilvet on toimitettava ajoneuvon omistajan tai haltijan ilmoittamaan katsastustoimi-
paikkaan, jonka on viipymättä merkittävä ajokielto ajoneuvoliikennerekisteriin tai ilmoi-
tettava siitä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekiste-
röintitodistus ja rekisterikilvet on jälleen luovutettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle,
jollei ole olemassa muuta ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitettua perustetta, jonka vuoksi re-
kisteröintitodistus ja rekisterikilvet on otettu tai voidaan ottaa pois. Tieto ajokiellon päät-
tymisestä on talletettava viipymättä ajoneuvoliikennerekisteriin tai siitä on ilmoitettava
Liikenteen turvallisuusvirastolle. 

2. Jos ajoneuvon käyttö on estetty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, poliisi-, tulli- ja
rajavartiomies voi antaa todistuksen, jossa annetaan lupa ajoneuvon kuljettamiseen säily-
tettäväksi taikka korjattavaksi lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksen-
mukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen katsastettavaksi sille erikseen tilatulle ajalle.
Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan
todistus on voimassa.
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3. Jollei viranomaisen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla haltuunsa ottamaa rekisteröin-
titodistusta tai haltuunsa ottamia rekisterikilpiä noudeta katsastustoimipaikasta kolmen
kuukauden kuluessa haltuunotosta, rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet tuhotaan.

————
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2015.
Ajoneuvolain 10 §:n 2 momentin 2 ja 4 kohdassa sekä 17 §:n 2 momentin 3 ja 4 koh-

dassa tarkoitetuille ajoneuvoille annetaan 31 päivään joulukuuta 2016 tämän asetuksen
15 §:n 1 momentissa tarkoitetun katsastustodistuksen lisäksi rekisteröintitodistuksen I osa
todistuksena ajoneuvon hyväksymisestä määräaikaiskatsastuksessa.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Silja Ruokola
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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