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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, 
tieliikennelain ja autoverolain 3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajo-

neuvolakia, tieliikennelakia ja autoverolakia.  
Lainmuutoksilla uudistettaisiin ajoneuvoja 

koskevien säännösten ja määräysten antoval-
tuudet sekä tarkistettaisiin liikenne- ja vies-
tintäministeriön sekä Liikenteen turvalli-
suusviraston välistä ajoneuvojen norminan-
non työnjakoa.  

Muiden ajoneuvojen kuin autojen ja niiden 
perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevat 
yksityiskohtaisten normien antovaltuudet 
siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. 
Jatkossa Liikenteen turvallisuusvirasto antai-
si yksityiskohtaiset tekniset määräykset 
moottoripyörille, mopoille, traktoreille, lii-
kennetraktoreille, moottorityökoneille ja pol-
kupyörille sekä näiden ajoneuvoluokkien pe-
rävaunuille. Teknispainotteisten ajoneu-
vonormien siirtämisellä Liikenteen turvalli-
suusviraston vastuulle tehostettaisiin vaati-
musten nopean kansainvälisen kehitystahdin 
myötä seuraavien kansallisten säädöstoimien 
toteuttamista ja yksinkertaistettaisiin näihin 
liittyviä kansallisia norminantotoimia.  

Ajoneuvoteknisten vaatimusten norminan-
tovaltuuksien siirto on tarkoitus toteuttaa 
vaiheittain. Tässä ensi vaiheessa autoja ja 
niiden perävaunuja koskevien teknisiä vaati-
muksia koskevien säännösten antovaltuudet 
jäisivät pääosin ennalleen ja niistä säädettäi-

siin pitkälti nykyisessä laajuudessaan liiken-
ne- ja viestintäministeriön asetuksella. Lä-
hinnä autojen ja niiden perävaunujen muut-
tamista koskevat vaatimukset annettaisiin 
kuitenkin jatkossa Liikenteen turvallisuusvi-
raston määräyksillä. Kaikkia ajoneuvoja, nii-
den osia ja ominaisuuksia koskevista keskei-
simmistä vaatimuksista säädettäisiin jatkos-
sakin lain tasolla.  

Norminantovaltuuksien muutosten lisäksi 
ajoneuvolakiin tehtäisiin eräitä muita muu-
toksia ja täydennyksiä, jotka koskevat pää-
osin ajoneuvon osia ja ominaisuuksia sekä 
erikoiskuljetuksessa käytettäviä ajoneuvoja, 
kuten maa-aineksen ajoon työmailla käytet-
täviä moottorityökoneluokkaan kuuluvia ns. 
dumppereita. 

Tieliikennelakiin tehtäisiin muutoksia, jot-
ka koskevat erikoiskuljetuksia sekä ajoneu-
von mittoja, massoja ja kuormaamista. Eri-
tyisesti erikoiskuljetuslupaa ja erikoiskulje-
tuksen suorittamista koskevat keskeiset sään-
nökset otettaisiin tieliikennelakiin. Autovero-
laissa oleva valtuus säätää erään prosent-
tiosuuden laskemisesta annettaisiin liikenne- 
ja viestintäministeriön sijasta valtioneuvos-
tolle.  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2015 alusta. 
 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

1.1.1 Ajoneuvot sekä niitä koskevat säännök-
set ja määräykset  

Ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitetut 
ajoneuvot on lain 64 a §:ssä tarkoitetuin 
poikkeuksin ilmoitettava ajoneuvoliikenne-
rekisteriin eli rekisteröitävä. Liikenteen tur-
vallisuusviraston pitämässä ajo-
neuvoliikennerekisterissä on liikennekäyt-
töön ilmoitettuina noin 2,6 miljoonaa henki-
löautoa, 300 000 pakettiautoa, 100 000 
kuorma-autoa, 12 000 linja-autoa, 140 000 
O2-O4-luokkien perävaunua, 750 000 
O1-luokan perävaunua, 500 000 L-luokkien 
ajoneuvoa, 400 000 T-luokkien ajoneuvoa, 
100 000 maastoajoneuvoa ja 50 000 mootto-
rityökonetta.  

Ajoneuvolakia sovelletaan myös sellaisiin 
liikenteessä käytettäviin ajoneuvoihin, jotka 
on vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta. 
Tällaisia ovat moottoriajoneuvoista esimer-
kiksi tienpitoon tai sadontuottamiseen käytet-
tävät moottorityökoneet ja maastoajoneu-
voista muut kuin moottorikelkat. Moottorit-
tomista ajoneuvoista rekisteröintivelvollisuu-
den ulkopuolelle jäävät esimerkiksi polku-
pyörät sekä muuhun ajoneuvoon kuin autoon 
kytkettävät perävaunut ja hinattavat laitteet.  
Ajoneuvojen luokituksista säädetään ajoneu-
volain 2 luvussa. 

Ajoneuvoja koskevista vaatimuksista sää-
detään ajoneuvolaissa ja sen nojalla. Myös 
tieliikennelaissa (267/1981) ja sen nojalla 
annetuissa säännöksissä on ajoneuvon käyt-
töön liittyviä säännöksiä.  

Ennen vuotta 2002 ajoneuvojen teknisiin 
vaatimuksiin liittyvät säännökset olivat pää-
osin valtioneuvoston asetuksen tasoisissa 
säädöksissä. Tieliikennelaissa oli määrittely-
jen lisäksi vain joitakin asiaan liittyviä lain-
tasoisia säännöksiä.  

Uuden perustuslain voimaantulon jälkeen 
ajoneuvoja koskevia säännöksiä on laajasti 
kehitetty ottamalla säädösvalmistelussa 

huomioon myös EU:n säädöksissä tapahtunut 
kehitys. Ajoneuvolaki tuli voimaan vuoden 
2003 alusta. Lain valmistelun yhteydessä uu-
distettiin kokonaan tai vähäisemmässä mää-
rin muutettiin useita lakia alemmanasteisia 
säädöksiä. 

Ajoneuvolaki sisältää keskeisimmät sään-
nökset muun ohessa ajoneuvojen luokituk-
sesta, teknisistä vaatimuksista, hyväksyn-
nöistä, katsastuksesta, rekisteröinnistä, en-
nakkoilmoituksesta, teknisistä tienvarsitar-
kastuksista sekä ajoneuvon, osan ja erillisen 
teknisen yksikön käyttöoikeudesta, käytön 
estämisestä ja korjausvelvoitteesta samoin 
kuin ajoneuvon järjestelmän, osan ja erillisen 
teknisen yksikön asennuksesta ja korjaukses-
ta. Laki koskee laajasti myös muita ajoneu-
von osiin, järjestelmiin, erillisiin teknisiin 
yksiköihin ja varusteisiin liittyviä asioita.  

Tieliikennelaissa ovat keskeiset säännökset 
erityisesti liikennekäyttäytymisestä ja liiken-
teen ohjauksesta ajoneuvon käyttöä koskevat 
säännökset mukaan lukien. Ajoneuvon mitto-
ja, massoja ja kuormaamista koskevat perus-
säännökset ovat siten tieliikennelain 6 luvus-
sa. 

Ajoneuvon käytöstä säädetään lakia yksi-
tyiskohtaisemmin ajoneuvon käytöstä tiellä 
annetussa asetuksessa (1257/1992), jäljem-
pänä käyttöasetus. 

Ajoneuvon teknisiä vaatimuksia koskevat 
säännökset ovat pääosin liikenne- ja viestin-
täministeriön asetuksissa. Keskeisimmät 
säännökset ovat autojen ja perävaunujen ra-
kenteesta ja varusteista annetussa liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksessa (1248/2002, 
jäljempänä autoasetus), kaksi- ja kolmipyö-
räisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rantees-
ta ja varusteista annetussa liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksessa (1250/2002) se-
kä traktorien, moottorityökoneiden ja maas-
toajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hi-
nattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista 
annetussa liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksessa (274/2006). Nämä kolme säädös-
tä sisältävät pykälämuotoisten säännösten li-
säksi laajat taulukot, joissa viitataan kutakin 
vaatimuskohtaa, järjestelmää, osaa tai erillis-
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tä teknistä yksikköä koskevaan EU:n direk-
tiiviin ja E-sääntöön täydennettynä mahdolli-
sella viittauksella EU:n asetukseen. Näiden 
mainittujen kolmen säädöksen lisäksi ajo-
neuvojen teknisiä vaatimuksia on useissa 
muissa ministeriön asetuksen tasoissa sää-
döksissä kuten auton rakenteen muuttamises-
ta annetussa liikenneministeriön päätöksessä 
(779/1998), vaurioituneen ajoneuvon kun-
nostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta 
osista annetussa liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksessa (1258/2002), L-luokan ajo-
neuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttami-
sesta annetussa liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksessa (1078/2009), paineilmalla 
varustettujen autojen ja niiden perävaunujen 
jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittami-
sesta annetussa liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksessa (257/2009).  

Ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaami-
sesta ja kuorman kiinnittämisestä annetussa 
liikenneministeriön päätöksessä (940/1982) 
säädetään päätöksen nimen mukaisista asiois-
ta. Päätös sisältää sekä ajoneuvon teknisiä 
vaatimuksia että ajoneuvon käyttöä koskevia 
säännöksiä. Ajoneuvojen renkaista ja niiden 
nastoista säädetään ajoneuvojen renkaiden 
nastoista annetussa liikenne- ja viestintämi-
nisteriön asetuksessa (408/2003).  
 
1.1.2 Erikoiskuljetukset  

Ajoneuvojen mitoista, massoista ja kuor-
maamisesta säädetään tieliikennelain 6 lu-
vussa. Käyttöasetuksen 4, 4 a ja 6 luvussa on 
massoista, mitoista ja kuormaamisesta lakia 
yksityiskohtaisemmat säännökset. Ajoneuvo-
laissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä 
on puolestaan ajoneuvoja koskevat tekniset 
vaatimukset.  

Erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajo-
neuvoista säädetään ajoneuvolain 99 §:n 2 
momentin nojalla erikoiskuljetuksista ja eri-
koiskuljetusajonevoista annetussa liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksessa 
(786/2012). Asetus sisältää sekä ajoneuvon 
teknisiä vaatimuksia että ajoneuvon käyttöä 
koskevia säännöksiä. Tällaisia ovat säännök-
set erikoiskuljetusajoneuvon hyväksynnästä 
ja rakenteesta, erikoiskuljetuksen kuormauk-
sesta ja merkitsemisestä, varoitusauton käyt-
tämisestä, erikoiskuljetuksen varsinaisesta 

suorittamisesta sekä erikoiskuljetusluvalla 
sallituista mitoista ja massoista.  

Erikoiskuljetus on tiellä yleisesti sallitut 
mitat tai massat ylittävä kuljetus. Mittojen tai 
massojen ylitys voi muodostua kuorman kul-
jettamiseen tarkoitetusta kuormaamattomasta 
ajoneuvosta, kuljetettavasta kuormasta tai 
ajoneuvosta, jota ei ole tarkoitettu kuorman 
kuljettamiseen. Erikoiskuljetuslupa tarvitaan 
kuljetuksille, jotka ovat ylimassaisia tai ylit-
tävät tiellä erikoiskuljetuksille sallitut vapaat 
mitat. Erikoiskuljetuslupien myöntäminen on 
keskitetty Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskukselle.  

Vuosittain myönnetään 12 000–15 000 eri-
koiskuljetuslupaa. Suomessa erikoiskuljetuk-
sia kuljetetaan vuosittain lähes 400 000, jois-
ta kaksi kolmasosaa erikoiskuljetusluvilla ja 
kolmasosa erikoiskuljetuksille sallituissa va-
paissa mittarajoissa. 

Erikoiskuljetusten liikenteen ohjaajat var-
mistavat kuljetuksen sujuvan liikkumisen 
tiellä ja muiden tiellä liikkujien turvallisuu-
den. Liikenteen ohjaajista on säännöksiä tie-
liikennelain 3 luvussa.  
 
1.1.3 Liikenteen turvallisuusvirasto ja sen 
nykyiset määräystenantovaltuudet 

Vuoden 2010 alusta käynnisti toimintansa 
Liikenteen turvallisuusvirasto, josta sääde-
tään Liikenteen Turvallisuusvirastosta anne-
tussa laissa (863/2009). Virasto muodostet-
tiin liittämällä yhteen Ajo-
neuvohallintokeskus, Ilmailuhallinto, Meren-
kulkulaitoksen meriturvallisuustoimisto ja 
Rautatievirasto. Viraston toimialana on vas-
tata liikennejärjestelmän sääntely- ja valvon-
tatehtävistä, edistää liikenteen turvallisuutta 
ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä 
sekä tuottaa liikenteen viranomaispalveluja. 
Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 
2 §:n mukaan virasto huolehtii muun ohessa 
liikennejärjestelmän yleisestä turvallisuudes-
ta ja turvallisuuden kehittämisestä, rajoittaa 
liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja, 
huolehtii toimialaansa kuuluvista liikenne-
markkinoihin liittyvistä tehtävistä, antaa toi-
mialaansa kuuluvia oikeussääntöjä erikseen 
säädetyn toimivaltansa puitteissa ja osallistuu 
toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön.  
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Liikenteen turvallisuusvirastolle kuuluu 
kaikkiin neljään kuljetusmuotoon liittyviä 
tehtäviä. Ajoneuvolain mukaan Liikenteen 
turvallisuusvirasto on keskeinen toimija ajo-
neuvoihin liittyvissä asioissa. Virasto toimii 
muun ohessa tyyppihyväksyntäviranomaise-
na, myöntää erilaisia poikkeuslupia, hyväk-
syy alalla toimivat tutkimuslaitokset ja hy-
väksytyt asiantuntijat, myöntää katsastuslu-
vat ja valvoo katsastustoimipaikkoja sekä 
vastaa ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta. 
Virasto osallistuu laajasti myös ajoneuvoja 
koskevaan EU:n työskentelyyn ja muuhun 
kansainväliseen yhteistyöhön. 

Erityisesti ilmailun, merenkulun ja rautatie-
liikenteen osalta virasto hyväksyy laajassa 
määrin näihin kuljetusmuotoihin liittyviä 
määräyksiä ja ohjeita, jotka usein perustuvat 
kansainvälisiin sopimuksiin, suosituksiin ja 
EU:n lainsäädäntöön.  

Keskeisin ilmailun säädös on ilmailulaki 
(1194/2009), jossa tarkemmat vaatimukset 
on osoitettu annettaviksi pääosin Liikenteen 
turvallisuusviraston määräyksinä. Ilmailun 
tarkemmat vaatimukset perustuvat Kansain-
välisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) 
hyväksyttyihin maailmanlaajuisiin standar-
deihin ja suosituksiin sekä EU:n lainsäädän-
töön. Vaatimukset ovat yksityiskohtaisia ja 
liittyvät usein ilma-alusten ja lennonvarmis-
tuksen tekniikkaan, joista ei ole tarkoituk-
senmukaista säätää laintasoisesti. Ei myös-
kään ole katsottu olevan sääntelyn kohtee-
seen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn 
asiallinen merkitys edellytä, että sanottujen 
kansainvälisten normien ja suositusten täy-
täntöönpanosta säädettäisiin asetuksella. 
Sääntelyn kansainvälisen kehyksen johdosta 
viraston määräyksiin ei myöskään liity mer-
kittävää harkintavallan käyttöä. Ilmailulain 
nojalla annettuja määräyksiä on noin 150. 

Tärkeimmät lait, joiden nojalla Liikenteen 
turvallisuusvirasto antaa merenkulkuun ja 
veneilyyn liittyviä määräyksiä ovat laki aluk-
sen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta 
käytöstä (1686/2009), laki laivaväestä ja 
aluksen turvallisuusjohtamisesta 
(1687/2009), laivavarustelaki (1503/2011), 
laki eräiden alusten ja niitä palvelevien sata-
marakenteiden turvatoimista ja niiden val-
vonnasta (485/2004), luotsauslaki 
(940/2003), laki alusten jääluokista ja jään-

murtaja-avustuksesta (1121/2005), laki öl-
jysuojarahastosta (1406/2004), laki vaarallis-
ten aineiden kuljetuksesta (719/1994) ja vesi-
liikennelaki (463/1996). Määräykset ovat 
luonteeltaan yksityiskohtaisia ja koskevat 
alusten ja vesikulkuneuvojen tekniseen tur-
vallisuuteen tai laivaväen ja luotsien päte-
vyyteen ja koulutukseen tai erilaiseen rapor-
toimiseen ja käytännön menettelytapoihin 
liittyviä asioita, joista ei ole tarkoituksenmu-
kaista säätää laki- tai asetustasolla. Kyseisis-
sä laeissa on tarkoin määritellyt määräyk-
senantovaltuudet. Näiden määräysten lisäksi 
on olemassa joitakin niin sanottuja omaperäi-
siin asetuksiin perustuvia Merenkulkuhalli-
tuksen/Merenkulkulaitoksen määräyksiä, jot-
ka tullevat ennen pitkää kumoutumaan. Ny-
kyisin määräyksiä on yhteensä 41. 

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määrä-
yksiä sekä rautatielain (304/2011) että rauta-
tielain liikenneturvallisuustehtävistä annetun 
lain (1664/2009) nojalla. Erityisesti rautatie-
laissa annetaan virastolle laajat määräyk-
senantovaltuudet. Koska pääosa rautatiemää-
räyksistä on EU:n lainsäädäntöä täytäntöön-
panevaa sääntelyä, puhtaasti kansallisen 
sääntelyn määrä vähenee jatkuvasti määräys-
tasolla. Rautatiemääräykset ovat luonteeltaan 
yksityiskohtaisia rautatieinfrastruktuurin tai 
rautatiekaluston teknisiin edellytyksiin, lii-
kennöinnin turvallisuuteen, siitä raportoimi-
seen tai liikenneturvallisuustehtävissä toimi-
vien koulutusohjelmiin tai kelpoisuuteen liit-
tyviä.  

Tieliikenteeseen liittyvien Liikenteen tur-
vallisuusviraston määräysten antamista kos-
kevat valtuudet ovat vähäiset. Vuoden 2014 
alusta alkaen virasto on kuitenkin voinut an-
taa laajasti määräyksiä vaarallisten aineiden 
tie- ja rautatiekuljetukseen liittyvistä asioista. 

Liikenteen turvallisuusviraston valtuuksia 
antaa ajoneuvoja koskevia määräyksiä selos-
tetaan kappaleessa 1.1.4.  
 
1.1.4 Valtuussäännökset ajoneuvoja koskevi-
en asetusten ja määräysten antamiseen 

Ajoneuvolaissa on useita asetuksenantoval-
tuuksia valtioneuvostolle sekä liikenne- ja 
viestintäministeriölle. Valtioneuvostolle val-
tuuksia annetaan 46 pykälässä. Nämä valtuu-
det liittyvät useimmiten ajoneuvon tyyppihy-
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väksyntään, yksittäishyväksyntään, katsas-
tukseen, rekisteröintiin, teknisiin tien-
varsitarkastuksiin, markkinavalvontaan sekä 
ajoneuvon järjestelmän, osan ja erillisen tek-
nisen yksikön korjauslupaan.  

Liikenne- ja viestintäministeriölle annetaan 
ajoneuvolaissa säännösten antamisvaltuuksia 
kaikkiaan 20 pykälässä. Lain 7, 27, 29, 40 ja 
50 c §:ssä ovat valtuudet säätää eri ajoneuvo-
luokkiin kuuluvien ajoneuvojen teknisiin 
vaatimuksiin liittyvistä asioista ja eräistä 
muista ominaisuuksista, 10, 14, 17 ja 
19 §:ssä valtuudet säätää eräiden ajoneuvojen 
luokituksista, 20 ja 21 §:ssä valtuudet säätää 
eräiden erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajo-
neuvojen merkki- ja varoitusvalaisimista ja 
äänimerkinantolaitteista sekä 99 §:ssä val-
tuudet säätää tarvittaessa erikoiskuljetusajo-
neuvoista ja erikoiskuljetusten suorittamises-
ta sekä eräistä nastarenkaiden nastoihin liit-
tyvistä asioista. Lisäksi lain 32, 36, 48, 50 e, 
60 a, 62, 69 ja 78 §:ssä annetaan liikenne- ja 
viestintäministeriölle valtuudet säätää erinäi-
sistä muista asioista kuten tyyppihyväksyntä-
velvollisuutta koskevista poikkeuksista ja 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liit-
tyvistä asioista. Useat valtuussäännökset 
koskevat ajoneuvon lisäksi myös ajoneuvon 
osia, varusteita ja erillisiä teknisiä yksiköitä. 

Liikenne- ja viestintäministeriössä ajoneu-
vojen teknisiä vaatimuksia koskevia ministe-
riön asetuksen tasoisia säännöksiä valmiste-
levat muiden töidensä ohella pääasiassa insi-
nöörikoulutuksen saaneet henkilöt. Säännös-
ten valmistelu edellyttää hyvää ajoneuvotek-
nistä asiantuntemusta ja näitä säännöksiä 
koskevaan EU:n säädösvalmistelutyöhön 
osallistumista.  

Ajoneuvolaissa on annettu joitain valtuuk-
sia asetuksen antamiseen myös puolustusmi-
nisteriölle, sisäasiainministeriölle sekä sosi-
aali- ja terveysministeriölle. Näitä valtuuksia 
on lain 1, 20, 21, 64 ja 100 §:ssä. Valtuudet 
liittyvät näiden ministeriöiden toimialoihin.  

Nykyisin Liikenteen turvallisuusvirastolle 
on ajoneuvolain mukaan annettu vain vähäi-
sessä määrin valtuuksia antaa ajoneuvoihin 
liittyviä määräyksiä. Tällaisia valtuuksia on 
lain neljässä pykälässä. Lain 24 §:n mukaan 
virasto voi antaa määräyksiä museoajoneu-
voihin liittyvistä asioista, 45 §:n mukaan 
kansallisessa tyyppihyväksynnässä noudatet-

tavasta menettelystä, 48 §:n mukaan hyväk-
sytyn asiantuntijan toimintaan liittyvistä sel-
vityksistä ja 66 a §:n mukaan ajoneuvon re-
kisteröintiin liittyvistä asiakirjosta ja rekiste-
rikilvistä. Myös poliisihallitus voi lain 
100 §:n mukaan antaa määräyksiä, jotka liit-
tyvät poliisin tehtäviin. 

Tieliikennelain 87 §:ssä annetaan valtio-
neuvostolle valtuudet säätää ajoneuvon suu-
rimmista sallituista mitoista ja massoista, 
moottorikäyttöisen ajoneuvon kytkentämi-
toista ja muista kytkennän ehdoista sekä ajo-
neuvon kuormaamisesta. Samassa pykälässä 
annetaan liikenne- ja viestintäministeriölle 
valtuudet säätää eräistä ajoneuvon mittoja ja 
massoja koskevista poikkeuksista. Lisäksi 
lain 108 §:ssä annetaan liikenne- ja viestin-
täministeriölle valtuudet säätää muun ohessa 
tarvittaessa ajoneuvon kuormaamisesta ja 
kuormakoreista. Mainitun 108 §:n mukaan 
valtioneuvoston asetuksella säädetään kui-
tenkin talvi- ja nastarenkaiden käytöstä.  

Autoverolain (1482/1994) 3 §:n 1 momen-
tissa annetaan liikenne- ja viestintäministeri-
ölle valtuudet säätää ajoneuvosta vaihdettu-
jen osien prosenttiosuuksien laskennasta. 
  
1.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

mainen ja EU:n lainsäädäntö 

1.2.1 Yleistä 

Ajoneuvoja koskeva sääntely pohjautuu 
laajassa määrin EU:n lainsäädäntöön sekä 
kansainvälisiin sopimuksiin. Suurin osa 
Suomen kannalta tärkeistä ja merkittävistä 
ajoneuvoja koskevista päätöksistä tehdään 
EU:ssa ja Yhdistyneiden kansakuntien Eu-
roopan talouskomissiossa (UNECE). UNE-
CE:n päätehtävä on edistää eurooppalaista ta-
lousintegraatiota. Järjestöllä on yli 50 jäsen-
valtiota. Lisäksi toimintaan osallistuu yli 70 
kansainvälistä ammatti- ja muuta hallinnon 
ulkopuolista organisaatiota. UNECE:n sääte-
lytoiminnan yhtenä keskeisenä tavoitteena on 
sääntelyn maailmanlaajuinen harmonisointi 
turhien ajoneuvomuutosten, testien ja hyväk-
syntäprosessien karsimiseksi.   

EU pyrkii tehostamaan säädösvalmistelu-
aan. Tämä koskee myös ajoneuvoja koskevaa 
sääntelyä. Nykyisin painopiste sääntelyn 
valmistelussa on aiempaa enemmän UNE-
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CE:ssä Genevessä. EU:n tehtäväksi on mer-
kittävässä määrin jäänyt UNECE:n hyväk-
symien säännösten täytäntöönpano ja yhä 
enemmän myös suora soveltaminen viittaus-
tekniikalla. EU:ssa teknisiä säädöksiä eli po-
liittiselta merkitykseltään vähäisiä asioita 
valmistellaan tulevaisuudessa aiempaa 
enemmän suoraan asiantuntijatasolla. Lisäksi 
EU:n ajoneuvoja koskevat säädökset anne-
taan aikaisempaa useammin jäsenmaissa suo-
raan sovellettavina asetuksina, ei direktiivei-
nä. EU-asetukset edellyttävät vain vähäisessä 
määrin kansallista täytäntöönpanoa.  

Ajoneuvoja koskevien kotimaisten sään-
nösten liikkumavara kansainvälisten sään-
nösten ja määräysten täytäntöönpanossa on 
vähäistä. Kansallinen liikkumavara koostuu 
lähinnä direktiivien täytäntöönpanon suunnit-
telusta ja EU:n säännösten ulkopuolelle jää-
vien alueiden kattamisesta kansallisilla sään-
nöksillä.  

EU:n ajoneuvosääntelyn sisältöjä ja työn-
jakoa ohjaa varsin pitkälle autoteollisuuden 
näkökulma. Toimintatavoilla ajetaan autote-
ollisuuden maailmanlaajuista kilpailukykyä 
ja markkina-asemaa. Sisällöllisesti säännök-
sillä vaikutetaan merkittävästi asiakkaiden, 
ihmisten, elinkeinojen ja ympäristön etuihin. 
Ajoneuvoalan merkittävä muutosvoima on 
liikenneturvallisuuden parantaminen, mutta 
viime vuosina myös ilmastonmuutoksen tor-
juminen.  
 
1.2.2 Keskeinen ajoneuvoja koskeva EU-
sääntely 

EU:ssa uusien ajoneuvojen tekninen sään-
tely rakentuu kolmen tyyppihyväksyntöjä 
koskevan direktiivin varaa. Autojen ja niiden 
perävaunujen hyväksynnästä säädetään puit-
teiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneu-
voihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 
erillisten teknisten yksiköiden hyväksymisel-
le annetussa Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivissä 2007/46/EY, jäljempänä 
autojen ja perävaunujen puitedirektiivi. Ni-
mensä mukaisesti kaksi- ja kolmipyöräisten 
ajoneuvojen hyväksymisestä säädetään kak-
si- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 
92/61/ETY kumoamisesta annetussa Euroo-

pan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
(2002/24/EY), jäljempänä kaksi- ja kolmi-
pyöräisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntädi-
rektiivi. Maatalous- ja metsätraktoreiden, nii-
den perävaunujen ja vedettävien vaihdetta-
vissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoi-
hin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja eril-
listen yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä 
direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivissä (2003/37/EY), jäljempänä trakto-
reiden tyyppihyväksyntädirektiivi, säädetään 
direktiivin nimen mukaisista asioista.  

Autojen ja perävaunujen puitedirektiivissä 
luodaan yhdenmukaistetut puitteet uusien 
tiekäyttöön tarkoitettujen autojen ja niiden 
perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tar-
koitettujen järjestelmien, osien ja erillisten 
teknisten yksiköiden hyväksyntään. Tavoit-
teena on helpottaa ajoneuvojen rekisteröintiä, 
myyntiä ja käyttöönottoa.  

Autojen ja perävaunujen puitedirektiiviä on 
pitänyt soveltaa 29 päivästä huhtikuuta 2009. 
Direktiivi sisältää kuitenkin useita eri ajo-
neuvotyyppejä koskevia siirtymäaikoja. Di-
rektiivin liitteitä on muutettu EU:n asetuksil-
la.  

Autojen ja perävaunujen puitedirektiivin 
päätarkoituksena oli laajentaa EU:n tyyppi-
hyväksyntä koskemaan uusien henkilöauto-
jen lisäksi uusia raskaita ajoneuvoja kuten 
kuorma-autoja, linja-autoja ja perävaunuja 
sekä näihin ajoneuvoihin suunniteltuja ja ra-
kennettuja järjestelmiä, osia ja erillisiä tekni-
siä yksiköitä. Jotta sisämarkkinat hyödyntä-
vät myös pienten sarjojen ja monivaiheisesti 
rakennettavien ajoneuvojen valmistajia, 
tyyppihyväksyntäjärjestelmään sisällytettiin 
täsmällisemmin myös yksittäin hyväksyttävät 
ajoneuvot ja piensarjaiset ajoneuvot. Yksit-
täishyväksyttävien ajoneuvojen tekniset vaa-
timukset saavat vain perustellusta syystä poi-
keta tyyppihyväksyntävaatimuksista ja vaa-
timuksissa tulee pyrkiä vastaavaan tasoon 
tyyppihyväksyntävaatimusten kanssa. Koska 
ajoneuvon yksittäishyväksyntää koskevat 
vaatimukset ovat kansallisia, ajoneuvon yk-
sittäishyväksyntä on lähtökohtaisesti voimas-
sa vain hyväksynnän myöntäneessä jäsenval-
tiossa. Toisen jäsenvaltion on kuitenkin hy-
väksyttävä ajoneuvo, jos se täyttää tämän 
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valtion yksittäishyväksyntää koskevat tekni-
set vaatimukset. 

Sääntelyn parantamiseksi ja yksinkertais-
tamiseksi autojen ja perävaunujen puitedirek-
tiivissä luotiin puitteet viitata suoraan kan-
sainvälisiin standardeihin ja määräyksiin 
toistamatta niitä unionin säädöksissä. Direk-
tiivi sisältää yksityiskohtaisia vaatimuksia 
tuotannon laadunvalvonnan ja teknisen hy-
väksynnän suorittajien kelpoisuudesta. Ku-
luttajien valinnanmahdollisuuksien ja täysin 
kilpailtujen markkinoiden turvaamiseksi di-
rektiivissä vahvistetaan tarvittavat menettelyt 
tiedon saamiseksi ajoneuvon teknisistä yksi-
tyiskohdista varaosien valmistusta sekä huol-
to- ja korjauspalveluiden tuottamista varten.  

Autojen ja niiden perävaunujen puitedirek-
tiivin kehitys on teknisten vaatimusten osalta 
pitkällä tähtäimellä siirtymässä UNECE:n E-
sääntöjen soveltamiseen direktiivien sijasta 
pakollisina vaatimuksina. Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
661/2009 moottoriajoneuvojen, niiden perä-
vaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestel-
mien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden 
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihy-
väksyntävaatimuksista, jäljempänä autojen ja 
niiden perävaunujen yleinen turvallisuusase-
tus, kumosi 1.11.2012 alkaen tyyppihyväk-
synnässä käytettävistä autoja ja niiden perä-
vaunuja koskevista direktiiveistä 50 kappa-
letta ja korvasi ne asettamalla vastaavat E-
säännöt pakollisena jäsenmaissa noudatetta-
viksi.  

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen 
tyyppihyväksyntädirektiivin vaatimukset 
korvautuvat vuoden 2016 alusta uudella EU-
asetuksella 168/2013, jonka tekniset täytän-
töönpanosäädökset ovat komissiossa osittain 
vielä valmisteilla. Uusi tyyppihyväksyntää 
säätelevä asetus koskee EU-
tyyppihyväksynnän puitteita sekä viran-
omaisten tehtäviä ja menettelyitä, jotka sisäl-
löltään vastaavat pitkälti autojen tyyppihy-
väksynnän puitteita. Lisäksi uudet asetukset 
sisältävät säännökset markkinavalvonnan jär-
jestämisestä L-luokan ajoneuvojen osalta.  

Suurimpana erotuksena autojen tyyppihy-
väksyntään on, että kaikista uutta ajoneuvoa 
koskevista vaatimuksista L-luokan osalta 
säädetään 2016 alkaen jatkossa suoraan sito-
valla EU-asetuksella. EU-asetuksen voi-

maantulo edellyttää siten, että kansallisesta 
lainsäädännöstä poistetaan asetuksen kanssa 
päällekkäinen sääntely, joka perustuu nykyi-
seen L-luokan tyyppihyväksyntädirektiiviin. 
Jatkossa kansallista lainsäädäntöä jää jäljelle 
vain siltä osin kuin se koskee erikseen ase-
tuksessa jäsenvaltiolle jätettyä kansallista 
liikkumavaraa ja käytettyjä ajoneuvoja.  

Vastaava tyyppihyväksyntädirektiivin kor-
vaaminen EU-asetuksilla koskee vuoden 
2016 alusta myös traktoreita. Traktoreiden 
tyyppihyväksyntää koskeva uusi asetus 
167/2013 vastaa menettelyiden osalta L-
luokan asetusta. Tekniset toimeenpanosää-
dökset sisältävät traktoreiden osalta jatkossa 
nykyisten teknisiä vaatimuksia käsittelevien 
direktiivien lisäksi myös työturvallisuutta 
koskevia aiemmin erillisinä EU-säädöksinä 
sovellettuja erityisvaatimuksia.  

Edellä kuvattujen tyyppihyväksyntää kos-
kevien direktiivien lisäksi unionilla on toista-
sataa tyyppihyväksyntädirektiivien nojalla 
annettua erityisdirektiiviä tai niitä vastaavia 
EU-asetuksia. Nämä koskevat jotain ajoneu-
von vaatimusta, osaa, järjestelmää tai erillistä 
teknistä yksikköä. Tällaisia erityisdirektiivejä 
ja –asetuksia on annettu esimerkiksi päästöis-
tä, melutasosta ja pakojärjestelmästä, poltto-
nestesäiliöistä ja alleajosuojista, jarrulaiteis-
ta, turvavöiden kiinnityksestä, roiskesuojista, 
nopeudenrajoittimista ja polttoainejärjestel-
mästä ja renkaista. Näistä säädettäisiin jat-
kossa komission asetusmuotoisilla täytän-
töönpanosäädöksillä ja niissä aina mahdolli-
suuksien mukaan viittaamalla pakollisina so-
vellettaviin UNECE:n E-sääntöihin.  

Koska jatkossa nämä komission tekniset 
asetukset käytännössä korvaavat suurelta 
osin liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sen tasoisia vaatimuksia, on katsottu tarkoi-
tuksenmukaiseksi, että tässä vaiheessa ajo-
neuvolain norminannon siirron yhteydessä 
varaudutaan L-luokan ja traktoreiden uudis-
tuksen toimeenpanoon ja mahdollisiin tule-
viin asetuspäivityksiin siten, että eräitä kan-
sallisen sääntelyn antovaltuuksia siirretään 
Liikenteen turvallisuusvirastolle. Näin tekni-
nen asiantuntemus ja ajantasainen tieto ku-
hunkin ajoneuvoon sovellettavista vaatimuk-
sista olisivat saatavissa yhdestä viranomais-
lähteestä riippumatta siitä, onko vaatimus 
kansallinen normi vai suoraan ilman erillistä 
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täytäntöönpanoa sovellettava EU-asetus. 
Vaikka EU-asetuksia ei kansallisesti panna 
täytäntöön, Liikenteen turvallisuusvirastolla 
on ministeriötä paremmat käytännön mahdol-
lisuudet pitää yllä ajantasaista säädöstieto-
pankkia yritysten ja kuluttajien tarpeisiin 
esimerkiksi internetissä.  
 
1.2.3 Muu kansainvälinen sääntely 

Ajoneuvojen tekniset vaatimukset ovat 
Suomessa jo ennen EU:iin liittymistä pitkälti 
nojautuneet Yhdistyneiden kansakuntien Eu-
roopan talouskomission puitteissa vuonna 
1958 tehtyyn moottoriajoneuvojen varustei-
den ja osien hyväksymisehtojen yhdenmu-
kaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista 
tunnustamista koskevaan sopimukseen (SopS 
70/1976), jäljempänä Geneven v. 1958 sopi-
mus, sisältyneiden E-sääntöjen soveltamiseen 
sekä näiden E-sääntöjen kanssa samansisäl-
töisten rinnakkaisten EY:n direktiivien sovel-
tamiseen. Suomi liittyi Geneven v. 1958 so-
pimukseen vuonna 1976.  

EU:hun liittyminen ei tuonut olennaista 
muutosta YK:n E-sääntöjen soveltamiseen, 
sillä useimpien EY-direktiivien rinnalla yh-
teisössä edelleen hyväksytään direktiiviä vas-
taamaan samansisältöinen YK:n E-sääntö. 
Jatkossa YK:n E-sääntöjen käyttö direktiivi-
en ja EU-asetusten rinnalla tulee korvaamaan 
direktiivejä ja EU-asetuksia, koska EY liittyi 
vuonna 1997 E-sääntöjä sisältävään Geneven 
v. 1958 sopimukseen. Osana EU:n tavoitetta 
parantaa ja yksinkertaistaa norminantoa 
unioni kumosi vuonna 2009 annetulla auto-
jen ja niiden perävaunujen turvallisuusase-
tuksella 50 erityisdirektiiviä ja korvasi ne pa-
kollisina noudatettavilla vastaavilla YK:n E-
säännöillä ja EU-asetuksilla. YK:n E-
sääntöjä on tähän mennessä saatettu voimaan 
kaikkiaan 131 kappaletta.  

YK:n E-säännöt tyyppihyväksyntöineen 
kohdistuvat nykyisin vain ajoneuvojen varus-
teisiin, ominaisuuksiin ja osiin, kun taas 
EU:n säännöksiin kuuluu mukaan kokonai-
sen ajoneuvon tyyppihyväksyntää koskevat 
säännökset. Parhaillaan UNECE:n puitteissa 
on kuitenkin vireillä Geneven v. 1958 sopi-
muksen sisällön uudistaminen niin, että so-
pimukseen voisi osien tyyppihyväksyntävaa-
timusten lisäksi sisällyttää myös koko ajo-

neuvon tyyppihyväksyntävaatimuksen. So-
pimuksen sisällön uudistamisen kanssa sa-
manaikaisesti valmistellaan YK:n työryhmis-
sä E-sääntöehdotusta koko ajoneuvon tyyp-
pihyväksyntää koskevaksi E-säännöksi.  
 
1.3 Nykytilan arviointia 

Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikenne-
virasto käynnistivät toimintansa vuoden 2010 
alusta. Jo liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalan virastouudistuksen yhteydessä, 
mutta myös sen jälkeen on selvitetty ministe-
riön ja virastojen välistä työnjakoa.  

Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun 
lain mukaan viraston tehtävänä on muun 
ohessa huolehtia liikennejärjestelmän turval-
lisuudesta ja turvallisuuden kehittämisestä, 
huolehtia toimialaansa kuuluvista liikenne-
markkinoihin liittyvistä tehtävistä ja antaa 
toimialaansa koskevia oikeussääntöjä. Viras-
tolle on myös erityslainsäädännössä annettu 
runsaasti ajoneuvoihin liittyviä tehtäviä. Vi-
rasto on muun ohessa ajoneuvoliikennerekis-
terin rekisterinpitäjä, ajoneuvojen ja niiden 
osien järjestelmien ja erillisten teknisten yk-
siköiden tyyppihyväksyntäviranomainen ja 
markkinavalvontaviranomainen. Virasto hoi-
taa laajasti myös ajoneuvojen hyväksyntään, 
rekisteröintiin ja katsastuksiin liittyviä tehtä-
viä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy jo 
nykyisin lähes kaikki merenkulkuun sekä 
rautatie- ja ilmaliikenteeseen liittyvät teknis-
luontoiset määräykset. Tieliikenteen ja siten 
myös ajoneuvoihin liittyvien asioiden osalta 
viraston määräystenantovaltuudet ovat sen si-
jaan vähäiset, vaikka virastolla on runsaasti 
ajoneuvoihin liittyvää asiantuntijuutta.  

Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan virastouudistuksen jälkeisessä hank-
keessa selvitettiin erityisesti virastouudistuk-
sen vaikutuksia ministeriön liikennepolitii-
kan osaston tehtäviin. Perusajatuksena on ol-
lut, että ministeriön toimintaa kehitetään 
lainsäädäntöä koskevan ydintehtävän lisäksi 
strategia-, ohjaus- ja kehittämistyöhön. 
Hankkeissa on myös tarkasteltu virastojen ja 
ministeriön välistä työnjakoa kansainvälisis-
sä ja muissa EU-asioissa. Ajoneuvoihin liit-
tyvissä asioissa Liikenteen turvallisuusviras-
to jo osallistuu laajassa määrin alan EU:n ja 
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muuhun kansainväliseen yhteistyöhön sopi-
malla tehtävien hoitamisesta ministeriön 
kanssa. 

Euroopan unioniin liittymisen jälkeen ajo-
neuvosäännösten määrä ja kehitystahti ovat 
vuosien myötä huomattavasti lisääntyneet. 
Ajoneuvoalalle on tyypillistä, että sääntely 
on teknistä ja useissa tapauksissa hyvin yksi-
tyiskohtaista. Ajoneuvoalan kehitystahti on 
tekniikan kehityksen ja monipuolistumisen 
seurauksena nopeutunut, mikä on johtanut 
jatkuvaan säännösten päivitystarpeeseen. Ko-
timainen sääntely perustuu laajassa määrin 
EU:n sääntelyyn ja Geneven v. 58 sopimuk-
sen perusteella hyväksyttyihin E-sääntöihin. 
Näin ollen merkittävät ajoneuvojen teknisiä 
vaatimuksia koskevat päätökset tehdään laa-
jasti muualla kuin Suomessa.  

Säädöstenanto on Euroopan unionissa siir-
tymässä yhä vahvemmin pois kansallista 
voimaansaattamista edellyttävistä direktii-
veistä sellaisinaan sovellettaviin EU:n ase-
tuksiin ja niiden välityksellä noudattaviksi 
edellytettyihin hyvinkin pitkälle teknisiin yk-
sityiskohtiin meneviin E-sääntöihin. Tulevai-
suudessa ajoneuvojen teknisiin vaatimuksiin 
vaikuttaminen ja kansallisten erityistarpeiden 
huomioon ottaminen vaatimuksien sisältöihin 
tulee entistä enemmän siirtymään teknisten 
vaatimusten valmisteluvaiheeseen E-sääntöjä 
kehittävissä työryhmissä. Ajoneuvoteknisten 
EU-säädösten kehityssuunta direktiiveistä 
EU:n asetuksiin vähentää toisaalta EU:n 
säännösten kansallista täytäntöönpanotyötä, 
mutta lisää tarvetta panostaa vaikuttamiseen 
ajoneuvosäännösten valmisteluun kansainvä-
lisellä tasolla sekä EU:n asetuksista infor-
moimiseen ja ohjeistamiseen kansallisella ta-
solla. 

Nykyisin eri ajoneuvoluokkien tarkemmis-
ta teknisistä vaatimuksista säädetään ajoneu-
volain valtuuksin liikenne- ja viestintäminis-
teriön asetuksilla. Ajoneuvojen teknisten 
säännösten kehitystyön lisääntyminen EU:n 
ja YK:n E-sääntöjen puitteissa on viime vuo-
sina johtanut siihen, että monien ministeriön 
asetustasolla säädettyjen ajoneuvovaatimus-
ten valmistelukokouksiin osallistumista on 
delegoitu Liikenteen turvallisuusviraston asi-
antuntijoiden hoidettavaksi.  

Ajoneuvovaatimusten nopeutuneen kehi-
tystahdin ja sen myötä lisääntyneen säädös-

päivitystyön seurauksena monet ministeriön 
asetustasolla säädetyt ajoneuvovaatimukset 
ovat jääneet jälkeen kansainvälisten säännös-
ten kehityksestä.  

Ministeriön ja virastojen tehtävänjakoa 
koskevissa hankkeissa päädyttiin siihen, että 
ajoneuvoja koskevien teknisten vaatimusten 
osalta ministeriön asetuksenantovaltuuksia 
tulee siirtää viraston eli nykyisin Liikenteen 
turvallisuusviraston määräystenantovaltuuk-
siksi.   

Erikoiskuljetuksia koskeva sääntely perus-
tuu ministeriön asetukseen. Koska erikois-
kuljetus saattaa edellyttää viranomaisen lu-
paa, on perusteltua ottaa erikoiskuljetuksia 
koskevat perussäännökset lain tasolle.  
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet  

Esityksen keskeisenä tavoitteena on uudis-
taa ja selkeyttää ajoneuvoja koskevien sään-
nösten ja määräysten antoa ja samalla siirtää 
muiden ajoneuvojen kuin autojen ja niiden 
perävaunujen pitkälle yksityiskohtiin mene-
vien teknisten vaatimusten norminantoval-
tuudet Liikenteen turvallisuusvirastolle.  

Norminantovaltuuksien siirtämisessä Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle lähtökohtana 
on ollut muodostaa virastolle siirrettäviksi 
normeiksi sääntelykohteiden kokonaisuuksia, 
jotta säännösten ja määräysten valmistelussa 
ja päivittämisessä vältyttäisiin päällekkäises-
tä työstä ministeriön ja viraston kesken. Tällä 
pyritään selkeyttämään ajoneuvoja koskeviin 
vaatimuksiin liittyvää tehtävänjakoa ministe-
riön ja Liikenteen turvallisuusviraston kesken 
ja tehostamaan liikenne- ja viestintäministe-
riön toimialan säädösvalmistelua. 

Norminannon siirrolla Liikenteen turvalli-
suusvirastolle on tavoitteena varmistaa mi-
nisteriön resurssien oikea kohdentaminen 
ministeriön ydintehtäviin ja Liikenteen tur-
vallisuusviraston ajoneuvoalan asiantunti-
juutta hyödyntäen tehostaa ajoneuvojen tek-
nispainotteisten vaatimusten kehittämistä ja 
ajoneuvosäännösten kansainvälisen kehityk-
sen seuraamista. Liikenne- ja viestintäminis-
teriö keskittyisi jatkossa entistä enemmän 
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lainsäädäntötyöhön, kehittämistyöhön ja kan-
sainväliseen vaikuttamiseen. 

Lisäksi ajoneuvoteknisten säädösten nor-
minantojaon selventämiseksi tavoitteena on 
tarkistaa ajoneuvolakia niin, että lain tasolla 
säädettäisiin kaikkia ajoneuvoja, niiden osia 
ja ominaisuuksia koskevat keskeisimmät vaa-
timukset.   
 
2.2 Keskeiset ehdotukset  

2.2.1 Ajoneuvojen teknisen norminantojaon 
uudistaminen  

Ajoneuvolain ja tieliikennelain valtuus-
säännöksiä muutettaisiin niin, että niiden 
ajoneuvovaatimusten, jotka ovat teknispai-
notteisia, määräystenantovaltuudet annettai-
siin liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
senantovaltuuksien sijasta Liikenteen turval-
lisuusvirastolle. 

Liikenteen turvallisuusviraston määräyksil-
lä asetettaisiin jatkossa yksityiskohtaiset tek-
niset vaatimukset koskien polkupyöriä ja 
vastaavia muita moottorittomia ajoneuvoja, 
L-luokan (moottoripyöriä ja mopoja) ja T-
luokan (traktoreita) ajoneuvoja, liikennetrak-
toreita, moottorityökoneita sekä näihin ajo-
neuvoluokkiin kuuluvien ajoneuvojen perä-
vaunuja.  

Autojen ja niiden perävaunujen teknisten 
vaatimusten säädöstenantovaltuuksiin ei ajo-
neuvolaissa tehtäisi olennaisia muutoksia. 
Ajoneuvojen teknisten vaatimusten nor-
minantosiirtoa on tarkoitus toteuttaa vaiheit-
tain. Nyt ehdotetussa ensivaiheessa näitä kul-
jetustaloudelle ja kotimaan tieliikenteelle 
keskeisimpiä ajoneuvoluokkia koskevien 
teknisten vaatimusten säännöstenantovaltuu-
det jäisivät entiselleen, joten lakia alempias-
teiset vaatimukset annettaisiin pääosin nykyi-
seen tapaan liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksella. Kuitenkin myös autojen ja niiden 
perävaunujen muutoksia koskevat vaatimuk-
set asetettaisiin Liikenteen turvallisuusviras-
ton määräyksin.  

Liikenteen turvallisuusviraston määräysta-
solla annettaviksi siirrettäisiin nykyisin mi-
nisteriön asetustasolla lähinnä kansallista so-
veltamistarvetta varten säädetyt teknispainot-
teiset vaatimukset koskien renkaiden nastoja, 
raskaan kaluston paineilmajarrujärjestelmiä, 

kuormatiloja ja kuormansidontavälineitä, eri-
koiskuljetusajoneuvoja sekä ajoneuvojen ra-
kenteen muuttamista. Näitä kohteita koskevat 
liikenne- ja viestintäministeriön asetukset 
korvattaisiin jatkossa Liikenteen turvalli-
suusviraston sisällöltään päivitettyinä annet-
tavilla määräyksillä. 

Ajoneuvolaissa ehdotetaan nimettäväksi 
Liikenteen turvallisuusvirasto renkaiden 
merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja 
muiden keskeisten ominaisuuksien osalta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1222/2009 12 artiklassa 
tarkoitetuksi viranomaiseksi.  
 
2.2.2 Muutokset ajoneuvovaatimuksiin 

Ajoneuvolain kieltoa muuttaa ajoneuvo sel-
laiseksi, että se ei enää täytä sitä koskevia 
vaatimuksia tarkennettaisiin. Ajoneuvon iän 
ja luonnollisen kulumisen vuoksi ajoneuvosta 
turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuva riski ei saisi lisääntyä vähäistä 
enempää.  

Moottorityökoneen määritelmää laajennet-
taisiin kattamaan myös maa-aineksen ajoon 
työmailla käytettävät niin sanotut dumpperit. 
Muutos mahdollistaisi hyväksyä rekisteriin 
moottorityökoneina dumpperit, jotka pää-
sääntöisesti ylittävät tielle yleisesti sallitut 
mitat, jolloin tällaista moottorityökonetta 
voisi kuormaamattomana siirtää työmaalta 
toiselle ja huoltoon ajamalla nykyisin tarvit-
tavan perävaunulla siirron sijasta.  

Ajoneuvolakia täydennettäisiin erikoiskul-
jetusajoneuvon, tullin käytössä olevan ajo-
neuvon ja moottorittomaksi ajoneuvoksi kat-
sottavan eläimen vetämän ajoneuvon määri-
telmillä. Lisäksi tehtäisiin vähäisiä tarkistuk-
sia nykyisiin ajoneuvomääritelmiin.  

Ajoneuvolakiin lisättäisiin yleisvaatimuk-
set erikoiskuljetuksessa käytettävälle ajoneu-
volle ja ajoneuvoyhdistelmälle. Vastaavasti 
tieliikennelakiin lisättäisiin erikoiskuljetuk-
sen määritelmä ja erikoiskuljetuksissa sallit-
tavat laintasoiset poikkeussäännökset yleisis-
tä liikennesäännöistä, ajoneuvojen mitoista, 
massoista ja kuormaamisesta, erikoiskulje-
tukseen tarvittavasta luvasta, säännösten, 
määräysten tai erikoiskuljetusluvan vastaisen 
erikoiskuljetuksen keskeyttämisestä sekä 
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yleiset säännökset erikoiskuljetusten suorit-
tamisesta.  

Ajoneuvolain yleisvaatimusta ajoneuvojen 
haitallisten päästöjen ja energiakulutuksen 
sekä muiden ympäristövaikutusten rajoitta-
misesta ehdotetaan laajennettavaksi koske-
maan yleisesti energia- ja ympäristövaikutus-
ten rajoittamista. Muutos täydentäisi ajoneu-
vojen päästövaatimusten valtuuksia ja mah-
dollistaisi vaatia ajoneuvojen pitämisen kai-
kilta kohteiltaan ja ominaisuuksiltaan sellai-
sena, ettei ajoneuvo tarpeettomasti aiheuta 
riskiä terveydelle ja ympäristölle.  

Kaikkia ajoneuvoja koskevia yleisiä, raken-
teisiin, hallintalaitteisiin ja varusteisiin koh-
distuvia vaatimuksia, joilla pyritään varmis-
tamaan ajoneuvojen turvallinen käyttäminen 
liikenteessä, täydennettiin yleisvaatimuksilla 
riittävästä maavarasta, ohjattavuudesta, kaar-
reajo- ja jarrutusominaisuuksista, kääntyvyy-
destä, kuormatilan turvallisuudesta ja mah-
dollisen kytkentälaitteen varmatoimivuudes-
ta. Lisäksi nykykäytäntöä vastaavaksi ehdo-
tetaan täsmennettäväksi varoituskolmion 
vaatimusta niin, ettei varoituskolmiota tarvit-
se olla luokitellussa käytettävältä massaltaan 
enintään 750 kg:n hinattavassa ajoneuvossa, 
jonka vetoautossa on varoituskolmio. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset  

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia, sillä ehdotetut muutokset koh-
distuvat lähinnä liikennehallinnon sisäiseen 
tehtäväjakoon. Liikenne- ja viestintäministe-
riöltä tämän myötä siirtyvät tehtävät voidaan 
hoitaa Liikenteen turvallisuusvirastossa vä-
häisin tehtäväjärjestelyin, joskin alkuvaihees-
sa ehdotetut uudet tehtävät edellyttävät viras-
tossa erityistä panostamista muun ohessa 
henkilöstön koulutukseen sekä norminannon 
että kansainvälisen sääntelytoiminnan tehtä-
vien koordinointiin. Kertaluonteisten, muu-
tokseen liittyvien kustannusten on arvioitu 
olevan noin 50 000 euroa. Kustannukset on 
tarkoitus hoitaa Liikenteen turvallisuusviras-
ton menokehyksen puitteissa määrärahoja 
uudelleen kohdentamalla ja käyttämällä hy-
väksi tuottavuustavoitteiden saavuttamisesta 
syntyviä säästöjä. 

Pidemmällä aikavälillä nyt esitetyt nor-
minantovaltuudet Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle edesauttavat tieliikenteen sektorilla 
tapahtuvan sääntelyn ja neuvonnan tehosta-
mispyrkimyksiä. Voidaan arvioida, että par-
haiten viraston yhteisiä toimintamalleja voi-
daan hyödyntää silloin, kun myös tieliiken-
teen osalta norminantovaltuuksista säädetään 
samalla tavalla kuin mitä säädetään viraston 
vastuualueella muiden liikennemuotojen 
osalta.  

Sillä seikalla että tieliikenteen ajoneuvoja 
koskevista aiemmin liikenne- ja viestintämi-
nisteriön asetuksilla annetuista teknisluontei-
sista vaatimuksista säänneltäisiin jatkossa 
joiltain osin Liikenteen turvallisuusviraston 
määräyksillä, ei ole vaikutuksia kotitalouk-
siin tai yrityksiin. Velvoittavista määräyksis-
tä tiedottamiseen tai jakelukanavien järjeste-
lyihin ei tässä yhteydessä liittyisi mainittavia 
lisäkustannuksia, sillä määräykset julkaistai-
siin totutulla tavalla kaikille avoimessa Fin-
lex-verkkopalvelussa ja tämän lisäksi ne oli-
sivat saatavissa Liikenteen turvallisuusviras-
ton internetsivuilta.  

Ajoneuvolain 79 §:n uudessa 3 momentissa 
Liikenteen turvallisuusvirasto on ehdotettu 
vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksella (EY) N:o 1222/2009 määrä-
tystä uudesta markkinavalvonnan tehtävästä, 
joka on käynnistynyt vuoden 2012 aikana. 
Kyse on valvonnasta, jota on tehtävä sen 
varmistamiseksi, että renkaiden polttoaineta-
loudellisuudesta ja muista keskeisistä omi-
naisuuksista kuluttajan ostovalinnan tueksi 
määrätyt merkinnät perustuvat asianmukai-
siin testaustuloksiin. Markkinavalvontatehtä-
vän edellyttämä resurssitarve voidaan kattaa 
viraston vastuulla olevan muun valvonnan 
nykyisiä henkilöresursseja uudelleen kohden-
taen. Rengasmerkintöjen markkina-
valvontaan kuuluvista renkaiden testauksista 
arvioidaan aiheutuvan virastolle vuosittain 
suuruusluokaltaan 20 000 €:n kustannukset. 
Tämän lisäksi edellä tarkoitettujen rengas-
merkintöjen käyttöönottoon liittyy vähäisiä 
kustannuseriä työ- ja elinkeinoministeriön 
vastuualueella järjestettäessä renkaiden polt-
toainetaloudellisuutta edistävää neuvontaa. 
Nämä kustannukset hoidetaan viraston me-
nokehyksen puitteissa määräahoja uudelleen 
kohdentamalla.  
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3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Lakiehdotuksen mukaan nykyisin liikenne- 
ja viestintäministeriölle kuuluvia asetuk-
senantovaltuuksia muutettaisiin Liikenteen 
turvallisuusviraston määräystenantovaltuuk-
siksi. Jatkossa Liikenteen turvallisuusvirasto 
antaisi määräykset erityisesti traktoreita ja L-
luokan ajoneuvoja koskevista teknisistä vaa-
timuksista. Samalla virastolle siirtyisi käy-
tännössä pitkälle näihin ajoneuvoihin liittyvä 
sidosryhmätyö sekä EU- ja muu kansainväli-
nen vaikuttaminen. 

Liikenne- ja viestintäministeriössä keski-
tyttäisiin jatkossa nykyistä enemmän lainsää-
däntöä koskevaan ydintehtävään sekä strate-
gia-, ohjaus ja kehittämistyöhön. Liikenteen 
turvallisuusvirastolle siirtyisi ajoneuvoja 
koskeva teknisluontoinen määräystenanto. 
Liikenteen turvallisuusviraston määräyste-
nantotyössä on kyse lähinnä ajoneuvoja kos-
kevaa erityistä asiantuntijuutta edellyttävästä 
operatiivisesta työstä, joka sopii luonteeltaan 
hyvin virastolle. 

Esityksen hyväksymisestä seuraisi liiken-
ne- ja viestintäministeriössä vähäisessä mää-
rin muutoksia yksittäisten virkamiesten teh-
täviin.  
 
4  Asian valmiste lu 

4.1 Yleistä 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriössä. Liikenteen turvallisuusviras-
toa on kuultu useita kertoja esitystä valmis-
teltaessa ja se on muutoinkin osallistunut esi-
tyksen valmisteluun. 

Liikenne- ja viestintäministeriön sekä lii-
kennehallinnon tehtäväjakoa on selvitetty 
useiden hankkeiden yhteydessä kuten viras-
touudistuksen yhteydessä, mutta myös sen 
jälkeen. Virastouudistuksen vaikutuksia sel-
vittäneessä hankkeessa keväällä 2010 päädyt-
tiin siihen, että ajoneuvoteknistä norminantoa 
tulee siirtää Liikenteen turvallisuusvirastolle. 
Tässä esityksessä tehdyt muutokset vastaavat 
pitkälti tuossa hankkeessa tehtyjä ehdotuksia. 

Ajoneuvolakiluonnos notifioitiin ennakolta 
Euroopan komissiolle, koska ehdotus sisältää 

ajoneuvoja koskevia teknisiä vaatimuksia. 
Komissiolla ei ollut lakiluonnoksesta huo-
mautettavaa. 
 
4.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Lausunto pyydettiin valtiovarainministeri-
öltä, oikeusministeriöltä, sosiaali- ja terve-
ysministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöl-
tä, sisäasiainministeriöltä, puolustusministe-
riöltä, ympäristöministeriöltä, Liikenteen 
turvallisuusvirastolta, Liikennevirastolta, Po-
liisihallitukselta, Tullilta, Rajavartiolaitoksel-
ta, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselta, Elinkeinoelämän Keskus-
liitto ry:ltä, Teknologiateollisuus ry:ltä, Au-
toliitto ry:ltä, Autoalan ja Korjaamoiden Liit-
to ry:ltä, Yksityisten Katsastustoimipaikko-
jen Liitto ry:ltä, A-Katsastus Oy:ltä sekä 
useilta muilta ajoneuvoalan ja liikenteen etu-
järjestöiltä.  

Saaduissa lausunnoissa ei vastustettu esitet-
tyä norminannon valtuuksien siirtoa liikenne- 
ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvalli-
suusvirastolle. 

Oikeusministeriö teki lausunnossaan useita 
muutosehdotuksia lakiluonnoksiin. Ne kos-
kivat eräiden säännösten ottamista lain tasol-
le, säännösten ja määräysten antovaltuuksia, 
rangaistuspykälää, muutoksenhakua sekä 
eräitä säädösteknisiä asioita. Oikeusministe-
riön esitysten vuoksi lakiehdotuksia on täy-
dennetty ja muutoin muutettu. Sisäasiainmi-
nisteriö, ympäristöministeriö ja puolustusmi-
nisteriö ehdottivat lausunnoissaan jotakin 
muutoksia, jotka otettiin mahdollisuuksien 
mukaan huomioon esitystä viimeisteltäessä. 
Valtiovarainministeriöllä sekä sosiaali- ja 
terveysministeriöllä ei ollut huomautettavaa 
lakiluonnosten sisällöistä. 

Muut lausunnonantajat tekivät eräitä lisäys- 
ja muutosehdotuksia, jotka koskivat pääosin 
muita kuin norminantovaltuuksia. Koska hal-
lituksen esityksen tarkoituksena oli nor-
minantovaltuuksien muuttaminen, muita kuin 
siihen liittyviä muutoksia otettiin lakiehdo-
tuksiin lausuntojen perusteella huomioon 
vain vähäisessä määrin. Osa ehdotuksista oli 
lisäksi sellaisia, että niitä on syytä tarkastella 
tieliikennelain kokonaisuudistusta koskevan 
hankkeen yhteydessä.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Ajoneuvolaki 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 5 momenttia 
muutettaisiin. Voimassaolevan 5 momentin 
mukaan puolustusministeriön asetuksella 
voidaan säätää, ettei kaikkia ajoneuvolain ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä sovelleta so-
tilasajoneuvoihin, jos se on ajoneuvon erityi-
sen käyttötarkoituksen tai rakenteen johdosta 
tarpeen. Muuten ajoneuvolakia ja sen nojalla 
annettuja säännöksiä sovelletaan myös soti-
lasajoneuvoihin. Erityisesti sotilastarkoituk-
siin käytettäviä ajoneuvoja ovat muun muas-
sa panssaroidut ja tela-ajoneuvot sekä muut 
ajoneuvot, joista puolustusvoimilla on eri-
tyisosaamista. Puolustushallinnon poik-
keamismahdollisuudet liittyvät sotilaalliseen 
toimintaan. 

Pääosa puolustusvoimien käytössä olevista 
ajoneuvoista on rakenteeltaan tavanomaisia 
ja niihin sovellettaisiin edelleen ajoneuvola-
kia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja 
määräyksiä mukaan lukien liikenteeseen hy-
väksymisen edellytykset. Yleisten säännösten 
soveltamisalan osalta nykytila olisi tarkoitus 
säilyttää. 

Pykälän 5 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi niin, että puolustusministeriön asetuk-
sella voitaisiin säätää poikkeuksia ajoneuvo-
laista ja sen nojalla annetuista säännöksistä. 
Poikkeukset liittyvät sotilasajoneuvojen käyt-
tötarkoitukseen ja sotilasajoneuvoilta edelly-
tettäviin teknisiin ominaisuuksiin. Poikkeuk-
set koskisivat muun muassa ajoneuvojen 
luokitusta ja tyyppihyväksyntäviranomaista. 
Ensin mainitut poikkeukset koskisivat esi-
merkiksi erikoisajoneuvoja, panssariajoneu-
voja, sotilasperävaunuja ja hinattavia sotilas-
laitteita. Jälkimmäisessä puolustusvoimien 
erityisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä vaa-
tii kyseisiä ajoneuvoja koskevaa erityisosaa-
mista.  

Voimassa olevan lain perusteella puolus-
tusministeriön asetuksella säädetään, ettei 
tiettyjä ajoneuvolain säännöksiä ole tarvinnut 
noudattaa puolustusvoimissa. Tältä osin val-
tuus koskisi samoja laintasoisia asioita eikä 
tältä osin asetuksenantovaltuutta ole tarkoitus 
laajentaa koskemaan uusia asiakokonaisuuk-
sia. Puolustusministeriön asetuksenantoval-
tuutta selkeytettäisiin nykyisestä. 

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi pääesikunnalle mahdollisuus antaa Lii-
kenteen turvallisuusviraston määräyksistä 
poikkeavia määräyksiä, jos se on tarpeen so-
tilasajoneuvon erityisen käyttötarkoituksen 
tai rakenteen johdosta. Poikkeukset liittyisi-
vät sotilasajoneuvojen käyttötarkoitukseen ja 
sotilasajoneuvoilta edellytettäviin teknisiin 
ominaisuuksiin. Liikenteen turvallisuusviras-
ton määräyksistä poikkeavat määräykset 
koskisivat esimerkiksi nastamääräyksiä 
maastokäyttöön tarkoitetuissa ajoneuvoissa, 
renkaisiin liittyen ajonaikaista paineensäätöä 
sekä puhkeamisen varalta tarvittavia erityisiä 
menetelmiä ja ajoneuvoissa olevia erityisiä 
sotilasvalaisimia. Määräyksien antaminen 
pääesikunnan määräyksenä tehostaisi puolus-
tushallinnon norminantotoimia, sillä teknis-
luonteiset poikkeukset voitaisiin jättää vas-
taisuudessa pääesikunnan antamien määräys-
ten varaan. Mahdollisuus antaa poikkeavia 
määräyksiä olisi aina vain niistä määräyksis-
tä ja siinä laajuudessa kuin Liikenteen turval-
lisuusvirastolla on mahdollisuus antaa mää-
räyksiä. 

Teknisluonteisia poikkeuksia laajemmista 
poikkeuksista ajoneuvolakiin tai sen nojalla 
annettuihin säännöksiin säädettäisiin puolus-
tusministeriön asetuksella.  

4 §. Ajoneuvon yleiset turvallisuusvaati-
mukset. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin. 
Lakiehdotuksen mukaan Liikenteen turvalli-
suusvirasto voisi jatkossa antaa ajoneuvoja 
koskevia määräyksiä nykyistä enemmän, jo-
ten ajoneuvon olisi oltava säännösten lisäksi 
myös annettavien määräysten mukainen.  
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Määräystenantovaltuuksiin liittyen tulee 
laissa olevien perussäännösten kattaa kaikki 
keskeiset vaatimukset, joista Liikenteen tur-
vallisuusvirasto voisi jatkossa antaa määrä-
yksiä. Tämän johdosta lisättäisiin ajoneuvon 
ominaisuuksiin, joista ei saa aiheutua vaaraa, 
myös ajoneuvon valmistuksessa käytetyt ma-
teriaalit. Vaara voi liittyä materiaalin palo-
ominaisuuksiin, käyttäytymiseen törmäysti-
lanteessa tai edellytyksiin, joita asetetaan ma-
teriaalin muokkaukselle kuten hitsaukselle.  

6 §. Ajoneuvon, järjestelmän, osan ja eril-
lisen teknisen yksikön hyväksyminen liiken-
teeseen. Pykälän otsikkoa sekä 1–3 moment-
tia muutettaisiin.  

Pykälän 1 momenttiin otettaisiin perus-
säännös hyväksynnän hakijan velvollisuudes-
ta esittää ajoneuvon hyväksynnässä tarvitta-
vat asiakirjat ja muut selvitykset. Tarvittavil-
la asiakirjoilla ja selvityksillä tarkoitettaisiin 
säännöksissä ja määräyksissä edellytettyjä 
asiakirjoja ja selvityksiä. 

Säädösrakenteen uudistamisen yhteydessä 
täsmennettäisiin otsikon sana ”hyväksyntä” 
tarkoittamaan konkreettista hyväksyntäme-
nettelyä, minkä vuoksi termi muutettaisiin 
laajemmin ”hyväksymiseksi”. Lakiehdotuk-
sen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto 
voisi jatkossa antaa ajoneuvoihin liittyviä 
määräyksiä nykyistä enemmän, joten sään-
nösten rinnalla 2 ja 3 momentissa mainittai-
siin myös määräykset.  

7 §. Ajoneuvon muuttaminen, rakentaminen 
ja korjaaminen. Pykälän otsikkoa muutettai-
siin ja 1 momentin alkuosasta tehtäisiin muu-
tettuna uusi 1 momentti. Ajoneuvon identi-
teetin määräytymiseen liittyvä 1 momentin 
jälkimmäinen osa siirrettäisiin uuteen 
7 a §:ään. Nykyistä 2 momenttia muutettai-
siin siten, että jatkossa tarkempia määräyksiä 
annettaisiin Liikenteen turvallisuusviraston 
määräyksellä. 

Pykälä muodostaa perussäännökset ajo-
neuvon korjaamista, rakentamista ja muutta-
mista koskeville tarkemmille säännöksille ja 
määräyksille. Otsikosta poistettaisiin viittaus 
vaurioituneeseen ajoneuvoon, sillä muutokset 
ja korjaaminen eivät edellytä erityistä vaurio-
ta. Korjaustarve voi syntyä myös ajoneuvon 
ja sen osien yleisestä kulumisesta.  

Lähtökohtana ajoneuvon muuttamiselle ja 
korjaamiselle olisi 1 momentissa oleva vaa-

timus siitä, että ajoneuvo säilyy vähintään 
sen ensimmäisenä käyttöönottoajankohtana 
voimassa olleiden vaatimusten mukaisena. 
Myös tätä uudemmat vaatimukset saisi siten 
täyttää. Ajoneuvon omistaja haluaa soveltaa 
uudempia vaatimuksia yleensä lähinnä tapa-
uksissa, joissa uudempi säännös on aiempaa 
väljempi tai teknisesti tarkoituksenmukai-
sempi. Ajoneuvosta ei kuitenkaan saisi pois-
taa mitään siihen alkuperäisenä kuulunutta 
pakollista turvallisuuteen tai ympäristöomi-
naisuuksiin liittyvää osaa tai heikentää näi-
den toimintakykyä merkittävästi. Ajoneu-
voon saisi asentaa sen erityiskäytön edellyt-
tämät lisälaitteet, kunhan ne vastaavat ajo-
neuvon alkuperäisten turvallisuusvaatimusten 
tasoa tai eivät ole näiden vaatimusten kanssa 
ristiriidassa. Tällaisia lisälaitteita voisivat ol-
la ainakin ajoneuvon käyttötarkoitukseen tai 
ajoneuvon käyttäjän ominaisuuksiin liittyvät 
lisälaitteet, kuten kiinteistönhuollossa tarvit-
tavat tai vammaisen käyttämät laitteet. Ajo-
neuvon saisi siten halutessaan muuttaa ajo-
neuvon käyttöönottoajankohtaa uudempien 
vaatimusten mukaiseksi joko osittain tai ko-
konaan.  

Vaatimuksissa ja niiden vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamisessa huomioon otettai-
siin kuitenkin ajoneuvon ikä ja luontainen 
kuluminen. Ajoneuvon ei tarvitse olla uu-
denveroinen, mutta luontainen kuluminenkin 
sallittaisiin vain tiettyyn rajaan asti. Tällöin 
voitaisiin arvioida riskin esimerkiksi ympä-
ristölle ylittyvän siten, että korjausvelvoite 
on perusteltu. Esimerkiksi pakoputken tai ka-
talysaattorin toimintakyky voi heiketä eli 
muuntua ilman erityisiä aktiivisia toimenpi-
teitä ja tälle tulisi voida asettaa raja-arvoja, 
joiden ylittyessä muuntuminen ei olisi enää 
hyväksyttävää. Tämä koskisi erityisesti sel-
laisia ajoneuvoja, joilla tätä kulumista ei seu-
rata määräaikaiskatsastuksessa. Vastaava iän 
myötä seuraava kuluminen huomioidaan 
myös ajoneuvoon asennettavien varaosien 
osalta, jolloin myös käytettyjä varaosia voi-
daan käyttää esim. kolarikorjauksissa. Jos 
ajoneuvoon tehdään sen päästöihin vaikutta-
via muutoksia, kuten moottorin tai käytettä-
vän polttoaineen vaihto, sovellettavissa vaa-
timuksissa tulee huomioitavaksi ajoneuvon 
käyttöönottoajankohtana sovellettujen pääs-
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tövaatimusten lisäksi ikään liittyvä tavan-
omainen kuluminen. 

Liikenteen turvallisuusviraston määräyste-
nantovaltuuteen sisältyisi 2 momentin mu-
kaan valtuus antaa tarkempia määräyksiä 
ajoneuvon korjaamisen, kunnostamisen ja 
rakenteen muuttamisen teknisistä vaatimuk-
sista. Tämä tarkoittaisi teknistä toteuttamista 
ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista käy-
tännön tasolla koskevia tarkempia määräyk-
siä. Näihin voisi sisältyä myös käytännön to-
teuttamiseen sekä tarkoituksenmukaisuus-
syistä määräyksellä annettuja vähäisiä poik-
keuksia ja vaihtoehtoisia vaatimuksia muu-
tettavaan, rakennettavaan tai korjattavaan 
ajoneuvoon lain ja sen nojalla annettujen 
säädösten mukaan sovellettavista teknisistä 
vaatimuksista. Poikkeukset näistä vaatimuk-
sista ovat usein tarpeen sen johdosta, etteivät 
uuden ajoneuvon tekniset vaatimukset ja tes-
timenettelyt ole sellaisinaan sovellettavissa 
käytettyyn ajoneuvoon. Vaihtoehtoisia osoit-
tamistapoja hyödynnetään tapauksissa, joissa 
uuden ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden 
osoittamismenettelyt ovat liian raskaita ja 
kalliita sovellettavaksi yksittäiseen ajoneu-
voon tai tehtyyn muutokseen nähden. Määrä-
yksiä antaessaan Liikenteen turvallisuusvi-
raston tulisi kuitenkin huolehtia, että yleinen 
saman ikäiseen ajoneuvoon sovellettava vaa-
timustaso käytännössä säilytetään, jolloin 
myöskään turvallisuudelle, terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuva riski ei merkittävästi 
lisäänny. Liikenteen turvallisuusviraston 
määräysten tekninen sisältö korvaisi käytän-
nössä nykyisen auton rakenteen muuttami-
sesta annetun liikenneministeriön päätöksen 
sekä L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja 
rakenteen muuttamisesta annetun liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksen. Muita eri ajo-
neuvoihin tai erityistapauksiin liittyviä mää-
räyksiä voitaisiin antaa tarvittaessa. 

Nykyisiin ministeriön asetuksiin sisältyviä 
lisälaitteita kuten kiinteistönhuoltolaitteita ja 
vammaisen käyttöön asennettuja erityislait-
teita koskevien turvallisuusvaatimusten mää-
rittäminen siirtyisi Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle samoin kuin erityiskäyttöön liittyviä 
valaisimia koskevien määräysten antaminen. 
Erityiskäyttöön liittyviä valaisimia ovat muut 
kuin ajoneuvoon osana tyyppihyväksyntää 

edellytetyt valaisimet kuten esimerkiksi vilk-
kuvat varoitusvalaisimet.  

7 a §. Kanta-ajoneuvo, korjattu ajoneuvo 
ja rakennettu ajoneuvo. Lakiin otettaisiin uu-
si pykälä, johon koottaisiin ajoneuvon identi-
teetin määräytymisen kannalta keskeiset pe-
riaatteet. Uuden pykälän 1 momentissa mää-
riteltäisiin aiemmin asetuksen tasolla sääde-
tyt ajoneuvon identiteetin kannalta keskeiset 
määritelmät kanta-ajoneuvo ja korjattu ajo-
neuvo. Kanta-ajoneuvo tarkoittaa sitä alkupe-
räistä ajoneuvoyksilöä, jonka mukaan mää-
räytyvät muun ohessa ajoneuvon käyttöönot-
toajankohta ja sovellettavat tekniset vaati-
mukset ja jonka tunnistenumero on kirjattu 
rekisteröintitodistukselle. Kanta-ajoneuvoa 
on siten aina korjatussa ajoneuvossa enem-
män kuin 50 prosenttia. Kääntäen ajoneuvo, 
jossa ei voida enää tunnistaa olevan yli 50 
prosenttia minkään yksilöidyn ajo-neuvon 
(kanta-ajoneuvon) osia, saa aina uuden iden-
titeetin. Korjatuksi ajoneuvoksi katsottaisiin 
jatkossakin ajoneuvo, jonka osista on vaih-
dettu vähintään 25 prosenttia, mutta ajoneuvo 
säilyisi edelleen kanta-ajoneuvon mukaisena. 
Korjattu ajoneuvo tulee kuitenkin 25 §:n no-
jalla esittää muutoskatsastukseen.  

Lisäksi 2 momentiksi siirrettäisiin aiem-
masta 7 §:n 1 momentin lopusta jo nykyiseen 
lakiin sisältyvä vaatimus ajoneuvon identi-
teetin määräytymisestä. Ajoneuvo, jota muu-
tetaan siten, että sen osista vaihdetaan 50 
prosenttia tai enemmän, tulee katsoa uudeksi 
ajoneuvoksi. Tällaista ajoneuvoa kutsutaan 
rakennetuksi ajoneuvoksi. Autoverolain 
(1482/1994) 3 §:n mukaan tällainen ajoneuvo 
myös verotetaan uudestaan.  

Valtioneuvoston asetuksella on 3 momentin 
mukaan tarkoitus säätää niistä velvoitteista, 
joita sisältyy nykyiseen vaurioituneen ajo-
neuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon ko-
koamisesta osista annettuun liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetukseen. Asetuksella täs-
mennettäisiin ajoneuvon identiteetin määräy-
tymiseen vaikuttavia vaatimuksia. Tällaisia 
olisivat ajoneuvon osien osuuksien laskemi-
nen ja määrittäminen muutostilanteessa sekä 
valmistenumeron antamista ja ajoneuvon 
identiteetin muuttumista koskevat tarkemmat 
menettelyt ja tarkemmat periaatteet muun 
ohessa rekisteritietoihin tehtävistä merkin-
nöistä. Jatkossa valtioneuvoston asetuksella 
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säädettäisiin myös ajoneuvon osien prosent-
tiosuuksista nykyisen liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksen sijasta. Autoverolain 
3 §:ään tehtäisiin tätä asetuksen antovaltuu-
den muutosta vastaava muutos ajoneuvon 
osuuksien määrittämiseen.  

13 a §. L-luokan ajoneuvojen luokitusta 
koskevat tarkemmat määräykset. Lakiin otet-
taisiin uusi pykälä, jossa annettaisiin Liiken-
teen turvallisuusvirastolle valtuudet hyväk-
syä määräykset L-luokan ajoneuvojen ala-
luokista. Tämä vastaisi traktoreiden alaluoki-
tusta koskevaa valtuutta 14 §:ssä. Määräyste-
nantoa rajoitettaisiin siten, että määräysten 
tulee olla tarpeellisia EU:n ajoneuvolainsää-
dännön vaatimusten taikka liikenneturvalli-
suuden tai ympäristönsuojelun kannalta. Lain 
tasolla säädettäisiin jatkossakin yleisestä luo-
kittelusta, jolla on suoraan vaikutusta vero-
tukseen tai ajo-oikeusvaatimuksiin. Liiken-
teen turvallisuusviraston määräyksillä ei olisi 
vaikutusta verotukseen eikä ajo-oikeuteen. 

14 §. Traktori. Pykälän 2 momentissa stan-
dardiviittaukset päivitettäisiin. 

Pykälän 3 momentin uudeksi 4 kohdaksi 
otettaisiin maatalous- tai metsätraktoreiden, 
niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdet-
tavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoi-
hin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja eril-
listen teknisten yksiköiden tyyppihyväksyn-
nästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoami-
sesta annetussa parlamentin ja neuvoston di-
rektiivissä 2003/37/EY tarkoitettu T4-luokan 
traktori, koska T4.3-luokan matalan maavaran 
traktorin hyväksyminen on tullut mahdolli-
seksi maatalous- ja metsätraktoreiden tyyp-
pihyväksyntää koskevien neuvoston direktii-
vien 80/720/ETY ja 86/297/ETY sekä parla-
mentin ja neuvoston direktiivien 
2003/37/EY, 2009/60/EY ja 2009/144/EY 
muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tek-
niikan kehitykseen annetun komission direk-
tiivin 2010/62/EU voimaantulon myötä 29 
päivästä syyskuuta 2010.  

Nykyinen 3 momentin 4 kohta muuttuisi 
3 momentin 5 kohdaksi ja 5 kohta vastaavasti 
6 kohdaksi. 

Pykälän 4 momentissa valtuutettaisiin Lii-
kenteen turvallisuusvirasto antamaan tar-
kemmat määräykset traktorien alaluokista. 
Olemassa oleva valtuus on liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetukselle, mutta 3 momen-

tin pääluokittelua teknispainotteisempi ala-
luokitus on tarkoituksenmukaista antaa Lii-
kenteen turvallisuusviraston määräyksillä. 
Liikenteen turvallisuusviraston määräyksillä 
ei olisi traktorien luokitukseen sellaista vai-
kutusta, joka liittyisi traktorien ajo-oikeuteen, 
verotukseen, ajo- ja lepoaikasäännöksiin tai 
liikennelupakysymyksiin. Määräystenantoa 
rajoitettaisiin siten, että määräysten tulee olla 
tarpeellisia EU:n ajoneuvolainsäädännön 
vaatimusten taikka liikenneturvallisuuden tai 
ympäristönsuojelun kannalta.  

15 §. Moottorityökone. Pykälän 2 kohtaa 
muutettaisiin ja pykälään otettaisiin uusi 
3 kohta. Pykälän 2 kohdassa käytettäisiin sa-
nan liikennetraktori asemesta sanaa traktori, 
joka käsittää myös liikennetraktorin. Muutos 
tehtäisiin, koska ajoneuvoa ei luokitella ve-
totrukiksi myöskään siinä tapauksessa, että se 
on muu traktori kuin liikennetraktori.  

Uudessa 3 kohdassa luokiteltaisiin mootto-
rityökoneeksi työmailla tehtäviin kuljetuk-
siin, kuten maa-aineksen lyhyisiin siirtoihin 
tarkoitettu, standardissa EN 474-6:2006 
(Earth-moving machinery. Safety. Require-
ments for dumpers) määritelty dumpperi. 
Moottorityökoneeksi rekisteröityä dump-
peria ei enää tarvitsisi siirtää esimerkiksi 
työmaalta toiselle perävaunussa, vaan sitä 
voisi kuormaamattomana kuljettaa tiellä ku-
ten muutakin moottorityökonetta. Ajoneuvo-
jen käytöstä tiellä annetun asetuksen 45 §:ssä 
kielletään jatkossakin moottorityökoneen 
käyttö muihin kuin itse työpaikalla tehtäviin 
tavarankuljetuksiin.  

Siirtymäsäännöksissä säädettäisiin, että 
myös ennen lain voimaantuloa käyttöön otet-
tu rekisteröimätön dumpperi voitaisiin rekis-
teröintikatsastuksessa hyväksyä merkittäväk-
si rekisteriin moottorityökoneena, jos se täyt-
tää sen ensimmäisen käyttöönoton ajankoh-
tana tai myöhemmin voimassa olleet mootto-
rityökonetta koskeneet tekniset vaatimukset. 

17 §. Perävaunu ja hinattava laite. Pykälän 
nykyinen 3 momentti olisi tarpeeton, koska 
R-luokan ajoneuvoista ja niiden teknisistä 
vaatimuksista säädetään jatkossa EU-
asetuksella. Kansallinen samanlainen luoki-
tus aiheuttaisi sekaannusta, jos EU-
asetuksella säädetään vaatimuksia, joiden ei 
Suomessa haluta suoraan koskevan kaikkia 
traktorin perävaunuja. 
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Pykälän nykyinen 4 momentti siirtyisi 
muuttamattomana 3 momentiksi. 

Pykälän 5 momentti siirtyisi muutettuna 
4 momentiksi. Momentin valtuutta rajattaisiin 
siten, että liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksella ei enää säädettäisi muiden perä-
vaunujen kuin auton perävaunujen jaottelusta 
alaluokkiin. Autoon kytkettävät hinattavat 
laitteet luokitellaan auton perävaunuiksi ja 
niistä säädettäisiin jatkossakin liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksella. Auton perä-
vaunujen jaottelusta säädetään myös puittei-
den luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden 
perä-vaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten 
teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2007/46/EY (Puite-direktiivi) liitteen II 
korvaamisesta ja liitteiden IV, IX ja XI muut-
tamisesta annetulla komission asetuksella 
(EU) N:o 678/2011. Määräystenantoa rajoi-
tettaisiin siten, että määräysten tulisi olla tar-
peellisia EU:n ajoneuvolainsäädännön vaa-
timusten taikka liikenneturvallisuuden tai 
ympäristönsuojelun kannalta.  

Uudessa 5 momentissa valtuutettaisiin Lii-
kenteen turvallisuusvirasto antamaan määrä-
ykset muiden perävaunujen kuin auton perä-
vaunujen luokittelusta. Tämä käsittäisi myös 
nykyisessä 3 momentissa tarkoitetut traktorin 
perävaunut siltä osin kuin niiden luokitukses-
ta ei säädetä EU:n asetuksella. Liikenteen 
turvallisuusvirasto antaisi määräykset myös 
muuhun moottorikäyttöiseen ajoneuvoon 
kuin autoon kytkettävien hinattavien laittei-
den jaosta alaluokkiin rakenteen perusteella. 
Määräystenantoa rajoitettaisiin siten, että 
määräysten tulisi olla tarpeellisia EU:n lain-
säädännön vaatimusten taikka liikenneturval-
lisuuden tai ympäristönsuojelun kannalta.  

19 §. Muut moottorittomat ajoneuvot. 
Täsmennettäisiin pykälän otsikkoa sen joh-
dosta, että perävaunuista ja hinattavista lait-
teista, jotka myös ovat moottorittomia, sää-
detään erikseen. Polkupyörään rinnastettavat 
ajoneuvot, kuten potkupyörät määriteltäisiin 
1 momentissa. Momenttiin lisättäisiin nykyi-
sin liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sessa säädetty koon tai käyttötarkoituksen 
johdosta polkupyörään rinnastettavaa potku-
pyörää tai muuta vastaavaa moottoritonta 
ajoneuvoa koskeva täsmennys.  

Erikseen 2 momenttiin otettaisiin yleisluon-
teinen maininta tieliikenteeseen tarkoitetuista 
eläimen vetämistä ajoneuvoista. Tällainen on 
muun muassa hevosajoneuvo. Eläimen vetä-
mät ajoneuvot on syytä sisällyttää lakiin ja 
määritellä aiempaa tarkemmin, jotta yleiseen 
tieliikenteeseen tarkoitetuiksi ajoneuvoiksi 
katsottaville eläimen ja perävaunun muodos-
tamille yhdistelmille voidaan asettaa erityisiä 
vaatimuksia. Alaluokituksella ei voisi jatkos-
sakaan laajentaa alkuperäistä lain sovelta-
misalaa ilman, että vastaavia muutoksia teh-
täisiin lakiin. Eläimen vetämältä ajoneuvolta 
voitaisiin kuitenkin edellyttää erityisiä vaa-
timuksia, jos ajoneuvon koko ja käyttötarkoi-
tus tarkoittavat, että ajoneuvoa käytetään 
muun ajoneuvoliikenteen seassa liikkumi-
seen.  

Pykälän 3 momentissa annettaisiin Liiken-
teen turvallisuusvirastolle valtuudet antaa 
tarkemmat määräykset muiden moottoritto-
mien ajoneuvojen luokittelusta. Tuotekehitys 
erilaisten kevytajoneuvojen osalta on ollut 
nopeaa. Leluina alun perin myydyiltä ajo-
neuvoilta voi olla tarpeen edellyttää liiken-
teessä käytettäessä yhteisiä turvallisuusvaa-
timuksia muiden kevyen liikenteen ajoneuvo-
jen kanssa. Valtuudesta Liikenteen turvalli-
suusvirastolle teknisten vaatimusten asetta-
miseksi säädettäisiin 27 a §:ssä. Liikenteen 
turvallisuusvirasto voisi määräyksenantoval-
tuutensa avulla reagoida nopeasti näiden ajo-
neuvojen teknistä varustelua koskevien vaa-
timusten pitämiseksi ajantasaisena. Määräys-
tenantoa rajoitettaisiin siten, että määräysten 
tulee olla tarpeellisia EU:n lainsäädännön 
vaatimusten taikka liikenneturvallisuuden tai 
ympäristönsuojelun kannalta. 

20 §. Pelastusauto, poliisiajoneuvo, Tullin 
ajoneuvo ja rajavartiolaitoksen ajoneuvo. 
Pykälän otsikkoa ja 1 momenttia muutettai-
siin sekä pykälään lisättäisiin uusi 4 moment-
ti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyisi muu-
tettuna 5 momentiksi. 

Pykälän otsikkoon lisättäisiin maininta Tul-
lin ajoneuvosta, koska sen varusteista sääde-
tään ajoneuvolain nojalla liikenne- ja viestin-
täministeriön asetuksella.  

Pykälän 1 momenttiin esitetyt pelastustoi-
meen liittyvät muutokset ovat luonteeltaan 
teknisiä ja johtuvat palo- ja pelastustoimen 
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alalla tapahtuneista lainsäädännön ja käsit-
teistön muutoksista. 

Pykälän 1 momentin ensimmäisen virkkeen 
nykyisen sananmuodon mukaan pelastusauto 
on palo- ja pelastustoimen käyttöön erityises-
ti valmistettu, kokonaismassaltaan yli 3,5 
tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvo. Käsi-
te palo- ja pelastustoimi esitetään korvatta-
vaksi käsitteellä pelastustoimi. Laki palo- ja 
pelastustoimesta (559/1975) kumottiin 
1.9.1999 voimaan tulleella pelastustoimilailla 
(561/1999). Pelastustoimilaissa aikaisempaa 
palo- ja pelastustoimen, pelastuspalvelun ja 
väestönsuojelun muodostamaa kokonaisuutta 
kutsuttiin pelastustoimeksi. Käsite palo- ja 
pelastustoimi poistui tässä yhteydessä lain-
säädännöstä. Pelastustoimilaki korvattiin 
1.1.2004 lukien edelleen pelastuslailla 
(468/2003) ja tämä edelleen 1.7.2011 voi-
maan tulleella nykyisellä pelastuslailla 
(379/2011). Ensiksi mainitulla pelastuslailla 
pelastustoimessa siirryttiin pelastustoimen 
hoitamisessa kuntien lakisääteiseen yhteis-
toimintaan. Pelastuslain 24 §:n mukaan kun-
nat vastaavat pelastustoimesta yhteistoimessa 
pelastustoimen alueilla. Valtioneuvosto on 
jakanut maan 22:een pelastustoimen aluee-
seen. Pelastustoimen tehtävät hoitaa pelastus-
lain mukaan alueen pelastustoimi. Alueen pe-
lastustoimelle oikeushenkilönä kuuluvaa 
toimivaltaa käyttää pelastustoimen tehtävät 
hoitava kuntayhtymä tai alueen kuntien te-
kemän sopimuksen nojalla joku pelastustoi-
men alueen kunnista. Pelastuslain 25 §:n 
mukaan pelastustoimen tehtävien hoitamista 
varten alueen pelastustoimella (tehtävistä 
vastaavalla kunnalla tai kuntayhtymällä) tu-
lee olla pelastuslaitos. Lain mukaan alueen 
pelastustoimi voi käyttää pelastustoiminnassa 
apunaan myös vapaaehtoista palokuntaa, lai-
tospalokuntaa, teollisuuspalokuntaa, sotilas-
palokuntaa (sopimuspalokunnat) tai muuta 
pelastusalalla toimivaa yhteisöä sen mukaan 
kuin niiden kanssa sovitaan. Edellä kuvatun 
mukaisesti kaikki pelastuslaitosten ja sopi-
muspalokuntien sekä muiden vapaaehtoisten 
palokuntien, laitospalokuntien, teollisuuspa-
lokuntien ja sotilaspalokuntien kokonaismas-
saltaan yli 3,5 tonnia olevat M- ja N-luokan 
pelastusautot olisivat edelleen laissa tarkoite-
tulla tavalla pelastustoimen käytössä. Lisäksi 
virkkeessä tarkoitettuja raskaita pelastusauto-

ja käyttää edelleen pelastuslain 55 §:n mu-
kaisesti pelastustoimen ammatillisesta koulu-
tuksesta vastaava Pelastusopisto, jonka toi-
minnasta säädetään laissa Pelastusopistosta 
(607/2006). Säännöksen sananmuodon muut-
taminen ei muuttaisi asiasisällöllisesti nykyti-
laa, vaan kyseessä olisi tosiasiallisesti sään-
nöksen tekninen korjaaminen, koska raskai-
den pelastusautojen hallintaan oikeutetut ta-
hot pysyisivät edellä tarkoitetulla tavalla en-
nallaan. 

Momentin toisen virkkeen nykyisen sana-
muodon mukaan pelastusauto on myös muu 
M- tai N-luokan ajoneuvo, joka on kunnan 
tai valtion pelastushallinnon viranomaisen, 
valtion pelastushallinnon oppilaitoksen tai 
Ilmailulaitoksen hallinnassa ja jota käytetään 
yksinomaan palo- ja pelastustoimen tehtä-
viin. Edellä kuvatun mukaisesti pelastustoi-
men tehtävien hoitaminen on siirtynyt yksit-
täisiltä kunnilta kuntien lakisääteisessä yh-
teistoiminnassa hoidettavaksi eli alueen pe-
lastustoimen tehtäväksi 1.1.2004 lukien. 
Näin ollen muut kuin raskaat M- ja N-luokan 
pelastusautot eivät ole enää jokaisen yksittäi-
sen kunnan hallinnassa, vaan sen sijaan alu-
een pelastustoimen pelastuslaitoksen hallin-
nassa eli käytännössä lakisääteisen yhteistyö-
sopimuksen perusteella pelastustoimen alu-
een ”isäntäkunnan” tai pelastustoimen tehtä-
viä varten perustetun kuntayhtymän hallin-
nassa. Täten muuttamalla tekstissä nykyinen 
maininta kunnan hallinnassa maininnaksi 
kunnan tai kuntayhtymän pelastuslaitoksen 
hallinnassa rajataan nykytapaan tässä tarkoi-
tetut autot kunnan tai kuntayhtymän suorassa 
hallinnassa tai pelastuslaitoksensa kautta hal-
linnassa oleviin pelastusautoihin, joita kun-
nan tai kuntayhtymän pelastuslaitos käyttää 
yksinomaan virkatehtävinä olevien pelastus-
tehtäviensä hoitoon.  

Käsite valtion pelastushallinnon viran-
omainen säilyy ennallaan ja pitää sisällään 
sisäasiainministeriön ja aluehallintoviraston 
pelastustoimeen liittyvät toiminnot. Käsite 
valtion pelastushallinnon oppilaitos esitetään 
korvattavaksi termillä Pelastusopisto. Pelas-
tuslain 55 §:n 1 momentin mukaan valtio 
huolehtii pelastustoimen ammatillisesta kou-
lutuksesta ja muusta pelastustoimeen liitty-
västä koulutuksesta siten kuin Pelastusopis-
tosta annetussa laissa (607/2006) säädetään. 
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Sisäministeriön alainen Pelastusopisto sijait-
see Kuopiossa ja sen ajoneuvoja käytetään 
Pelastusopistosta annetun lain mukaisiin teh-
täviin. Pelastuslain 55 §:n 2 momentin mu-
kaan sisäministeriö voi hyväksyä myös muun 
julkisyhteisön ylläpitämän oppilaitoksen kuin 
Pelastusopiston antamaan pelastusalan am-
matillista peruskoulutusta. Mainittu hyväk-
syntä on annettu ainoastaan Helsingin pelas-
tuslaitokselle. Näin ollen Helsingin pelastus-
koulun pelastusautot ovat Helsingin pelastus-
laitoksen pelastusautoja. Toisessa virkkeessä 
oleva käsite yksinomaan palo- ja pelastus-
toimen tehtäviin esitetään muutettavaksi ai-
kaisemmin mainituin perustein käsitteeksi 
yksinomaan pelastustoimen tehtäviin. 

Momentin kolmannen virkkeen nykyisen 
sanamuoto pidettäisiin ennallaan. Pelastuslai-
tosten ja sopimuspalokuntien ohella kaikki 
vapaaehtoiset palokunnat, laitospalokunnat, 
teollisuuspalokunnat ja sotilaspalokunnat 
voisivat edelleenkin hallita säännöksessä 
mainittuja miehistöautoja, kuten voivat halli-
ta edelleen momentin ensimmäisessä virk-
keessä tarkoitettuja raskaita sammutusautoja. 
Pelastusautoina käytettävien henkilöautojen 
hallintaoikeus säilyisi edelleen yksinomaan 
momentin toisessa virkkeessä tarkoitetuilla 
tahoilla eli pelastuslaitoksilla, valtion pelas-
tushallinnon viranomaisilla, Pelastusopistolla 
sekä lentoaseman pitäjillä. 

Momentissa ei enää puhuttaisi Ilmailulai-
toksen ajoneuvosta, vaan lentoaseman pitäjän 
ajoneuvosta. Lentoasemaverkosta ja 
-maksuista annetussa laissa (210/2011) mää-
ritellään lentoaseman pitäjä yhteisöksi, jonka 
tarkoituksena on säännösten tai sopimusten 
nojalla huolehtia muun toimintansa ohella tai 
yksinomaisesti lentoaseman tai lentoasema-
verkon infrastruktuurien hallinnosta ja hal-
linnasta sekä kyseisellä lentoasemalla tai ky-
seisessä lentoasemaverkossa olevien eri taho-
jen toiminnan yhteensovittamisesta ja val-
vonnasta. 

Otsikkoa koskevien perustelujen mukaises-
ti uudeksi 4 momentiksi lisättäisiin Tullin 
ajoneuvon kuvaus.  

Nykyinen 4 momentti muuttuisi 5 momen-
tiksi. Siinä valtuutettaisiin liikenne- ja vies-
tintäministeriön sijasta Liikenteen turvalli-
suusvirasto antamaan määräykset pelas-
tusauton, poliisiajoneuvon ja rajavartiolaitok-

sen ajoneuvon merkki- ja varoitusvalaisimien 
sekä äänimerkinantolaitteiden teknisistä vaa-
timuksista ja asennuksesta. Valtuus ulotettai-
siin koskemaan myös mainittua Tullin ajo-
neuvoa. Liikenteen turvallisuusvirasto val-
tuutettaisiin antamaan myös määräykset näi-
den ajoneuvojen erikoiskäytön edellyttämistä 
heijastimista ja heijastavista merkinnöistä se-
kä niiden asennuksesta. Monet pykälän mu-
kaiset ajoneuvot ovat luokaltaan henkilöauto-
ja, joissa ei nykyisin sallita heijastavia mer-
kintöjä. Liikenteen turvallisuusvirasto on 
kuitenkin myöntänyt poikkeuslupia poliisiau-
tojen heijastaville merkinnöille. Niiden vaa-
timusten antaminen määräyksellä vähentäisi 
hallinnollista taakkaa poikkeuslupiin verrat-
tuna. 

21 §. Ambulanssi. Pykälän otsikkoa ja mo-
lempia momentteja muutettaisiin. Sairasauton 
nimitys muutettaisiin näissä ambulanssiksi, 
joka on autojen ja perävaunujen puitedirek-
tiivissä käytetty termi.  

Pykälän 2 momentista poistettaisiin sai-
rasautojen verovapauteen liittyvä viittaus au-
toverolakiin (1482/1994) tarpeettomana. Li-
säksi Liikenteen turvallisuusvirasto valtuutet-
taisiin antamaan määräykset ambulanssin 
erikoiskäytön edellyttämien merkki- ja varoi-
tusvalaisimien sekä äänimerkinantolaitteiden 
teknisistä vaatimuksista ja asennuksesta. Ky-
seisistä vaatimuksista säädetään nykyisin lii-
kenne- ja viestintäministeriön asetuksessa. 
Liikenteen turvallisuusvirasto valtuutettaisiin 
antamaan myös määräykset ambulanssin eri-
koiskäytön edellyttämistä heijastimista ja 
heijastavista merkinnöistä sekä niiden asen-
nuksesta. Ambulanssit luokitellaan henkilö-
autoiksi, joissa ei nykyisin sallita heijastavia 
merkintöjä. Niiden käyttö ambulansseissa 
olisi kuitenkin perusteltua näkyvyyden pa-
rantamiseksi.  

24 §. Museoajoneuvo. Museoajoneuvoja 
koskeva alemman asteen sääntely on jo ai-
emmin kuulunut Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle. Määräystenantovaltuuksien muutoin 
laajentuessa on syytä tarkentaa perussään-
nöksiä myös museoajoneuvojen osalta. Ter-
minologiaa täsmennettäisiin muuttamalla 
termi entistäminen tarkoittamaan sekä ajo-
neuvon entisöintiä eli saattamista alkuperäis-
tä vastaavaan kuntoon, että sen konservointia 
eli säilyttämistä ja säilymisen turvaamista. 
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Pykälän 2 momenttia täsmennettäisiin si-
ten, että Liikenteen turvallisuusvirasto voisi 
jatkossa antaa tarvittaessa määräykset myös 
museoajoneuvoon asennettaviksi sallittavista 
tarkoituksenmukaisista korvaavista osista, 
jotta myönnetty määräystenantovaltuus laa-
jenisi kattamaan myös nykyisin tulkintaoh-
jeilla hoidettu korvaavien osien käyttö. Li-
säksi valtuussäännöstä täsmennettäisiin 
1 momenttiin ehdotettujen terminologisten 
muutosten vuoksi. 

24 a §. Erikoiskuljetusajoneuvo. Lakiin 
otettaisiin uusi pykälä, jossa määritellään eri-
koiskuljetusajoneuvo. Erikoiskuljetuksen 
määritelmä on esitetty lisättäväksi tieliiken-
nelain 2 §:n 16 kohdaksi. Kuormaamattoma-
na tiellä yleisesti sallitut mitat tai massat ylit-
tävä ajoneuvo on erikoiskuljetusajoneuvo, 
joka on suunniteltu joko kuorman kuljettami-
seen tai kuormaamattomana kuljetettavaksi. 
Kuormaamattomana kuljetettavia erikoiskul-
jetusajoneuvoja ovat esimerkiksi ajoneu-
vonosturi, erikoiskäyttöön rakennettu muu 
ajoneuvo tai autolla vedettävä O-luokan ajo-
neuvo, jonka tarkentava luokitus on hinattava 
laite. Lisäksi tiellä yleisesti sallitut mitat täyt-
tävä ajoneuvo on erikoiskuljetusajoneuvo, 
jos ajoneuvo on hyväksytty käytettäväksi 
tiellä yleisesti sallittua suuremmalla massal-
la. 

Erikoiskuljetusajoneuvolle voitaisiin sallia 
liikennekäyttöön hyväksymisessä ajoneuvon 
käyttötarkoituksen edellyttämiä poikkeuksia 
kaikkia ajoneuvoja koskevista teknisistä vaa-
timuksista. Teknisistä vaatimuksista sääde-
tään 27 §:n nojalla asetuksella. Lisäksi Lii-
kenteen turvallisuusvirasto antaisi tarkemmat 
määräykset erikoiskuljetusajoneuvojen vaa-
timustenmukaisuuden osoittamisen teknisistä 
toteuttamistavoista, jotka liittyvät erikoiskul-
jetusajoneuvon erityisiin vaatimuksiin. Ehdo-
tetun 2 momentin mukaan Liikenteen turval-
lisuusvirasto antaisi näistä poikkeuksista 
määräykset, jotka voisivat koskea myös eri-
koiskuljetusajoneuvon lisävaatimuksia. Eri-
koiskuljetusajoneuvon käyttötarkoituksesta 
johtuen on tarkoituksenmukaista sallia poik-
keuksia rakenteesta ja edellyttää lisävaati-
muksia liikenneturvallisuuden varmistami-
seksi. 

25 §. Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja 
varusteet. Pykälässä säädetään keskeisistä 

liikenteessä käytettävän ajoneuvon ominai-
suuksista. Säännökset koskevat lähtökohtai-
sesti kaikkia ajoneuvoja. Pykälän 1 moment-
tia täydennettäisiin ja pykälään lisättäisiin 
uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 moment-
ti siirtyisi muutettuna 5 momentiksi. 

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa lievennet-
täisiin varoituskolmiota koskevaa vaatimusta 
kevyille perävaunuille. Uudeksi 14 kohdaksi 
lisättäisiin perussäännös siitä, että ajoneuvon 
rakenteen tulee turvata ajoneuvon riittävä oh-
jattavuus, riittävät kaarreajo- ja jarrutusomi-
naisuudet ja kääntyvyys. Vaatimus toimii pe-
russäännöksenä sekä ajoneuvojen hyväksy-
miselle liikenteeseen, että ajoneuvoihin teh-
tävien muutoksien turvallisuuden varmista-
miseen. Perussäännös tulisi sovellettavaksi 
erityisesti kaksipyöräisen L-luokan ajoneu-
von hyväksymisessä liikenteeseen siihen teh-
tyjen muutosten jälkeen. Vaatimuksesta sää-
detään nykyisin liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksella, mutta se on katsottu keskei-
senä vaatimuksena kuuluvan paremmin lain 
tasolle, kun tarkempien määräysten anto siir-
tyy lakiehdotuksen mukaan Liikenteen tur-
vallisuusvirastolle. Nykyisiä periaatteita ei 
ole tarkoitus sisällöllisesti muuttaa. Jatkossa 
uusille L-luokan ajoneuvoille saattaa kuiten-
kin tulla EU-säädösten kautta tähän liittyviä 
vaatimuksia. 

Lisäksi 1 momenttiin lisättäisiin uusi 15 
kohta riittävästä maavarasta, 16 kohta kuor-
matilan soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen-
sa ja 17 kohta kytkentälaitteesta. Samoin 
kuin 14 kohdassa, myös 15 kohdan vaatimus 
riittävästä maavarasta toimisi perussäännök-
senä erityisesti ajoneuvolle tehtävien muutos-
ten yhteydessä. Maavara koskisi erityisesti 
henkilöautoille tehtäviä madalluksia. Vaati-
muksesta säädetään nykyisin liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksen tasolla, mutta 
se on katsottu keskeisenä vaatimuksena kuu-
luvan paremmin lain tasolle, kun jatkossa 
myös auton rakenteen muuttamista koskeva 
tarkempien määräysten anto siirtyisi Liiken-
teen turvallisuusvirastolle. Uusi 16 kohta oli-
si perussäännös tavaran kuljetukseen käytet-
tävän ajoneuvon kuormatilaa ja esimerkiksi 
kuorman kiinnityspisteitä koskeville tar-
kemmille säännöksille ja määräyksille. Vas-
taavasti uusi 17 kohta olisi perussäännös ve-
toajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon välises-
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sä kytkennässä käytettäviä kytkentälaitteita 
koskeville säännöksille ja määräyksille. 

Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jossa 
täsmennettäisiin, ettei ajoneuvolta, joka on 
EY-tyyppihyväksytty ja siten täyttää tyyppi-
hyväksyntää koskevat vaatimukset, edellytetä 
erikseen 1 momentissa säädettyjä rakenteita, 
hallintalaitteita ja varusteita. Näiden ajoneu-
vojen osalta turvallista käyttöä koskevat ylei-
set edellytykset on tullut osoitettua tyyppihy-
väksynnän yhteydessä. Vastaava viittaus teh-
täisiin käyttöönottoajankohtansa mukaisesti 
hyväksyttyjen käytettyjen ajoneuvojen osalta. 
Olemassa olevan ajoneuvon hyväksynnän li-
säksi varoituskolmiota koskeva velvoite kos-
kisi kuitenkin myös jo aiemmin liikenteeseen 
hyväksyttyjä ajoneuvoja.  

Tässä ehdotettujen vaatimusten lisäksi ajo-
neuvon käyttöön voi liittyä vaatimuksia, joita 
erikseen edellytetään tieliikennelain nojalla. 
Tällainen vaatimus on muun muassa kansal-
linen velvoite hitaan ajoneuvon kilvestä, joka 
tulee olla ainakin traktoreissa ja kevyissä ne-
lipyörissä eli mopoautoissa, kun niitä käyte-
tään tiellä, sekä matkustajan kuljettamiseen 
moottoripyörällä liittyvä vaatimus jalkatuista. 

Nykyinen 4 momentti siirtyisi muutettuna 
5 momentiksi. Momentissa viitattaisiin ajo-
piirtureita koskevaan uuteen EU-asetukseen.  

27 §. Ajoneuvon rakennetta, hallintalaittei-
ta ja varusteita koskevat tarkemmat säännök-
set. Pykälän 1 ja 2 momentit siirtyisivät muu-
tettuina 2 ja 3 momenteiksi ja pykälään lisät-
täisiin uusi 1 momentti.  

Pykälään otettaisiin uusi 1 momentti, jossa 
valtuutettaisiin säätämään valtioneuvoston 
asetuksella poikkeuksia 25 §:n 1 momentissa 
säädetyistä vaatimuksista. Säännös koskisi 
vain muita ajoneuvoja kuin autoja ja niiden 
perävaunuja. Valtioneuvoston asetuksella 
määriteltäisiin poikkeukset, joilla käyttötar-
koituksesta, liikenneturvallisuuden vaati-
muksista tai ajoneuvoa koskevien vaatimus-
ten teknisestä toteutettavuudesta johtuen voi-
daan tai tulisi poiketa 25 §:n 1 momentissa 
asetetuista pakollisista osista ja ominaisuuk-
sista. Ottaen huomioon kyseiset seikat sää-
dettävien poikkeusten tulisi olla tarpeellisia. 
Osalle ajoneuvoja kuten ilmatyynyaluksille 
vaatimukset eivät ole lainkaan tarkoituksen-
mukaisia. Valtioneuvoston asetuksen tasolla 
säädettäisiin kuitenkin myös niistä reunaeh-

doista, joiden puitteissa kansallista liikkuma-
varaa ajoneuvojen teknisen vaatimustason 
osalta tulisi käyttää. Säädettävät poikkeukset 
vastaisivat pitkälti nykyisin voimassaolevia 
yksittäisinä kappaleina maahan tuoduille tai 
valmistetuille ajoneuvoille annettuja helpo-
tuksia. Poikkeuksia voitaisiin tarvittaessa laa-
jentaa kansainväliset vaatimukset ja erityises-
ti omaisuuden suoja ja vapaa liikkuvuus 
huomioiden, jos poikkeusten laajentaminen 
katsottaisiin tarkoituksenmukaiseksi ja jos 
poikkeusten vaikutukset voitaisiin rajata tur-
vallisuuden ja terveyden kannalta vähäisiksi.  

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksel-
la säädettäisiin jatkossakin tarkemmin auto-
jen ja niiden perävaunujen teknisistä vaati-
muksista laissa erikseen säädetyin poikkeuk-
sin. Tätä koskevaa valtuutta täsmennettäisiin 
2 momentissa. Ministeriön asetuksella voitai-
siin nykyiseen tapaan säätää poikkeuksia 
25 §:n 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuk-
sista viittaamalla tässä 2 momentissa mainit-
tuun 25 §:n 1 momenttiin. Poikkeuksista sää-
tämistä rajoitettaisiin siten, että niiden tulisi 
olla tarpeellisia ottaen huomioon ajoneuvon 
käyttötarkoitus, liikenneturvallisuuden vaa-
timukset tai ajoneuvoa koskevien vaatimus-
ten toteutettavuus.   

Pykälään otettavaan uuteen 3 momenttiin 
siirrettäisiin nykyisin ministeriön asetuksella 
säädetty oikeus hyväksyä poikkeuksia ajo-
neuvoon asennettavista erikoislaitteista 
vammaisen kuljettajan ja matkustajan käyt-
töön hyväksynnän yhteydessä eli rekisteröin-
ti- tai muutoskatsastuksessa tai yksittäis-
hyväksynnässä. Nämä usein käyttäjän vam-
man mukaan räätälöidyt yksilölliset ratkaisut 
tulisivat näin tapauskohtaisesti tarkastettua ja 
poikkeuksia voitaisiin hyväksyä, jos ne eivät 
vaarantaisi merkittävästi liikenneturvallisuut-
ta. 

Yksittäisen ajoneuvon teknisistä vaatimuk-
sista annettavista poikkeusluvista säädetään 
nykyisin liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella. Ehdotetun 4 momentin mukaan lain 
tasolle otettaisiin säännös, jonka mukaan Lii-
kenteen turvallisuusvirasto voi myöntää yk-
sittäisiä poikkeuslupia ajoneuvon rakenteita, 
hallintalaitteita, varusteita, järjestelmiä, osia, 
erillisiä teknisiä yksiköitä ja muita vastaavis-
ta hyväksynnän kohteita koskevista vaati-
muksista, joista säädetään tai määrätään ajo-
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neuvolain nojalla ja jotka liittyvät turvalli-
suuteen. Säännös koskisi kaikkia ajoneuvo-
luokkia. Myönnettävä poikkeuslupa ei saisi 
lisätä turvallisuudella, terveydelle eikä ympä-
ristöä aiheutuvaa riskiä vähäistä enempää. 
Poikkeuslupa ei myöskään saisi vääristää 
kilpailua. Valtioneuvoston asetuksella sää-
dettäisiin tarvittaessa tarkemmin poikkeuslu-
van myöntämisen edellytyksistä. Poikkeuslu-
pia koskevat käytännöt ja periaatteet säilyisi-
vät kaikille ajoneuvoille yhtenevinä. Poikke-
uslupia saisi kuitenkin myöntää vain siltä 
osin, kuin sillä ei olisi merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia. Haitallisiin vaikutuksiin, joita 
poikkeuslupien myöntämisessä tulisi arvioi-
da, katsottaisiin jatkossa kilpailun vääristy-
misen lisäksi myös haitta tai riski ympäristöl-
le ja yleiselle turvallisuudelle ja terveydelle 
aiemman pelkän liikenneturvallisuuden si-
jaan. Poikkeuslupia myönnettäisiin edelleen 
myös kokeiluihin.  

27 a §. Ajoneuvon rakennetta, hallintalait-
teita ja varusteita koskevat määräykset. Sää-
dösrakenteen muuttamisen johdosta lakiin 
otettaisiin uusi pykälä Liikenteen turvalli-
suusviraston määräystenantovaltuuksista, 
jotka koskevat keskeisesti ajoneuvon raken-
teita, hallintalaitteista ja varusteita. 

Muiden ajoneuvojen kuin autojen ja niiden 
perävaunujen hyväksyntäkohteita koskevat 
tekniset vaatimukset annettaisiin Liikenteen 
turvallisuusviraston määräyksillä. Määräyk-
set koskisivat kuitenkin eräiltä säännöksessä 
ilmeneviltä osin myös autoja ja niiden perä-
vaunuja. Uusi valtioneuvoston asetus yhdes-
sä Liikenteen turvallisuusviraston tarkempien 
määräysten kanssa korvaisi nykyisin voimas-
saolevat liikenne- ja viestintäministeriön 
muita kuin autoja ja niiden perävaunuja kos-
kevat asetukset, joissa säädetään sekä vaadit-
tavasta varustelutasosta että tarkemmista tek-
nisistä yksityiskohdista. Liikenne- ja viestin-
täministeriön asetukset kumottaisiin siinä yh-
teydessä, kun Liikenteen turvallisuusvirasto 
antaa omat määräyksensä. Eräitä ministeriön 
asetuksia kumottaisiin kuitenkin jo nyt ehdo-
tetulla lailla.  

Kansallisen säädösrakenteen uudistaminen 
ennakoi myös EU:n sääntelyn uudistusta, 
jossa parlamentti ja neuvosto säätävät jäsen-
maita sellaisenaan velvoittavalla asetuksella 
perusvaatimuksista ja komission asetuksilla 

annetaan varsinaiset tekniset määräykset sen 
jälkeen, kun yleisistä perusvaatimuksista on 
sovittu. Määräysten antovaltuudella Liiken-
teen turvallisuusvirastolle voidaan nopeuttaa 
kansallista täytäntöönpanoa ja varmistaa tek-
ninen osaaminen kansallisen liikkumavaran 
arvioimiseksi ja hyödyntämiseksi. Käytet-
tyyn ajoneuvoon sovelletaan 7 ja 29 a §:n 
mukaisesti lähtökohtaisesti sen ensimmäise-
nä käyttöönottoajankohtana voimassa olleita 
liikenteeseen hyväksymisen edellytyksiä ko-
ko ajoneuvon käyttöajan. Keskittämällä suo-
raan EU-asetuksilla annettu teknisten vaati-
musten seuranta ja sitä koskeva kansallinen 
määräystenantovalta Liikenteen turvallisuus-
virastolle, voidaan säännösten ajantasaisuu-
desta ja informoinnista huolehtia ja säilyttää 
tarvittava reagointikyky suhteessa EU-tason 
nopeutuvaan sääntelyyn. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuilla Liikenteen turvallisuusviraston määrä-
yksillä korvattaisiin paineilmajarruilla varus-
tettujen autojen ja niiden perävaunujen jarru-
jen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta 
annettu liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tus. Jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoit-
tamisessa sovellettaisiin 36, 50 e ja 60 a §:n 
yleisiä säännöksiä. Liikenteen turvallisuusvi-
raston määräyksillä annettaisiin nykyistä ase-
tusta vastaavat, EU-säännöksille vaihtoehtoi-
set tekniset vaatimukset. Jarrujen vaatimuk-
sista annettavissa määräyksissä olisi varmis-
tettava jarruja koskevia kansainvälisiä mää-
räyksiä vastaava turvallisuuden taso. Kan-
sainvälisillä määräyksillä tarkoitettaisiin 
YK:n talouskomission E-sääntöä 13. E-
säännössä 13 olevasta aktiivisen ajonhallinta-
järjestelmän vaatimuksesta säädetään myös 
moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen 
sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien 
ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen 
turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntä-
vaatimuksista annetussa Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
661/2009. Aktiivisen ajonhallintajärjestel-
män vaatimuksen voimaantuloaikatauluissa 
ja vaatimuksesta myönnettävissä poikkeuk-
sissa noudatettaisiin mainitun EY-asetuksen 
ja E-säännön linjauksia.  

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa kaikkien 
ajoneuvojen nastojen ja nastarenkaiden osalta 
on tarkoituksena säätää valtioneuvoston ase-
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tuksella likimain nykyistä renkaiden nastoista 
annettua liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tusta vastaavassa muodossa, että tyyppihy-
väksyntää edellytetään kaikilta autoihin ja 
niiden perävaunuihin tarkoitetuilta nastoilta. 
Tällöin tarkoituksena on rajata nykyisistä 
nastojen tyyppihyväksyntävaatimuksista pois 
L-luokan ajoneuvojen nastat, sillä nastaren-
kaita käytetään vain varsin pienessä osassa 
näitä ajoneuvoja, minkä vuoksi tyyppihyväk-
syntävaatimus kyseisten ajoneuvojen nastoil-
le ei ole tarkoituksenmukainen. Liikenteen 
turvallisuusviraston antamin määräyksin voi-
daan riittävässä määrin säännellä näiden L-
luokan ajoneuvojen, kuten moottoripyörien, 
mopojen ja kevyiden nelipyörien, sekä moot-
torityökoneiden ja traktoreiden nastoista lii-
kenneympäristölle ja terveydelle aiheutuvia 
haittoja. Näiden määräysten on suunniteltu 
koskevan renkaaseen asennettavaksi sallittu-
jen nastojen lukumäärää, nastan sallittua 
massaa, kärjen muotoa ja ulkonemaa. Auto-
jen ja niiden perävaunujen nastojen ja nasta-
renkaiden teknisistä vaatimuksista on tarkoi-
tus antaa jatkossa Liikenteen turvallisuusvi-
raston määräykset, joilla korvataan ajoneuvo-
jen renkaiden nastoista annetussa liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksessa säädetyt 
tekniset vaatimukset. 

Pykälän 2 momentin 1–3 kohdassa valtuu-
tettaisiin Liikenteen turvallisuusvirasto an-
tamaan tarvittavat tekniset määräykset muun 
ajoneuvon kuin auton ja sen perävaunun ra-
kennetta ja ominaisuuksia, valmistenumeroa 
ja valmistajan kilpeä sekä järjestelmiä, osia, 
erillisiä teknisiä yksiköitä ja varusteita kos-
kevista vaatimuksista. 

Liikenteen turvallisuusviraston määräyk-
sellä korvattaisiin pääosin liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyö-
räisten ajoneuvojen rakenteesta ja varusteis-
ta. Kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot sekä 
nelipyörät ovat L-luokan ajoneuvoja, joiden 
vaatimukset perustuvat EU:n säädöksiin. Lii-
kenteen turvallisuusviraston määräykset L-
luokan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 
olisivat siis lähinnä EU:n vaatimusten esit-
tämistä selkeässä taulukkomuodossa. Kansal-
lisesti määrättäviksi jäisivät lähinnä polku-
pyörän sekä L-luokan ajoneuvon ja polku-
pyörän perävaunun tekniset vaatimukset.  

Liikenteen turvallisuusviraston määräyk-
sellä korvattaisiin pääosin traktorien, mootto-
rityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden 
perävaunujen sekä hinattavien laitteiden ra-
kenteesta ja varusteista annettu liikenne- ja 
viestintäministeriön asetus. Traktoreiden vaa-
timukset perustuvat L-luokkien ajoneuvojen 
tapaan lähinnä EU:n direktiiveihin. Liiken-
teen turvallisuusvirasto valtuutettaisiin anta-
maan tarkemmat määräykset myös 14 §:n 
3 momentissa mainitun kansallisen liikenne-
traktorin teknisistä vaatimuksista. Nykyinen 
valtuus säätää asiasta liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksella on lain 27 §:ssä. Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle annettava val-
tuus olisi nykyistä tarkkarajaisempi. Myös te-
laketjuilla liikkuvien C-luokan traktorien 
tekniset vaatimukset annettaisiin kansallisesti 
Liikenteen turvallisuusviraston määräyksillä. 
Moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen 
osalta määräyksiin ei sisällytettäisi nykyises-
sä asetuksessa 274/2006 olevia päällekkäi-
syyksiä koneiden turvallisuudesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 400/2008 kanssa. 
Kyseisellä asetuksella on saatettu Suomessa 
voimaan koneista ja direktiivin 95/16/EY 
muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY. Lisäksi 
Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi määrä-
ykset eläinten vetämien ajoneuvojen sekä 
muiden hinattavien laitteiden kuin autolla hi-
nattavien laitteiden teknisistä vaatimuksista.  

Pykälän 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tar-
koitetuilla Liikenteen turvallisuusviraston 
määräyksillä korvattaisiin liikenneministeri-
ön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, 
kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä. 
Määräysten teknisissä vaatimuksissa otettai-
siin huomioon kuormakoreihin ja kuorman 
kiinnitykseen liittyvät kansainväliset stan-
dardit. 

Pykälän 2 momentin 6 kohdassa valtuutet-
taisiin Liikenteen turvallisuusvirasto anta-
maan määräykset ajoneuvojen käyttöön liit-
tyvistä muista kuin 1–3 kohdassa ja 27 §:n 
2 momentissa tarkoitetuista hyväksyntää 
edellyttävistä osista, järjestelmistä ja erillisis-
tä teknisistä yksiköistä sekä muista varusteis-
ta kuin nastoista ja nastarenkaista, joita kos-
keva valtuus olisi 1 momentissa. Näitä ovat 
esimerkiksi varoituskolmio, hitaan ajoneuvon 
kilpi, suojakypärä ja lasten turvaistuin.  
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Pykälän 2 momentin 7 kohdassa valtuutet-
taisiin Liikenteen turvallisuusvirasto anta-
maan tarvittaessa määräykset paareilla autos-
sa matkustavien tai vammaisten henkilöiden 
kuljetukseen käytettävän muun auton kuin 
ambulanssin kuljetustilan mitoituksesta ja 
matkustamiseen tarvittavista apuvälineistä ja 
niiden kiinnityksistä. Potilaiden kuljetuksissa 
on tarvetta ambulanssia kevyemmin varuste-
tuille ajoneuvoille kuten paaritakseille. 
Vammaisille henkilöille erityisesti soveltu-
vissa kuljetuksissa on tarvetta säännellä tar-
kemmin auton apuvälineiden, kuten henki-
lönostinten asianmukaisesta kiinnityksestä 
ajoneuvoon. Liikenteen turvallisuusviraston 
määräyksillä varmistettaisiin, että näissä ajo-
neuvoissa matkustaminen olisi riittävän tur-
vallista ja miellyttävää. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
Liikenteen turvallisuusviraston määräysten 
tulisi olla tarpeellisia yleisen kansainvälisen 
vaativuustason saavuttamiseksi sekä liiken-
neturvallisuuden, terveyden ja ympäristön-
suojelun riittävän tason varmistamiseksi. 
Tämän tyyppisiä reunaehtoja on myös EU:n 
tyyppihyväksyntäsäädöksissä. 

Pykälän 4 momentissa täsmennettäisiin, et-
tä liikennetraktoreita koskevien Liikenteen 
turvallisuusviraston määräysten tulisi nykyi-
seen tapaan perustua T1-luokan maatalous-
traktorin EY-tyyppihyväksynnässä sovellet-
taviin teknisiin vaatimuksiin. Niitä voitaisiin 
kuitenkin liikenneturvallisuussyistä tiukentaa 
siltä osin, kuin liikennetraktorin maatalous-
traktoria suurempi nopeus sekä kokonais- ja 
yhdistelmämassa sitä edellyttävät. 

28 §. Energia- ja ympäristövaikutusten ra-
joittaminen. Pykälän otsikkoa ja pykälän si-
sältöä täsmennettäisiin kattamaan aiempaa 
laajemmin ajoneuvoja koskevat energia- ja 
ympäristövaikutukset. Energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjen mittausta koskevat 
vaatimukset eivät kohdistu suoraan ympäris-
töön, minkä vuoksi määritelmää laajennettai-
siin huomioimaan näitäkin koskevat vaiku-
tukset. Pykälän 1 momentti muodostaisi pe-
russäännöksen alemmanasteisille vaatimuk-
sille sekä uuden että jo liikenteeseen otetun 
ajoneuvon sääntelyssä. Käytännössä vaati-
mukset perustuisivat pitkälti EU:n säädöksiin 
ja niistä tarkoituksenmukaisuussyistä säädet-
tyihin poikkeuksiin. Ympäristövaikutuksia 

koskevat säännökset voisivat sisältää muun 
ohessa velvoitteita OBD-laitteista, päästö-
tasojen pysyvyydestä sekä muista ominai-
suuksista, joille ei ole asetettavissa varsinai-
sia mitattavia raja-arvoja. Siksi sanamuotoa 
täsmennettäisiin niin, että vaatimustasoksi 
asetettaisiin velvoite pääosin vastata vastaa-
ville ajoneuvoille olemassa olevaa yleistä 
teknistä tasoa. Lisäksi täsmennettäisiin, että 
haitalliset vaikutukset, joita koskevia riskejä 
olisi tarkoitus säännellä, voisivat kohdistua 
sekä ihmisten terveyteen että ympäristöön.  

Koska osaan ajoneuvolain soveltamisalaan 
kuuluviin moottorityökoneisiin ja sellaiseksi 
katsottaviin maastoajoneuvoihin sovelletaan 
polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkas-
päästöjen rajoittamisesta annettua valtioneu-
voston asetusta (844/2004), otettaisiin sel-
keyden vuoksi tätä koskeva maininta uuteen 
2 momenttiin. 

29 §. Energia- ja ympäristövaikutusten ra-
joittamista koskevat tarkemmat säännökset ja 
määräykset. Muutettaisiin pykälän otsikko 
sekä tarkempien säännösten ja määräysten 
antovaltuudet vastaamaan 27 ja 27 a §:n ra-
kennetta.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtuu-
det säännösten antamiseen autojen ja perä-
vaunujen osalta säilytettäväksi liikenne- ja 
viestintäministeriöllä käytännössä nykyisen 
kaltaisina.  

Yleiset vaatimukset muilta kuin moottori-
työkoneilta ja 1 momentissa tarkoitetuilta 
ajoneuvoilta edellytettävistä energia- ja ym-
päristövaikutuksiin liittyvistä ajoneuvon osis-
ta ja ominaisuuksista sekä näihin liittyvistä 
erikseen myytävistä tai asennettavista hyväk-
synnän kohteista säädettäisiin 2 momentin 
nojalla valtioneuvoston asetuksella. Keskei-
senä vaatimuksena myös 2 momentissa tar-
koitettujen hyväksyntäkohteiden melu- ja 
päästöarvoja koskevista raja-arvoista säädet-
täisiin valtioneuvoston asetuksella. Tarkoitus 
on valtioneuvoston asetuksella viitata suo-
raan ajoneuvoluokkia koskeviin EU:n sää-
döksiin, jos sellainen on sovellettavissa. 
Osana melu- ja päästöraja-arvoja koskevia 
vaatimuksia valtioneuvoston asetuksella sää-
dettäisiin myös ajoneuvon käyttötarkoituk-
seen ja tekniseen toteutettavuuteen liittyvistä 
reunaehdoista, joilla kansallista liikkumava-
raa voitaisiin soveltaa muun muassa käytetty-
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jen ja muuttotavarana tuotuihin ajoneuvoihin 
tai yksittäin valmistettuihin ajoneuvoihin ku-
ten tähänkin asti. 

Jatkossa Liikenteen turvallisuusvirasto an-
taisi 3 momentin nojalla tarkemmat määräyk-
set ainakin L- ja T-luokan ajoneuvon sekä 
liikennetraktorin energia- ja ympäristövaiku-
tuksista. Näillä vaikutuksilla tarkoitettaisiin 
energiankulutuksen ja kasvihuonepäästöjen 
sekä muiden haitallisten päästöjen, kuten 
kaasumaisten päästöjen, hiukkas- ja melu-
päästöjen sekä sähkömagneettisten häiriöi-
den, rajoittamiseen liittyviä vaatimuksia 
muiden kuin raja-arvojen osalta. Määräyksis-
sä on tarkoitus viitata asiaa koskeviin EU-
säädöksiin, jos sellaisia on sovellettavissa. 
Annettavien määräysten tulisi olla tarpeelli-
sia ottaen huomioon momentissa mainitut 
seikat. 

Yksittäiselle ajoneuvolle myönnettävistä 
teknisiä vaatimuksia koskevista poikkeuslu-
vista säädetään nykyisin liikenne- ja viestin-
täministeriön asetuksella. Säädösrakenteen 
muuttamisenyhteydessä otettaisiin 4 moment-
tiin perussäännös, jonka mukaan Liikenteen 
turvallisuusvirasto voisi myöntää yksittäisiä 
poikkeuslupia ajoneuvon energia- ja ympä-
ristövaikutusten rajoittamista koskevista 
säännöksistä ja määräyksistä. Poikkeusluvat 
voisivat koskea vain ajoneuvolain nojalla an-
nettuja säännöksiä ja määräyksiä. Poikkeus-
luvan myöntämistä rajoitettaisiin siten, että 
se ei saisi lisätä turvallisuudelle, terveydelle 
eikä ympäristölle aiheutuvaa riskiä vähäistä 
enempää. Poikkeuslupa ei myöskään saisi 
vääristää kilpailua. Valtioneuvoston asetuk-
sella voitaisiin säätää tarvittaessa tarkemmin 
poikkeusten myöntämisen edellytyksistä. 
Näin käytännöt ja periaatteet olisivat säädös-
tasolla kaikille ajoneuvoille ja eri vaatimuk-
sille yhtenevät. Ehdotetun muutoksen vuoksi 
ei kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa poikkeus-
lupien myöntämisen nykykäytäntöä.   

29 b §. Erikoiskuljetuksessa käytettävää 
ajoneuvoa ja ajoneuvoyhdistelmää koskevat 
vaatimukset. Lakiin otettaisiin uusi pykälä 
erikoiskuljetuksen erilaisista merkintätavois-
ta ja varoitusajoneuvoa koskevasta vaatimuk-
sesta.  

Ehdotettuun 1 momenttiin otettaisiin yleis-
säännös erikoiskuljetuksessa käytettävän 
ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän merkin-

nöistä, varoitusvalaisimista ja vastaavista 
muista varoituslaitteista. Ajoneuvolta vaadit-
tavien yleisten merkintöjen lisäksi vaaditta-
villa riittävillä lisämerkinnöillä ehkäistäisiin 
erikoiskuljetuksesta aiheutuvaa haittaa ja 
vaaraa muille tiellä liikkuville.   

Liikenteen turvallisuusvirastolle annettai-
siin valtuus antaa tarkempia määräyksiä eri-
koiskuljetusajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistel-
miä koskevista merkinnöistä, tunnus- ja va-
roitusvalaisimista, heijastimista sekä muista 
varoituslaitteista.  

Ehdotetun 2 momentin mukaan Liikenteen 
turvallisuusvirasto antaisi määräykset eri-
koiskuljetuksessa käyttävän varoitusajoneu-
von luokasta, massasta ja väreistä sekä varoi-
tusajoneuvojen erilaisista kuljetuksen turval-
lisuuden varmistamiseen liittyvistä varoitus-
laitteista ja -välineistä. Tieliikennelakiin eh-
dotetun 87 b §:n mukaan erikoiskuljetuksen 
yhteydessä on tarvittaessa käytettävä varoi-
tusajoneuvoa. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan pykälässä 
tarkoitettujen määräysten tulisi perustua Eu-
roopassa yleisesti noudattavaan käytäntöön.  

Erikoiskuljetuksista, niiden merkinnöistä, 
varoitusajoneuvojen vaatimuksista ja eri-
koiskuljetusten vapaan liikkumisen rajoitus-
ten poistamisesta on vuonna 2007 laadittu 
loppuraportti Euroopan komission erikois-
kuljetuksia käsittelevän työryhmän työstä 
(European Best Practice Guidelines for Ab-
normal Road Transports). Tässä pykälässä 
tarkoitettuja määräyksiä antaessaan Liiken-
teen turvallisuusvirasto soveltaisi tuossa lop-
puraportissa annettuja erikoiskuljetuksia 
koskevia suosituksia. Tämän vuoksi erityi-
sesti merkintöjä koskevat määräykset aiheut-
taisivat nykykäytäntöön verrattuna jatkossa 
muutoksia. 

Työryhmän loppuraportissa varoitusajo-
neuvolta edellytetään muista yleisesti liiken-
teessä liikkuvista ajoneuvoista poikkeavaa 
näkyvyyttä, joka toteutettaisiin varoitusajo-
neuvon värillä, heijastimilla, varoitusva-
laisimilla ja varoitustauluilla. Varoitusajo-
neuvo olisi henkilöauto, pakettiauto tai pa-
kettiautoa vastaava kevyt kuorma-auto, jotta 
varoitusajoneuvoa ei miellettäisi varsinaisek-
si erikoiskuljetukseksi. Erikoiskuljetuksen 
edellä liikkuvassa varoitusajoneuvossa olisi 
korkeuden mittalaite, jolla varmistettaisiin 
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jäljessä tulevan tavanomaista korkeamman 
erikoiskuljetuksen mahtuminen osumatta tien 
yläpuolisiin laitteisiin. Varoitusajoneuvossa 
olisi liikenneturvallisuuden varmistamiseksi 
riittävä määrä kuljetuksenaikaiseen tilapäi-
seen liikenteen ohjaukseen tarkoitettuja lii-
kenteenohjauskartioita, liikenteen ohjaukses-
sa tarvittavia laitteita, palosammutin ja muita 
turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia 
välineitä. Euroopassa liikenneturvallisuuden 
varmistamiseksi käytetään varoitusajoneuvo-
ja ainakin Saksassa, Hollannissa ja Ruotsissa. 
Näissä maissa varoitusajoneuvot ovat pää-
osiltaan loppuraportin suosituksen mukaisia. 

31 §. Tyyppihyväksynnän soveltamisala. 
Pykälään lisättäisiin maininta T4-luokan ajo-
neuvosta. Tyyppihyväksyntä voitaisiin 
myöntää myös T4-luokan ajoneuvolle. 

32 §. Tyyppihyväksyntävelvollisuus. Pykä-
län 1 momenttiin tehtäisiin 14 §:n 3 momen-
tin 4 kohdan muutosta vastaava muutos, jolla 
ulotettaisiin tyyppihyväksyntävelvollisuus 
koskemaan myös T4-luokan ajoneuvoja. 

Erikseen myytävän järjestelmän, osan ja 
erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä-
velvollisuutta koskevaa 2 momenttia muutet-
taisiin niin, että se koskisi myös liikennetrak-
toria, koska liikennetraktori käytännössä ero-
aa rakenteeltaan ja osiltaan hyvin vähän T1-
luokan ajoneuvosta.  Säännös koskisi jatkos-
sa myös C-luokan ajoneuvoja, joita ovat te-
laketjuin liikkuvat ja ohjattavat traktorit.  L-, 
C-, ja T1-T4-luokan ajoneuvoon ja liikenne-
traktoriin tarkoitettujen, erikseen myytävien 
järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yk-
siköiden tyyppihyväksyntävelvollisuudesta 
voitaisiin säätää poikkeuksia valtioneuvoston 
asetuksella sekä M-, N- ja O-luokan ajoneu-
voon tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 
erillisten teknisten yksiköiden osalta liiken-
ne- ja viestintäministeriön asetuksella. Ny-
kyisin poikkeuksista säädetään kaikkien ajo-
neuvojen osalta ministeriön asetuksella. 
Poikkeuksista säätäminen tulisi toteuttaa 
tyyppihyväksyntää koskevien direktiivin ja 
EU-asetuksen mukaisesti.  

Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka 
mukaan liikenneturvallisuuden ja ympäris-
tönsuojelun kannalta keskeisiltä ajoneuvon 
käyttöön liittyviltä erikseen myytäviltä osilta, 
järjestelmiltä ja erillisiltä teknisiltä yksiköiltä 
sekä varusteilta edellytettäisiin myös tyyppi-

hyväksyntää. Valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin näiden kohteiden tyyppihyväk-
syntävaatimuksesta tarkemmin. Tällaisia hy-
väksyntäkohteita olisivat esimerkiksi nasta ja 
nastarengas, moottoripyöräilijän ja moottori-
kelkkailijan suojakypärä, lasten turvaistuin, 
hitaan ajoneuvon kilpi ja varoituskolmio sekä 
ajoneuvoon kiinnitettävä ruskeankeltainen, 
sininen tai punainen vilkkuva varoitusvalai-
sin. 

Nykyinen 3 momentti muuttuisi 4 momen-
tiksi ja siihen tehtäisiin 14 §:n 3 momentin 
4 kohdan muutosta vastaava muutos, jolla 
ulotettaisiin mahdollisuus hyväksyä ajoneuvo 
liikenteeseen rekisteröintikatsastuksen perus-
teella koskemaan myös T4-luokan ajoneuvo-
ja. 

Nykyinen säädösviittausta koskeva 4 mo-
mentti siirtyisi sellaisenaan 5 momentiksi. 

34 §. Tyyppihyväksyntäviranomainen. Py-
kälään tehtäisiin 14 §:n 3 momentin 4 koh-
dan muutosta vastaava muutos, jolla mahdol-
listettaisiin Liikenteen turvallisuusviraston 
toimiminen myös T4-luokan ajoneuvojen 
tyyppihyväksyntäviranomaisena. Maininta 
R-luokan ajoneuvosta poistettaisiin, koska 
17 §:n nykyinen 3 momentti R-luokan ajo-
neuvosta jäisi ehdotuksen mukaan pois. 

36 §. Vaatimustenmukaisuuden osoittami-
nen tyyppihyväksynnässä. Pykälän 2 mo-
mentti rajattaisiin koskemaan vain autoa ja 
sen perävaunua, koska muiden ajoneuvojen 
osalta 2 momentissa säädettävistä asioista 
säädettäisiin uudessa 3 momentissa. 

Uudessa 3 momentissa valtuutettaisiin val-
tioneuvoston asetuksella säätämään muun 
ajoneuvon kuin auton ja sen perävaunun vaa-
timustenmukaisuuden teknisistä osoittamis-
tavoista kansallisessa piensarjatyyppihyväk-
synnässä ja kansallisessa tyyppihyväksyn-
nässä sekä siitä milloin vaatimustenmukai-
suus voitaisiin osoittaa hyväksytyn asiantun-
tija selvityksen perustella. Vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamisessa voisi myös muiden 
ajoneuvojen kuin autojen ja niiden perävau-
nujen osalta soveltaa jatkossakin 1 momen-
tissa tarkoitettuja osoittamistapoja. Valtio-
neuvoston asetuksen tasolla säädettäisiin 
yleisistä periaatteista, joita noudatetaan siinä, 
minkä tasoisia selvityksiä vaatimustenmukai-
suuden osoittamisessa edellytetään.  
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Nykyinen 3 momentin valtuusäännös 
muuttuisi 4 momentiksi ja rajattaisiin 2 mo-
mentin tapaan koskemaan vain autoa ja sen 
perävaunua. Lisäksi kyse olisi vaatimusten-
mukaisuuden teknisistä osoittamistavoista. 

Uudessa 5 momentissa valtuutettaisiin Lii-
kenteen turvallisuusvirasto antamaan määrä-
ykset nastojen vaatimustenmukaisuuden tek-
nisistä osoittamistavoista kansallisessa tyyp-
pihyväksynnässä. Määräyksillä korvattaisiin 
jatkossa osaltaan ajoneuvon renkaiden nas-
toista annettu liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetus.  

Liikenteen turvallisuusvirasto valtuutettai-
siin lisäksi antamaan tarvittaessa tarkemmat 
määräykset muiden ajoneuvojen kuin autojen 
ja niiden perävaunujen kansallisessa piensar-
jatyyppihyväksynnässä ja kansallisessa tyyp-
pihyväksynnässä noudatettavista, vaatimus-
tenmukaisuuden teknisistä osoittamistavois-
ta. Käytännössä näitä teknisiä osoittamista-
poja sovellettaisiin kansallisessa piensarja-
tyyppihyväksynnässä T- ja L-luokan ajoneu-
voihin ja kansallisessa tyyppihyväksynnässä 
moottori-työkoneisiin ja moottorikelkkoihin. 
Tekniset osoittamistavat tarkentaisivat ta-
pauskohtaisesti eri osille ja ominaisuuksille 
soveltuvia 3 momentissa tarkoitettuja valtio-
neuvoston asetuksella säädettäviä yleisluon-
toisia säännöksiä. 

36 a §. CE-merkinnän edellytykset. Pykälä 
kumottaisiin, koska kansallisen säätämisen 
tarve on poistunut sen jälkeen kun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus tuotteiden 
kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 
ja asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamises-
ta (765/2008/EY, akkreditointi- ja markkina-
valvonta-asetus) hyväksyttiin heinäkuussa 
2008 ja julkaistiin virallisessa lehdessä elo-
kuussa 2008. Myös työ- ja elinkeinoministe-
riön esittelystä annettu laki tiettyjen tuottei-
den varustamisesta CE-merkinnällä 
(1376/1994) on kumottu lailla CE-
merkintärikkomuksesta (187/2010) vastaa-
vasta syytä. Ajoneuvolaissa säilytettäisiin 
kuitenkin perusvaatimus CE-merkinnän käy-
töstä 41 a §:ssä ja toimivaltaisen viranomai-
sen määrittely 34 a §:ssä. Nämä on tarve säi-
lyttää sen tähden, että olisi selvää mitkä CE-
merkittävät tuotteet kuuluvat ajoneuvolain 
CE-merkintää täydentävien tieliikennekäyt-

töön liittyvien muiden vaatimusten piiriin ja 
määritellä ne tuoteryhmät, joiden markkina-
valvontaviranomaisena toimii Liikenteen 
turvallisuusvirasto.  

39 b §. Tyyppihyväksynnässä sovellettavat 
poikkeukset. Lakiin otettaisiin perussäännös 
tyyppihyväksynnässä myönnettävistä poik-
keuksista. Nykyisin poikkeusten myöntämi-
sestä säädetään ajoneuvojen hyväksynnästä 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa.  

Ehdotuksen mukaan Liikenteen turvalli-
suusvirasto voi myöntää vähäisiä yksittäisiä 
poikkeuksia kansallisessa tyyppihyväksyn-
nässä. Edellytyksenä olisi, että poikkeus ei 
vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä 
kilpailua. Lain 40 §:n valtuussäännöksen no-
jalla poikkeuksen myöntämisen edellytyksis-
tä säädettäisiin tarvittaessa tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Ehdotetun säännöksen 
vuoksi poikkeusten hyväksymiskäytäntöä ei 
ole tarkoitus muuttaa. EY-
tyyppihyväksyntöjä koskevat poikkeukset 
perustuisivat ajoneuvojen tyyppihyväksyntö-
jä koskeviin direktiiveihin. 

40 §. Tyyppihyväksyntää koskevat tarkem-
mat säännökset. Pykälän nykyinen 1 mo-
mentti olisi tarpeeton, koska kyseinen valtio-
neuvostolle annettu valtuus sisältyy 40 §:n 
nykyisen 2 ja 4 momentissa valtioneuvostolle 
annettuihin valtuuksiin.  

Nykyisestä 2 momentista tulisi 1 momentti. 
Sen 3 kohdan valtuussäännöstä muutettaisiin. 
Kohdassa tarkoitetuista poikkeuksista on eh-
dotettu otettavaksi 39 b §:ään perussäännös, 
joten valtioneuvoston asetuksella annettaisiin 
jatkossa tarvittaessa vain tarkempia säännök-
siä poikkeuksen myöntämisen edellytyksistä. 
Lisäksi 5 kohtaa muutettaisiin 14 §:n muu-
tosta vastaavasti koskemaan myös T4-luokan 
ajoneuvoja. 

Nykyinen 3 momentti olisi tarpeeton, kos-
ka tekniset vaatimukset, joita sovellettaisiin 
kansallisessa piensarjatyyppihyväksynnässä, 
annettaisiin jatkossa 27 ja 27 a §:n nojalla ja 
vastavuoroisesta tunnustamisesta säädetään 
39 a §:ssä. 

Nykyisestä 4 momentista tulisi uusi 2 mo-
mentti. Siihen tehtäisiin komission nimeä 
koskeva muutos. Enää ei puhuttaisi Euroopan 
yhteisöjen komissiosta, vaan Euroopan ko-
missiosta kuten nimitys nykyään kuuluu. 
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41 a §. Vaatimustenmukaisuuden varmen-
taminen CE-merkinnällä. Päivitettäisiin 1 
momentti sekä kumottaisiin 2 momentti tar-
peettomana uuden unionilainsäädännön ja 
vuoden 2012 alusta voimaantulleen kuluttaja-
turvallisuuslain (920/2011) hyväksymisen 
johdosta. Tuotteiden kaupan pitämiseen liit-
tyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa 
koskevista vaatimuksista ja neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 765/2008 sovelletaan il-
man erillistä täytäntöönpanoa. Pykälä on kui-
tenkin katsottu tarkoituksenmukaiseksi säi-
lyttää, jotta tiedetään, mitkä yhdenmukaiste-
tun lainsäädännön alaan kuuluvat ajoneuvot 
ja osat kuuluvat ajoneuvolain sovelta-
misalaan, ja joita Liikenteen turvallisuusvi-
rasto valvoo. CE-merkintää koskevista vel-
voitteista seuraa myös, että jos tuotteeseen 
ajoneuvolainsäädännön nojalla edellytetään 
muita merkintöjä, ne tulee kiinnittää tuottee-
seen kyseisten säännösten mukaisesti CE-
merkinnän lisäksi. Nykyiseen 3 momenttiin, 
josta tulisi 2 momentti, päivitettäisiin viitta-
uksena, että seuraamuksista CE-merkinnän 
säännöstenvastaisesta käytöstä säädetään CE-
merkintärikkomuksesta annetussa laissa, joka 
tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.  

44 b §. Osan, erillisen teknisen yksikön ja 
polkupyörän vaatimustenvastaisuus. Pykä-
lään lisättäisiin nykyisen 2 momentin tilalle 
uusi 2 momentti.  

Uudessa 2 momentissa säädettäisiin erik-
seen niistä valvontatoimenpiteistä, joita so-
velletaan liittyen renkaiden merkitsemisestä 
polttoainetaloudellisuuden ja muiden kes-
keisten ominaisuuksien osalta annettuun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 
(EY) N:o 1222/2009. Erillinen säännös on 
tarpeen, sillä renkaiden merkintöjen valvonta 
poikkeaa säädöspohjaltaan ajoneuvosektorin 
yleisestä markkinavalvonnasta, eivätkä ny-
kyiset säännökset selkeästi kata puutteellisten 
tai virheellisten merkintöjen valvontaa kaikil-
ta osin. Tehokkaan valvonnan varmistami-
seksi tässä pykälässä viitattuja 42 §:n 1–2 
momentin valvontakeinoja on tarpeen laajen-
taa sovellettavaksi myös renkaiden merkintö-
jen uusia vaatimuksia koskeviksi. Renkaiden 
merkintävelvoitteiden valvontaviranomaise-

na toimisi Liikenteen turvallisuusvirasto siten 
kuin 79 §:n 3 momentissa ehdotetaan. 

Nykyinen 2 momentti siirtyisi johtolauseen 
mukaisesti sellaisenaan 3 momentiksi. 

47 §. Nimetty tutkimuslaitos. Pykälän 
1 momenttia muutettaisiin.  

Nimetty tutkimuslaitos voisi jatkossa tehdä 
myös 50 e §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia, 
mittauksia, testejä, laskelmia ja arviointeja. 
Yksittäishyväksyntää koskeva lisäys tehtäi-
siin, että Liikenteen turvallisuusvirasto voisi 
ilmoittaa komissiolle myös sellaiset yksit-
täishyväksynnän myöntämiseen tarvittavia 
testejä tekevät tutkimuslaitokset, joista sää-
detään puitteiden luomisesta moottoriajoneu-
vojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
osien ja erillisten teknisten yksiköiden hy-
väksymiselle annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (Puite-
direktiivi) liitteiden IV ja VI muuttamisesta 
annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 
183/2011. Lisäksi momentissa puhuttaisiin 
Euroopan yhteisön sijasta Euroopan unionis-
ta. 

48 §. Hyväksytty asiantuntija. Pykälän 
3 momentti kumottaisiin tarpeettomana. 
Momentin mukaan liikenne- ja viestintämi-
nisteriön asetuksella säädetään 1 momentissa 
tarkoitettujen selvitysten käyttämisestä vaa-
timustenmukaisuuden osoituksena muutos-    
ja kytkentäkatsastuksessa. Ehdotetussa 
61 a §:ssä sekä sen nojalla säädettäisiin ja 
määrättäisiin vaatimustenmukaisuuden osoit-
tamisesta muutoskatsastuksessa. Kytkentä-
katsastusta varten asiasta ei ole tarvetta antaa 
tarkempia säännöksiä tai määräyksiä.  

50 a §. Tutkimuslaitosta koskevat tarkem-
mat säännökset. Valtuussäännöstä täsmen-
nettäisiin lisäämällä ensimmäiseen virkkee-
seen hyväksytyn asiantuntijan osuus, sillä 
hyväksyttyyn asiantuntijaan sovelletaan var-
sin pitkälti samoja menettelyitä kuin mitkä 
koskevat nimettyä tutkimuslaitosta. Toista 
virkettä muutettaisiin siten, että tässä kohdas-
sa tarkoitetuista vaatimuksista olisi mahdol-
lista säätää valtioneuvoston asetuksella myös 
testaustoimintaa harjoittavien tahojen toi-
minnan asianmukaisen suorittamisen valvon-
taa silmälläpitäen. Tämän pykälämuutoksen 
myötä on tarkoituksena säätää ajoneuvojen 
hyväksynnästä annetun valtioneuvoston ase-
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tuksen 18 a §:ssä siten, että osana mainittujen 
toimijoiden valvontaa voidaan tarvittaessa 
edellyttää samalla pätevyysalueella toimivien 
nimettyjen tutkimuslaitosten ja hyväksyttyjen 
asiantuntijoiden tekevän mittaustulosten kes-
kinäistä vertailukelpoisuutta tukevia vertai-
lumittauksia. Vertailumittaukset on nähty 
tarpeelliseksi erityisesti nastojen ja nastaren-
kaiden kansallisessa tyyppihyväksynnässä 
sovellettavissa tienkuluttavuusmittauksissa.  

60 §. Rekisteröintikatsastus. Pykälän 2, 3, 6 
ja 7 momenttia muutettaisiin. 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, 
että rekisteröintikatsastuksen voimassaolon 
nykyisestä kolmen kuukauden aikarajasta 
luovutaan, kun kyse on jo aiemmin rekiste-
röidystä ajoneuvosta. Voimassaolon rajaami-
selle ei ole erityistä perustetta. Samalla ny-
kyinen 3 momentti ehdotetaan korvattavaksi 
uudella 3 momentilla, jossa olisi täydentävä 
säännös 2 momentin soveltamisesta.  

Rekisteröintikatsastuksen rajoitetusta voi-
massaoloajasta on aiheutunut käytännön on-
gelmia käytettyjen ajoneuvojen tiettyjen eri-
tyisryhmien rekisteröintiin ja katsastukseen, 
sillä nykyistä kolmen kuukauden määräaikaa 
rekisteröintikatsastuksen voimassaololle on 
pidetty joissakin tapauksissa liian lyhyenä. 
Jos suoritetun rekisteröintikatsastuksen jäl-
keen ajoneuvon rekisteröinti viivästyy, rekis-
teröintikatsastus joudutaan uusimaan yleensä 
ilman perusteltavissa olevaa muuta tarvetta.  

Pykälän uudistettavassa 3 momentissa täs-
mennettäisiin 2 momentin tarkoitusta siitä, 
mitkä ehdot rekisteröintikatsastuksen on täy-
tettävä, jotta sitä pidetään soveltuvana ajo-
neuvon ottamiseksi uudelleen liikennekäyt-
töön. Tarkoituksena on muun muassa varmis-
taa edelleen, että ajoneuvo on esitetty rekiste-
röintikatsastukseen rakenteeltaan samanlai-
sena kuin ajoneuvo otetaan uudelleen liiken-
nekäyttöön ja että ajoneuvon identiteetti on 
tarpeellisella tavalla varmistettu.   

Nykyinen 3 momentti olisi tarpeeton. Re-
kisteröintikatsastus on nykyisin suoritettava, 
jotta ajoneuvon todellinen, ensirekisteröinti-
päivästä poikkeava käyttöönottopäivä voi-
daan merkitä ajoneuvoliikennerekisteriin ja 
ajoneuvoa koskevalle rekisteröintitodistuk-
selle. Liikenteen turvallisuusviraston ajoneu-
voliikennetietojärjestelmää on kehitetty siten, 
että esittelyajoneuvon käyttöönottopäivä saa-

daan suoraan tietojärjestelmään talletetun 
siirtoluvan tiedoista. Tämän vuoksi esittely-
ajoneuvojen rekisteröintikatsastusvelvolli-
suus poistettaisiin tarpeettomana.  

Pykälän 6 momentin 3 kohdan c alakoh-
dassa puhuttaisiin Euroopan unionista Eu-
roopan yhteisön sijaan.  

Pykälän 7 momentin johdantokappaleeseen 
tehtäisiin säädöstekninen muutos, koska 3 
momentissa sisältöä on ehdotettu muutetta-
vaksi.  

60 a §. Vaatimustenmukaisuuden osoitta-
minen rekisteröintikatsastuksessa. Pykälän 
1 momentin sisältö säilyisi nykymuodossa, 
mutta momentin loppuosaan sisältyvät val-
tuudet jaettaisiin ja siirrettäisiin uudeksi 4 
momentin valtuussäännöksiksi. 

Nykyiset 2 ja 3 momentti säilyisivät ennal-
laan.  

Valtuussäännökset koottaisiin pykälän lop-
puun uudeksi 4–6 momentiksi. Osoittamista-
poja koskevat perussäännökset siitä, milloin 
muihin ajoneuvoihin kuin autoihin ja niiden 
perävaunuihin voitaisiin rekisteröintikatsas-
tuksessa soveltaa 50 e §:n 2 momentin 1–4 
kohdassa tarkoitettuja osoittamistapoja nos-
tettaisiin 4 momentin nojalla säädettäviksi 
valtioneuvoston tasolla. Näihin ajoneuvoihin 
kuuluisi EY-tyyppihyväksyttäviä ajoneuvoja, 
kuten L- ja T-luokan ajoneuvot, sekä muita 
ajoneuvoja, kuten liikennetraktori, moottori-
työkone ja moottorikelkka.  Autojen ja perä-
vaunujen osalta näistä säädettäisiin nykyi-
seen tapaan liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksella.  

Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi 
5 momentin nojalla tarvittaessa valtioneuvos-
ton asetuksessa säädettyä tarkempia määrä-
yksiä muiden ajoneuvojen kuin autojen ja 
niiden perävaunujen vaatimustenmukaisuu-
den osoittamisen teknisestä toteuttamisesta. 
Lähtökohtaisesti vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseen sovellettaisiin niitä osoittamis-
tapoja, joista säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. Liikenteen turvallisuusvirastolle an-
nettu määräysvaltuutus on tarkoitettu käytet-
täväksi esimerkiksi sellaisissa rajatapauksis-
sa, joissa valtioneuvoston asetuksen sään-
nökset ovat liian yleisluontoiset. Tyyppihy-
väksymättömien ajoneuvojen osalta valtuus 
kattaisi myös määräysten antaminen niistä 
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vaatimuksista, joihin 4 momentin nojalla an-
nettuja säädöksiä ei suoraan voi soveltaa.  

Uutena säädettäisiin Liikenteen turvalli-
suusvirastolle 6 momentissa valtuus määrätä 
rekisteröintikatsastuksessa vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamisen teknisistä osoittamis-
tavoista muutettujen ajoneuvojen, myös auto-
jen ja niiden perävaunujen muutosten, osalta. 
Tämä valtuus olisi kuitenkin rajattu vain sel-
laisiin muutettuun ajoneuvoon sovellettavista 
vaatimuksista, joista ei ole olemassa EU-
säännöksiä osana uuden ajoneuvon hyväk-
syntää. Niiden vaatimusten osalta, joihin EU-
säännöksiä ei ole sovellettavissa, valtuus kat-
taisi käytännössä kaikki muutokset. 

61 a §. Vaatimustenmukaisuuden osoitta-
minen muutoskatsastuksessa. Lakiin otettai-
siin uusi pykälä, jolla täsmennettäisiin vaati-
mustenmukaisuuden osoittamistapoja muu-
toskatsastuksessa. Nykyisin osoittamistavois-
ta säädetään yhdessä teknisten vaatimusten 
kanssa ministeriön asetuksilla. Kun määräys-
tenantovaltuuksia nyt annettaisiin Liikenteen 
turvallisuusvirastolle, on tarpeellista täsmen-
tää osoittamistapoja koskevia perussäännök-
siä.  

Uudessa 1 momentissa laajennettaisiin 
yleiset rekisteröintikatsastuksen osoittamis-
tavat koskemaan myös muutoskatsastusta. 
Tämä vastaisi nykyistä käytäntöä.  

Pykälän 2 momentissa valtuudet vaatimus-
tenmukaisuuden osoittamista koskevien 
säännösten antamiseen muutoskatsastuksen 
osalta noudattaisivat samoja periaatteita kuin 
rekisteröintikatsastuksen osalta. Valtuudet 
annettaisiin muiden ajoneuvojen kuin autojen 
ja niiden perävaunujen osalta valtioneuvos-
tolle. Autojen ja perävaunujen osalta valtuu-
det säilytettäisiin liikenne- ja viestintäminis-
teriöllä. 

Liikenteen turvallisuusvirastolle jäisi sen 
lisäksi 3 momentissa valtuus antaa muiden 
ajoneuvojen kuin autojen ja niiden perävau-
nujen osalta tarvittaessa tarkempia määräyk-
siä vaatimustenmukaisuuden osoittamisen 
teknisestä toteuttamisesta. Valtuus kattaisi 
myös määräysten antamisen niistä vaatimuk-
sista, joihin 2 momentin nojalla annetut 
säännökset ovat liian yleisluotoiset suoraan 
sovellettaviksi. 

Vastaavasti kuin rekisteröintikatsastuksessa 
Liikenteen turvallisuusvirastolle annettaisiin 

4 momentissa valtuus määrätä tarvittaessa 
vaatimustenmukaisuuden teknisistä osoitta-
mistavoista muutoskatsastuksessa osittain 
myös niiden ajoneuvojen osalta, joihin sovel-
letaan 30 §:n 1 momentissa säädettyjä EU-
vaatimuksia. Tämä valtuus olisi kuitenkin ra-
jattu vain sellaisiin muutettuun ajoneuvoon 
sovellettaviin vaatimuksiin, joista ei ole ole-
massa EU-säännöksiä osana uuden ajoneu-
von hyväksyntää. Liikenteen turvallisuusvi-
raston määräykset osoittamisesta muiden 
kuin EU-säänneltyjen osien ja ominaisuuksi-
en osalta korvaisivat auton rakenteen muut-
tamisesta annetun liikenneministeriön pää-
töksen ja L-luokan ajoneuvon korjaamisesta 
sekä rakenteen muuttamisesta annetun lii-
kenne- ja viestintäministeriön asetuksen, jot-
ka kumottaisiin erikseen tarpeettomina, kun 
Liikenteen turvallisuusvirasto saa omat mää-
räyksensä annettua. 

62 §. Kytkentäkatsastus. Pykälän 1 mo-
menttia muutettaisiin. Kytkentäkatsastukses-
ta annettuja säännöksiä muutettaisiin poista-
malla vapautus kytkentäkatsastuksesta au-
toon kytkettäviltä hinattavilta laitteilta. Lii-
kenneturvallisuuden kannalta hinattavien 
laitteiden kytkennän tarkastaminen on yhtä 
perusteltua kuin muidenkin O-luokan ajo-
neuvojen. Kaikki hinattavat laitteet käyt-
töönottoajankohdasta riippumatta tulee rekis-
teröidä 1 päivään tammikuuta 2015 mennes-
sä. Kytkentäkatsastusvelvollisuus koskee 
ajoneuvoyhdistelmää ennen sen käyttöönot-
toa, joten vaatimuksen voimaantulo ei toisi jo 
käytössä oleville ajoneuvoyhdistelmille uutta 
kytkentäkatsastusvelvollisuutta. Muut vähäi-
set selvennykset sanamuotoihin eivät muut-
taisi pykälän sisältöä. 

69 §. Sarjan viimeiset ajoneuvot. Muutet-
taisiin 1 momentin johdantokappaletta, mo-
mentin 5 ja 6 kohtaa sekä 3 ja 5 momenttia. 
Nykyinen viittaus Euroopan yhteisöön 
1 momentissa korvattaisiin viittauksella Eu-
roopan unioniin. Lisäksi soveltamisalan 
muutoksista johtuen 5 ja 6 kohtaa täydennet-
täisiin maininnalla niiden soveltamisesta 
myös T4-luokan traktoriin. Vastaava muutos 
tehtäisiin 3 momenttiin. Sarjan viimeisille 
ajoneuvoille eli uusien vaatimusten voimaan-
tullessa vanhentuneilla hyväksynnöillä rekis-
teröitäville ajoneuvoille sallituista poikkeuk-
sista säädettäisiin 5 momentin mukaan jat-
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kossa valtioneuvoston tasolla, kuten muista-
kin yksittäisille ajoneuvoille myönnettävistä 
poikkeuksista. Menettelyä koskevassa val-
tuudessa olisi kyse teknisestä menettelystä. 

79 §. Ajoneuvon, osan ja erillisen teknisen 
yksikön markkinavalvonta. Pykälän 1 mo-
menttia muutettaisiin ja pykälään lisättäisiin 
uusi 3 momentti. 

Tullin hallinnosta annetun lain (960/2012) 
mukaisesti 1 momentissa puhuttaisiin Tulli-
laitoksen sijasta Tullista.  

Ehdotuksen mukaan Liikenteen turvalli-
suusvirasto olisi 3 momentin mukaan renkai-
den merkitsemisestä polttoainetaloudellisuu-
den ja muiden keskeisten ominaisuuksien 
osalta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1222/2009 
tarkoitettuna valvovana viranomaisena. Val-
vontatehtävä on käynnistynyt vuoden 2012 
aikana. Valvontaa on tehtävä sen varmista-
miseksi, että renkaiden polttoainetaloudelli-
suudesta ja muista keskeisistä ominaisuuksis-
ta kuluttajan ostovalinnan tueksi määrätyt 
merkinnät perustuvat asianmukaisiin testaus-
tuloksiin. Uuden markkinavalvontatehtävän 
edellyttämä resurssitarve voidaan kattaa vi-
raston vastuulla olevan muun valvonnan ny-
kyisiä henkilöresursseja uudelleen kohdenta-
en. Rengasmerkintöihin liittyvä markkina-
valvonta tehdään muun markkinavalvonnan 
yhteydessä. Rengasmerkintöjen markkina-
valvontaan kuuluvista renkaiden testauksista 
arvioidaan aiheutuvan virastolle vuosittain 
suuruusluokaltaan 20 000 euron kustannuk-
set. Rengasmerkintävelvoitteeseen liittyvän 
kuluttajaohjeistuksen ja -neuvonnan osalta on 
arvioitu, että siitä aiheutuu Liikenteen turval-
lisuusvirastolle vain vähäisiä kustannuksia. 

80 §. Vaaraa aiheuttava ajoneuvo, järjes-
telmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö. 
Muutettaisiin pykälän 1 ja 4 momenttia.  

Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin Euroopan 
unionin nimeä koskeva muutos. 

Koska kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta annettu laki (75/2004) 
on kumottu kuluttajaturvallisuuslailla, päivi-
tettäisiin 4 momentissa oleva lakiviittaus tä-
hän vuoden 2012 alusta alkaen sovellettuun 
lakiin. Koska polkupyörälle on asetettu myös 
Euroopan unionin yhdennettyjä vaatimuksia, 
markkinavalvonnassa tulee sovellettavaksi 
myös tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää 

akkreditointia ja markkinavalvontaa koske-
vista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen 
(ETY) 339/93 kumoamisesta annettu asetus 
(EY) N:o 765/2008. Asetusta sovelletaan il-
man erillistä täytäntöönpanoa ja sen kanssa 
mahdollisesti päällekkäiset vaatimukset laista 
on katsottu tarkoituksenmukaiseksi poistaa 4 
momentista tarpeettomina. 

96 §. Ajoneuvorikkomus. Pykälän 1 mo-
mentin 5 ja 23 kohtaa muutettaisiin ja 16 
kohta kumottaisiin. Muutokset johtuvat la-
kiin ehdotetuista muista muutoksista. 

Rikoslain 23 luvun 1 §:ssä säädetään lii-
kenneturvallisuuden vaarantamisesta. Joka 
tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuu-
desta rikkoo ajoneuvolakia tai sen nojalla an-
nettuja säännöksiä tai määräyksiä tavalla, jo-
ka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen 
turvallisuudelle, on tuomittava liikenne-
turvallisuuden vaarantamisesta sakkoon tai 
vankeuteen. Tässä muutettavaksi ehdotetussa 
ajoneuvolain 96 §:n 1 momentissa säädetään 
ajoneuvorikkomuksesta, josta rangaistuksena 
on sakkorangaistus. Teko edellyttää tahalli-
suutta tai huolimattomuutta.  

Momentin 5 kohtaa muutettaisiin siten, että 
säännöksessä otettaisiin huomioon 7 §:ään 
ehdotetut muutokset. Mainittua 7 §:ää on eh-
dotettu muuttavaksi siten, että ajoneuvoa ei 
muuttamisen lisäksi saisi myöskään korjata 
eikä antaa muuttua tai varustaa lisälaitteilla 
siten, että ajoneuvo ei enää täytä sitä koske-
via vaatimuksia. Ajoneuvoa koskevasta vas-
tuusta säädetään 9 §:ssä. Asiaan liittyviä 
säännöksiä voitaisiin antaa valtioneuvoston 
asetuksella sekä määräyksiä Liikenteen tur-
vallisuusviraston määräyksillä.  

Momentin 16 kohta kumottaisiin tarpeet-
tomana. Momentin 1 kohdassa säädetään jo 
ajoneuvon turvallisuutta, vaatimustenmukai-
suutta ja hallittavuutta koskevien säännösten 
rikkomisesta ja 5 kohdassa esimerkiksi ajo-
neuvon muuttamiskiellon rikkomisesta. Kul-
jetuksen suorittamista koskevat säännökset 
olisivat jatkossa tieliikennelaissa tai annettai-
siin sen nojalla ja tulisivat jatkossa tieliiken-
nelain nojalla rangaistaviksi. Eräiltä osin 
myös rikoslaki voisi tulla sovellettavaksi. 
Tieliikennelain 8 luvussa on viittaussäännök-
siä rikoslakiin.  
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Momentin 23 kohtaan tehtäisiin 20 §:ään 
ehdotetusta muutoksesta johtuva momenttia 
koskeva tekninen muutos.   

99 §. Tarkemmat säännökset. Pykälän 
2 momentti kumottaisiin. Muutos on säädös-
tekninen, sillä vastaavista asioista ehdotetaan 
säänneltäväksi Liikenteen turvallisuusviras-
ton määräyksillä. Erikoiskuljetusajoneuvoja 
ja erikoiskuljetusten suorittamista koskeville 
määräyksille ehdotetaan annettavaksi valtuu-
det 29 b §:ssä ja tieliikennelain 87 b §:n 4 
momentissa sekä nastarenkaita koskevalle 
määräykselle ajoneuvolain 27 a §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa. 
 
1.2 Tieliikennelaki 

2 §. Määritelmiä. Pykälän 14 ja 15 kohtaan 
tehtäisiin vähäiset säädöstekniset muutokset.  

Pykälän 16 kohtaan lisättäisiin määritelmä 
erikoiskuljetuksesta. Termiä käytetään jo nyt 
tieliikenne-laissa.  

Tiellä yleisesti ajoneuvoille ja ajoneuvoyh-
distelmille sallituista mitoista ja massoista 
säädetään 87 §:n valtuuden nojalla käyttöase-
tuksessa. Mittoihin kuuluvat muun muassa 
ajoneuvojen ja yhdistelmien sallitut enim-
mäispituus, -korkeus ja -leveys. Mittoihin 
kuuluu myös ajoneuvojen ja yhdistelmien 
kääntyvyysvaatimukset. Vastaavasti massois-
ta säädetään ajoneuvojen ja yhdistelmien ko-
ko-naismassojen lisäksi muun muassa salli-
tuista akseli- ja telimassoista sekä perävau-
nun massan suhteesta vetoauton massaan. 
Tiellä yleisesti sallituilla mitoilla ja massoilla 
tarkoitetaan niitä mittoja ja massoja, jotka on 
sallittu, jollei esimerkiksi liikennemerkillä 
ole paikallisesti muuta osoitettu. 

Tiellä yleisesti sallittujen mittojen ja mas-
sojen ylittäminen on mahdollista tietyin edel-
lytyksin silloin, kun kuljetettava kuorma on 
sellainen, että sitä ei ole mahdollista kuljettaa 
sallittuja massoja tai mittoja ylittämättä. Sil-
loin kyseessä on niin sanottu jakamattoman 
kuorman tai jakamattoman esineen kuljetta-
minen. Jakamattoman kuorman kuljettami-
nen tiellä yleisesti sallitut mitat ja massat 
ylittävänä on mahdollistettu poikkeuksena 
myös tavaraliikenteen mittoja ja massoja 
sääntelevässä direktiivissä (neuvoston direk-
tiivi 96/53/EY tiettyjen yhteisössä liikkuvien 
tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kan-

sallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sal-
lituista mitoista ja suurimmista kansainväli-
sessä liikenteessä sallituista painoista).   

Mittoja ja massoja sääntelevässä direktii-
vissä jakamaton kuorma määritellään tarkoit-
tamaan kuormaa ”jonka jakaminen kahteen 
tai useampaan kuormaan maantiekuljetusta 
varten aiheuttaisi kustannuksia tai huomatta-
van vahinkovaaran ja jota ei sen mittojen tai 
painojen vuoksi voida kuljettaa moottoriajo-
neuvolla, perävaunulla, perävaunuyhdistel-
mällä tai puoliperävaunuyhdistelmällä, joka 
kaikissa suhteissa vastaa tämän direktiivin 
säännöksiä”. Jakamattoman kuorman vastaa-
va määritelmä on käyttöasetuksen 2 §:n 4 
momentissa. Suomessa tällaisen mitoiltaan 
tai massoiltaan tiellä yleisesti sallitut arvot 
ylittävän jakamattoman kuorman kuljetuksel-
le on vakiintunut termi ”erikoiskuljetus”.  

Jakamattomaksi esineeksi voidaan katsoa 
myös pelkkä ajoneuvo, jos se rakenteellisesti 
ylittää tielle sallitut massat tai mitat. Tällai-
nen ajoneuvo voi olla erikoiskuljetuksien 
suorittamiseen tarkoitettu ajoneuvo kuten 
esimerkiksi leveä perävaunu. Se voi olla 
myös johonkin erityiseen tarkoitukseen ra-
kennettu työkone. Sellainen ei voi kuitenkaan 
olla tarkoitettu tiellä yleisesti tavaroiden tai 
henkilöiden kuljettamiseen ajoneuvo. Esi-
merkiksi tiellä sallitun leveyden ylittävä kau-
hakuormaaja voidaan katsoa tyhjänä tiellä 
kulkiessa erikoiskuljetukseksi. 

Erikoiskuljetuksena suoritettavaksi jaka-
mattomaksi kuormaksi katsotaan myös 
kuorma, jota sen erityisestä laadusta johtuen 
ei voida tiekuljetuksessa kohtuullisin kustan-
nuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta ja-
kaa kahteen tai useampaan kuormaan eikä 
sen kuljetusta kohtuullisesti suorittaa ylittä-
mättä tiellä yleisesti sallittua mittaa tai mas-
saa. Tällaisia kuormia ovat muun muassa 
kuormat, joita rakenteensa vuoksi on tarpeen 
kuljettaa useamman esineen kokonaisuutena 
sekä kone- tai laitekokonaisuudesta muodos-
tuvat kuormat, jotka yhdistettyä kuljetusta 
varten on pakattu erilliselle kuljetusalustalle.  

Selvyyden vuoksi 16 kohdassa todettaisiin, 
että 87 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen 
poikkeusten nojalla suoritettavat kuljetukset 
eivät olisi erikoiskuljetuksia.  

25 §. Nopeusrajoitukset. Pykälän 2 mo-
menttia muutettaisiin täsmentämällä, että 
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ajoneuvokohtaisista nopeusrajoituksista sää-
detään valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi 
todettaisiin, että nopeusrajoitusten lisäksi 
valtuus koskee myös ehtoja, joita ajoneuvolle 
erityisillä nopeuksilla ajettaessa asetetaan. 
Valtuutta on käytetty edellyttämään hitaan 
ajoneuvon kilven ja erityisen nopeuskilven 
edellyttämistä tietyissä nopeuksissa. Hitaan 
ajoneuvon kilven tyyppihyväksynnästä sää-
detään ajoneuvolain nojalla. 

48 a §. Poikkeussäännökset erikoiskulje-
tuksessa. Lain 48 §:ssä ovat poikkeukset, joi-
ta sallitaan liikennesääntöjen noudattamisesta 
muun muassa hälytys- ja poliisiajoneuvoille 
hälytystehtävissä taikka tienpidossa tai vas-
taavassa tiellä tehtävässä työssä käytettäville 
ajoneuvoille. Vastaavasti erikoiskuljetuksissa 
voidaan joutua poikkeamaan liikennesään-
nöistä esimerkiksi ryhmittymis- ja käänty-
missääntöjen vuoksi. Tämän vuoksi ehdote-
taan otettavaksi uusi pykälä, jossa huomioi-
daan erikoiskuljetukset. Erikoiskuljetuksissa 
voisi, jos kuljetus sitä erityisesti edellyttää, 
poiketa 8, 9, 11 ja 12 §:n säännöksistä. Nämä 
pykälät koskevat tien osien käyttöä, ajoneu-
von paikkaa ajoradalla, ryhmittymistä ja 
kääntymistä.  

Liikenteestä moottori- ja moottoriliikenne-
tiellä säädetään tieliikenneasetuksen 
(182/1982) 4–8 §:ssä. Suomessa maantie-
verkko on suunniteltu ja rakennettu pääasias-
sa mitoiltaan ja massoiltaan tavanomaisille 
kuljetuksille. Tieverkolla on erikoiskuljetuk-
sia kantavuudeltaan rajoittavia siltoja, mitoil-
taan rajoittavia alikulkuja, kiertoliittymiä, va-
laisinpylväitä sekä muita liikenteenohjaus-
laitteita. Rajoitteiden kiertäminen on usein 
mahdollista vain moottori- tai moottorilii-
kennetietä käyttäen. Moottoritien käyttämi-
nen erikoiskuljetuksessa olisi tarpeen muun 
muassa moottoritien alittavaa matalaa siltaa 
kierrettäessä moottoritien ramppien ja huol-
toliittymän kautta. Pykälään ehdotetun sään-
nöksen mukaan erikoiskuljetusluvan nojalla 
suoritettava erikoiskuljetus voisi poiketa 
myös erityisesti vain moottori- tai moottori-
liikennetiellä liikennöintiä koskevista sään-
nöksistä edellyttäen, että erikoiskuljetukselle 
on myönnetty erikoiskuljetuslupa. Tarkoituk-
sena on, että tuolloin käytettäisiin 49 §:n 
3 momentin 4 kohdassa tarkoitettua liiken-

teenohjaajaa tai poliisia turvaamaan liiken-
nettä. 

87 §. Ajoneuvon mitat, massat ja kuor-
maaminen. Pykälän 1 momentti säilyisi enti-
sellään. Nykyisin 2 momentissa olevat, sallit-
tua enimmäiskuormaa koskevat perussään-
nökset ehdotetaan jaettavaksi kahdeksi mo-
mentiksi koskemaan erikseen henkilökulje-
tusta ja erikseen tavarakuljetusta. Pykälän 
2 momenttiin jäisi henkilökuljetuksia koske-
va säännös asiallisesti muuttamattomana.  

Tavarankuljetuksia koskevassa uudessa 
3 momentissa ehdotetaan enimmäiskuormaa 
koskeva ilmaisu yksinkertaistettavaksi siten, 
että voimassa olevan melko yksityiskohtaisen 
mittoja, akseli-, kokonais- ja kytkentämasso-
ja koskevan luettelon sijasta viitattaisiin tie-
liikenteessä yleisesti sallittuihin mittoihin ja 
massoihin.  

Ehdotuksessa huomioitaisiin, että myös 
kuormaamattoman ajoneuvon tai yhdistel-
män tulee täyttää mitta- ja massavaatimukset. 
Erityisesti tämä koskee moottorityökoneita ja 
hinattavia laitteita, joiden käyttö tieliiken-
teessä on tilapäistä.  

Pykälän 4 momentissa olisivat valtuus-
säännökset valtioneuvoston asetuksen anta-
miseen mitoista ja massoista, kuormaamises-
ta, kuorman varmistamisesta, ja hinaamiseen 
liittyvistä asioista sekä näistä myönnettävistä 
poikkeuksista. Säännöstä täsmennettäisiin. 
Muiden poikkeuslupien myöntämiseen on 
edelleen nähty tarvetta, joskin lukumääräi-
sesti ne ovat harvinaisia. Yleensä kyse on 
hyvin rajoitetusta käyttötarkoituksesta kuten 
esimerkiksi kirjastoautoista taikka uuden 
tekniikan tai kuljetusjärjestelmän kokeilusta. 
Poikkeuslupien myöntämisen ehtona on, että 
liikenneturvallisuus ei saa vaarantua eikä kil-
pailu vääristyä.  

Nykyisessä säännöksessä on mainittu erik-
seen ”moottorikäyttöisen ja hinattavan ajo-
neuvon kytkentämitoista ja muista kytkennän 
ehdoista”. Käytännössä tämä vastaa käyttö-
asetuksen 5 luvun otsikkoa. Tätä ehdotetaan 
yksinkertaistettavaksi muotoon ”hinattavan 
ajoneuvon kytkennän ehdoista”. Ensinnäkin 
kyse on pääosin ”tiellä yleisesti sallittuihin 
mittoihin ja massoihin” luettavista vaatimuk-
sista. Vaatimusten rajaaminen käyttöasetuk-
sen otsikosta huolimatta on turhaa, koska 
käyttöasetuksessa on nykyisinkin huomioitu 
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perävaunun kytkeminen polkupyörään. Uu-
tena mainittavana asiana ehdotetaan valtuu-
dessa huomioitavaksi hinaaminen, joka asial-
lisesti on lähellä mittoja, massoja ja perävau-
nun kytkentää koskevia vaatimuksia. Hinaa-
misesta säädetään käyttöasetuksen 14 §:ssä.  

Tieliikenteessä sallituista mitoista ja mas-
soista säädetään käyttöasetuksessa. Tähän ei 
esitetä muutosta, mutta valtuussäännöksessä 
esitetään toistettavaksi käsite ”tiellä yleisesti 
sallitut mitat ja massat”, millä korostetaan si-
tä, että kyseessä on ajoneuvon käytöstä ja 
kuormaamisesta johtuva säännös. Ajoneuvo-
laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä 
tai määräyksissä voi olla lisäksi muita mittoja 
ja massoja koskevia rajoituksia. 

Käyttöasetuksen 4 luvussa säädetään erik-
seen tiellä yleisesti sallituista mitoista ja 
massoista, jotka koskevat Suomessa ja muus-
sa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa rekisteröityä tai käyttöönotettua ajo-
neuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää sekä asetuk-
sen 4 a luvussa Euroopan talousalueen ulko-
puolisessa valtiossa rekisteröityä tai käyt-
töönotettua ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistel-
mää. Lisäksi kyseisessä asetuksessa sääde-
tään valtuudet myöntää tietyissä tapauksissa 
poikkeuksia tiellä yleisesti sallituista mitoista 
ja massoista.  

Liikenteen turvallisuusviraston valtuudet 
myöntää poikkeuslupia mittoja ja massoja 
koskevista säännöksistä ETA:n ulkopuolella 
rekisteröidyille tai käyttöönotetuille ajoneu-
voille tai yhdistelmille ovat nykyisin 4 mo-
mentissa. Momenttiin ei esitetä muutosta, 
mutta säännös siirrettäisiin 5 momenttiin. 
Samaan 5 momenttiin lisättäisiin jo nykyi-
sessä 5 momentissa oleva liikenne- ja viestin-
täministeriön säännösten antamista koskeva 
valtuus sellaisenaan. Nykyisissä 4 ja 5 mo-
mentissa on kyse samoista poikkeusluvista.  

Nykyinen 6 momentti säilyisi vähän muu-
tettuna 6 momenttina. Säännösten rinnalla 
momentissa mainittaisiin myös määräykset.  

Uuteen 7 momenttiin otettaisiin sellaise-
naan nykyisin 7 momentissa oleva viittaus 
eläinten kuljettamisesta. Eläinten kuljettami-
sesta säädetään eläinten kuljetuksesta anne-
tussa laissa (1429/2006) ja eläinsuojelulaissa 
(247/1996). 

87 b §. Erikoiskuljetusten suorittamien. 
Lakiin otettaisiin uusi pykälä erikoiskuljetus-

ten suorittamisesta. Erikoiskuljetuksista sää-
detään nykyisin erikoiskuljetuksista ja eri-
koiskuljetusajoneuvoista annetussa liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksessa. Erikois-
kuljetuksia koskevat haasteet ovat laajat ja 
edellyttävät hyvin yksityiskohtaista ja eri-
tyiskysymyksiä kattavaa sääntelyä. Muun 
muassa tämän vuoksi tarkempien määräysten 
antaminen ehdotetaan siirrettäväksi Liiken-
teen turvallisuusvirastolle.  

Tavarankuljetuksissa kohdataan usein ti-
lanne, että kuljetettava esine on mitoiltaan tai 
massaltaan niin suuri, että sitä ei ole mahdol-
lista kuljettaa tieliikenteessä millään ajoneu-
volla tai yhdistelmällä ylittämättä tiellä sallit-
tuja mittoja tai massoja. Kun tiellä kuljete-
taan mitoiltaan tai massoiltaan suurempia 
kuormia kuin tiellä on yleisesti sallittu, riski-
nä on aina liikenneturvallisuuden vaarantu-
minen ja liikenneympäristölle koituva haitta. 
Toisaalta mahdollisuus kuljettaa erikoiskulje-
tuksia on elinkeinoelämälle lähes välttämä-
töntä. Monessa tapauksessa vaihtoehtoinen 
ratkaisu on taloudellisesti mahdoton.  

Koska erikoiskuljetus on 2 §:ssä ehdotettu 
määriteltäväksi pääosin jakamattoman kuor-
man kuljettamiseksi, säännöstä kuorman ja-
kamattomuudesta ei tarvitsisi enää tässä py-
kälässä toistaa. Kuorman ei kuitenkaan tar-
vitse sisältää yksinomaan jakamattomia esi-
neitä, vaan kuljetustaloudellisuuden vuoksi 
tulisi olla mahdollista kuljettaa samassa 
kuormassa muutakin tavaraa edellyttäen, että 
muu tavara ei mitenkään lisää sallittujen mit-
tojen tai massojen ylittymistä. Ylitettäessä 
kuljetuksessa sallittuja mittoja ja massoja on 
aina huolehdittava siitä, että ylittämistä ei 
käytetä tasapuolista kilpailua vääristävänä 
keinona. 

Erikoiskuljetuksia koskeva perussäännös 
otettaisiin 1 momenttiin, jonka mukaan eri-
koiskuljetus on sallittua. Edellytyksenä olisi, 
että erityisin varotoimenpitein estetään kulje-
tuksen ylimittaisuudesta tai ylipainosta joh-
tuva liikenneturvallisuuden vaarantuminen ja 
liikenneympäristölle koituva haitta. Varotoi-
menpiteiden määrä ja laajuus riippuu siitä, 
kuinka suurta sallittujen arvojen ylittäminen 
on. Kuljetuksen koon kasvaessa erikoiskulje-
tuksen tilan tarve poikkeaa siinä määrin 
muusta liikenteestä, että turvallinen kuljetta-
minen edellyttää lisäksi liikenteenohjaajia 
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varoittamaan ja ohjaamaan muuta liikennettä. 
Liikenteen ohjaajat ja varoitusajoneuvojen 
käyttö mainittaisiin momentissa. Pykälän 3 
momenttiin ehdotetun valtuuden nojalla Lii-
kenteen turvallisuusvirasto antaisi tarkempia 
määräyksiä varoitusajoneuvojen ja liikenteen 
ohjaajien käytöstä.  

Osa erikoiskuljetuksilta edellytettävistä va-
rotoimenpiteistä on ajoneuvoteknisiä, kuten 
ajoneuvojen merkintöjä, valaisimia tai muita 
teknisiä edellytyksiä koskevat vaatimukset. 

Tieliikenteessä sallittujen mittojen ja mas-
sojen ylittäminen voidaan usein välttää valit-
semalla kuljetukselle sopiva ajoneuvo tai 
ajoneuvoyhdistelmä. Joissakin tapauksissa 
kuitenkin ajoneuvon käyttötarkoitus tai muut 
ominaisuudet edellyttävät juuri tietyn tyyppi-
sen ajoneuvon käyttöä. Pääsääntö erikoiskul-
jetuksissa tulee kuitenkin olla, että kuljetus-
väline valitaan siten, että kuljetuksessa ei 
tarpeettomasti ylitetä mittoja ja massoja. Tä-
män vuoksi 2 momenttiin ehdotetaan nostet-
tavaksi nykyinen erikoiskuljetuksia koske-
vassa asetuksessa esitetty perusperiaate mit-
tojen ja massojen tarpeettoman ylittämisen 
välttämisestä. Ehdotuksen mukaan ensisijai-
sesti olisi vältettävä leveyden ylittäminen ja 
toissijaisesti korkeuden ylittäminen. Myös 
tämä säännös vastaa asetuksessa nykyisin 
olevaa säännöstä.  

Ehdotetun 3 momentin mukaan tarkemmat 
määräykset, jotka jatkossa osaltaan korvaisi-
vat nykyisen erikoiskuljetuksia koskevan 
asetuksen, antaisi Liikenteen turvallisuusvi-
rasto. Se vastaisi jatkossa myös määräysten 
kehittämisestä ja uudistamisesta. EU:ssa ei 
ole erikoiskuljetuksia koskevaa asetusta tai 
direktiiviä. Komissio on kuitenkin julkaissut 
jäsenmaiden parhaita käytäntöjä kuvaavan 
”European Best Practice Guidelines for Ab-
normal Road Transports” ohjeen, jota voi pi-
tää kansallisten määräysten perustana. 

Ehdotetuissa valtuussäännöksissä lueteltai-
siin kattavasti kaikki ne erikoiskuljetusten 
suorittamisesta liikenneturvallisuudelle ja lii-
kenneympäristölle koituvan vaaran ja haitan 
ehkäisemiseksi tarvittavat osatekijät, joista 
Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi tarvit-
taessa tarkempia määräyksiä. Tämän lisäksi 
ajoneuvolaissa valtuutettaisiin Liikenteen 
turvallisuusvirasto antamaan määräyksiä eri-
koiskuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen ja 

ajoneuvoyhdistelmien teknisistä ominaisuuk-
sista ja tarvittavista lisävarusteista.   

Ajoneuvojen tekniset vaatimukset perustu-
vat ajoneuvolakiin sekä sen nojalla annettui-
hin säännöksiin ja määräyksiin. Tieliikenne-
laissa tulisi olla viittaus, että myös erikois-
kuljetusten ajoneuvotekniset vaatimukset 
säädettäisiin ajoneuvolaissa ja annettaisiin 
sen nojalla. Viittaus otettaisiin 4 momenttiin. 

87 c §. Erikoiskuljetuslupa. Lakiin otettai-
siin uusi pykälä erikoiskuljetusluvasta ja sii-
hen liittyvistä asioista. Nykyisin erikoiskulje-
tusluvasta säädetään erikoiskuljetuksista ja 
erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa liiken-
ne- ja viestintäministeriön asetuksessa. Ase-
tus on annettu ajoneuvolain nojalla. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan erikoiskul-
jetukselta edellytetään erikoiskuljetuslupaa, 
jos kuljetuksessa tiellä yleisesti sallittu massa 
ylitetään. Erikoiskuljetukselta edellytettäisiin 
erikoiskuljetuslupaa myös, jos kuljetuksen 
mahdollistavan reitin määrittely tai liikenne-
turvallisuuden erityinen varmistaminen sitä 
edellyttää. Pykälän 5 momenttiin ehdotetun 
valtuuden nojalla Liikenteen turvallisuus-
virasto antaisi tarkempia määräyksiä siitä, 
milloin erikoiskuljetukselta edellytetään eri-
koiskuljetuslupaa.  

Tiellä yleisesti sallitun massan ylittämisen 
aiheuttama tierasitus voi olla tavanomaista 
liikennettä vähäisempää kuljetettaessa uuteen 
tekniikkaan perustuvalla erikoiskuljetusajo-
neuvoyhdistelmällä, jossa tien geometrian 
muotojen mukaisesti akselilta tiehen kohdis-
tuva massa jakautuu. Tavanomaisessa liiken-
teessä ylikuormilla kuljettaminen voi aiheut-
taa sekä tierakenteeseen että siltoihin ennen-
aikaista kulumista tai vaurioita. Erikoiskulje-
tusluvalla kuljetukselle on jo nykyisin lupaa 
myönnettäessä selvitetty sellainen reitti, jossa 
tietä ei kohtuuttomasti rasiteta. Painorajoi-
tuksilla on rajoitettu raskaiden kuljetusten 
liikkumista tiellä. Näitä rajoituksia on maan-
teillä yli viidelläsadalla sillalla.  

Erikoiskuljetus voi mitoiltaan edellyttää 
liikenneturvallisuuden erityistä varmistamis-
ta, joka kuljetuksen mahdollistavassa kulje-
tusluvassa otettaisiin jatkossakin huomioon 
kuljetusreitissä tarvittaessa liikennesäännöis-
tä poikkeamalla. Yksilöllisen reitin sijaan 
erikoiskuljetuslupa voisi olla alueellinen.  
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Ehdotettuun 2 momenttiin otettaisiin eri-
koiskuljetusluvan myöntämisen edellytykset. 
Erikoiskuljetuslupa voitaisiin myöntää, jos 
kuljetusta ei voitaisi millään ajoneuvolla tai 
ajoneuvoyhdistelmällä kohtuullisesti kuljet-
taa ylittämättä tielle yleisesti sallittua massa 
tai mittaa. Erikoiskuljetuslupaa ei saisi 
myöntää suuremmalle massalle kuin ajoneu-
volle tai ajoneuvoyhdistelmälle liikenteessä 
käytettäväksi hyväksytty tai valmistaja sallii. 
Samoin erikoiskuljetuslupaa ei saisi myön-
tää, jos tielle tai tielaitteille sallittu kantavuus 
ylittyisi. Kuljettaminen tulisi tielaitteiden es-
tämättä olla mahdollista tai ne tulisi voida 
tarvittaessa kuljetusta varten tilapäisesti pur-
kaa tai poistaa. 

Liikennevirastolla on siltojen, tien ja tie-
laitteiden kantavuudesta ja mitoista tietoja 
rekistereissä. Tarvittaessa Liikennevirasto 
voi laskennallisin menetelmin tuottaa yksit-
täisen sillan osalta erikoiskuljetusajoneuvo-
yhdistelmän rakenne huomioon ottaen eri-
koiskuljetusluvan myöntämisessä tarvittavaa 
kantavuustietoa. Siltarekisterissä on kanta-
vuustietoa ja mittoja silloista ja tierekisterissä 
kantavuustietoa tiestä sekä siltojen, tunnelei-
den, portaalien ja muiden tielaitteiden kulje-
tusta rajoittavista mitoista. 

Ehdotettuun 3 momenttiin otettaisiin val-
tuus erikoiskuljetusluvan myöntäjästä ja lu-
paehdoista. Luvan myöntäjänä olisi nykyi-
seen tapaan elinkeino-, liikenne ja ympäris-
tökeskus, josta säädetään elinkeino, liikenne- 
ja ympäristökeskuksista annetussa laissa 
(897/2009). Valtioneuvoston asetuksella 
(906/2012) erikoiskuljetuslupien myöntämi-
nen on keskitetty Pirkanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle.  

Erikoiskuljetuslupaan tarvittaessa asetettai-
siin ehtoja kuljetuksen ajankohdasta, sillan 
ylittämisestä valvotusti, kuljetuksen etenemi-
sestä tiedottamisesta, poliisin virkatyönä hoi-
tamasta liikenteenohjauksesta tai muusta eri-
koiskehdosta. Erikoiskuljetuksen liikkumista 
rajoitettaisiin ruuhka-aikana ja juhlapyhien 
meno- ja paluuliikenteen sujumisen varmis-
tamiseksi. Valvotusti sillan ylittämisellä es-
tettäisiin liiallinen kuormittuminen sillan 
ohutrakenteisissa reunaosissa. Mittavissa eri-
koiskuljetuksissa kuljetuksen etenemisestä 
tiedotettaisiin liikennetiedotteilla. Erikoiskul-
jetusten liikenteenohjaajien lisäksi poliisi 

harkinnan mukaan auttaisi liikenteen ohjauk-
sessa. Moottoriteillä poliisi olisi erityisesti 
ohjaamassa liikennettä sekä turvaamassa ja 
varmistamassa liikenteen sujumista. Muita 
erikoisehtoja olisi tierakenteen vahvistami-
nen tai sillan alapuolinen tukeminen kulje-
tuksen aikana esimerkiksi suurissa satojen 
tonnien painoisia muuntajia kuljetettaessa. 

Ehdotettuun 4 momenttiin otettaisiin mah-
dollisuus peruuttaa määräajaksi tai kokonaan 
erikoiskuljetuslupa, jos luvan myöntämisen 
edellytykset eivät enää täyty. Jos luvan pe-
ruuttaminen olisi kohtuutonta, tällöin voitai-
siin antaa huomautus tai kirjallinen varoitus. 
Luvan peruuttaminen voisi tulla kysymyk-
seen, kun luvan myöntämisen jälkeen kulje-
tusreitille tulee sillan kantavuuteen oleellises-
ti vaikuttava siltavaurio, jolloin kuljettami-
nen aiheuttaisi lisävaurioita lisäten sillan kor-
jauskustannuksia tai ääritapauksessa aiheut-
taisi erikoiskuljetukselle vahinkoa. Erikois-
kuljetuslupa voitaisiin peruuttaa toistuvasta 
piittaamattomuudesta erikoiskuljetusluvan 
ehdon noudattamatta jättämisestä. 

Ehdotetussa 5 momentissa annettaisiin Lii-
kenteen turvallisuusvirastolle valtuus antaa 
tarkempia määräyksiä erikoiskuljetusluvan 
myöntämisen edellytyksistä sekä siitä milloin 
erikoiskuljetukselta edellytetään erikoiskulje-
tuslupaa. Erikoiskuljetuksissa kuorman kul-
jettamiseen käytetään pääasiassa kuorma-
autosta ja puoliperävaunusta tai varsinaisesta 
perävaunusta muodostettuja ajoneuvoyhdis-
telmiä sekä työkoneen kuljettamiseen kuor-
ma-autoa. Näiden lisäksi kuljettamiseen käy-
tetään traktorin ja traktoriperävaunun yhdis-
telmää esimerkiksi veneiden kuljettamiseen 
vesistön rantaan tai henkilöauton perävau-
nussa kilpasoutuvenettä. Erikoiskuljetuksena 
kuljetetaan kuormaamattomia ajoneuvoja tai 
yhdistelmiä, kuten ajoneuvonostureita, nos-
tokoriautoja, erikoiskäyttöön rakennettuja 
ajoneuvoja tai hinattavia laitteita. Erikoiskul-
jetusluvan myöntämisen edellytykset erilais-
ten ajoneuvojen käyttämiseen ja niiden 
kuormaaminen perustuu tarkoituksenmukai-
suuteen, jossa vältetään kuljetuskustannusten 
kasvaminen kohtuuttomaksi. Erikoiskulje-
tuksille sallittaisiin niin sanotut vapaat mitat, 
joiden ylittyessä kuljettaminen olisi mahdol-
lista vain erikoiskuljetusluvalla. Nykyiseen 
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erikoiskuljetuslupamenettelyyn esitys ei ai-
heuttaisi muutoksia. 

88 §. Turvavyön ja muun istuinpaikan tur-
valaitteen käyttövelvollisuus. Pykälän 3 mo-
menttia muutettaisiin sen johdosta, että jat-
kossa turvalaitteiden hyväksyntää koskevista 
vaatimuksista on tarkoitus säätää ajoneuvo-
lain nojalla valtioneuvoston asetuksella. Tar-
kemmat vaatimukset tulisivat jatkossa ajo-
neuvojen teknisiä vaatimuksia sääntelevän 
ajoneuvolain nojalla annettaviksi Liikenteen 
turvallisuusviraston määräyksillä.  

88 e §. Linja-auton sammutin ja ensiapu-
tarvikkeet. Uudessa 88 e §:ssä edellytettäisiin 
tieliikenteessä käytettävän linja-auton varus-
tamista tulensammuttimella ja sallittua mat-
kustajamäärää vastaavilla ensiaputarvikkeil-
la. Vastaavanlainen vaatimus on nykyisin 
säädetty ensimmäistä kertaa käyttöön otetta-
vaa linja-autoa koskien autoasetuksen 
31 a §:ssä. Kyseistä autoasetuksen säännöstä 
muutettaisiin siten, että siitä poistettaisiin 
velvollisuus sammuttimen ja ensiaputarvik-
keiden pitämisestä ajoneuvossa. Autoasetuk-
sessa säädettäisiin edelleen ajoneuvolain no-
jalla tässä tarkoitettujen sammuttimen ja en-
siaputarvikkeiden vaatimuksista. Linja-auton 
sammutinta ja ensiaputarvikkeita koskevat 
tekniset vaatimukset olisivat siten jatkossakin 
sidottuja ajoneuvon ensimmäiseen käyttöön-
ottoajankohtaan. 

96 §. Ajoneuvon käytön estäminen. Pykä-
lään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka nojal-
la tarvittaessa voitaisiin estää säännösten vas-
taisen kuljetuksen jatkaminen ennen puuttei-
den korjaamista. Kuljetuksen viivästyminen 
olisi usein sakkoa suurempi kannustin eri-
koiskuljetuksen säännösten mukaisesti kul-
jettamiseen. Käytön estäminen olisi nopea ja 
tehokas tapa saada erikoiskuljetus noudatta-
maan säädöksiä ja määräyksiä verrattuna eri-
koiskuljetusluvan peruuttamiseen, huomau-
tuksen tai varoitukseen. Ulkomaalaisten kul-
jetusyrittäjien erikoiskuljetuksissa on havait-
tu erityisen usein erikoiskuljetussäännösten 
vastaista kuormaamista. Puuttumalla valvon-
nassa näihin kuljetuksiin saataisiin kotimais-
ten ja ulkomaisten yrittäjien valvontakohtelu 
tasapuoliseksi.  

108 §. Tarkemmat säännökset. Pykälän 
3 momentin 3 kohdan valtuus säätää liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksella ajoneuvon 

kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä 
kumottaisiin tarpeettomana. Sekä nykyisen 
että ehdotetun 87 §:n mukaan kuormaamises-
ta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Pääosin kuormaamista koskevat säännökset 
sisältyvät käyttöasetukseen. Erikoiskuljetus-
ten osalta tarkempien määräysten antaminen 
kuuluisi 87 b §:n mukaan Liikenteen turvalli-
suusvirastolle. Kuormaamista koskee ajo-
neuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja 
kuorman kiinnittämisestä annettu liikenne-
ministeriön päätös. Tämän päätöksen kuor-
maamista koskeva osuus on jo aiemmin siir-
retty käyttöasetukseen. Muilta osin päätös 
koskee kuormakorien ja vastaavien teknisiä 
ominaisuuksia, jotka tulee antaa ajoneuvolain 
nojalla. Tältäkin osin tarkempien määräysten 
antovaltuus siirrettäisiin ajoneuvolain muu-
tosehdotuksen mukaan Liikenteen turvalli-
suusvirastolle. Jatkossa mainittu kuormako-
reja, kuormaamista ja kuorman kiinnittämistä 
koskeva asetus on tarkoitus kumota, kun Lii-
kenteen turvallisuusvirasto saa hyväksyttyä 
asiaa koskevat määräyksensä.  
 
1.3 Autoverolaki 

3 §. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin. 
Voimassa olevan momentin mukaan ajoneu-
vo verotetaan uudestaan, jos 50 prosenttia tai 
enemmän ajoneuvon osista vaihdetaan. Mo-
mentissa annetaan valtuudet liikenne- ja vies-
tintäministeriölle säätää asetuksella siitä, mi-
ten kyseinen prosenttiosuus lasketaan. Vas-
taavasti nykyisin ajoneuvolain 7 §:n 2 mo-
mentin mukaan liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksella säädetään ajoneuvon osien ja 
osakokonaisuuksien osuudesta ajoneuvossa. 
Ajoneuvon osien osuuden laskemisesta sää-
detään vaurioituneen ajoneuvon kunnostami-
sesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista anne-
tulla liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sella. Kyseinen asetus kumottaisiin nyt ehdo-
tetulla ajoneuvolain muutoksella. Samalla on 
tarkoitus antaa uusi valtioneuvoston asetus 
ajoneuvon rakenteesta ja varusteista, johon 
sisältyisi mainitussa ministeriön asetuksessa 
olevat vaatimukset sellaisinaan. 

Ajoneuvolakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että liikenne- ja viestintäministeriön 
asetusten antamisvaltuuksia erinäistä asioista 
siirretään Liikenteen turvallisuusvirastolle, 
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joka antaisi jatkossa kyseisistä asioista minis-
teriön asetuksen sijasta määräyksiä. Muutos 
koskisi erityisesti L-luokan ajo-neuvoja ja 
traktoreita, mutta vähäisessä määrin myös 
muita ajoneuvoja. Koska ajoneuvon osien ja 
osakokonaisuuksien osuuksilla on vaikutusta 
ajoneuvon verottamiseen, ajoneuvon osien ja 
osakokonaisuuksien laskemista koskevien si-
tovien oikeussääntöjen antamista ei ole pe-
rusteltua antaa Liikenteen turvallisuusviras-
tolle. Näitä koskevien säännösten antamisen 
on ajoneuvolain 7 a §:n 3 momentissa esitet-
ty annettavaksi valtioneuvostolle. Vastaavasti 
myös tässä autoverolain 1 momentissa val-
tuudet esitetään annettavaksi valtioneuvostol-
le.  
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset   

2.1 Yleistä 

Esityksessä on keskeiseltä osin kyse siitä, 
että ajoneuvoihin liittyvien teknisluontoisten 
sitovien oikeussääntöjen antamisvaltuuksia 
siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä 
Liikenteen turvallisuusvirastolle. 
 
2.2 Valtioneuvoston asetukset  

Ajoneuvolakiehdotuksen 7 a §:n 3 momen-
tissa, 27 §:n 1 ja 4 momentissa, 29 §:n 2 ja 
4 momentissa, 32 §:n 2 ja 3 momentissa, 
36 §:n 3 momentissa, 40 §:n 1 ja 2 momen-
tissa, 50 a §:ssä, 60 §:n 7 momentissa, 
60 a §:n 4 momentissa, 61 a §:n 2 momentis-
sa, 62 §:n 2 momentissa ja 69 §:n 5 momen-
tissa annettaisiin valtioneuvostolle säännös-
tenantovaltuuksia. 

Ajoneuvolain 7 §:n 2 momentin nykyinen 
valtuussäännös otettaisiin täsmennettynä ja 
täydennettynä 7 a §:n 3 momenttiin. Valtuus 
asetuksen antamiseen annettaisiin liikenne- ja 
viestintäministeriön sijasta valtioneuvostolle. 
Voimassa olevan valtuuden nojalla on annet-
tu liikenne- ja viestintäministeriön asetus 
vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja 
ajoneuvon kokoamisesta osista. Kyseinen 
asetus kumottaisiin ehdotetulla ajoneuvolain 
muutoksella ja hyväksyttäisiin uusi valtio-
neuvoston asetus, johon otettaisiin keskeiset 
osat mainitusta ministeriön asetuksesta. Val-

tuuden nojalla hyväksyttävässä asetuksessa 
olisi kyse ajoneuvon identiteetin määräyty-
miseen liittyvistä lakia tarkemmista säännök-
sistä, joten on perusteluta, että valtuus anne-
taan ministeriön sijasta valtioneuvostolle. 

Ajoneuvolain 27 §:ssä säädettäisiin jatkos-
sakin ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita 
ja varusteita koskevien lakia alemmanasteis-
ten säännösten antamisvaltuuksista.  

Ajoneuvolain 27 §:n 1 momenttiin otettai-
siin valtuus säätää tarvittaessa valtioneuvos-
ton asetuksella poikkeuksia 25 §:n vaatimuk-
sista momentissa mainituin reunaehdoin. 
Valtuus koskisi vain muita ajoneuvoja kuin 
autoja ja niiden perävaunuja, joista nykyisin 
säädetään ministeriön asetuksella. Osalle 
ajoneuvoja, kuten moottorikelkalle 25 §:n 
vaatimuksia ei olisi tarkoituksenmukaista so-
veltaa kaikilta osin ja joillekin ajoneuvoille, 
kuten ilmatyynyaluksille vaatimukset eivät 
olisi lainkaan tarkoituksenmukaisia. Mahdol-
liset erikseen säädettävät poikkeukset vastai-
sivat pitkälti yksittäisinä kappaleina maahan-
tuoduille tai valmistetuille ajoneuvoille ny-
kyisin annettuja helpotuksia. Mainitussa 
1 momentissa rajoitettaisiin poikkeuksista 
säätämisen mahdollisuutta.  

Nykyisin ajoneuvolain 27 §:n 2 momentis-
sa oleva valtuussäännös säätää liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksella Liikenteen 
turvallisuusvirastolle annettavasta oikeudesta 
myöntää yksittäisiä poikkeuksia ajoneuvon 
rakenteita, hallintalaitteita, varusteita, järjes-
telmiä, osia, erillisiä teknisiä yksiköitä ja 
muita vastaavista hyväksynnän kohteita kos-
kevista vaatimuksista tulisi muutettuna 
27 §:n 4 momenttiin. Ehdotuksen mukaan 
poikkeusten myöntämisoikeudesta säädettäi-
siin jatkossa laissa, ja asetustasoinen valtuus 
koskisi jatkossa vain poikkeusluvan myön-
tämisen edellytysten tarkempaa sääntelyä. 
Lisäksi valtuus annettaisiin ehdotuksen mu-
kaan valtioneuvostolle nykyisen liikenne- ja 
viestintäministeriön sijaan.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 29 §:n 2 momen-
tissa ovat valtuussäännökset, joiden nojalla 
valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
energia- ja ympäristövaikutusten rajoittami-
sesta ehdotettua 28 §:ää täydentäen niistä 
osista ja ominaisuuksista, joiden osalta ajo-
neuvon hyväksyminen liikenteeseen edellyt-
tää erillistä hyväksyntää. Momentti koskisi 
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vain muita ajoneuvoja kuin autoja ja niiden 
perävaunuja. Säännös koskisi toisen virkkeen 
mukaan myös erikseen myytäviä tai asennet-
tavia järjestelmiä, osia, erillisiä teknisiä yksi-
köitä tai muita vastaavia hyväksynnän koh-
teita. Valtioneuvoston asetuksella säädettäi-
siin lisäksi melun ja päästöjen raja-arvoista, 
jotka myös EU-sääntelyssä säilyvät neuvos-
ton ja parlamentin yhteispäätöstä edellyttä-
vässä puiteasetuksessa. Myös tämä valtuus 
koskisi vain muita kuin autoja ja niiden perä-
vaunuja. Valtuuksien nojalla annettavat 
säännökset korvaisivat nykyisiä ministeriön 
asetuksia ja perustuisivat pitkälti EU:n lain-
sääntöön ottaen kuitenkin huomioon EU:n 
säännösten salliman kansallisen liikkumava-
ran.  

Nykyisin yksittäiselle ajoneuvolle myön-
nettävistä teknisiä vaatimuksia koskevista 
poikkeusluvista säädetään liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksella. Lakiehdotuksen 
29 §:n 4 momenttiin otettaisiin perussäännös 
poikkeuslupien myöntämisestä ja valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin antaa tarvittaes-
sa tarkempia säännöksiä poikkeuslupien 
myöntämisen edellytyksistä. Säännös koskisi 
kaikkia ajoneuvoja. Poikkeuslupia on aiem-
min myönnetty muun ohessa jo maahan-
tuoduille ajoneuvoille, joihin kuitenkin ennen 
niiden rekisteröimistä on alettu soveltaa uu-
dempaa päästövaatimusta, eikä ajoneuvon 
rekisteröinti ole mahdollinen ilman poikkeus-
lupaa.  

Ajoneuvolain 32 §:n 2 momentin mukaan 
L-, C- ja T1–T4-luokkaan kuuluviin ajoneu-
voihin sekä liikennetraktoriin tarkoitettujen 
erikseen myytävien osien järjestelmien, osien 
ja erillisten teknisten yksiköiden tulisi olla 
tyyppihyväksyttyjä. Näiden tyyppihyväksyn-
tävelvollisuutta koskevista poikkeuksista 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Nykyisin poikkeuksista säädetään tarvittavil-
ta osin liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella. Poikkeuksista säätäminen tulisi to-
teuttaa tyyppihyväksyntää koskevien EU-
säädösten mukaisesti. 

Ajoneuvolain 32 §:n 3 momentin uuden 
säännöksen mukaan liikenneturvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun kannalta keskeisen ajo-
neuvon käyttöön liittyvien osien, järjestelmi-
en ja erillisten teknisten yksiköiden sekä va-
rusteiden tulee olla typpihyväksyttyjä. Maini-

tun 3 momentin mukaan valtioneuvoston ase-
tuksella säädettäisiin tästä tyyppihyväksyntä-
vaatimuksesta tarkemmin.  

Ajoneuvolain uuteen 36 §:n 3 momentissa 
valtuutettaisiin valtioneuvoston asetuksella 
säätämään vaatimustenmukaisuuden teknisis-
tä osoittamistavoista muun ajoneuvon kuin 
auton ja sen perävaunun kansallisessa pien-
sarjatyyppihyväksynnässä ja kansallisessa 
tyyppihyväksynnässä sekä siitä milloin vaa-
timustenmukaisuus voitaisiin osoittaa hyväk-
sytyn asiantuntijan selvityksen perusteella. 
Nykyisin näistä säädetään liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksella. Säännökset oli-
sivat jatkossa ajoneuvojen hyväksynnästä 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa ja ne 
vastaisivat sisällöllisesti nykyisin voimassa 
olevia säännöksiä.  

Ajoneuvolain 40 §:n 1 momentissa olevat 
valtuussäännökset valtioneuvoston asetuksen 
antamiseen vastaisivat nykyisin pykälän 
2 momentissa olevia valtuusäännöksiä aino-
astaan siten muutettuina, että momentin 
5 kohdassa mainittaisiin myös T4-luokan ajo-
neuvot, joita koskeva määrittely on ehdotettu 
lisättäväksi traktoreita koskevaan 14 §:ään. 
Lisäksi momentin 3 kohdassa olevaa valtuut-
ta supistettaisiin ehdotetun uuden 39 b §:n 
vuoksi, jossa säädettäisiin tyyppihyväksyn-
nässä sovellettavista poikkeuksista. Siten val-
tioneuvoston asetuksella säädettäisiin vain 
tarkemmin poikkeusten myöntämisen edelly-
tyksistä tarkemmin.  

Ajoneuvolain 40 §:n 2 momentin valtuus-
säännös vastaisi asiasisällöltään voimassa 
olevan lain 4 momenttia. Siinä olisivat edel-
leen valtuussäännökset eräistä tyyppihyväk-
syntään liittyvistä asioista.  

Ajoneuvolain 50 a §:n valtuussäännöstä 
täydennettäisiin siten, että nimetyn tutkimus-
laitoksen lisäksi myös hyväksytyn asiantunti-
jan hyväksymistä koskevasta menettelystä, 
arvioinnin ja siitä tehtävän raportin sisällöstä 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.  Li-
säksi pykälän toisessa virkkeessä tarkoitetut 
säätämisen kohteet voisivat jatkossa johtua 
myös valvonnasta. Momentissa tarkoitetuista 
asioista säädettäisiin ajoneuvojen hyväksyn-
nästä annetussa valtioneuvoston asetuksessa.  

Ajoneuvolain 60 §:n 7 momentin valtuudet 
vastaisivat asiasisällöllisesti voimassaolevaa 
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7 momenttia. Momenttiin ehdotettu muutos 
olisi säädöstekninen. 

Ajoneuvolain 60 a §:n 4 momentin mukaan 
valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin sii-
tä, milloin rekisteröintikatsastuksessa muihin 
ajoneuvoihin kuin autoihin ja niiden perä-
vaunuihin voitaisiin rekisteröintikatsastuk-
sessa soveltaa 50 e §:n 2 momentin 1–4 koh-
dassa tarkoitettuja osoittamistapoja taikka 
katsastustoimipaikan selvitystoimenpiteitä. 
Autojen ja perävaunujen osalta näistä säädet-
täisiin nykyiseen tapaan jatkossakin liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksella. 

Ajoneuvolain uuden 61 a §:n 2 momentin 
tarkempien vaatimustenmukaisuuden osoit-
tamista koskevien säännösten antamiseen 
muutoskatsastuksen osalta noudattaisivat 
samoja periaatteita kuin rekisteröintikatsas-
tuksen osalta. Osoittamistapoja koskevat 
yleiset soveltamisperiaatteet nostettaisiin si-
ten muiden kuin autojen ja niiden perävaunu-
jen osalta säädettäviksi valtioneuvoston ta-
solla.  

Ajoneuvolakia koskevan lakiehdotuksen 
62 §:n 2 momentissa olevaa valtuutta valtio-
neuvostolle asetuksen antamiseen ei muutet-
taisi sisällöllisesti. Muutos koskisi vain pykä-
län 1 momenttia.  

Ajoneuvolain 69 §:n 5 momentissa nykyi-
sin oleva valtuus asetuksen antamiseen an-
nettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön si-
jasta valtioneuvostolle. Muutoin valtuus-
säännöstä ei muutettaisi asiallisesti. Momen-
tissa mainitussa menettelyssä olisi kyse tek-
nisestä menettelystä. Sarjan viimeisille ajo-
neuvoille eli uusien vaatimusten voimaantul-
lessa vanhentuneilla hyväksynnöillä rekiste-
röitäville ajoneuvoille sallituista poikkeuksis-
ta säädettäisiin jatkossa kaikkien ajoneuvojen 
osalta valtioneuvoston tasolla, kuten muista-
kin yksittäisille ajoneuvoille myönnettävistä 
poikkeuksista. 

Tieliikennelain 25 §:n 2 momentissa ja 
87 §:n 4 momentissa olevia valtioneuvoston 
asetuksen antamiseen oikeuttavia valtuus-
säännöksiä täsmennettäisiin. Mainittu 25 §:n 
valtuussäännös koskisi nykyisen ajoneuvo-
kohtaisten nopeusrajoitusten lisäksi ehtoja, 
joita ajoneuvolle erityisillä nopeuksilla ajet-
taessa asetetaan. Lisäksi momentissa mainit-
taisiin nykyiseen tapaan asetuksen antaja eli 
valtioneuvosto. Mainittua 87 §:n valtuutta 

täydennettäisiin ja täsmennettäisiin. Valtuus 
koskisi ajoneuvolle ja ajoneuvoyhdistelmälle 
yleisesti sallittuja mittoja ja massoja, hinatta-
van ajoneuvon kytkennän ehtoja, ajoneuvon 
kuormaamista, kuorman varmistamista, hi-
naamista sekä näitä myönnettäviä poikkeuk-
sia.  

Autoverolain 3 §:n 1 momentin valtuus-
säännöstä muutettaisiin siten, että valtuus 
asetuksen antamiseen annettaisiin liikenne- ja 
viestintäministerin sijasta valtioneuvostolle. 
Vastaavasti ajoneuvolakiin tehtäisiin muutos, 
jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin siitä, miten lasketaan ajoneuvon 
osien ja osakokonaisuuksien osuudet ajoneu-
voa muutettaessa. Nykyinen valtuussäännös 
on ajoneuvolain 7 §:n 2 momentissa ja val-
tuus on liikenne- ja viestintäministeriölle. 
Ehdotettu uusi valtuus olisi ajoneuvolain 
7 a §:n 3 momentissa. 

Ehdotettujen valtioneuvoston asetuksen an-
tamista koskevien muutettujen ja uusien val-
tuussäännösten vuoksi on tarkoitus antaa yksi 
uusi valtioneuvoston asetus sekä muuttaa 
ajoneuvojen hyväksynnästä annettua valtio-
neuvoston asetusta ja valtioneuvoston ase-
tuksentasoista käyttöasetusta.  

Uudessa valtioneuvoston asetuksessa sää-
dettäisiin keskeiset lain perussäännöksiä täy-
dentävät yksityiskohtaisemmat vaatimukset, 
joiden katsotaan sisältävän harkintavaltaa tai 
vaativan lakia yksityiskohtaisempia rajauksia 
toimivallan tarkkarajaisuuden vaatimuksen 
johdosta. Sisällöllisesti ei ole tarkoitus muut-
taa nykytilaa, eikä kiristää ajoneuvoilta edel-
lytettyjä vaatimuksia. Osa valtioneuvoston 
asetuksen tasolle nostettavista teknisistä 
säännöksistä on katsottu tarkoituksenmukai-
semmaksi säätää ajoneuvojen käytöstä tiellä 
tai ajoneuvojen hyväksynnästä annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa.  
 
2.3 Ministeriöiden asetukset 

Ajoneuvolakiehdotuksen 17 §:n 4 momen-
tissa, 27 §:n 2 momentissa, 29 §:n 1 momen-
tissa, 32 §:n 2 momentissa, 36 §:n 4 momen-
tissa, 60 a §:n 4 momentissa, 61 a §:n 2 mo-
mentissa ja 62 §:n 2 momentissa olisi asetuk-
senantovaltuuksia liikenne- ja viestintäminis-
teriölle.  
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Ajoneuvolakiehdotuksen 17 §:n 4 momen-
tissa rajoitettaisiin perävaunujen alaluokkia 
koskevien liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksentasoisten säännösten antaminen au-
ton perävaunuihin. Nykyisin säännös koskee 
kaikkia perävaunuja. Ministeriö voisi antaa 
säännöksiä, jos ne olisivat tarpeellisia EU:n 
ajoneuvolainsäädännön vuoksi taikka liiken-
neturvallisuuden tai ympäristönsuojelun kan-
nalta.  

Ajoneuvolain 27 §:n 1 momentissa nykyi-
sin olevaa valtuusäännöstä liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksen antamiseen täs-
mennettäisiin ja asetuksen antamista koske-
vat valtuudet rajattaisiin koskemaan vain au-
toja ja niiden perävaunuja. Muutettu mo-
mentti tulisi 27 §:n 2 momentiksi. Liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksella voitaisiin 
nykyiseen tapaan säätää poikkeuksia 25 §:n 
1 momentin vaatimuksista. Poikkeuksista 
säätämistä olisi kuitenkin rajoitettu siten, että 
niiden tulisi olla tarpeellisia ottaen huomioon 
ajoneuvon käyttötarkoitus, liikenneturvalli-
suuden vaatimukset sekä ajoneuvoa koskevi-
en vaatimusten toteutettavuus.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 29 §:n 1 momen-
tissa olevaa valtuussäännöstä liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksen antamiseen 
laajennettaisiin 28 §:ää vastaavasti, mutta 
samalla valtuus rajattaisiin koskemaan vain 
autoja ja niiden perävaunuja. Kyseiset minis-
teriön asetuksessa annetut vaatimukset perus-
tuvat EU-säädöksiin. 

Ajoneuvolakiehdotuksen 32 §:n 2 momen-
tin mukaan M-, N- ja O-luokkaan kuuluviin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen erikseen myytä-
vien järjestelmien, osien ja erillisten teknis-
ten yksiköiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. 
Näiden tyyppihyväksyntävelvollisuutta kos-
kevista poikkeuksista säädettäisiin liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksella. Poikkeuk-
sista säätäminen tulisi toteuttaa tyyppihyväk-
syntää koskevien EU-säädösten mukaisesti.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 36 §:n 4 momen-
tin valtuussäännös vastaisi asiallisesti muu-
toin 3 momentissa olevan valtuuden nykysi-
sältöä, mutta se rajattaisiin koskemaan vain 
autoa ja sen perävaunuja kaikkien ajoneuvo-
jan sijaan. Kyse olisi vaatimustenmukaisuu-
den teknisistä osittamistavoista. 

Ajoneuvolain 60 a §:n 1 momentissa oleva 
valtuussäännös säätää vaatimustenmukaisuu-

den osoittamisesta rekisteröintikatsastuksessa 
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
otettaisiin 60 a §:n 4 momentin loppuun ja se 
rajattaisiin ministeriön osalta koskemana 
vain autoa ja sen perävaunua.  

Ajoneuvolain uuden 61 a §:n 1 momentissa 
olisivat säännökset vaatimustenmukaisuuden 
osoittamista muutoskatsastuksessa viittaa-
malla 60 a §:ään, jossa säädetään vaatimus-
tenmukaisuuden osoittamisesta rekisteröinti-
katsastuksessa. Mainitun 61 a §:n 2 momen-
tin valtuussäännös vastaisi 60 a §:n 4 mo-
menttia. Auton ja sen perävaunun osalta val-
tuus kuuluisi edelleen liikenne- ja viestintä-
ministeriölle.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 62 §:n 2 momen-
tissa oleva valtuussäännöstä liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksen antamiseen vastai-
si voimassa olevaa lakia.  

Nyt ehdotetulla ajoneuvolain muutoksella 
kumottaisiin kaksi- ja kolmipyöräisten ajo-
neuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja va-
rusteista annettu liikenne- ja viestintäministe-
riön asetus, traktorien, moottorityökoneiden 
ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen 
sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja va-
rusteista annettu liikenne- ja viestintäministe-
riön asetus sekä vaurioituneen ajoneuvon 
kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta 
osista annettu liikenne- ja viestintäministeri-
ön asetus. Autojen ja perävaunujen raken-
teesta ja varusteista annettua liikenne- ja 
viestintäministeriön asetusta on tarkoitus 
muuttaa lähinnä siten, että siitä kumottaisiin 
erinäisiä säännöksiä. 

Puolustusministeriölle ajoneuvolain 1 §:n 
5 momentissa olevaa asetuksenantovaltuutta 
täsmennettäisiin. Puolustusministeriö voisi 
säätää sotilasajoneuvoja koskevia poikkeuk-
sia ajoneuvolaista ja sen nojalla annetuista 
säännöksistä. Poikkeussäännösten antamista 
rajoitettaisiin siten, että niiden tulisi johtua 
sotilasajoneuvojen erityisestä käyttötarkoi-
tuksesta tai rakenteesta. Poikkeusten tulisi 
johtua sotilasajoneuvojen erityisestä käyttö-
tarkoituksesta tai rakenteesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriölle ajoneuvo-
lain 21 §:n 2 momentissa olevaa asetuk-
senantovaltuutta ei asiasisällöltään muutettai-
si. Valtuussäännöksessä vain sairasauton ni-
mike muutettaisiin pykälän otsikon ja 1 mo-
mentin mukaisesti ambulanssiksi. 
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Sisäministeriölle ajoneuvolain 20 §:ssä 
olevaa asetuksenantovaltuutta ei muutettaisi.  

Tieliikennelain 87 §:n 5 momentissa olevaa 
liikenne- ja viestintäministeriölle annettua 
valtuutta asetuksen antamiseen ei muutettai-
si, mutta momentti otettaisiin mukaan, koska 
pykälään tehtäisiin muita muutoksia. Valtuus 
liittyy ETA-alueen ulkopuolelta tulevien ajo-
neuvon massoja ja mittoja koskeviin poikke-
uksiin.  
 
2.4 Määräykset 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi ajoneu-
volakiehdotuksen mukaan antaa määräyksiä 
7 §:n 2 momentissa, 13 a §:ssä, 14 §:n 
4 momentissa, 17 §:n 5 momentissa, 19 §:n 
3 momentissa, 20 §:n 5 momentissa, 21 §:n 
2 momentissa, 24 §:n 2 momentissa, 24 a §:n 
2 momentissa, 27 a §:n 1 ja 2 momentissa, 
29 §:n 3 momentissa, 29 b §:n 1 ja 2 momen-
tissa, 36 §:n 5 momentissa, 60 a §:n 5 ja 
6 momentissa sekä 61 a §:n 3 ja 4 momentis-
sa olevien valtuuksien nojalla.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 7 §:n 2 momen-
tissa annetaan Liikenteen turvallisuusviras-
tolle valtuudet määrätä ajoneuvon korjaami-
sen, kunnostamisen, ja rakenteen muuttami-
sen teknisestä toteuttamisesta sekä vaatimus-
tenmukaisuuden osoittamisessa tarkoituk-
senmukaisuussyistä myönnettävistä vähäisis-
tä poikkeuksista ja vaihtoehtoisista vaati-
muksista. Poikkeusten myöntämistä ja vaih-
toehtoisia vaatimuksia koskevaa valtuutta on 
momentissa rajoitettu. Annettavat määräyk-
set koskisivat kaikkia ajoneuvoja ja ne kor-
vaisivat ministeriön asetuksissa olevia sään-
nöksiä. Virasto antaisi tarvittaessa tarkemmat 
määräykset myös ajoneuvoon sen erityiskäyt-
töä varten asennettavien valaisimien ja mui-
den lisälaitteiden turvallisuusvaatimuksista. 

Ajoneuvolakiehdotuksen uudessa 
13 a §:ssä annetaan Liikenteen turvallisuus-
virastolle valtuudet antaa määräykset L-
luokan ajoneuvojen alaluokista. Nykyisin 
alaluokkia on käytössä mm. trial ja enduro-
moottoripyörille. Lakiehdotuksen 14 §:n 
4 momentin mukaan virasto määräisi myös 
traktoreiden alaluokista. Lisäksi 17 §:n 
5 momentin mukaan virasto voisi antaa mää-
räykset muiden perävaunujen kuin auton pe-
rävaunujen luokittelusta sekä muuhun moot-

torikäyttöiseen ajoneuvoon kuin auton kyt-
kettävien hinattavien laitteiden alaluokista. 
Lakiehdotuksen 19 §:n 3 momentin mukaan 
virasto antaisi määräykset myös muiden 
moottorittomien ajoneuvojen kuin perävau-
nujen ja hinattavien laitteiden alaluokista. 
Alaluokat perustuisivat tarpeeseen kohdentaa 
vain joillekin alaluokille erilaisia tarkoituk-
senmukaisuussyistä johtuvia teknisiä vaati-
muksia. Ajoneuvojen alaluokkia koskevien 
viraston määräysten tulee olla tarpeellisia 
Euroopan unionin säännösten taikka liiken-
neturvallisuuden tai ympäristönsuojelun kan-
nalta. 

Ajoneuvolakiehdotuksen 20 §:n 5 momen-
tin valtuussäännöksen mukaan Liikenteen 
turvallisuusvirasto antaisi jatkossa liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksen sijaan mää-
räykset pelastusauton, poliisiajoneuvon, Tul-
lin ajoneuvon ja rajavartiolaitoksen ajoneu-
von erikoiskäytön edellyttämien merkki- ja 
varoitusvalaisimien, heijastimien, heijastavi-
en merkintöjen sekä äänimerkinantolaitteiden 
teknisistä vaatimuksista ja asennuksesta.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 21 §:n 2 momen-
tin mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto an-
taa jatkossa määräykset ambulanssin erikois-
käytön edellyttämien merkki- ja varoitusva-
laisimien sekä äänimerkinantolaitteiden tek-
nisistä vaatimuksista liikenne- ja viestintämi-
nisteriön asetuksen sijaan. Liikenteen turval-
lisuusvirasto antaisi määräykset myös näiden 
laitteiden asennuksesta.  

Ajoneuvolain 24 §:ssä olevaan Liikenteen 
turvallisuusviraston museoajoneuvoja koske-
vaa määräystenantovaltuutta täydennettäisiin, 
jotta valtuus kattaisi nykyisin viraston ohjeil-
la hoidetun osuuden.  

Ajoneuvolain uudessa 24 a §:ssä on perus-
säännös erikoiskuljetusajoneuvosta. Tielii-
kennelaissa olisivat sen sijaan säännökset, 
jotka liittyvä erikoiskuljetuksen suorittami-
seen. Mainitussa ajoneuvolain 24 a §:n 
2 momentissa annettaisiin Liikenteen turval-
lisuusvirastolle valtuudet määrätä erikois-
kuljetusajoneuvoa koskevista lisävaatimuk-
sista ja poikkeuksista. Nämä olisivat poikke-
uksia kaikkia ajoneuvoja koskevista teknisis-
tä vaatimuksista. Lisäksi momentissa olisi 
valtuussäännös määrätä näiden poikkeuksel-
listen vaatimusten vaatimustenmukaisuuden 
teknisistä osittamistavoista. Kyse olisi ylei-
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sistä vaatimustenmukaisuuden osoittamista-
voista poikkeavasta osoittamistavasta. Näi-
den valtuuksien nojalla annettavat määräyk-
set korvaisivat osaltaan erikoiskuljetuksista 
ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun lii-
kenne- ja viestintäministeriön asetuksen.  

Ajoneuvolain uuteen 27 a §:ään otettaisiin 
ajoneuvon rakenteiden, hallintalaitteiden ja 
varusteiden teknisiä vaatimuksia koskevat 
yleisluontoiset valtuusäännökset Liikenteen 
turvallisuusviraston teknisten määräysten an-
tamiseen. 

Mainitun 27 a §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi 
määräykset kansallisessa tyyppihyväksyn-
nässä, yksittäishyväksynnässä, rekisteröinti-
katsastuksessa ja muutoskatsastuksessa so-
vellettavista vaihtoehtoisista vaatimuksista, 
jotka koskisivat paineilmajarruilla varustettu-
jen autojen ja niiden perävaunujen jarrujär-
jestelmiä. Ehdotetun valtuuden nojalla annet-
tavat määräykset korvaisivat osaltaan pai-
neilmalla varustettujen autojen ja niiden pe-
rävaunujen jarrujen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamisesta annetun liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksen.  

Mainitun 27 a §:n 1 momentin 2 kohdan 
mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi 
tekniset määräykset nastarenkaista. Valtuu-
den nojalla annettavat määräykset korvaisivat 
osaltaan ajoneuvojen renkaiden nastoista an-
netun liikenne- ja viestintäministeriön asetus-
ta. Talvirenkaiden nastojen tyyppihyväksyn-
tävaatimuksesta otettaisiin kuitenkin säännös 
suunniteltuun uuteen valtioneuvoston asetuk-
seen. Nastarenkaista ei ole EU:n säännöksiä, 
mutta niihin liittyen on tehty pohjoismaista 
yhteistyötä.  

Ajoneuvolain 27 a §:n 2 momentin 1–3 
kohdan mukaan Liikenteen turvallisuusviras-
to antaisi tarkemmat tekniset määräykset 
muun ajoneuvon kuin auton ja sen perävau-
nun rakennetta ja sen ominaisuuksia, valmis-
tenumeroa, valmistajan kilpeä, järjestelmiä, 
osia, erillisiä teknisiä yksiköitä ja varusteita 
koskevista vaatimuksista. Valtuuksien nojalla 
annettavilla määräyksillä korvattaisiin pää-
osin kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen 
rakenteesta ja varusteita annettu liikenne- ja 
viestintä-ministeriön asetus sekä traktorei-
den, moottorityökoneiden ja maastoajoneu-
vojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien 

laitteiden rakenteesta ja varusteista annettu 
liikenne- ja viestintäministeriön asetus. An-
nettavat määräykset perustuisivat pitkälti 
EU:n lainsäädäntöön. Kansallisesti päätettä-
väksi jäisivät edelleen lähinnä polkupyörän 
sekä L- ja T-luokan ajoneuvon perävaunun, 
kansallisen liikennetraktorin ja sen perävau-
nun, polkupyörän perävaunun, eläimen ve-
tämän ajoneuvon sekä muiden hinattavien 
laitteiden kuin autolla hinattavien laitteiden 
tekniset vaatimukset.  

Mainitun 27 a §:n 2 momentin 4 ja 5 koh-
dan mukaan Liikenteen turvallisuusvirastolle 
annettaisiin valtuudet määrätä kuormakorien 
ja kuormatilojen vaatimuksista, kuorman 
varmistamiseen käytettävistä kiinnitypisteistä 
ja suojarakenteista sekä kuorman sitomiseen 
ja varmistamiseen käytettävistä sidonta- ja 
kiinnityspisteistä. Annettavilla määräyksillä 
korvattaisiin osin ajoneuvojen kuormakoreis-
ta, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämi-
sestä annettu liikenneministeriön päätös. 
Tarkoituksena on, että määräyksiä annettaes-
sa otettaisiin huomioon asiaan liittyvät kan-
sainväliset standardit. 

Mainitun 27 a §:n 2 momentin 6 kohdan 
mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi 
tarvittaessa tarkemmat tekniset määräykset 
ajoneuvon käyttöön liittyvistä, muista kuin 
1–3 kohdassa ja 27 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetuista hyväksyntää edellyttävistä osista, jär-
jestelmistä ja erillisistä teknisistä yksiköistä 
sekä muista varusteista. Näitä olisivat esi-
merkiksi varoituskolmio, hitaan ajoneuvon 
kilpi, suojakypärä ja lasten turvaistuin. Näi-
hin sovellettaisiin kansainvälisiä sopimuksia 
teknisiä hyväksyntöjä koskevista vaatimuk-
sista ja vastavuoroisesta tunnustamisesta. 

Mainitun 27 a §:n 2 momentin 7 kohtaan 
otettaisiin uusi valtuussäännös, jonka mu-
kaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi 
tarvittaessa tarkemmat tekniset määräykset 
paareilla matkustavien ja vammaisten henki-
öiden kuljettamiseen käytettävän muun auton 
kuin ambulanssin kuljetustilan mitoituksesta 
ja matkustamiseen tarvittavista apuvälineistä 
ja niiden kiinnityksestä. 

Ajoneuvolakiehdotuksen 27 a §:n 3 mo-
mentissa rajoitetaan pykälässä tarkoitettujen 
valtuuksien nojalla annettavien määräysten 
sisältöä. Määräysten tulisi olla tarpeellisia ot-
taen huomioon riittävän kansainvälisen vaa-
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timustason saavuttamiseksi sekä liikennetur-
vallisuuden, terveyden ja ympäristönsuojelun 
riittävän tason varmistamiseksi. Pykälän 
4 momentissa olisi erityinen rajoitus liiken-
netraktoria koskeville määräyksille.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 29 §:n 3 momen-
tissa annetaan Liikenteen turvallisuusviras-
tolle valtuus hyväksyä tarvittaessa tarkemmat 
tekniset määräykset energia- ja ympäristö-
vaikutusten rajoittamista koskevista osista ja 
ominaisukista. Valtuus koskisi vain muuta 
ajoneuvoja kuin autoa ja sen perävaunua. 
Momentissa rajoitettaisiin määräysten anta-
mista. Määräysten tulisi olla tarpeellisia, jotta 
saavutettaisiin riittävä kansainvälinen vaati-
mustaso ja jotta saavutettaisiin myös riittävä 
liikenneturvallisuuden, terveyden ja ympäris-
tönsuojelun taso. Yleisesti vaatimusten poh-
jana olisivat EU-säädökset, mutta käytännön 
syistä toleransseina mittauksissa sovellettai-
siin yleisiä saman tason vaatimuksia, joista 
päätetään kansallisesti. Vastavuoroinen tun-
nustaminen edellyttää, että Suomessa hyväk-
sytään myös toisessa EU-maassa sovelletta-
vat vastaavan tason vaatimukset. 

Ajoneuvolakiehdotuksen 29 b §:n 1 mo-
mentissa annettaisiin Liikenteen turvalli-
suusvirastolle valtuudet hyväksyä tarkemmat 
määräykset erikoiskuljetuksessa käytettäväs-
sä ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistelmässä 
vaadittavista merkinnöistä, tunnus- ja varoi-
tusvalaisimista, heijastimista sekä muista va-
roituslaitteista. Valtuuden nojalla annettaville 
viraston määräyksillä korvattaisiin osaltaan 
erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneu-
voista annettu liikenne- ja viestintäministeri-
ön asetus.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 29 b §:n 2 mo-
mentissa annettaisiin Liikenteen turvalli-
suusvirastolle valtuudet erikoiskuljetuksessa 
käytettävien varoitusajoneuvojen luokasta, 
massasta ja väreistä sekä erilaisista varoitus-
ajoneuvoihin liittyvistä turvallisuuden var-
mistamisessa tarvittavista laitteista ja väli-
neistä.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 29 b §:n 3 mo-
mentin mukaan pykälässä tarkoitettujen mää-
räysten tulee perustua Euroopassa yleisesti 
noudatettavaan käytäntöön. Tarkoituksena 
on, että määräyksiä annettaessa otettaisiin 
huomioon Euroopan komission erikoiskulje-
tuksia käsitellen työryhmän loppuraportti.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 36 §:n 5 momen-
tissa Liikenteen turvallisuusvirastolle anne-
taan määräystenantovaltuuksia tyyppihyväk-
syntään liittyvästä vaatimustenmukaisuuden 
teknisistä osoittamistavoista. Valtuus koskisi 
muun ajoneuvon kuin auton ja sen perävau-
nun kansallista piensarjatyyppihyväksyntää 
ja kansallista tyyppihyväksyntää. Määräyk-
sillä tarkennettaisiin tapauskohtaisesti valtio-
neuvoston asetuksen sisältöä.  

Mainitun 36 §:n 5 momentin mukaan viras-
to antaisi määräykset myös nastojen vaati-
mustenmukaisuuden teknisistä osoittamista-
voista. Valtuuden nojalla annettavat määrä-
ykset korvaisivat osaltaan ajoneuvojen ren-
kaiden nastoista annetun liikenne- ja viestin-
täministeriön asetuksen. 

Ajoneuvolakiehdotuksen 60 a §:n 5 mo-
mentin mukaan Liikenteen turvallisuusviras-
to valtuutetaan antamaan tarkemmat teknis-
luontoiset määräykset muun ajoneuvon kuin 
auton ja sen perävaunun vaatimustenmukai-
suuden osoittamisen toteuttamisesta rekiste-
röintikatsastuksessa. Määräykset täydentäisi-
vät valtioneuvoston asetukseen otettavia 
säännöksiä.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 60 a §:n 6 mo-
mentin mukaan Liikenteen turvallisuusviras-
to voi antaa määräyksiä vaatimustenmukai-
suuden teknisestä osoittamisesta rekisteröin-
tikatsastuksessa. Valtuus rajoittuisi koske-
maan vain käytettynä maahantuotua ajoneu-
voa, jota on muutettu ennen sen rekisteröi-
mistä Suomeen. Tämä valtuus olisi kuitenkin 
rajattu vain sellaisiin muutettuun ajoneuvoon 
sovellettavista vaatimuksista, joista ei ole 
olemassa EU-säännöksiä osana uuden ajo-
neuvon hyväksyntää.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 61 a §:n 3 mo-
mentin mukaan virasto voisi antaa määräyk-
siä muu ajoneuvon kuin auton ja sen perä-
vaunun vaatimustenmukaisuuden osoittami-
sesta muutoskatsastuksessa. Määräykset täs-
mentäisivät valtioneuvoston asetukseen otet-
tavia säännöksiä. 

Ajoneuvolakiehdotuksen 61 a §:n 4 mo-
mentissa annettaisiin Liikenteen turvalli-
suusvirastolle valtuus antaa tarvittaessa 2 
momentista poiketen määräyksiä kaikkien 
ajoneuvojen vaatimustenmukaisuuden tekni-
sistä osittamistavoista siltä osin kuin kyse on 
muista kuin tyyppihyväksyntädirektiiveissä 
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tarkoitetuista ajoneuvon osista ja ominai-
suuksista.  

Ajoneuvolakiehdotuksen 1 §:n 5 momentin 
mukaan pääesikunnan määräyksellä voitai-
siin antaa Liikenteen turvallisuusviraston 
määräyksistä poikkeavia määräyksiä. Poik-
keukset liittyisivät sotilasajoneuvojen erityi-
seen käyttötarkoitukseen tai rakenteeseen.  

Ajoneuvolain muutoksella on tarkoitus 
kumota kolme liikenne- ja viestintäministeri-
ön asetusta. Liikenteen turvallisuusviraston 
tarkoituksena on hyväksyä tarpeellisilta osin 
kyseisiä asetuksia vastaavat viraston määrä-
ykset, jotka tulisivat voimaan saman aikaan 
kuin nyt ehdotettu ajoneuvolain muutos tulisi 
voimaan. Pääsisällöltään asetukset vastaisivat 
ministeriön asetuksia ottaen kuitenkin huo-
mioon tarvittavat päivitykset. 

Tieliikennelain uuden 87 b §:n 3 moment-
tiin otettaisiin valtuussäännös, jonka mukaa 
Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi tarvit-
taessa tarkemmat määräykset erinäisistä eri-
koiskuljetuksen suorittamiseen liittyvistä asi-
oista. Näitä olisivat määräykset erikoiskulje-
tuksessa sallituista ajoneuvoista ja ajoneu-
voyhdistelmistä sekä erikoiskuljetuksessa 
sallituista kuormista, erikoiskuljetusyhdis-
telmässä käytettävien ajoneuvojen kytkentä-
vaatimuksista, erikoiskuljetuksessa sallituista 
mitoista, massoista ja kuormaaminen, kuor-
man merkitsemisestä, erikoiskuljetuksessa 
noudattavista nopeusrajoituksista sekä erinäi-
sistä muista turvallisuusvaatimuksista. Jat-
kossa Liikenteen turvallisuusviraston määrä-
ykset korvaisivat yhdessä ajoneuvolain 
29 b §:ään ehdotettujen valtuussäännösten 
nojalla annettavien määräysten kanssa osit-
tain erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetus-
ajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksen. Euroopan komissio on 
antanut erikoiskuljetuksiin liittyvän parhaita 
käytäntöjä kuvaavan ohjeen, joka olisi jat-
kossakin kansallisten vaatimusten perustana.  

Tieliikennelain uuden 87 c §:n 5 momentin 
mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi 
tarkemmat määräykset erikoiskuljetusluvan 
myöntämisen edellytyksistä ja siitä milloin 
erikoiskuljetus edellyttää erikoiskuljetuslu-
paa. Perusvaatimukset lupavaatimuksesta ja 
luvan myöntämisen edellytyksistä olisivat 
pykälän 1 ja 2 momentissa. Nykyisin eri-

koiskuljetusta koskevat säännökset ovat mi-
nisteriön asetuksen tasolla.  

Ajoneuvolain 1 §:n 5 momentin mukaan 
pääesikunta voisi antaa määräyksiä Liiken-
teen turvallisuusviraston antamista määräyk-
sistä. Poikkeusmääräysten tulisi johtua soti-
lasajoneuvojen erityisestä käyttötarkoitukses-
ta tai rakenteesta.  
 
3  Voimaantulo  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2015 alusta. Lait voitaisiin saattaa 
voimaan nopeasti niiden hyväksymisen ja 
vahvistamisen jälkeen. Lakiehdotusten siir-
tymäsäännöksen mukaan lain voimaan tules-
sa voimassa olevat säännökset ja määräykset 
jäisivät voimaan, kunnes niitä toisin säädet-
täisiin tai määrättäisiin. Ajoneuvolailla kui-
tenkin kumottaisiin kolme liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetusta.  
 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys   

4.1 Norminantovaltuudet 

Esityksen keskeisenä tarkoituksena on 
muuttaa sitovien oikeussäännösten antamasta 
koskevia valtuussäännöksiä. Valtuuksia an-
nettaisiin erityisesti valtioneuvostolle, liiken-
ne- ja viestintäministeriölle ja sekä Liiken-
teen turvallisuusvirastolle. Puolustusministe-
riölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä 
sisäasiainministeriölle ehdotetut valtuudet 
asetusten antamiseen vastaisivat asiallisesti 
voimassaolevia valtuuksia. Ehdotettuja val-
tuussäännöksiä on käsitelty tarkemmin yksi-
tyiskohtaisten perustelujen 2 kohdassa ja py-
käläkohtaisissa perusteluissa.  

Ehdotukset ovat merkityksellisiä perustus-
lain 80 §:n kannalta. Perutuslain 80 §:n 
1 momentin mukaan valtioneuvosto ja minis-
teriö voidaan valtuuttaa antamaan asetuksia 
perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn val-
tuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista sekä asioista, jotka perustuslain mu-
kaan muuten kuuluvat lain alaan.  

Perutuslain 80 §:n 2 momentin mukaan 
myös muu viranomainen voidaan lailla val-
tuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä 
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asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen 
liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asialli-
nen merkitys edellytä, että asiasta säädetään 
lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen 
tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti ra-
jattu.  

Norminantovaltuuksia on käsitelty useissa 
perutuslakivaliokunnan kannanotoissa (ks. 
esimerkiksi PeVM 10/1998 vp, PeVL 
16/2002 vp, PeVL 19/2002 vp, PeVL 
40/2002 vp, PeVL 19/2006 vp, 32/2009 vp, 
17/2010 vp ja 1/2013 vp).  

Valtuuden säätämiseen laissa on perustus-
lakivaliokunnan lausuntokäytännössä kohdis-
tettu vaatimuksia sääntelyn täsmällisyydestä 
ja tarkkarajaisuudesta (mm. PeVL 19/2002 
vp, s.5-7 ja PeVL 17/2010 vp).  Asetuk-
senantovaltuuksiin verrattuna viranomaisen 
määräystenantovaltuuteen kohdistuu yleistä 
tarkkarajaisuusvaatimusta pidemmälle mene-
vä vaatimus valtuuden kattamien asioiden 
määrittelemisestä tarkasti laissa (ks. esimer-
kiksi PeVL 19/2002 vp).  

Muiden viranomaisten norminantovalta on 
perustuslain näkökulmasta poikkeuksellista 
(PeVM 10/1998 vp, s. 23/II ja PeVL 16/2002 
vp s. 2/I). Perustuslakiuudistuksen yhteydes-
sä mainittiin esimerkkeinä viranomaisen 
norminantovallasta tekninen ja vähäisiä yksi-
tyiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity 
merkittävää harkintavallan käyttöä (HE 
1/1998 vp, s. 133/II; ks. myös PeVL 16/2002 
vp, s. 2/I ja PeVL 19/2002 vp, s. 5/I).  

Valtuutusta poiketa lain säännöksestä ase-
tuksella on perustuslakivaliokunnan tulkin-
nassa pidetty lähtökohtaisesti ongelmallisena 
lain ja asetuksen välisten hierarkkisten suh-
teiden näkökulmasta (ks. PeVL 14/2006 vp 
ja PeVL 17/2010 vp). Tällaisia valtuutuksia 
on kuitenkin eräissä tapauksissa ollut mah-
dollista säätää, jos ne on rajattu koskemaan 
vähäisiä poikkeuksia ja niissä on asetuk-
senantovallan käyttämistä rajaavia ja ohjaa-
via mainintoja.  

Käsitellessään norminantovaltuuksia perus-
tuslakivaliokunta on toistuvasti korostanut, 
että perustus lain 80 §:n 1 ja 2 momentin 
säännökset rajoittavat suoraan valtuussään-
nösten tulkintaa samoin kuin valtuuksien no-
jalla annettavien säännösten ja määräysten 
sisältöä (ks. esimerkiksi PeVL 16/2002 vp ja 
PeVL 1/2013 vp). Valtioneuvoston asetuk-

sella ei voi antaa yleisiä oikeussääntöjä esi-
merkiksi yksilön oikeuksien tai velvollisuuk-
sien perusteista eikä asioista, jotka perustus-
lain mukaan kuuluvat lain tasolle.  
 
4.2 Säätämisjärjestyksen arviointia 

Ajoneuvolaki on vuonna 2002 hyväksytty 
perustuslakivalokunnan myötävaikutuksella. 

Nyt ehdotetulla ajoneuvolain muutoksella 
annettaisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle 
määräystenantovaltuuksia asioista, joista ny-
kyisin säädetään liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksentasoisin säädöksin. Liikenteen 
turvallisuusvirasto antaisi jatkossa määräyk-
set erityisesti kaksi- ja kolmi-pyöräisten ajo-
neuvojen, nelipyörien, traktoreiden, mootto-
rityökoneiden ja polkupyörien sekä näiden 
perävaunujen yksityiskohtaisista teknisistä 
vaatimuksista. Autoja ja niiden perävaunua 
koskevat valtuudet säännösten antamiseen 
jäisivät edelleen pääosin liikenne- ja viestin-
täministeriölle.  

Samalla kun Liikenteen turvallisuusviras-
tolle annettaisiin määräystenantovaltuuksia, 
muutettaisiin ja täydennettäisiin valtioneu-
voston sekä liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksenantovaltuuksia. Siten esimerkiksi 
eräitä nykyisin ministeriölle kuuluvia asetuk-
senantovaltuuksia siirrettäisiin valtioneuvos-
tolle, koska on katsottua, että kyseessä ole-
vista asioista ei voi päättää viraston määräyk-
sin.  

Ehdotettuja valtuussäännöksiä on tarkastel-
tu yhtenäisesti säädös- ja määräystyypeittäin 
yksityiskohtaisten perustelujan kohdassa 2 
sekä kyseisen valtuussäännöksen pykäläkoh-
taisissa perusteluissa. 

Ajoneuvoja koskevat vaatimukset ovat tek-
nisiin yksityiskohtiin meneviä ja niiden hal-
linta edellyttää runsaasti ajoneuvoja koske-
vaa ammatillista erityisosaamista, jota Lii-
kenteen turvallisuusvirastolla on. Tekniset 
vaatimukset perustuvat myös laajassa määrin 
EU:n lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopi-
muksiin, joiden valmisteluun ja täytäntöön-
panoon tulee reagoida nopeasti. Viime vuo-
sina ajoneuvoja koskevia säädöksiä on lisäksi 
alettu antaa unionin asetuksina aikaisempien 
direktiivin sijaan. Liikenteen turvallisuusvi-
rasto on viime vuosina hoitanut merkittäväs-
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sä määrin ajoneuvoihin liittyvää EU:n yhteis-
työtä ja muuta kansainvälistä yhteistyötä.  

Ehdotetut valtuusäännökset asetusten ja 
erityisesti määräysten antamiseen on laadittu 
täsmällisiksi ja tarkkarajaisiksi.  

Erityisesti ehdotetut määräystenantoval-
tuudet koskisivat hyvin teknisluotoisia ja vä-
häisiä yksityiskohtia koskevaa sääntelyä. Eh-
dotettuihin asetusten ja määräystenantoval-
tuuksiin ei sisälly merkittävää harkintavallan 
käyttöä eivätkä ne sisällä valtuuksia asioista, 

joista tulee säätää lailla. Useimmissa valtuu-
säännöksissä on kyse myös lakia tarkentavi-
en säännösten ja määräysten antamisesta. 

Edellä esitetyillä perusteilla katsotaan, että 
lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 
ajoneuvolain muuttamisesta 

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, 

sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 5 momentti, 6, 15, 17, 28, 29, 31, 32 ja 36 §, 47 §:n 1 mo-
mentti, 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 §, ja 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 soveltu-
va ja rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan 
ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen sekä 
ajoneuvoa koskevien säännösten ja määräys-

ten mukainen. Ajoneuvon rakenne, varusteet, 
ulkopuolinen muoto ja materiaali eivät 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 
asianmukaisesti hyväksytty liikenteeseen. 
Hyväksyntää hakevan on esitettävä hyväk-
syntää varten säännöksissä ja määräyksissä 
edellytetyt 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 sellais-
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ta on säännöksissä tai määräyksissä edellytet-
ty, 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 sellais-
ta on säännöksissä tai määräyksissä edellytet-
ty, ei saa tie- tai maastoliikennekäyttöön tar-
koitettuna myyntitarkoituksessa tuoda maa-
han eikä valmistaa Suomessa myytäväksi, pi-
tää kaupan taikka myydä tai muuten luovut-
taa. 

Ajoneuvon sekä järjestelmän, osan ja erilli-
sen 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 
teknisistä vaatimuksista sekä vaatimusten-
mukaisuuden osoittamisessa tarkoituksen-
mukaisuussyistä sovellettavista vähäisistä 
poikkeuksista ja vaihtoehtoisista vaatimuk-
sista. Poikkeuksista ja vaihtoehtoisista vaa-
timuksista turvallisuudelle, terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuva riski ei saa lisääntyä 
vähäistä enempää. Liikenteen turvallisuusvi-

rasto antaa tarvittaessa tarkemmat määräyk-
set myös ajoneuvoon sen erityiskäyttöä var-
ten asennettavien valaisimien ja muiden lisä-
laitteiden turvallisuusvaatimuksista. 
 

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 
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 Eu-
roopan unionin ajoneuvolainsäädännön vaa-
timusten taikka liikenneturvallisuuden tai 
ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia 
määräyksiä L-luokan ajoneuvojen alaluokis-
ta. 
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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 harjoit-
tamisen yhteydessä, ja siinä voi olla matkus-
tajien istuimia. Traktoriksi ei kuitenkaan lue-
ta erityisesti metsätalouskäyttöön suunnitel-
tuja koneita, kuten juonto- ja kuormatrakto-
reita, 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 lähin-
nä olevan akselin pienin raideväli vähintään 
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 ol-
la 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 trakto-
rit; liikennetraktori on myös muu traktori, jo-
ta käytetään tavaran kuljetukseen kytkentä-
massaltaan yli 10 tonnin perävaunulla varus-
tettuna; liikennetraktoriksi ei kuitenkaan kat-
sota traktoria, jota käytetään polttoainemak-
susta annetun lain (1280/2003) 7 §:ssä tarkoi-
tettuihin kuljetuksiin; liikennetraktorin suurin 
rakenteellinen nopeus on enintään 50 kilo-
metriä tunnissa;  

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

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa Eu-
roopan unionin ajoneuvolainsäädännön vaa-
timusten taikka liikenneturvallisuuden tai 
ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia 
määräyksiä traktorien alaluokista.  
 

15 § 

Moottorityökone 

Moottorityökone on:  
1) omalla käyttövoimallaan liikkuva ajo-

neuvo, joka on suunniteltu ja rakennettu työ-
koneeksi ja joka ei rakenteensa takia sovellu 
matkustajien eikä tavaroiden kuljettamiseen; 
auton alustalle asennettua työkonetta ei pide-
tä 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 perävaunu) 
on hinattava ajoneuvo. 

Auton perävaunut jaetaan kokonaismassan 
perusteella seuraaviin luokkiin:  
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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 Eu-
roopan unionin lainsäädännön vaatimusten 
taikka liikenneturvallisuuden tai ympäristön-
suojelun kannalta tarkempia määräyksiä 
muiden perävaunujen kuin auton perävaunu-
jen luokittelusta ja muuhun moottorikäyttöi-
seen ajoneuvoon kuin autoon kytkettävien 
hinattavien laitteiden alaluokista.  
 

19 § 

Muut moottorittomat ajoneuvot 

Polkupyörällä tarkoitetaan yhden tai use-
amman henkilön tai tavaran kuljettamiseen 
valmistettua, vähintään kaksipyöräistä, pol-
kimin tai käsikammin varustettua moottori-
tonta ajoneuvoa. Polkupyöräksi katsotaan 
myös sellainen enintään 250 watin tehoisella 
sähkömoottorilla 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 
muiden moottorittomien ajoneuvojen kuin 
perävaunujen ja hinattavien laitteiden luokit-
telusta. 
 

3 luku 

Erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvo-
jen tarkempi luokitus 

20 § 

Pelastusauto, poliisiajoneuvo, Tullin ajoneu-
vo ja rajavartiolaitoksen ajoneuvo 

Pelastusauto on pelastustoimen käyttöön 
erityisesti valmistettu, kokonaismassaltaan 
yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneu-
vo. Pelastusauto on myös muu M- tai N-
luokan ajoneuvo, joka on kunnan tai kun-
tayhtymän pelastuslaitoksen tai valtion pelas-
tushallinnon viranomaisen, Pelastusopiston 
tai lentoaseman pitäjän hallinnassa ja jota 
käytetään yksinomaan pelastustoimen tehtä-
viin. Pelastusauto on myös palokunnan omis-
tuksessa oleva miehistöauto, jossa on kuljet-
tajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle hen-
kilölle. 

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

Rajavartiolaitoksen ajoneuvo on rajavartio-
laitoksen 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 
-merkeistä. Edellä tarkoitetun asetuksen mu-
kaista poliisiajoneuvon tai rajavartiolaitoksen 
ajoneuvon tunnusväritystä ja -merkkejä ei 
saa käyttää muissa ajoneuvoissa. Liikenteen 
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turvallisuusvirasto antaa määräykset pelas-
tusauton, poliisiajoneuvon, Tullin ajoneuvon 
ja rajavartiolaitoksen ajoneuvon erikoiskäy-
tön edellyttämien merkki- ja varoitusva-
laisimien, heijastimien, heijastavien merkin-
töjen sekä äänimerkinantolaitteiden teknisistä 
vaatimuksista 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 tarkoituk-
senmukaisista korvaavista osista ja osien 
vaihtamisesta aikaisempaa liikenneturvalli-
semmiksi sekä 1 momentissa tarkoitetun lau-
sunnon sisällöstä. 
 

24 a § 

Erikoiskuljetusajoneuvo  

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

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määrä-
ykset erikoiskuljetusajoneuvon liikennekäyt-
töön hyväksymisessä sovellettavista erikois-
kuljetusajoneuvon käyttötarkoituksen edel-
lyttämistä teknisistä lisävaatimuksista ja 
poikkeuksista ajoneuvoa koskevista teknisis-
tä vaatimuksista. Lisäksi Liikenteen turvalli-
suusvirasto antaa tarkemmat määräykset näi-
tä vaatimuksia koskevista vaatimustenmukai-
suuden osoittamisen teknisistä toteuttamista-
voista. 
 
 

4 luku 

Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet, va-
rusteet ja ympäristöominaisuudet 

25 § 

Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja varus-
teet 

Liikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on 
turvallista käyttämistä varten oltava:  

1) luotettava ja varmatoiminen ohjauslaite;  
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 hei-
jastavat tunnuskilvet;  

6) varoituskolmio, jos ajoneuvon koko-
naismassa on suurempi kuin 500 kg; O1-
luokan ajoneuvossa ja muussa hinattavassa 
ajoneuvossa, jonka kokonaismassa on enin-
tään 750 kg ja jonka vetoajoneuvossa on va-
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roituskolmio, riittää, jos varoituskolmio on 
vetoajoneuvossa;  

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 
tarvittaessa 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 jarru-
tusominaisuudet 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 es-
tämiseksi. 

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 
Suomessa olivat voimassa ajoneuvon en-
simmäisen käyttöönoton ajankohtana tai tätä 

myöhemmin. Tieliikennekäyttöön tarkoite-
tussa ajoneuvossa on kuitenkin aina oltava 
1 momentin 6 kohdassa säädettyjen vaati-
musten mukaisesti varoituskolmio. 

Ajopiirturista säädetään tieliikenteessä käy-
tettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvon-
talaitteista annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tie-
liikenteen sosiaalilainsäädännön yhden-
mukaistamisesta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta 
(EY) N:o 561/2006 muuttamista annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 165/2014. Sen lisäksi, mitä 
mainitussa asetuksessa säädetään, liikenne-
traktorissa tulee olla ajopiirturi, kun liikenne-
traktoria käytetään luvanvaraisessa tavaralii-
kenteessä.  
 

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. 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
voidaan säätää autoa ja sen perävaunua kos-
kevista koskevia poikkeuksia 25 §:n 1 mo-
mentissa säädetyistä vaatimuksista. Poikke-
usten tulee olla tarpeellisia, kun otetaan 
huomioon ajoneuvon käyttötarkoitus, liiken-
neturvallisuuden vaatimukset 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. 
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Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää 
yksittäistä ajoneuvoa varten luvan poiketa 
ajoneuvon rakenteita, hallintalaitteita, varus-
teita, järjestelmiä, osia, erillisiä teknisiä yksi-
köitä ja muita vastaavia hyväksynnän kohtei-
ta 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 poikkeus-
luvan myöntämisen edellytyksistä.  
 

27 a §  

Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja va-
rusteita 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 nas-
tarenkaita 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 
vaatimuksista, kuorman varmistamiseen käy-
tettävistä 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 osis-

ta, järjestelmistä ja erillisistä teknisistä yksi-
köistä sekä muista varusteista kuin 1 momen-
tin 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 ympäris-
tönsuojelun riittävän tason varmistamiseksi. 

Edellä 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitet-
tujen, liikennetraktoria koskevien määräysten 
tulee perustua T1-luokan ajoneuvoa koske-
viin teknisiin vaatimuksiin ottaen kuitenkin 
huomioon liikennetraktorin T1-luokan ajo-
neuvoa suurempi rakenteellinen nopeus sekä 
suurempi sallittu kokonais- ja yhdistelmä-
massa. 
 

28 § 

Energia- ja ympäristövaikutusten rajoittami-
nen 

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. 

Moottorityökoneiden ympäristövaikutusten 
rajoittamisesta säädetään erikseen. 
 

29 § 

Energia- ja ympäristövaikutusten rajoitta-
mista koskevat tarkemmat säännökset ja 

määräykset 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksel-
la säädetään tarvittaessa tarkemmin auton ja 
sen perävaunun energia- ja ympäristövaiku-
tusten rajoittamisesta.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa muun ajoneuvon kuin moottorityö-
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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 
ajoneuvon hyväksynnässä sovellettavista me-
lun 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 ympäristönsuojelun 
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 riittävil-
lä merkinnöillä, tunnus- ja varoitusva-
laisimilla, heijastimilla ja muilla varoituslait-
teilla, joilla ehkäistään erikoiskuljetuksesta 
aiheutuvaa vaaraa ja haittaa. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset 
erikoiskuljetuksessa käytettävässä ajoneu-
vossa ja ajoneuvoyhdistelmässä vaadittavista 
merkinnöistä, tunnus- ja varoitusvalaisimista, 
heijastimista sekä muista varoituslaitteista. 

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määrä-
ykset erikoiskuljetuksissa käytettävältä varoi-
tusajoneuvolta 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 yksiköl-
le, M-, N-, O-, L- ja T1–T4-luokan ajoneuvol-
le sekä moottorityökoneelle. Kansallinen 
tyyppihyväksyntä myönnetään muulle tielii-
kenteeseen tarkoitetulle ajoneuvolle ja varus-
teelle sekä moottorityökoneelle. Piensarja-
tyyppihyväksynnässä sovelletaan 30 §:n 
1 momentissa mainittuihin säädöksiin perus-
tuvia määrällisiä rajoituksia. E-
tyyppihyväksyntä 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 
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 
teknisen yksikön osalta.  
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Liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuoje-
lun 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-
tyyppihyväksytty tai kansallisesti piensarja-
tyyppihyväksytty;  

2) toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan 
maakunnassa kansallisesti piensarjatyyppi-
hyväksytty M-, N- tai O-luokan ajoneuvo, 
jonka kansallisen piensarjatyyppihyväksyn-
nän Suomi on 39 a §:n 2 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla tunnustanut;  

3) toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan 
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 ajoneu-
von, liikennetraktorin, moottorityökoneen ja 
maastoajoneuvon sekä näiden järjestelmien, 
osien, erillisten teknisten yksiköiden ja va-
rusteiden 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 

nimetyn tutkimuslaitoksen suorittamilla tar-
kastuksilla, mittauksilla, testeillä ja laskel-
milla. 

Edellä 1 momentista poiketen auton ja sen 
perävaunun kansallisen tyyppihyväksynnän 
vaatimusten sekä muiden kuin täyttä vastaa-
vuutta 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa maini-
tun säädöksen mukaisesti edellyttävien EY-
piensarjatyyppihyväksynnässä sovellettavien 
vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa 
myös 48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asian-
tuntijan selvityksen perusteella tai vähäisin 
osin tyyppihyväksyntäviranomaisen suorit-
tamilla tarkastuksilla, mittauksilla, testeillä ja 
laskelmilla. Kansallisessa tyyppihyväksyn-
nässä tyyppihyväksyntäviranomainen voi 
hyväksyä osoituksena vaatimusten täyttymi-
sestä myös toisen ETA-valtion tai asian-
omaista E-sääntöä soveltavan valtion ilmoit-
taman tutkimuslaitoksen selvityksen vaati-
mustenmukaisuudesta. 

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-
piensarjatyyppihyväksynnässä 2 momentissa 
tarkoitettujen muiden kuin täyttä vastaavuut-
ta edellyttävien vaatimusten sekä auton ja sen 
perävaunun kansallisen tyyppihyväksynnän 
vaatimustenmukaisuuden teknisistä osoitta-
mistavoista sekä siitä, milloin auton ja sen 
perävaunun vaatimustenmukaisuus voidaan 
osoittaa 48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asi-
antuntijan selvityksen perusteella, säädetään 
tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksella.  

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

39 b §  

Tyyppihyväksynnässä sovellettavat poikkeuk-
set 

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 tyyppihyväksyntärekiste-
riin;  

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 piensarjatyyppihy-
väksyntä on voimassa Suomessa;  

6) mikä on Suomessa tunnustetulla toisen 
ETA-valtion myöntämällä piensarjatyyppi-
hyväksynnällä hyväksyttävien ajoneuvojen 
suurin rekisteriin merkittävä, myytävä tai 
käyttöön otettava määrä vuodessa. 

Tyyppihyväksyntämenettelystä, tyyppihy-
väksynnän voimassaolosta, tyyppihyväksyn-
tätodistuksen antamisesta ja käytettävästä 
lomakkeesta 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 nojal-
la, tulee olla varustettu CE-merkinnällä, jos 
Euroopan unionin lainsäädännössä sitä edel-
lytetään.  

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 §:ssä tai 
50 e §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia, mittauk-
sia, testejä, laskelmia ja arviointeja, tuotan-
non laadunvalvontaan liittyviä 45 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettuja tarkastuksia, mittauk-
sia, testejä, laskelmia ja arviointeja taikka 
78 §:n 2 momentissa tarkoitettujen osien tai 
varusteiden vaatimustenmukaisuuden osoit-
tamisessa edellytettäviä testejä ja arviointeja. 
Nimetyksi tutkimuslaitokseksi voidaan eri-
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tyisestä syystä hyväksyä määräajaksi. Val-
mistaja voidaan hyväksyä nimetyksi tutki-
muslaitokseksi vain, jos kyseistä teknistä 
vaatimusta koskevassa Euroopan unionin 
säädöksessä niin säädetään. Tyyppi-
hyväksyntäviranomainen voidaan hyväksyä 
nimetyksi tutkimuslaitokseksi, jos se täyttää 
tässä pykälässä säädetyt vaatimukset.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

50 a §  

Tutkimuslaitosta koskevat tarkemmat sään-
nökset 

Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn 
asiantuntijan hyväksymistä koskevasta me-
nettelystä, arvioinnin ja siitä tehtävän rapor-
tin sisällöstä ja nimetyn tutkimuslaitoksen 
ilmoittamisesta säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään tarvittaessa myös nimetyn 
tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asiantunti-
jan hyväksymisen yhteydessä ja valvontaa 
varten asetettavista toiminnan asianmukaisen 
suorittamisen kannalta välttämättömistä mää-
räajoista, 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 
rekisteröintikatsastuksessa. Rekisteröintikat-
sastukseen ei kuitenkaan tarvitse esittää 
65 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoilmoi-
tettua ja valmiina ajoneuvona tyyppihyväk-
syttyä ajoneuvoa eikä Suomessa yksittäishy-
väksyttyä ja ensimmäistä kertaa käyttöön 
otettavaa ajoneuvoa, jos ajoneuvon hyväk-
syntä on ensirekisteröintiajankohtana voi-
massa ja ajoneuvon rakennetta tai varusteita 
ei ole hyväksynnässä tarkastetuilta osin muu-
tettu. 

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 liikennekäyt-
töön, 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 rekis-
teröintikatsastus tulee olla suoritettu niin, että 
ajoneuvon liikennekäyttöön ottamiseen liit-
tyvät 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 
todistus on voimassa kolme kuukautta. Voi-
massaolo päättyy, jos ajoneuvon tyyppihy-
väksynnän tai yksittäishyväksynnän voimas-
saolo päättyy taikka jos ajoneuvo ei enää täy-
tä ensimmäisen käyttöönottoajankohdan tek-
nisiä 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 tarvitse 
Suomessa vielä määräaikaiskatsastaa; tai  

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 
unionin säännösten vaatimuksia; rekisteröin-
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tikatsastuksen yhteydessä tarkastetaan kui-
tenkin ne Suomen määräaikaiskatsastusta 
koskevissa säännöksissä säädetyt kohteet, 
joita ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maa-
kunnassa suoritetussa määräaikaiskatsastuk-
sessa ei ole tarkastettu. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin rekisteröintikatsastuksesta, rekiste-
röintikatsastuksesta annettavasta todistukses-
ta sekä rekisteröintikatsastusta koskevien tie-
tojen ilmoittamisesta rekisteriin. Valtioneu-
voston asetuksella voidaan myös säätää, ettei 
ajoneuvoa 1 ja 2 momentista poiketen tarvit-
se esittää rekisteröintikatsastukseen, ellei re-
kisteröintikatsastus 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, ajoneu-
von rakennetta, mittaa tai varustetta koske-
van vaatimuksen täyttyminen voidaan osoit-
taa 50 e §:n 1 momentissa tarkoitetulla taval-
la.  

Ajoneuvolle myönnetty, voimassa oleva 
EY-tyyppihyväksyntä taikka ajoneuvolle 
Suomessa myönnetty tai tunnustettu voimas-
sa oleva kansallinen piensarjatyyppihyväk-
syntä katsotaan osoitukseksi vaatimustenmu-
kaisuudesta. 

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 sii-
tä, milloin muun ajoneuvon kuin auton ja sen 
perävaunun vaatimustenmukaisuus rekiste-
röintikatsastuksessa 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 vaatimusten-
mukaisuuden teknisistä osoittamistavoista 
niiden muutosten osalta, jotka koskevat mui-
ta kuin 30 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa 
EU-säädöksissä määriteltyjä osia ja ominai-
suuksia. 
 

61 a § 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen muu-
toskatsastuksessa 

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

Valtioneuvoston asetuksella säädetään sii-
tä, milloin muun ajoneuvon kuin auton ja sen 
perävaunun vaatimustenmukaisuus muutos-
katsastuksessa voidaan 1 momentissa sääde-
tystä poiketen osoittaa 50 e §:n 2 momentin 
1–4 kohdassa tarkoitetulla tavalla taikka vä-
häisiltä 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-
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 
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1 momentissa tarkoitetuissa EU-säädöksissä 
määriteltyjä 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 suorittamises-
ta ja siitä annettavasta todistuksesta sekä kyt-
kentäkatsastusta koskevien tietojen ilmoitta-
misesta rekisteriin. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön 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 vaatimuksis-
ta, 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 mo-
nivaiheisen tyyppihyväksynnän perusteella 
hyväksyttäville L-luokan ajoneuvoille, moot-
torityökoneille 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 mo-
nivaiheisen tyyppihyväksynnän tuloksena 
valmistuneille M-, N- ja O-luokan ajoneu-
voille;  

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

6) enintään 30 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten voimaantulosta mo-
nivaiheisen tyyppihyväksynnän tuloksena 
valmistuneille 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 kuu-
luvien 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. 

Teknisestä menettelystä, sovellettavista 
määräajoista ja poikkeuksesta rekisteriin teh-
tävästä merkinnästä myönnettäessä poikke-
uksia sarjan viimeisille ajoneuvoille sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. 
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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 talousalu-
een ulkopuolelta Suomeen tapahtuvan tuon-
nin 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 vakava-
na vaarana liikenne- tai työturvallisuudelle, 
ympäristölle tai terveydelle, vaikka se on va-
rustettu voimassa olevalla vaatimustenmu-
kaisuustodistuksella, tyyppihyväksyntäviran-
omainen voi enintään kuuden kuukauden 
ajaksi kieltää ensirekisteröimästä ja myymäs-
tä tällaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai 
erillistä teknistä yksikköä. Tyyppihyväksyn-
täviranomaisen on viipymättä salassapitovel-
vollisuuden estämättä ilmoitettava tästä mui-
den ETA-valtioiden ja Ahvenanmaan maa-
kunnan hyväksyntäviranomaisille, kyseessä 

olevaa E-sääntöä soveltavien valtioiden hy-
väksyntäviranomaisille, Euroopan komissiol-
le ja, jos 30 §:n 1 momentissa mainitussa 
säädöksessä niin edellytetään, ajoneuvon 
valmistajalle sekä ilmoitettava päätöksensä 
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 liikenneturvallisuudel-
le, työturvallisuudelle, ympäristölle tai ter-
veydelle, vaikka se on varustettu riittävillä 
merkinnöillä, 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 
säädetä ankarampaa rangaistusta, ajoneuvo-
rikkomuksesta sakkoon. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan         päivänä          

kuuta 20    .  
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Tällä lailla kumotaan: 
1) kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen 

sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 
annettu liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tus (1250/2002); 

2) traktorien, moottorityökoneiden ja maas-
toajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hi-
nattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista 
annettu liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tus (274/2006); 

3) vaurioituneen ajoneuvon kunnostamises-
ta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annettu 
liikenne- ja viestintäministeriön asetus 
(1258/2002). 

Tämän lain voimaan tullessa käytössä ole-
va, 15 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisteröi-
mätön ajoneuvo voidaan hyväksyä rekiste-
röintikatsastuksessa merkittäväksi rekisteriin 

moottorityökoneena, jos ajoneuvo täyttää sen 
ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai 
sitä myöhemmin voimassa olleet moottori-
työkonetta koskeneet tekniset vaatimukset. 

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 ajo-
neuvolain nojalla annetut tai muutoin sen no-
jalla voimassa olevat säädökset ja määräyk-
set jäävät voimaan, kunnes niistä toisin sää-
detään tai määrätään. 
 

 
————— 

 
 
 



 HE 119/2014 vp  
  

 

65

 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 
tieliikennelain muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 2 §:n 14 ja 15 kohta, 25 §:n 2 momentti, 87 §, 88 §:n 

3 momentti ja 108 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 14 kohta laissa 414/1997, 87 § laeissa 989/1992, 1091/2002 

ja 1291/2009, 88 §:n 3 momentti laissa 234/2006 sekä 108 §:n 3 momentti laeissa 1091/2002 
ja 387/2011, sekä  

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 671/1991, 414/1997 ja 343/2006, 
624/2010, uusi 16 kohta, lakiin uusi 48 a, 87 b, 87 c ja 88 e § sekä 96 §:ään, sellaisena kuin se 
on laissa 1091/2002, uusi 3 momentti, seuraavasti: 
 

2 § 

Määritelmiä  

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) raitiotiellä yksinomaan raitiovaunulii-
kenteelle tarkoitettua tien osaa tai erillistä tie-
tä; 

15) pysäköinnillä ajoneuvon seisottamista 
kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuiten-
kaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista 
siihen nousemista tai siitä poistumista tahi 
ajoneuvon kuormaamista tai kuorman pur-
kamista varten; 

16) erikoiskuljetuksella tiellä yleisesti sal-
littuja mittoja tai massoja koskevista sään-
nöksistä poikkeavaa kuljetusta silloin, kun 
poikkeaminen on välttämätöntä johtuen ja-
kamattomasta kuormasta, kuorman laadusta 
tai ajoneuvon käyttötarkoituksen edellyttä-

mästä rakenteesta; erikoiskuljetuksiksi ei kui-
tenkaan katsota 87 §:n 4 ja 5 momentissa tar-
koitettujen poikkeusten nojalla suoritettavia 
kuljetuksia.  
 

2 luku 

Liikennesäännöt 

25 § 

Nopeusrajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Moottorikäyttöisten ajoneuvojen suurim-

mista sallituista ajoneuvokohtaisista nopeuk-
sista ja ajoneuvon turvallista käyttöä tietyllä 
nopeudella koskevista ehdoista säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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48 a §  

Poikkeussäännökset erikoiskuljetuksessa 

Erikoiskuljetuksessa saa tarpeellista varo-
vaisuutta noudattaen kuljettaa ajoneuvoa 8, 
9, 11 ja 12 §:n säännösten estämättä olosuh-
teiden edellyttämällä tavalla, jos erikoiskulje-
tuksen suorittaminen sitä erityisesti vaatii. 
Samoin saa erikoiskuljetuksessa poiketa tar-
peellista varovaisuutta noudattaen muistakin 
liikennettä koskevista erityisesti moottori- ja 
moottoriliikennetiellä noudatettavista sään-
nöksistä, jos erikoiskuljetukselle on myön-
netty 87 c §:ssä tarkoitettu erikoiskuljetuslu-
pa.  
 
 

87 §  

Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen 

Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei 
kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoit-
taa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, 
pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen 
verrattavaa haittaa taikka synnyttää tarpee-
tonta melua. 

Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei 
saa kuljettaa useampaa henkilöä kuin ajo-
neuvon sallittu henkilökuorma on, ellei erik-
seen toisin säädetä.  

Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ei saa 
mitoiltaan eikä massaltaan olla suurempi eikä 
siinä saa kuljettaa suurempaa tai painavam-
paa kuormaa kuin tiellä yleisesti sallittuja 
mittoja ja massoja koskevissa säännöksissä 
säädetään tai niiden nojalla myönnetyssä 
poikkeusluvassa sallitaan.  

Ajoneuvolle ja ajoneuvoyhdistelmälle tiellä 
yleisesti sallituista mitoista ja massoista, 
yleisesti sallituista mitoista poikkeamisen 
merkitsemisestä, hinattavan ajoneuvon kyt-
kennän ehdoista, ajoneuvon kuormaamisesta, 
kuorman varmistamisesta, hinaamisesta sekä 
näistä myönnettävistä poikkeuksista sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella.  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää 
poikkeuksen muualla kuin Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn 
tai käyttöön otetun ajoneuvon mitoista ja 
massoista annetuista säännöksistä. Liikenne- 

ja viestintäministeriön asetuksella säädetään 
Liikenteen turvallisuusviraston myöntämien 
poikkeusten voimassaoloajasta ja tarvittaessa 
muista ehdoista, vastavuoroisuuden noudat-
tamisesta poikkeuksia myönnettäessä sekä 
muista poikkeusten myöntämisen edellytyk-
sistä.  

Säännösten tai määräysten vastaisesti 
kuormatun ajoneuvon saa kuljettaa liikenteen 
valvojan sopivaksi katsomaan paikkaan yli-
kuorman purkamiseksi tai virheellisen kuor-
mauksen korjaamiseksi. 

Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisel-
lä ja hinattavalla ajoneuvolla on lisäksi voi-
massa, mitä siitä erikseen säädetään. 
 
 

87 b § 

Erikoiskuljetuksen suorittaminen  

Edellä 87 §:stä poiketen erikoiskuljetuksen 
saa suorittaa edellyttäen, että riittävässä mää-
rin ehkäistään kuljetuksesta aiheutuva vaara 
ja haitta. Erikoiskuljetuksen yhteydessä on 
tarvittaessa käytettävä varoitusajoneuvoja ja 
liikenteen ohjaajia.  

Erikoiskuljetuksessa kuorma on kuormat-
tava sellaiseen ajoneuvoon tai ajoneuvoyh-
distelmään, jolla kuljetettaessa ei tarpeetto-
masti ylitetä tiellä yleisesti sallittuja mittoja 
eikä massoja. Ensisijaisesti on vältettävä sal-
litun leveyden ylittämistä ja toissijaisesti 
korkeuden ylittämistä.  

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvit-
taessa tarkemmat määräykset: 

1) erikoiskuljetuksessa sallituista ajoneu-
voista ja ajoneuvoyhdistelmistä sekä erikois-
kuljetuksessa sallittavista kuormista;  

2) erikoiskuljetusyhdistelmissä käytettävi-
en ajoneuvojen kytkentävaatimuksista;  

3) erikoiskuljetuksessa sallituista mitoista 
ja massoista sekä erikoiskuljetuksen kuljetet-
tavan kuorman kuormaamisesta; 

4) erikoiskuljetuksena kuljetettavan kuor-
man merkitsemisestä;  

5) muun kuin jakamattoman kuorman kul-
jettamisesta erikoiskuljetuksessa;   

6) erikoiskuljetuksessa noudatettavista no-
peusrajoituksista; 

7) varoitusajoneuvojen ja liikenteen ohjaa-
jien käyttämisestä erikoiskuljetuksessa, pe-
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räkkäisten erikoiskuljetusten kuljettamisesta 
ryhmänä sekä ehdoista erikoiskuljetuksesta 
aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi 
sekä muista turvallisuusvaatimuksista. 

Erikoiskuljetukseen käytettävää ajoneuvoa 
koskevista teknisistä vaatimuksista sekä ajo-
neuvon varusteista ja hyväksymisestä sääde-
tään ajoneuvolaissa ja sen nojalla. 
 
 

87 c § 

Erikoiskuljetuslupa 

Erikoiskuljetukseen on oltava erikoiskulje-
tuslupa, jos kuljetus ylittää tiellä yleisesti sal-
litun massan. Lisäksi erikoiskuljetuslupa 
vaaditaan, jos liikenneturvallisuus on erityi-
sesti varmistettava kuljetuksen laadun vuoksi 
tai muusta erityisestä syystä taikka jos kulje-
tusreitti, jolla kuljetus on mahdollinen, on 
määritettävä. 

Erikoiskuljetusluvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että: 

1) kuljetusta ei voida millään ajoneuvolla 
tai ajoneuvoyhdistelmällä kohtuullisesti suo-
rittaa ylittämättä tiellä yleisesti sallittua mit-
taa tai massaa; 

2) ei ylitetä ajoneuvon eikä ajoneuvoyhdis-
telmän liikenteessä käytettäväksi hyväksyttyä 
massaa eikä valmistajan sallimaa massaa; 

3) ei ylitetä tienpitäjän tielle eikä tielaitteel-
le määrittämää kantavuutta; ja 

4) kuljettaminen on tielaitteiden estämättä 
mahdollista tai ne ovat tarvittaessa kuljetusta 
varten tilapäisesti poistettavissa. 

Erikoiskuljetusluvan myöntää elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Erikoiskulje-
tusluvassa voidaan asettaa kuljetuksen reittiä, 
ajankohtaa ja muita kuljetuksen turvallisuu-
den ja sujuvuuden varmistamiseksi sekä lii-
kenneympäristön suojaamiseksi tarvittavia 
ehtoja. 

Lupaviranomainen voi peruttaa erikoiskul-
jetusluvan määräajaksi tai kokonaan, jos lu-
vanhaltija ei noudata erikoiskuljetusta koske-
via säännöksiä, määräyksiä tai erikoiskulje-
tusluvassa asetettuja ehtoja taikka luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. 
Luvan peruuttamisen sijasta luvanhaltijalle 
voidaan antaa huomautus tai kirjallinen va-

roitus, jos luvan peruttaminen olisi kohtuu-
tonta.  

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset erikoiskuljetusluvan 
myöntämisen edellytyksistä sekä siitä milloin 
kuljetus edellyttää erikoiskuljetuslupaa.  
 
 

88 § 

Turvavyön ja muun istuinpaikan turvalait-
teen käyttövelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kaikkien liikenteessä käytettävien lasten 

turvalaitteiden on oltava ajoneuvolaissa sekä 
sen nojalla annetuissa säännöksissä ja mää-
räyksissä asetettujen vaatimusten mukaisesti 
tyypiltään hyväksyttyjä.  
 

88 e §  

Linja-auton sammutin ja ensiaputarvikkeet 

Linja-autossa tulee olla sammutin ja sallit-
tua matkustajamäärää vastaavat ensiaputar-
vikkeet. 
 

96 § 

Ajoneuvon käytön estäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos erikoiskuljetusluvan haltija ei noudata 

erikoiskuljetuksesta annettuja säännöksiä ja 
määräyksiä sekä erikoiskuljetusluvassa ase-
tettuja ehtoja, poliisi-, tulli- tai rajavartiomies 
voi keskeyttää kuljetuksen lähimpään tarkoi-
tuksenmukaiseen paikkaan kuljetuksessa 
esiintyneiden puutteiden korjaamiseksi. 
 

108 §  

Tarkemmat säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksel-

la säädetään tarvittaessa koululaisten ja päi-
vähoidossa olevien lasten kuljetusten kuor-
mituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä, jos 
näihin kuljetuksiin saadaan valtion tai kun-
nan tukea. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 
20   . 

Tämä lain voimaan tullessa voimassa ole-
vat luvat ovat sellaisinaan voimassa. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vat tieliikennelain nojalla annetut tai muutoin 
sen nojalla voimassa olevat säädökset jäävät 
voimaan, kunnes niistä toisin säädetään. 

 
————— 
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3. 

Laki 
autoverolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan autoverolain (1482/1994) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

266/2003, seuraavasti:  
 

3 §  
Ajoneuvo, joka on aikaisemmin verotettu, 

verotetaan uudelleen ensi kertaa käyttöön 
otettavana tai rekisteröitävänä ajoneuvona, 
jos sitä käytetään sen jälkeen, kun 50 pro-
senttia tai enemmän ajoneuvon osista on 
vaihdettu. Jos itsekantavalla korilla varuste-
tun ajoneuvon kori vaihdetaan, ajoneuvo ve-
rotetaan aina uudelleen. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään huomioon ottaen ajoneu-

vojen osien merkitys ajoneuvon kokonaisuu-
delle ja osien keskimääräiset osuudet ajoneu-
von hinnasta sekä yleiset ajoneuvotekniset 
näkökohdat, miten edellä tarkoitettu prosent-
tiosuus lasketaan.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä       

kuuta  20    . 

————— 
 
Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2014 
 
 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

1. 

Laki 
ajoneuvolain muuttamisesta 

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, 

sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 5 momentti, 6, 15, 17, 28, 29, 31, 32 ja 36 §, 47 §:n 1 mo-
mentti, 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 §, ja 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: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 §  

Soveltamisala 

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

siä sovelletaan sotilasajoneuvoihin. Puolus-
tusministeriön asetuksella voidaan säätää, jos 
se on sotilasajoneuvon erityisen käyttötarkoi-
tuksen tai rakenteen johdosta tarpeen, että 
kaikkia tämän lain ja sen nojalla annettuja 
säännöksiä ei sovelleta tällaisiin sotilasajo-
neuvoihin. 
 

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.  
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4 § 

Ajoneuvon yleiset turvallisuusvaatimukset 

Ajoneuvon on oltava liikenteeseen soveltu-
va ja rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan 
ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen sekä 
ajoneuvoa koskevien säännösten mukainen. 
Ajoneuvon rakenne, varusteet ja ulkopuolinen 
muoto eivät saa aiheuttaa vaaraa. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Ajoneuvon yleiset turvallisuusvaatimukset 

Ajoneuvon on oltava liikenteeseen soveltu-
va ja rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan 
ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen sekä 
ajoneuvoa koskevien säännösten ja määräys-
ten mukainen. Ajoneuvon rakenne, varusteet, 
ulkopuolinen muoto ja materiaali eivät saa 
aiheuttaa vaaraa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 §  

Ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen 
teknisen yksikön hyväksyntä 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 
asianmukaisesti hyväksytty liikenteeseen. 
 
 
 

Ajoneuvoa, joka ei ole tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten mukainen ja jota 
ei ole näiden säännösten mukaisesti varustettu 
hyväksyntämerkinnällä tai CE-merkinnällä, 
jos sellaista on säännöksissä edellytetty, ei 
saa uutena tieliikennekäyttöön tai moottori-
kelkkaa maastoliikennekäyttöön tarkoitettuna 
myyntitarkoituksessa tuoda maahan eikä 
valmistaa Suomessa myytäväksi, pitää kau-
pan taikka myydä tai muuten luovuttaa. 
 
 

Järjestelmää, osaa, erillistä teknistä yksik-
köä ja varustetta, joka ei ole tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten mukainen ja jo-
ta ei ole näiden säännösten mukaisesti varus-
tettu hyväksyntämerkinnällä tai CE-
merkinnällä, jos sellaista on säännöksissä 
edellytetty, ei saa tie- tai maastoliikennekäyt-
töön tarkoitettuna myyntitarkoituksessa tuoda 
maahan eikä valmistaa Suomessa myytäväksi, 
pitää kaupan taikka myydä tai muuten luovut-
taa. 

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 
asianmukaisesti hyväksytty liikenteeseen. 
Hyväksyntää hakevan on esitettävä hyväk-
syntää varten säännöksissä ja määräyksissä 
edellytetyt 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 sellais-
ta on säännöksissä tai määräyksissä edelly-
tetty, 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 sellais-
ta on säännöksissä tai määräyksissä edelly-
tetty, ei saa tie- tai maastoliikennekäyttöön 
tarkoitettuna myyntitarkoituksessa tuoda 
maahan eikä valmistaa Suomessa myytäväk-
si, pitää kaupan taikka myydä tai muuten 
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Ajoneuvon sekä järjestelmän, osan ja erilli-

sen 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. 
 

luovuttaa. 
Ajoneuvon sekä järjestelmän, osan ja erilli-

sen 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 rakenteen muuttaminen, ajoneu-
von rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon 

kunnostaminen 

Liikenteessä käytettävän ajoneuvon raken-
netta ei saa käyttöönoton jälkeen muuttaa sel-
laiseksi, ettei ajoneuvo enää täytä sitä koske-
via vaatimuksia, ellei liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksella säädetä vähäisistä 
poikkeuksista toisin. Jos ajoneuvon alkupe-
räisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai 
enemmän, ajoneuvolle tulee antaa uusi val-
mistenumero. Tällainen ensimmäistä kertaa 
käyttöön otettava M-, N- ja O-luokan ajoneu-
vo on yksittäishyväksyttävä ja muu ajoneuvo 
esitettävä rekisteröintikatsastuksessa hyväk-
syttäväksi. Ajoneuvo merkitään rekisteriin 
rakennettuna ajoneuvona tai rakennettuna ja 
muutettuna ajoneuvona. Rakennetun ajoneu-
von autoverosta säädetään autoverolaissa 
(1482/1994). 

Ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien 
osuudesta ajoneuvosta, ajoneuvon rakenteen 
muuttamisen ehdoista, vaurioituneen ajoneu-
von kunnostamisesta ja ajoneuvon rakentami-
sesta säädetään tarkemmin liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksella. 
 

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 kulumi-
sen vuoksi ajoneuvosta turvallisuudelle, ter-
veydelle tai ympäristölle aiheutuva riski ei 
myöskään saa lisääntyä vähäistä enempää.  
 
 
 
 
 
 
 

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset ajoneuvon korjaamisen, 
kunnostamisen ja rakenteen muuttamisen 
teknisistä vaatimuksista sekä vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamisessa tarkoituksenmukai-
suussyistä sovellettavista vähäisistä poikke-
uksista ja vaihtoehtoisista vaatimuksista. 
Poikkeuksista ja vaihtoehtoisista vaatimuk-
sista turvallisuudelle, terveydelle tai ympä-
ristölle aiheutuva riski ei saa lisääntyä vä-
häistä enempää. Liikenteen turvallisuusviras-
to antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset 
myös ajoneuvoon sen erityiskäyttöä varten 
asennettavien valaisimien ja muiden lisälait-
teiden turvallisuusvaatimuksista. 
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(ks. 7 §:n 1 momentti) 
 
 
 
 
 
 
 
(ks. 7 §:n 2 momentti) 

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 
jälkeen kunnostettu ajoneuvo, jolla on kanta-
ajoneuvo ja jonka alkuperäisistä osista vä-
hintään 25 prosenttia on vaihdettu; korjattu 
ajoneuvo on myös osista koottu ajoneuvo. 
Korjattu ajoneuvo merkitään rekisteriin kan-
ta-ajoneuvon tunnistetiedoilla.  

Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihde-
taan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle 
tulee antaa uusi valmistenumero (rakennettu 
ajoneuvo). Tällainen ensimmäistä kertaa 
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 alaluokis-
ta. 
 

 
14 § 

Traktori  

T- ja C-luokan ajoneuvo sekä liikennetrak-

14 §

Traktori  

T- ja C-luokan ajoneuvo sekä liikennetrak-
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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 kuljet-
tamiseen maa- tai metsätalouden harjoittami-
sen yhteydessä, ja siinä voi olla matkustajien 
istuimia. Traktoriksi ei kuitenkaan lueta eri-
tyisesti metsätalouskäyttöön suunniteltuja ko-
neita, kuten juonto- ja kuormatraktoreita, jot-
ka määritellään standardissa ISO 6814:2000, 
eikä maansiirtokoneiden, jotka määritellään 
standardissa ISO 6165:2001, alustalle raken-
nettuja 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 lähin-
nä olevan akselin pienin raideväli vähintään 
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) liikennetraktori: tavaran kuljetukseen 
tarkoitetut kuormaa kantavat nestepainetoimi-
sella runko-ohjauksella varustetut traktorit; 

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 harjoit-
tamisen yhteydessä, ja siinä voi olla matkus-
tajien istuimia. Traktoriksi ei kuitenkaan lue-
ta erityisesti metsätalouskäyttöön suunnitel-
tuja koneita, kuten juonto- ja kuormatrakto-
reita, 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 lähin-
nä olevan akselin pienin raideväli vähintään 
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 ol-
la 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 
rakenteellinen nopeus on enintään 40 kilo-
metriä tunnissa;  

5) liikennetraktori: tavaran kuljetukseen 
tarkoitetut kuormaa kantavat nestepainetoi-
misella runko-ohjauksella varustetut traktorit; 
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liikennetraktori on myös muu traktori, jota 
käytetään tavaran kuljetukseen kytkentämas-
saltaan yli 10 tonnin perävaunulla varustettu-
na; 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 kilometriä 
tunnissa; 

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

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
säädetään tarvittaessa traktorin alaluokista.  
 

liikennetraktori on myös muu traktori, jota 
käytetään tavaran kuljetukseen kytkentämas-
saltaan yli 10 tonnin perävaunulla varustettu-
na; 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-

neuvo, joka on suunniteltu ja rakennettu työ-
koneeksi ja joka ei rakenteensa takia sovellu 
matkustajien eikä tavaroiden kuljettamiseen; 
auton alustalle asennettua työkonetta ei pidetä 
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 kuor-
ma-autona tai liikennetraktorina. 
 

15 § 

Moottorityökone 

Moottorityökone on:  
1) omalla käyttövoimallaan liikkuva ajo-

neuvo, joka on suunniteltu ja rakennettu työ-
koneeksi ja joka ei rakenteensa takia sovellu 
matkustajien eikä tavaroiden kuljettamiseen; 
auton alustalle asennettua työkonetta ei pide-
tä 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 perävaunu) 
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 

17 §

Perävaunu ja hinattava laite 

O1–O4-luokan ajoneuvo (auton perävaunu) 
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 
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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. 

R-luokan ajoneuvo on tavaran kuljetukseen 
tarkoitettu traktorin perävaunu. 

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

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
säädetään perävaunujen jaosta alaluokkiin ra-
kenteen perusteella ja muista kuin auton pe-
rävaunuista. 
 

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 vaatimus-
ten taikka liikenneturvallisuuden tai ympäris-
tönsuojelun kannalta tarkempia määräyksiä 
muiden perävaunujen kuin auton perävaunu-
jen luokittelusta ja muuhun moottorikäyttöi-
seen ajoneuvoon kuin autoon kytkettävien hi-
nattavien laitteiden alaluokista.  
 

 
19 § 

Moottorittomat ajoneuvot 

Polkupyörällä tarkoitetaan yhden tai use-
amman henkilön tai tavaran kuljettamiseen 
valmistettua, vähintään kaksipyöräistä, pol-
kimin tai käsikammin varustettua moottori-
tonta ajoneuvoa. Polkupyöräksi katsotaan 
myös sellainen enintään 250 W:n tehoisella 
sähkömoottorilla varustettu ajoneuvo, jonka 
moottori toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy 
toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaes-
sa 25 kilometriä tunnissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 § 

Muut moottorittomat ajoneuvot 

Polkupyörällä tarkoitetaan yhden tai use-
amman henkilön tai tavaran kuljettamiseen 
valmistettua, vähintään kaksipyöräistä, pol-
kimin tai käsikammin varustettua moottori-
tonta ajoneuvoa. Polkupyöräksi katsotaan 
myös sellainen enintään 250 watin tehoisella 
sähkömoottorilla 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 
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
säädetään tarvittaessa muiden moottorittomi-
en ajoneuvojen luokittelusta. 
 

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 
Euroopan unionin lainsäädännön vaatimus-
ten taikka liikenneturvallisuuden tai ympäris-
tönsuojelun kannalta tarpeellisia määräyksiä 
muiden moottorittomien ajoneuvojen kuin 
perävaunujen ja hinattavien laitteiden luokit-
telusta. 

 
 
 

3 luku 

Erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvo-
jen tarkempi luokitus 

20 § 

Pelastusauto, poliisiajoneuvo ja rajavartio-
laitoksen ajoneuvo 

Pelastusauto on palo- ja pelastustoimen 
käyttöön erityisesti valmistettu, kokonaismas-
saltaan yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan 
ajoneuvo. Pelastusauto on myös muu M- tai 
N-luokan ajoneuvo, joka on kunnan tai valti-
on pelastushallinnon viranomaisen, valtion 
pelastushallinnon oppilaitoksen tai Ilmailulai-
toksen hallinnassa ja jota käytetään yksin-
omaan palo- ja pelastustoimen tehtäviin. Pe-
lastusauto on myös palokunnan omistuksessa 
oleva miehistöauto, jossa on kuljettajan lisäk-
si tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle. 

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

Rajavartiolaitoksen ajoneuvo on rajavartio-
laitoksen käyttöön erityisesti valmistettu tai 
varustettu ajoneuvo. 
 
 

Sisäasiainministeriön asetuksella säädetään 
pelastustoimen edellyttämistä pelastusauton 
rakenteesta, varusteista ja väristä sekä poliisi-
ajoneuvon ja rajavartiolaitoksen ajoneuvon 
varusteista sekä tunnusvärityksestä ja -
merkeistä. Mainitun asetuksen mukaista po-
liisiajoneuvon tai rajavartiolaitoksen ajoneu-
von tunnusväritystä tai -merkkejä ei saa käyt-

3 luku 

Erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvo-
jen tarkempi luokitus 

20 § 

Pelastusauto, poliisiajoneuvo, Tullin ajo-
neuvo ja rajavartiolaitoksen ajoneuvo 

Pelastusauto on pelastustoimen käyttöön 
erityisesti valmistettu, kokonaismassaltaan 
yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneu-
vo. Pelastusauto on myös muu M- tai N-
luokan ajoneuvo, joka on kunnan tai kuntayh-
tymän pelastuslaitoksen tai valtion pelastus-
hallinnon viranomaisen, Pelastusopiston tai 
lentoaseman pitäjän hallinnassa ja jota käyte-
tään yksinomaan pelastustoimen tehtäviin. 
Pelastusauto on myös palokunnan omistuk-
sessa oleva miehistöauto, jossa on kuljettajan 
lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle. 

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

Rajavartiolaitoksen ajoneuvo on rajavartio-
laitoksen 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 
-merkeistä. Edellä tarkoitetun asetuksen mu-
kaista poliisiajoneuvon tai rajavartiolaitoksen 
ajoneuvon tunnusväritystä ja -merkkejä ei saa 
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tää muissa ajoneuvoissa. Liikenne- ja viestin-
täministeriön asetuksella säädetään pelas-
tusauton, poliisiajoneuvon ja rajavartiolaitok-
sen ajoneuvon merkki- ja varoitusvalaisimista 
sekä äänimerkinantolaitteista. 
 

käyttää muissa ajoneuvoissa. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto antaa määräykset pelas-
tusauton, poliisiajoneuvon, Tullin ajoneuvon 
ja rajavartiolaitoksen ajoneuvon erikoiskäy-
tön edellyttämien merkki- ja varoitusva-
laisimien, heijastimien, heijastavien merkin-
töjen sekä äänimerkinantolaitteiden teknisis-
tä vaatimuksista ja asennuksesta. 
 

 
21 § 

Sairasauto 

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

Autoverolaissa säädetään tarvittaessa sel-
laisen sairasauton, joka on verovapaa tai jos-
ta suoritetaan alennettua veroa, rakenteesta 
ja varusteista. Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella säädetään tarvittaessa sairasauto-
jen tarkemmasta luokittelusta, korin ja poti-
lastilan mitoituksesta, suorituskyvystä sekä 
lääkinnällisistä ja muista varusteista. Liiken-
ne- ja viestintäministeriön asetuksella sääde-
tään sairasauton merkki- ja varoitusvalaisi-
mista sekä äänimerkinantolaitteista. 
 

21 § 

Ambulanssi  

Ambulanssi on sairaiden tai loukkaantu-
neiden 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 enintään kuusi kuukaut-
ta aikaisemmin antaman lausunnon perusteel-
la ajoneuvon, jonka valmistusvuoden päätty-
misestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja jo-
ka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kun-
nossa tai entistetty asianmukaisesti. 

 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 

määräyksiä museoajoneuvon entistämisestä ja 
sen osien vaihtamisesta aikaisempaa liikenne-
turvallisemmiksi sekä 1 momentissa tarkoite-
tun lausunnon sisällöstä. 
 

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 tarkoituk-
senmukaisista korvaavista osista ja osien 
vaihtamisesta aikaisempaa liikenneturvalli-
semmiksi sekä 1 momentissa tarkoitetun lau-
sunnon sisällöstä. 
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 24 a § 

Erikoiskuljetusajoneuvo  

Erikoiskuljetusajoneuvo on tieliikennelain 
2 §:n 16 kohdassa tarkoitettuun erikoiskulje-
tukseen hyväksytty ajoneuvo, joka kuormaa-
mattomana ylittää tiellä yleisesti sallitut mi-
tat, 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 teknisistä 
vaatimuksista. Lisäksi Liikenteen turvalli-
suusvirasto antaa tarkemmat määräykset 
näitä vaatimuksia koskevista vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamisen teknisistä toteutta-
mistavoista. 
 

 
4 luku 

Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet, varus-
teet ja ympäristöominaisuudet 

25 § 

Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja varus-
teet 

Turvallista käyttämistä varten liikenteessä 
käytettävässä ajoneuvossa on oltava: 

1) luotettava ja varmatoiminen ohjauslaite;  
2) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa, pol-

kupyörässä sekä auton ja liikennetraktorin pe-
rävaunussa käyttöjarru; 

3) renkaat ja vanteet taikka telat tai jalakset, 
jotka vastaavat niille kohdistuvaa kuormitus-
ta; 

4) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa palo-
turvallinen polttoainejärjestelmä; 

5) tarpeelliset valaisimet, heijastimet ja hei-
jastavat tunnuskilvet; 

6) varoituskolmio, jos ajoneuvon koko-
naismassa on suurempi kuin 500 kg; 
 

4 luku

Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet, va-
rusteet ja ympäristöominaisuudet 

25 § 

Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja varus-
teet 

Liikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on 
turvallista käyttämistä varten oltava:  

1) luotettava ja varmatoiminen ohjauslaite;  
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 hei-
jastavat tunnuskilvet;  

6) varoituskolmio, jos ajoneuvon koko-
naismassa on suurempi kuin 500 kg; O1-
luokan ajoneuvossa ja muussa hinattavassa 
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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 umpinai-
nen, tuulilasi ja tarpeelliset laitteet näkyvyy-
den varmistamiseksi tuulilasin läpi kaikissa 
sääoloissa; 

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

11) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja 
polkupyörässä äänimerkinantolaite; 

12) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa nope-
usmittari sekä M2-, M3-, N2- ja N3-luokan 
ajoneuvossa nopeudenrajoitin; 

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

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 es-
tämiseksi. 
 
 
 
 
 
 

ajoneuvossa, jonka kokonaismassa on enin-
tään 750 kg ja jonka vetoajoneuvossa on va-
roituskolmio, riittää, jos varoituskolmio on 
vetoajoneuvossa;  

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 
tarvittaessa 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 jarru-
tusominaisuudet sekä kääntyvyyden;  

15) pyörillä varustetussa ajoneuvossa riit-
tävä maavara;  

16) tavaran kuljetukseen käytettävässä 
ajoneuvossa turvalliset ja kuljetettavalle 
kuormalle soveltuvat kuormatilan rakenteet, 
laitteet 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 es-
tämiseksi. 

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 
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Ajopiirturista säädetään tieliikenteen val-
vontalaitteista annetussa neuvoston asetuk-
sessa (ETY) N:o 3821/85. Sen lisäksi, mitä 
sanotussa asetuksessa säädetään, liikennetrak-
torissa tulee olla ajopiirturi, kun liikennetrak-
toria käytetään luvanvaraisessa tavaraliiken-
teessä. 
 
 

Suomessa olivat voimassa ajoneuvon ensim-
mäisen käyttöönoton ajankohtana tai tätä 
myöhemmin. Tieliikennekäyttöön tarkoitetus-
sa ajoneuvossa on kuitenkin aina oltava 
1 momentin 6 kohdassa säädettyjen vaati-
musten mukaisesti varoituskolmio. 

Ajopiirturista säädetään tieliikenteessä käy-
tettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen val-
vontalaitteista annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tielii-
kenteen sosiaalilainsäädännön yhden-
mukaistamisesta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta 
(EY) N:o 561/2006 muuttamista annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 165/2014. Sen lisäksi, mitä 
mainitussa asetuksessa säädetään, liikenne-
traktorissa tulee olla ajopiirturi, kun liikenne-
traktoria käytetään luvanvaraisessa tavaralii-
kenteessä.  
 

 
27 § 

Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja va-
rusteita koskevat tarkemmat säännökset  

Liikenteessä käytettävän ajoneuvon raken-
teesta, hallintalaitteista ja varusteista sekä 
valmistenumerosta ja -kilvestä säädetään tar-
kemmin liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella. Liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksella voidaan säätää ajoneuvon käyttö-
tarkoituksesta, liikenneturvallisuuden vaati-
muksista ja vaatimusten teknisestä toteutetta-
vuudesta johtuvia poikkeuksia rakenteita, hal-
lintalaitteita ja varusteita koskevista vaati-
muksista. 

Liikenteen turvallisuusvirastolle annettavis-
ta valtuuksista yksittäisten poikkeusten 
myöntämiseen ajoneuvon rakenteesta, hallin-
talaitteista ja varusteista tämän lain nojalla 
annetuista säännöksistä, edellyttäen että poik-
keus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä 
vääristä kilpailua, säädetään liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksella. 

27 §

Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja va-
rusteita koskevat tarkemmat säännökset  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää muuta ajoneuvoa kuin autoa ja sen perä-
vaunua koskevia poikkeuksia 25 §:n 1 mo-
mentissa säädetyistä vaatimuksista. Poikke-
usten tulee olla tarpeellisia, kun otetaan 
huomioon ajoneuvon käyttötarkoitus, liiken-
neturvallisuuden 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. 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
voidaan säätää autoa ja sen perävaunua 
koskevista koskevia poikkeuksia 25 §:n 1 
momentissa säädetyistä vaatimuksista. Poik-
keusten tulee olla tarpeellisia, kun otetaan 
huomioon ajoneuvon käyttötarkoitus, liiken-
neturvallisuuden vaatimukset ja ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten toteutettavuus. 

Vammaisen kuljettajan tai vammaisen mat-
kustajan käyttöön tarkoitettu ajoneuvo voi-
daan hyväksyä liikennekäyttöön, vaikka eri-
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koislaite ei olisi säädetyn mukainen, edellyt-
täen, että liikenneturvallisuus ei merkittävästi 
vaarannu. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää 
yksittäistä ajoneuvoa varten luvan poiketa 
ajoneuvon rakenteita, hallintalaitteita, varus-
teita, järjestelmiä, osia, erillisiä teknisiä yk-
siköitä ja muita vastaavia hyväksynnän koh-
teita koskevista, turvallisuuteen liittyvistä 
tämän 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 poikkeus-
luvan myöntämisen edellytyksistä.  
 

 
 27 a § 

Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja va-
rusteita koskevat määräykset  

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

1) paineilmajarruilla varustettujen autojen 
ja niiden perävaunujen jarrujärjestelmää 
koskevista kansallisessa tyyppihyväksynnäs-
sä, yksittäishyväksynnässä, rekisteröintikat-
sastuksessa ja muutoskatsastuksessa sovellet-
tavista 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 
vaatimuksista, kuorman varmistamiseen käy-
tettävistä kiinnityspisteistä sekä suojaraken-
teista;  

5) kuorman sitomiseen ja varmistamiseen 
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käytettävistä sidonta- ja kiinnitysvälineistä;  
6) ajoneuvojen käyttöön liittyvistä, muista 

kuin 1–3 kohdassa ja 27 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuista hyväksyntää edellyttävistä osis-
ta, järjestelmistä ja erillisistä teknisistä yksi-
köistä sekä muista varusteista kuin 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetuista varusteista;  

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

Tässä pykälässä tarkoitettujen määräysten 
tulee olla tarpeellisia riittävän kansainväli-
sen yleisen vaatimustason saavuttamiseksi 
sekä liikenneturvallisuuden, terveyden ja ym-
päristönsuojelun riittävän tason varmistami-
seksi. 

Edellä 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitet-
tujen, liikennetraktoria koskevien määräysten 
tulee perustua T1-luokan ajoneuvoa koskeviin 
teknisiin vaatimuksiin ottaen kuitenkin huo-
mioon liikennetraktorin T1-luokan ajoneuvoa 
suurempi rakenteellinen nopeus sekä suu-
rempi sallittu kokonais- ja yhdistelmämassa. 
 

 
28 § 

Haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen 
sekä muiden ympäristövaikutusten rajoitta-

minen 

Liikennekäyttöön tarkoitetun ajoneuvon 
energiankulutus ja kasvihuonepäästöt sekä 
haitalliset päästöt, kuten kaasumaiset päästöt, 
hiukkaspäästöt, melu ja sähkömagneettiset 
häiriöt, eivät saa ylittää ajoneuvon valmis-
tusajankohdan yleistä teknistä tasoa. 
 

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. 

Moottorityökoneiden ympäristövaikutusten 
rajoittamisesta säädetään erikseen. 
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29 § 

Haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen 
sekä muiden ympäristövaikutusten rajoitta-

mista koskevat tarkemmat säännökset 

Liikenteessä käytettävän liikennekäyttöön 
tarkoitetun ajoneuvon energiankulutuksen ja 
kasvihuonepäästöjen sekä muiden haitallisten 
päästöjen, kuten kaasumaisten päästöjen, 
hiukkas- ja melupäästöjen sekä sähkömag-
neettisten häiriöiden, rajoittamisesta sääde-
tään tarvittaessa tarkemmin liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksella. 

29 § 

Energia- ja ympäristövaikutusten rajoitta-
mista koskevat tarkemmat säännökset ja 

määräykset 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksel-
la säädetään tarvittaessa tarkemmin auton ja 
sen perävaunun energia- ja ympäristövaiku-
tusten 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 vas-
taavista hyväksynnän kohteista. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään lisäksi tällaisen 
ajoneuvon hyväksynnässä sovellettavista me-
lun 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 
vaatimustason saavuttamiseksi sekä liikenne-
turvallisuuden, terveyden ja ympäristönsuo-
jelun 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 riittävil-
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lä merkinnöillä, tunnus- ja varoitusva-
laisimilla, heijastimilla ja muilla varoitus-
laitteilla, joilla ehkäistään erikois-
kuljetuksesta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa. 
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkem-
mat määräykset erikoiskuljetuksessa käytet-
tävässä ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistelmäs-
sä vaadittavista merkinnöistä, tunnus- ja va-
roitusvalaisimista, heijastimista 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 
varoituslaitteista sekä varoitusajoneuvossa 
riittävistä liikenteen ohjauksessa ja turvalli-
suuden varmistamisessa käytettävistä laitteis-
ta ja välineistä.  

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

 
31 § 

Tyyppihyväksynnän soveltamisala 

EY-tyyppihyväksyntä myönnetään järjes-
telmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksi-
kölle sekä M-, N-, O-, L- ja T1–T3-luokan 
ajoneuvolle taikka moottorityökoneelle. Kan-
sallinen tyyppihyväksyntä myönnetään muul-
le tieliikenteeseen tarkoitetulle ajoneuvolle ja 
varusteelle sekä moottorityökoneelle. Pien-
sarjatyyppihyväksynnässä sovelletaan 30 §:n 
1 momentissa mainittuihin säädöksiin perus-
tuvia määrällisiä rajoituksia. E-
tyyppihyväksyntä myönnetään järjestelmälle, 
osalle ja erilliselle tekniselle yksikölle. 
 

31 §  

Tyyppihyväksynnän soveltamisala 

EY-tyyppihyväksyntä myönnetään järjes-
telmälle, osalle, erilliselle tekniselle yksiköl-
le, M-, N-, O-, L- ja T1–T4-luokan ajoneuvol-
le sekä moottorityökoneelle. Kansallinen 
tyyppihyväksyntä myönnetään muulle tielii-
kenteeseen tarkoitetulle ajoneuvolle ja varus-
teelle sekä moottorityökoneelle. Piensarja-
tyyppihyväksynnässä sovelletaan 30 §:n 
1 momentissa mainittuihin säädöksiin perus-
tuvia määrällisiä rajoituksia. E-
tyyppihyväksyntä myönnetään järjestelmälle, 
osalle ja erilliselle tekniselle yksikölle. 
 

 
32 § 

Tyyppihyväksyntävelvollisuus 

Tieliikennekäyttöön myytävän tai ensirekis-
teröitävän uuden M-, N-, O-, L- ja T1–T3-
luokan ajoneuvon tulee olla EY-
tyyppihyväksytty tai kansallisesti piensarja-
tyyppihyväksytty. 

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. 
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Edellä 1 momentissa mainittuihin ajoneu-
voihin tarkoitetun, erikseen myytävän järjes-
telmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tu-
lee olla EY- tai E-tyyppihyväksytty. Liiken-
ne- ja viestintäministeriön asetuksella voi-
daan kuitenkin säätää tästä poikkeuksia 
30 §:n 1 momentissa mainittujen säädösten 
mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1) tieliikennekäyttöön yksittäiskappaleena 
valmistettu tai maahantuotu L- tai T1–T3-
luokan ajoneuvo, jota ei ole EY-
tyyppihyväksytty tai kansallisesti piensarja-
tyyppihyväksytty; 

2) toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan 
maakunnassa kansallisesti piensarjatyyppihy-
väksytty M-, N- tai O-luokan ajoneuvo, jonka 
kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän 
Suomi on 39 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla tunnustanut; 

3) toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan 
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. 
 

Edellä 1 momentissa mainittuun ajoneuvo-
luokkaan kuuluvaan ajoneuvoon, C-luokan 
ajoneuvoon ja liikennetraktoriin tarkoitetun 
erikseen myytävän järjestelmän, osan ja eril-
lisen teknisen yksikön tulee olla tyyppihyväk-
sytty. Edellä 30 §:n 1 momentissa mainittujen 
säädösten mukaisesti tästä voidaan kuitenkin 
valtioneuvoston asetuksella säätää poikkeuk-
sia L-, C- ja T1–T4-luokan ajoneuvoon ja lii-
kennetraktoriin tarkoitetun järjestelmän, 
osan ja erillisen teknisen yksikön osalta sekä 
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
M-, N- ja O-luokan ajoneuvoon tarkoitetun 
järjestelmien, osan ja erillisen teknisen yksi-
kön osalta.  

Liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuoje-
lun 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-
tyyppihyväksytty tai kansallisesti piensarja-
tyyppihyväksytty;  

2) toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan 
maakunnassa kansallisesti piensarjatyyppi-
hyväksytty M-, N- tai O-luokan ajoneuvo, 
jonka kansallisen piensarjatyyppihyväksyn-
nän Suomi on 39 a §:n 2 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla tunnustanut;  

3) toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan 
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-T3-, C- ja R-luokan ajo-
neuvon, liikennetraktorin ja moottorityöko-

34 § 

Tyyppihyväksyntäviranomainen 

M-, N-, L-, O-, T1–T4- ja C-luokan ajoneu-
von, liikennetraktorin, moottorityökoneen ja 
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neen sekä maastoajoneuvon samoin kuin näi-
den järjestelmien, osien, erillisten teknisten 
yksiköiden ja varusteiden tyyppihyväksyntä-
viranomainen Suomessa on Liikenteen turval-
lisuusvirasto. 
 

maastoajoneuvon sekä näiden järjestelmien, 
osien, erillisten teknisten yksiköiden ja va-
rusteiden 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 kansallisen 

tyyppihyväksynnän vaatimusten sekä muiden 
kuin täyttä vastaavuutta 30 §:n 1 momentin 1 
kohdassa mainitun säädöksen mukaisesti 
edellyttävien EY-piensarjatyyppihyväksyn-
nässä sovellettavien vaatimusten täyttyminen 
voidaan osoittaa myös 48 §:ssä tarkoitetun 
hyväksytyn asiantuntijan selvityksen perus-
teella tai vähäisin osin tyyppihyväksyntävi-
ranomaisen suorittamilla tarkastuksilla, mit-
tauksilla, testeillä ja laskelmilla. Kansallises-
sa tyyppihyväksynnässä tyyppihyväksyntävi-
ranomainen voi hyväksyä osoituksena vaati-
musten täyttymisestä myös toisen ETA-
valtion tai asianomaista E-sääntöä soveltavan 
valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen selvi-
tyksen vaatimustenmukaisuudesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
nimetyn tutkimuslaitoksen suorittamilla tar-
kastuksilla, mittauksilla, testeillä ja laskel-
milla. 

Edellä 1 momentista poiketen auton ja sen 
perävaunun kansallisen tyyppihyväksynnän 
vaatimusten sekä muiden kuin täyttä vastaa-
vuutta 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa maini-
tun säädöksen mukaisesti edellyttävien EY-
piensarjatyyppihyväksynnässä sovellettavien 
vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa 
myös 48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asian-
tuntijan selvityksen perusteella tai vähäisin 
osin tyyppihyväksyntäviranomaisen suorit-
tamilla tarkastuksilla, mittauksilla, testeillä ja 
laskelmilla. Kansallisessa tyyppihyväksyn-
nässä tyyppihyväksyntäviranomainen voi hy-
väksyä osoituksena vaatimusten täyttymises-
tä myös toisen ETA-valtion tai asianomaista 
E-sääntöä soveltavan valtion ilmoittaman 
tutkimuslaitoksen selvityksen vaatimusten-
mukaisuudesta. 

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 pien-
sarjatyyppihyväksynnässä;  

2) vaatimustenmukaisuuden teknisistä 
osoittamistavoista kansallisessa tyyppihyväk-
synnässä;  

3) siitä, milloin vaatimustenmukaisuus voi-
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EY-piensarjatyyppihyväksynnässä 2 mo-
mentissa tarkoitettujen muiden kuin täyttä 
vastaavuutta edellyttävien vaatimusten sekä 
kansallisen tyyppihyväksynnän vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi käytettävistä 
menettelyistä sekä siitä, milloin vaatimus-
tenmukaisuus voidaan osoittaa 2 momentissa 
tarkoitetun hyväksytyn asiantuntijan selvityk-
sen perusteella, säädetään liikenne- ja viestin-
täministeriön asetuksella. 
 

daan osoittaa myös 48 §:ssä tarkoitetun hy-
väksytyn asiantuntijan selvityksen perusteel-
la. 

Auton ja sen perävaunun EY-pien-
sarjatyyppihyväksynnässä 2 momentissa tar-
koitettujen muiden kuin täyttä vastaavuutta 
edellyttävien vaatimusten sekä auton ja sen 
perävaunun kansallisen tyyppihyväksynnän 
vaatimustenmukaisuuden teknisistä osoitta-
mistavoista sekä siitä, milloin auton ja sen 
perävaunun vaatimustenmukaisuus voidaan 
osoittaa 48 §:ssä tarkoitetun hyväksytyn asi-
antuntijan 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 määrä-
ykset teknisistä tavoista osoittaa nastojen 
vaatimustenmukaisuus.  
 

 
36 a §  

CE-merkinnän edellytykset 

Polkupyörän, ajoneuvon osan, järjestelmän 
tai erillisen teknisen yksikön katsotaan olevan 
sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos 
valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuu-
desta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt 
tuotteeseen CE-merkinnän tai vaatimusten-
mukaisuus on muutoin osoitettu siten kuin sii-
tä säädetään. 

CE-merkinnän edellytyksenä olevat tuotan-
non laadunvarmistamiseksi vaadittavat tuot-
teen testit ja tarkastukset tulee tehdä ajallaan 
ja vaatimustenmukaisina. 
 

 
(kumotaan) 

 
 39 b § 

Tyyppihyväksynnässä sovellettavat poikkeuk-
set 

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

 
40 § 

Tyyppihyväksyntää koskevat tarkemmat 
säännökset 

Tarkempia säännöksiä maatalous- ja met-
sätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedet-
tävien vaihdettavissa olevien koneiden sekä 
näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestel-
mien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden 
EY-tyyppihyväksynnästä annetaan valtioneu-
voston asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa: 

1) mitkä ajoneuvot luetaan samaan tyyppiin 
kuuluviksi; 

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

3) Liikenteen turvallisuusvirastolle annetta-
vista valtuuksista vähäisten yksittäisten poik-
keusten myöntämiseen tyyppihyväksynnässä, 
jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuut-
ta eikä vääristä kilpailua;  

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

5) millä ehdoin toisessa ETA-valtiossa M-, 
N-, O-, L- ja T1–T3-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. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
säädetään tarvittaessa tarkemmin niistä tek-
nisistä vaatimuksista, joiden mukaisesti toi-
sessa ETA-valtiossa M-, N-, O-, L- ja T1–T3-
luokan ajoneuvolle myönnetty kansallinen 
piensarjatyyppihyväksyntä on voimassa Suo-
messa. 

Tyyppihyväksyntämenettelystä, tyyppihy-
väksynnän voimassaolosta, tyyppihyväksyn-
tätodistuksen antamisesta ja käytettävästä lo-
makkeesta sekä myönnetyn, muutetun, peruu-

40 § 

Tyyppihyväksyntää koskevat tarkemmat 
säännökset 

 
 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa:  

1) mitkä ajoneuvot luetaan samaan tyyppiin 
kuuluviksi;  

2) tyyppihyväksyntää koskevien teknisten 
tietojen ja hyväksyntätietojen ilmoittamisesta 
ja tallettamisesta tyyppihyväksyntärekiste-
riin;  

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 piensarjatyyppihy-
väksyntä on voimassa Suomessa;  

6) mikä on Suomessa tunnustetulla toisen 
ETA-valtion myöntämällä piensarjatyyppi-
hyväksynnällä hyväksyttävien ajoneuvojen 
suurin rekisteriin merkittävä, myytävä tai 
käyttöön otettava määrä vuodessa. 
 
 
 
 
 
 
 

Tyyppihyväksyntämenettelystä, tyyppihy-
väksynnän voimassaolosta, tyyppihyväksyn-
tätodistuksen antamisesta ja käytettävästä 
lomakkeesta sekä myönnetyn, muutetun, pe-
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tetun ja evätyn hyväksynnän ilmoittamisesta 
muiden ETA-valtioiden ja Ahvenanmaan 
maakunnan hyväksyntäviranomaisille, Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle ja kyseessä 
olevaa E-sääntöä soveltavien valtioiden hy-
väksyntäviranomaisille säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 
 

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 valmistajan, valmistajan edustajan tai 
sen, joka vastaa tuotteen saattamisesta mark-
kinoille, tulee varustaa laite CE-merkinnällä, 
jos sellaista tuotetta koskevissa tarkemmissa 
säännöksissä edellytetään. 

Jos tuotteen vaatimustenmukaisuus on to-
dettu tyyppitarkastuksella, merkintään tulee 
liittää myös tarkastuksen tehneen ilmoitetun 
tutkimuslaitoksen tunnusnumero. Jos tuottee-
seen tämän lain nojalla sovellettavassa direk-
tiivissä tai muussa säännöksessä edellytetään 
muita merkintöjä, ne tulee kiinnittää tuottee-
seen kyseisten säännösten mukaisesti. Muut 
merkinnät eivät saa heikentää CE-merkinnän 
näkyvyyttä. 

CE-merkinnän käytössä on noudatettava, 
mitä tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-
merkinnällä annetussa laissa (1376/1994) 
säädetään. 
 

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).  
 

 
 
 
(lisätään uusi 2 mom.) 

44 b §

Osan, erillisen teknisen yksikön ja polkupyö-
rän vaatimustenvastaisuus 

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

kuluttajille annettu tietoja noudattaen ren-
kaiden merkitsemisestä polttoainetaloudelli-
suuden 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 
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2 momentissa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
47 §  

Nimetty tutkimuslaitos 

Nimetty tutkimuslaitos tekee vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi 36 §:ssä tarkoi-
tettuja tai tuotannon laadunvalvontaan liitty-
viä 45 §:n 4 momentissa tarkoitettuja tarkas-
tuksia, mittauksia, testejä, laskelmia ja arvi-
ointeja taikka 78 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tujen osien tai varusteiden vaatimustenmukai-
suuden osoittamisessa edellytettäviä testejä ja 
arviointeja. Nimetyksi tutkimuslaitokseksi 
voidaan erityisestä syystä hyväksyä määrä-
ajaksi. Valmistaja voidaan hyväksyä nime-
tyksi tutkimuslaitokseksi vain, jos kyseistä 
teknistä vaatimusta koskevassa Euroopan yh-
teisön säädöksessä niin säädetään. Tyyppihy-
väksyntäviranomainen voidaan hyväksyä ni-
metyksi tutkimuslaitokseksi, jos se täyttää 
tämän pykälän vaatimukset. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

47 § 

Nimetty tutkimuslaitos  

Nimetty tutkimuslaitos tekee vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi 36 §:ssä tai 
50 e §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia, mittauk-
sia, testejä, laskelmia ja arviointeja, tuotan-
non laadunvalvontaan liittyviä 45 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettuja tarkastuksia, mittauk-
sia, testejä, laskelmia ja arviointeja taikka 
78 §:n 2 momentissa tarkoitettujen osien tai 
varusteiden vaatimustenmukaisuuden osoit-
tamisessa edellytettäviä testejä ja arviointeja. 
Nimetyksi tutkimuslaitokseksi voidaan eri-
tyisestä syystä hyväksyä määräajaksi. Val-
mistaja voidaan hyväksyä nimetyksi tutki-
muslaitokseksi vain, jos kyseistä teknistä 
vaatimusta koskevassa Euroopan unionin 
säädöksessä niin säädetään. Tyyppi-
hyväksyntäviranomainen voidaan hyväksyä 
nimetyksi tutkimuslaitokseksi, jos se täyttää 
tässä pykälässä säädetyt vaatimukset.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
48 § 

Hyväksytty asiantuntija 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 

säädetään tarvittaessa 1 momentissa tarkoi-
tettujen selvitysten käyttämisestä vaatimus-
tenmukaisuuden osoituksena muutos- ja kyt-
kentäkatsastuksessa. 
 

 
 
 
 
(kumotaan 3 mom.) 

 
 
 

50 a § 

Tutkimuslaitosta koskevat tarkemmat sään-
nökset 

Nimetyn tutkimuslaitoksen hyväksymistä 
koskevasta menettelystä, arvioinnin ja siitä 
tehtävän raportin sisällöstä ja nimetyn tutki-

50 a §  

Tutkimuslaitosta koskevat tarkemmat sään-
nökset 

Nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn 
asiantuntijan hyväksymistä koskevasta me-
nettelystä, arvioinnin ja siitä tehtävän rapor-
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muslaitoksen ilmoittamisesta säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa 
myös nimetyn tutkimuslaitoksen ja hyväksy-
tyn asiantuntijan hyväksymisen yhteydessä 
asetettavista toiminnan asianmukaisen suorit-
tamisen kannalta välttämättömistä määrä-
ajoista, vaatimuksista, rajoituksista ja ehdois-
ta sekä tutkimuslaitoksen pätevyysaluetieto-
jen pitämisestä julkisesti saatavilla. 
 

tin sisällöstä ja nimetyn tutkimuslaitoksen 
ilmoittamisesta säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään tarvittaessa myös nimetyn 
tutkimuslaitoksen ja hyväksytyn asiantuntijan 
hyväksymisen yhteydessä ja valvontaa var-
ten asetettavista toiminnan asianmukaisen 
suorittamisen kannalta välttämättömistä mää-
räajoista, 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 tarvitse esittää 65 §:ssä tarkoitetul-
la tavalla ennakkoilmoitettua ja valmiina ajo-
neuvona tyyppihyväksyttyä ajoneuvoa eikä 
Suomessa yksittäishyväksyttyä ja ensimmäis-
tä kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa, jos 
ajoneuvon hyväksyntä on ensirekisteröin-
tiajankohtana voimassa ja ajoneuvon raken-
netta tai varusteita ei ole hyväksynnässä tar-
kastetuilta osin muutettu. 
 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai 
sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon on 
oltava hyväksytty aikaisintaan kolme kuu-
kautta aikaisemmin suoritetussa rekisteröinti-
katsastuksessa ennen sen ottamista uudelleen 
liikennekäyttöön, jos: 
 

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

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

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

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
tään, ajoneuvon on oltava hyväksytty ennen 
ensirekisteröintiä suoritetussa rekisteröinti-
katsastuksessa, jos ajoneuvosta on tehty auto-

60 §

Rekisteröintikatsastus 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai 
sen perävaunuun kytkettävän ajoneuvon on 
ennen ensirekisteröintiä oltava hyväksytty 
rekisteröintikatsastuksessa. Rekisteröintikat-
sastukseen ei kuitenkaan tarvitse esittää 
65 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoilmoi-
tettua ja valmiina ajoneuvona tyyppihyväk-
syttyä ajoneuvoa eikä Suomessa yksittäishy-
väksyttyä ja ensimmäistä kertaa käyttöön 
otettavaa ajoneuvoa, jos ajoneuvon hyväk-
syntä on ensirekisteröintiajankohtana voi-
massa ja ajoneuvon rakennetta tai varusteita 
ei ole hyväksynnässä tarkastetuilta osin muu-
tettu. 

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 rekis-
teröintikatsastus tulee olla suoritettu niin, et-
tä ajoneuvon liikennekäyttöön ottamiseen 
liittyvät edellytykset on voitu tarkastaa 
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verolain 35 b §:n 1 momentissa tarkoitettu 
ilmoitus. 

Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan 
ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekiste-
röintiä varten tarpeelliset tiedot. Lisäksi tar-
kastetaan, onko ajoneuvo rakenteeltaan, mi-
toiltaan ja varusteiltaan säännösten mukainen. 
Rekisteröintikatsastuksesta annetaan ajoneu-
von 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 ajoneuvo ei enää täytä 
ensimmäisen käyttöönottoajankohdan tekni-
siä 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 tarvitse 
Suomessa vielä määräaikaiskatsastaa; tai 

3) ajoneuvolle on suoritettu määräaikaiskat-
sastus ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maa-
kunnassa 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 yh-
teisön säännösten vaatimuksia; rekisteröinti-
katsastuksen yhteydessä tarkastetaan kuiten-
kin ne Suomen määräaikaiskatsastusta koske-
vissa säännöksissä säädetyt kohteet, joita 
ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnas-
sa suoritetussa määräaikaiskatsastuksessa ei 
ole tarkastettu. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin rekisteröintikatsastuksesta, rekiste-
röintikatsastuksesta annettavasta todistuksesta 
sekä rekisteröintikatsastusta koskevien tieto-
jen ilmoittamisesta rekisteriin. Valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan myös säätää, ettei 
ajoneuvoa 1, 2 ja 3 momentista poiketen tar-
vitse esittää rekisteröintikatsastukseen, ellei 
rekisteröintikatsastus ole tarpeen: 

1) ajoneuvon yksilöimiseksi; 

asianmukaisesti.  
 

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 
todistus on voimassa kolme kuukautta. Voi-
massaolo päättyy, jos ajoneuvon tyyppihy-
väksynnän tai yksittäishyväksynnän voimas-
saolo päättyy taikka jos ajoneuvo ei enää täy-
tä ensimmäisen käyttöönottoajankohdan tek-
nisiä 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 tarvitse 
Suomessa vielä määräaikaiskatsastaa; tai  

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 
unionin säännösten vaatimuksia; rekisteröin-
tikatsastuksen yhteydessä tarkastetaan kui-
tenkin ne Suomen määräaikaiskatsastusta 
koskevissa säännöksissä säädetyt kohteet, 
joita ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maa-
kunnassa suoritetussa määräaikaiskatsastuk-
sessa ei ole tarkastettu. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin rekisteröintikatsastuksesta, rekiste-
röintikatsastuksesta annettavasta todistukses-
ta sekä rekisteröintikatsastusta koskevien tie-
tojen ilmoittamisesta rekisteriin. Valtioneu-
voston asetuksella voidaan myös säätää, ettei 
ajoneuvoa 1 ja 2 momentista poiketen tarvit-
se esittää rekisteröintikatsastukseen, ellei re-
kisteröintikatsastus ole tarpeen: 

1) ajoneuvon yksilöimiseksi;  
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2) ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittami-
seksi rekisteriin; 

3) sen tarkastamiseksi, täyttääkö ajoneuvo 
sitä koskevissa säännöksissä asetetut vaati-
mukset; tai 

4) muusta vastaavanlaisesta syystä. 
 

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. 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
säädetään lisäksi, milloin vaatimustenmukai-
suus voidaan teknisten vaatimusten osalta 
osoittaa 50 e §:n 2 momentin 1–4 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla taikka vähäisiltä osin kat-
sastuksen suorittajan tekemillä tarkastuksilla, 
mittauksilla, laskelmilla ja selvityksillä. 

Ajoneuvolle myönnetty, voimassa oleva 
EY-tyyppihyväksyntä taikka ajoneuvolle 
Suomessa myönnetty tai tunnustettu voimassa 
oleva kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä 
katsotaan osoitukseksi vaatimustenmukaisuu-
desta. 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa 
rekisteröintikatsastuksessa otetaan huomioon 
toisen ETA-valtion tai Ahvenanmaan maa-
kunnan ajoneuvolle myöntämä yksittäishy-
väksyntätodistus tai muu viranomaisen myön-
tämä todistus, josta ilmenevät ajoneuvolle 
tehdyt tarkastukset. 
(ks. 1 mom.) 
 

60 a §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekis-
teröintikatsastuksessa 

Jos ajoneuvo hyväksytään liikenteeseen re-
kisteröintikatsastuksen perusteella, ajoneu-
von rakennetta, mittaa tai varustetta koske-
van vaatimuksen täyttyminen voidaan osoit-
taa 50 e §:n 1 momentissa tarkoitetulla taval-
la.  
 
 
 
 
 
 

Ajoneuvolle myönnetty, voimassa oleva 
EY-tyyppihyväksyntä taikka ajoneuvolle 
Suomessa myönnetty tai tunnustettu voimas-
sa oleva kansallinen piensarjatyyppihyväk-
syntä katsotaan osoitukseksi vaatimustenmu-
kaisuudesta. 

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 rekiste-
röintikatsastuksessa 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-
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tenmukaisuuden teknisistä osoittamistavoista 
rekisteröintikatsastuksessa.  

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

 
 
 61 a § 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen muu-
toskatsastuksessa 

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

Valtioneuvoston asetuksella säädetään sii-
tä, milloin muun ajoneuvon kuin auton ja sen 
perävaunun vaatimustenmukaisuus muutos-
katsastuksessa voidaan 1 momentissa sääde-
tystä poiketen osoittaa 50 e §:n 2 momentin 
1–4 kohdassa tarkoitetulla tavalla taikka vä-
häisiltä osin katsastustoimipaikan tekemillä 
tarkastuksilla, mittauksilla, laskelmilla ja 
selvityksillä. 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-
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 momentissa tarkoitetuissa EU-säädöksissä 
määriteltyjä osia ja ominaisuuksia. 
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62 § 

Kytkentäkatsastus 

M- ja N-luokan ajoneuvo ja siihen tai sen 
perävaunuun kytkettävä muu O-luokan ajo-
neuvo kuin hinattava laite on esitettävä kyt-
kentäkatsastukseen ennen yhdistelmän käyt-
töönottoa, jos kyseessä on erikoiskuljetukseen 
hyväksytty ajoneuvoyhdistelmä tai jos ajo-
neuvojen mekaaniset kytkentälaitteet, sähkö-
johtojen kytkentä ja paineilmajarruilla varus-
tetussa ajoneuvossa paineilmajarrujohtojen 
liittimien mitoitus ja sijoitus poikkeavat ylei-
sesti ajoneuvoissa käytettävistä kytkentälait-
teista.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa kytkentäkatsastuksen suorittamisesta 
ja siitä annettavasta todistuksesta sekä kyt-
kentäkatsastusta koskevien tietojen ilmoitta-
misesta rekisteriin. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön asetuksella säädetään siitä, minkä 
direktiivin, E-säännön tai standardin mukaisia 
kytkentälaitteita on pidettävä yleisesti käytös-
sä olevina. 
 

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 suorittamises-
ta ja siitä annettavasta todistuksesta sekä kyt-
kentäkatsastusta koskevien tietojen ilmoitta-
misesta rekisteriin. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön 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 
yhteisön säädöksiin perustuvista vaatimuksis-
ta, jollei niissä toisin säädetä: 

1) enintään 6 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten voimaantulosta tai, jos 
poikkeusten voimassaolo päättyy kalenteri-
vuoden lopussa, 7 kuukauden ajaksi valmiille 
L-luokan ajoneuvoille, moottorityökoneille 
tai maastoajoneuvoille; 

2) enintään 12 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten voimaantulosta tai, jos 
poikkeusten voimassaolo päättyy kalenteri-
vuoden lopussa, 13 kuukauden ajaksi moni-
vaiheisen tyyppihyväksynnän perusteella hy-
väksyttäville L-luokan ajoneuvoille, mootto-
rityökoneille tai maastoajoneuvoille; 

3) enintään 12 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten voimaantulosta val-

69 § 

Sarjan viimeiset ajoneuvot 

Hyväksyntäviranomainen voi ajoneuvon 
valmistajan tai valmistajan edustajan hake-
muksesta myöntää poikkeuksen ajoneuvon 
rakennetta ja varusteita koskevista Euroopan 
unionin säädöksiin perustuvista vaatimuksis-
ta, 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 mo-
nivaiheisen tyyppihyväksynnän perusteella 
hyväksyttäville L-luokan ajoneuvoille, moot-
torityökoneille ja maastoajoneuvoille;  

3) enintään 12 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten voimaantulosta val-
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miille M-, N- tai O-luokan ajoneuvoille; 
4) enintään 18 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 

koskevien vaatimusten voimaantulosta moni-
vaiheisen tyyppihyväksynnän tuloksena val-
mistuneille M-, N- tai O-luokan ajoneuvoille; 

5) enintään 24 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten voimaantulosta val-
miille T1–T3-luokan ajoneuvoille; 

6) enintään 30 kuukauden ajaksi ajoneuvoa 
koskevien vaatimusten voimaantulosta moni-
vaiheisen tyyppihyväksynnän tuloksena val-
mistuneille T1–T3-luokan ajoneuvoille. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu poikkeus 
voidaan myöntää enintään 10 prosentille edel-
lisenä kalenterivuonna tai edellisen 12 kuu-
kauden aikana Suomessa käyttöön otetuista 
M1-luokkaan kuuluvista saman valmistajan 
valmistamista ajoneuvoista ja 30 prosentille 
kuhunkin muuhun ajoneuvoluokkaan kuulu-
vista saman valmistajan valmistamista ajo-
neuvoista. Mainitun prosenttiluvun mukainen 
ajoneuvomäärä pyöristetään ylöspäin lähim-
pään kokonaislukuun. 

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen 
T1–T3-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 poikke-
usta 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 olles-
sa vielä voimassa; ja 

3) joita ei ollut vielä rekisteröity tai otettu 
käyttöön ennen mainitun tyyppihyväksynnän 
voimassaolon päättymistä. 

Menettelystä, sovellettavista määräajoista ja 
poikkeuksesta rekisteriin tehtävästä merkin-
nästä myönnettäessä poikkeuksia sarjan vii-
meisille ajoneuvoille säädetään liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksella. 
 

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 kuu-
luvien 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. 

Teknisestä menettelystä, sovellettavista 
määräajoista ja poikkeuksesta rekisteriin teh-
tävästä merkinnästä myönnettäessä poikke-
uksia sarjan viimeisille ajoneuvoille sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. 
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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 talousalu-
een ulkopuolelta Suomeen tapahtuvan tuon-
nin valvonnasta vastaa tullilaitos. 
 

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. 
 

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 talousalu-
een ulkopuolelta Suomeen tapahtuvan tuon-
nin 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 
annetun 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 vakava-
na 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 myymäs-
tä tällaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai 
erillistä teknistä yksikköä. Tyyppihyväksyn-
täviranomaisen on viipymättä salassapitovel-

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 vakava-
na vaarana liikenne- tai työturvallisuudelle, 
ympäristölle tai terveydelle, vaikka se on va-
rustettu voimassa olevalla vaatimustenmu-
kaisuustodistuksella, tyyppihyväksyntäviran-
omainen voi enintään kuuden kuukauden 
ajaksi kieltää ensirekisteröimästä ja myymäs-
tä tällaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa tai 
erillistä teknistä yksikköä. Tyyppihyväksyn-
täviranomaisen on viipymättä salassapitovel-
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vollisuuden estämättä ilmoitettava tästä mui-
den ETA-valtioiden ja Ahvenanmaan maa-
kunnan hyväksyntäviranomaisille, kyseessä 
olevaa E-sääntöä soveltavien valtioiden hy-
väksyntäviranomaisille, Euroopan yhteisöjen 
komissiolle ja 30 §:n 1 momentissa mainitun 
säädöksen niin edellyttäessä ajoneuvon val-
mistajalle sekä ilmoitettava päätöksensä pe-
rusteena 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, et-
tä tässä laissa tai sen nojalla annetussa sään-
nöksessä edellytetyllä CE-merkinnällä varus-
tettu osa tai erillinen tekninen yksikkö on va-
kavana vaarana liikenne- tai työturvallisuu-
delle, ympäristölle tai terveydelle, vaikka se 
on varustettu riittävillä merkinnöillä, Liiken-
teen turvallisuusvirasto voi kieltää osan tai 
erillisen teknisen yksikön myynnin tai käyt-
töönoton. Liikenteen turvallisuusviraston on 
tällaisessa tapauksessa meneteltävä 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 kulu-
tustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvalli-
suudesta annetussa laissa (75/2004) sääde-
tään. 
 

vollisuuden estämättä ilmoitettava tästä mui-
den ETA-valtioiden ja Ahvenanmaan maa-
kunnan hyväksyntäviranomaisille, kyseessä 
olevaa E-sääntöä soveltavien valtioiden hy-
väksyntäviranomaisille, Euroopan komissiol-
le ja, jos 30 §:n 1 momentissa mainitussa 
säädöksessä niin edellytetään, ajoneuvon 
valmistajalle sekä ilmoitettava päätöksensä 
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 liikenneturvallisuudel-
le, työturvallisuudelle, ympäristölle tai ter-
veydelle, vaikka se on varustettu riittävillä 
merkinnöillä, 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 ajoneuvon ra-
kenteen muuttamiskieltoa, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

16) rikkoo 99 §:n nojalla erikoiskuljetus-
ajoneuvosta tai erikoiskuljetuksen suorittami-
sesta annettuja säännöksiä, 
— — — — — — — — — — — — — —  

23) rikkoo 20 §:n 4 momentissa säädettyä 
poliisiajoneuvon tai rajavartiolaitoksen ajo-

96 § 

Ajoneuvorikkomus 

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

5) rikkoo 7 §:ssä säädettyä kieltoa muuttaa 
ajoneuvo, antaa ajoneuvon muuttua tai va-
rustaa ajoneuvo lisälaitteella, 
— — — — — — — — — — — — — —  
(kumotaan 16 kohta) 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

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

neuvon tunnusvärityksen tai tunnusmerkkien 
käyttöä koskevaa kieltoa,  

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

——— 
Tämä laki tulee voimaan         päivänä  

kuuta 20    .  
Tällä lailla kumotaan: 
1) kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen 

sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 
annettu liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tus (1250/2002); 

2) traktorien, moottorityökoneiden ja 
maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen se-
kä hinattavien laitteiden rakenteesta ja va-
rusteista annettu liikenne- ja viestintäminis-
teriön asetus (274/2006); 

3) vaurioituneen ajoneuvon kunnostamises-
ta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annettu 
liikenne- ja viestintäministeriön asetus 
(1258/2002). 

Tämän lain voimaan tullessa käytössä ole-
va, 15 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisteröi-
mätön ajoneuvo voidaan hyväksyä rekiste-
röintikatsastuksessa merkittäväksi rekisteriin 
moottorityökoneena, jos ajoneuvo täyttää sen 
ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai 
sitä myöhemmin voimassa olleet moottori-
työkonetta koskeneet tekniset vaatimukset. 

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 nojal-
la voimassa olevat säädökset ja määräykset 
jäävät voimaan, kunnes niistä toisin sääde-
tään tai määrätään. 

——— 
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2.  
 

Laki 
tieliikennelain muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 2 §:n 14 ja 15 kohta, 25 §:n 2 momentti, 87 §, 88 §:n 

3 momentti ja 108 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 14 kohta laissa 414/1997, 87 § laeissa 989/1992, 1091/2002 

ja 1291/2009, 88 §:n 3 momentti laissa 234/2006 sekä 108 §:n 3 momentti laeissa 1091/2002 
ja 387/2011, sekä  

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 671/1991, 414/1997 ja 343/2006, 
624/2010, uusi 16 kohta, lakiin uusi 48 a, 87 b, 87 c ja 88 e § sekä 96 §:ään, sellaisena kuin se 
on laissa 1091/2002, uusi 3 momentti, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmiä  

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) raitiotiellä yksinomaan raitiovaunulii-
kenteelle tarkoitettua tien osaa tai erillistä tie-
tä; sekä 

15) pysäköinnillä ajoneuvon seisottamista 
kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuiten-
kaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista 
siihen nousemista tai siitä poistumista tahi 
ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purka-
mista varten. 
 

2 § 

Määritelmiä  

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) raitiotiellä yksinomaan raitiovaunulii-
kenteelle tarkoitettua tien osaa tai erillistä tie-
tä; 

15) pysäköinnillä ajoneuvon seisottamista 
kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuiten-
kaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista 
siihen nousemista tai siitä poistumista tahi 
ajoneuvon kuormaamista tai kuorman pur-
kamista varten; 

16) erikoiskuljetuksella tiellä yleisesti sal-
littuja mittoja tai massoja koskevista sään-
nöksistä poikkeavaa kuljetusta silloin, kun 
poikkeaminen on välttämätöntä johtuen ja-
kamattomasta kuormasta, kuorman laadusta 
tai ajoneuvon käyttötarkoituksen edellyttä-
mästä rakenteesta; erikoiskuljetuksiksi ei kui-
tenkaan katsota 87 §:n 4 ja 5 momentissa 
tarkoitettujen poikkeusten nojalla suoritetta-
via kuljetuksia.  
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2 luku 

Liikennesäännöt 

25 § 

Nopeusrajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Moottorikäyttöisten ajoneuvojen suurim-

mista sallituista ajoneuvokohtaisista nopeuk-
sista säädetään asetuksella. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 luku 

Liikennesäännöt 

25 § 

Nopeusrajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Moottorikäyttöisten ajoneuvojen suurim-

mista sallituista ajoneuvokohtaisista nopeuk-
sista ja ajoneuvon turvallista käyttöä tietyllä 
nopeudella koskevista ehdoista säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 48 a §  

Poikkeussäännökset erikoiskuljetuksessa 

Erikoiskuljetuksessa saa tarpeellista varo-
vaisuutta noudattaen kuljettaa ajoneuvoa 8, 
9, 11 ja 12 §:n säännösten estämättä olosuh-
teiden edellyttämällä tavalla, jos erikoiskul-
jetuksen suorittaminen sitä erityisesti vaatii. 
Samoin saa erikoiskuljetuksessa poiketa tar-
peellista varovaisuutta noudattaen muistakin 
liikennettä koskevista erityisesti moottori- ja 
moottoriliikennetiellä noudatettavista sään-
nöksistä, jos erikoiskuljetukselle on myönnet-
ty 87 c §:ssä tarkoitettu erikoiskuljetuslupa.  
 

 
87 § 

Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen 

Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuor-
ma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoittaa 
omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pöly-
tä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen ver-
rattavaa haittaa taikka synnyttää tarpeetonta 
melua. 

Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei 
saa kuljettaa enempää henkilöitä kuin ajoneu-
volle sallittu henkilökuorma sallii, ellei tästä 
erikseen toisin säädetä. Ajoneuvossa tai ajo-
neuvoyhdistelmässä ei myöskään saa kuljet-
taa suurempaa kuormaa kuin tieliikenteessä 
sallitut mitat, ajoneuvon akselille tai telille 

87 § 

Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen 

Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei 
kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoit-
taa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, 
pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen 
verrattavaa haittaa taikka synnyttää tarpee-
tonta melua. 

Ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei 
saa kuljettaa useampaa henkilöä kuin ajo-
neuvon sallittu henkilökuorma on, ellei erik-
seen toisin säädetä.  

Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ei saa mi-
toiltaan eikä massaltaan olla suurempi eikä 
siinä saa kuljettaa suurempaa tai painavam-
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kohdistuvat massat, ajoneuvon tai ajoneu-
voyhdistelmän kokonaismassa taikka kulje-
tukselle myönnetty asianmukainen poikkeus-
lupa sallii. Akselille ja telille kohdistuva mas-
sa sekä ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän 
kokonaismassa eivät myöskään saa ylittää 
kuljetusreitillä sallittua suurinta arvoa. 
Kuorma on lisäksi sijoitettava siten, ettei sal-
littua akselille tai telille kohdistuvaa massaa 
taikka vetävän ajoneuvon massasta riippuvaa 
hinattavan ajoneuvon kytkentämassaa ylitetä. 

Ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista 
ja massoista, moottorikäyttöisen ja hinattavan 
ajoneuvon kytkentämitoista ja muista kytken-
nän ehdoista sekä ajoneuvon kuormaamisesta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella.  
 
 
 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää 
poikkeuksen muualla kuin Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn 
tai käyttöön otetun ajoneuvon mitoista ja 
massoista annetuista säännöksistä. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
säädetään Liikenteen turvallisuusviraston 
myöntämien poikkeusten voimassaoloajasta 
ja tarvittaessa muista ehdoista, vastavuoroi-
suuden noudattamisesta poikkeuksia myön-
nettäessä sekä muista poikkeusten myöntämi-
sen edellytyksistä.  

Asetuksen säännösten vastaisesti kuormatun 
ajoneuvon saa kuljettaa liikenteen valvojan 
sopivaksi katsomaan paikkaan ylikuorman 
purkamiseksi tai virheellisen kuormauksen 
korjaamiseksi. 

Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisel-
lä ja hinattavalla ajoneuvolla on lisäksi voi-
massa, mitä siitä erikseen säädetään. 
 

paa kuormaa kuin tiellä yleisesti sallittuja 
mittoja ja massoja koskevissa säännöksissä 
säädetään tai niiden nojalla myönnetyssä 
poikkeusluvassa sallitaan.  
 
 
 
 
 
 
 

Ajoneuvolle ja ajoneuvoyhdistelmälle tiellä 
yleisesti sallituista mitoista ja massoista, ylei-
sesti sallituista mitoista poikkeamisen mer-
kitsemisestä, hinattavan ajoneuvon kytken-
nän ehdoista, ajoneuvon kuormaamisesta, 
kuorman varmistamisesta, hinaamisesta sekä 
näistä myönnettävistä poikkeuksista sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella.  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää 
poikkeuksen muualla kuin Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn 
tai käyttöön otetun ajoneuvon mitoista ja 
massoista annetuista säännöksistä. Liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksella säädetään 
Liikenteen turvallisuusviraston myöntämien 
poikkeusten voimassaoloajasta ja tarvittaessa 
muista ehdoista, vastavuoroisuuden noudat-
tamisesta poikkeuksia myönnettäessä sekä 
muista poikkeusten myöntämisen edellytyk-
sistä.  

Säännösten tai määräysten vastaisesti 
kuormatun ajoneuvon saa kuljettaa liikenteen 
valvojan sopivaksi katsomaan paikkaan yli-
kuorman purkamiseksi tai virheellisen kuor-
mauksen korjaamiseksi. 

Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisel-
lä ja hinattavalla ajoneuvolla on lisäksi voi-
massa, mitä siitä erikseen säädetään. 
 

 
 87 b § 

Erikoiskuljetuksen suorittaminen  

Edellä 87 §:stä poiketen erikoiskuljetuksen 
saa suorittaa edellyttäen, että riittävässä 
määrin ehkäistään kuljetuksesta aiheutuva 
vaara ja haitta. Erikoiskuljetuksen yhteydes-
sä on tarvittaessa käytettävä varoitusajoneu-
voja ja liikenteen ohjaajia.  

Erikoiskuljetuksessa kuorma on kuormatta-
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va sellaiseen ajoneuvoon tai ajoneuvoyhdis-
telmään, jolla kuljetettaessa ei tarpeettomasti 
ylitetä tiellä yleisesti sallittuja mittoja eikä 
massoja. Ensisijaisesti on vältettävä sallitun 
leveyden ylittämistä ja toissijaisesti korkeu-
den ylittämistä.  

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvit-
taessa tarkemmat määräykset: 

1) erikoiskuljetuksessa sallituista ajoneu-
voista ja ajoneuvoyhdistelmistä sekä erikois-
kuljetuksessa sallittavista kuormista;  

2) erikoiskuljetusyhdistelmissä käytettävien 
ajoneuvojen kytkentävaatimuksista;  

3) erikoiskuljetuksessa sallituista mitoista 
ja massoista sekä erikoiskuljetuksen kuljetet-
tavan kuorman kuormaamisesta; 

4) erikoiskuljetuksena kuljetettavan kuor-
man merkitsemisestä;  

5) muun kuin jakamattoman kuorman kul-
jettamisesta erikoiskuljetuksessa;   

6) erikoiskuljetuksessa noudatettavista no-
peusrajoituksista; 

7) varoitusajoneuvojen ja liikenteen ohjaa-
jien käyttämisestä erikoiskuljetuksessa, pe-
räkkäisten erikoiskuljetusten kuljettamisesta 
ryhmänä sekä ehdoista erikoiskuljetuksesta 
aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi 
sekä muista turvallisuusvaatimuksista. 

Erikoiskuljetukseen käytettävää ajoneuvoa 
koskevista teknisistä vaatimuksista sekä ajo-
neuvon varusteista ja hyväksymisestä sääde-
tään ajoneuvolaissa ja sen nojalla. 
 

 
 87 c § 

Erikoiskuljetuslupa 

Erikoiskuljetukseen on oltava erikoiskulje-
tuslupa, jos kuljetus ylittää tiellä yleisesti sal-
litun massan. Lisäksi erikoiskuljetuslupa 
vaaditaan, jos liikenneturvallisuus on erityi-
sesti varmistettava kuljetuksen laadun vuoksi 
tai muusta erityisestä syystä taikka jos kulje-
tusreitti, jolla kuljetus on mahdollinen, on 
määritettävä. 

Erikoiskuljetusluvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että: 

1) kuljetusta ei voida millään ajoneuvolla 
tai ajoneuvoyhdistelmällä kohtuullisesti suo-
rittaa ylittämättä tiellä yleisesti sallittua mit-
taa tai massaa; 
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2) ei ylitetä ajoneuvon eikä ajoneuvoyhdis-
telmän liikenteessä käytettäväksi hyväksyttyä 
massaa eikä valmistajan sallimaa massaa; 

3) ei ylitetä tienpitäjän tielle eikä tielait-
teelle määrittämää kantavuutta; ja 

4) kuljettaminen on tielaitteiden estämättä 
mahdollista tai ne ovat tarvittaessa kuljetusta 
varten tilapäisesti poistettavissa. 

Erikoiskuljetusluvan myöntää elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Erikoiskuljetus-
luvassa voidaan asettaa kuljetuksen reittiä, 
ajankohtaa ja muita kuljetuksen turvallisuu-
den ja sujuvuuden varmistamiseksi sekä lii-
kenneympäristön suojaamiseksi tarvittavia 
ehtoja. 

Lupaviranomainen voi peruttaa erikoiskul-
jetusluvan määräajaksi tai kokonaan, jos lu-
vanhaltija ei noudata erikoiskuljetusta kos-
kevia säännöksiä, määräyksiä tai erikoiskul-
jetusluvassa asetettuja ehtoja taikka luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. 
Luvan peruuttamisen sijasta luvanhaltijalle 
voidaan antaa huomautus tai kirjallinen va-
roitus, jos luvan peruttaminen olisi kohtuu-
tonta.  

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset erikoiskuljetusluvan 
myöntämisen edellytyksistä sekä siitä milloin 
kuljetus edellyttää erikoiskuljetuslupaa.  
 

 
88 § 

Turvavyön ja muun istuinpaikan turvalaitteen 
käyttövelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kaikkien käytössä olevien lasten turvalait-

teiden on oltava liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksessa säädetyllä tavalla tyypiltään 
hyväksyttyjä. Liikenne- ja viestintäministeri-
ön asetuksella säädetään myös lasten turva-
laitteiden painoluokasta, rakenteesta ja kiin-
nitystavasta. 
 

88 § 

Turvavyön ja muun istuinpaikan turvalait-
teen käyttövelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kaikkien liikenteessä käytettävien lasten 

turvalaitteiden on oltava ajoneuvolaissa sekä 
sen nojalla annetuissa säännöksissä ja mää-
räyksissä asetettujen vaatimusten mukaisesti 
tyypiltään hyväksyttyjä.  
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 88 e §  

Linja-auton sammutin ja ensiaputarvikkeet 

Linja-autossa tulee olla sammutin ja sallit-
tua matkustajamäärää vastaavat ensiaputar-
vikkeet. 
 

 
 96 § 

Ajoneuvon käytön estäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos erikoiskuljetusluvan haltija ei noudata 

erikoiskuljetuksesta annettuja säännöksiä ja 
määräyksiä sekä erikoiskuljetusluvassa ase-
tettuja ehtoja, poliisi-, tulli- tai rajavar-
tiomies voi keskeyttää kuljetuksen lähimpään 
tarkoituksenmukaiseen paikkaan kuljetukses-
sa esiintyneiden puutteiden korjaamiseksi. 
 

 
108 §  

Tarkemmat säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 

säädetään tarvittaessa: 
2) koululaisten ja päivähoidossa olevien 

lasten kuljetusten kuormituksesta ja turvalli-
suusjärjestelyistä, jos näihin kuljetuksiin saa-
daan valtion tai kunnan tukea; 

3) ajoneuvon kuormaamisesta ja kuorman 
kiinnittämisestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

108 §  

Tarkemmat säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksel-

la säädetään tarvittaessa koululaisten ja päi-
vähoidossa olevien lasten kuljetusten kuor-
mituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä, jos 
näihin kuljetuksiin saadaan valtion tai kun-
nan tukea. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuu-

ta 20   . 
Tämä lain voimaan tullessa voimassa ole-

vat luvat ovat sellaisinaan voimassa. 
Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-

vat tieliikennelain nojalla annetut tai muu-
toin sen nojalla voimassa olevat säädökset 
jäävät voimaan, kunnes niistä toisin sääde-
tään. 

——— 
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3. 

Laki 
autoverolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan autoverolain (1482/1994) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

266/2003, seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 
Ajoneuvo, joka on aikaisemmin verotettu, 

verotetaan uudelleen ensi kertaa käyttöön 
otettavana tai rekisteröitävänä ajoneuvona, 
jos sitä käytetään sen jälkeen, kun 50 prosent-
tia tai enemmän ajoneuvon osista on vaihdet-
tu. Jos itsekantavalla korilla varustetun ajo-
neuvon kori vaihdetaan, ajoneuvo verotetaan 
aina uudelleen. Liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksella säädetään huomioon ottaen 
ajoneuvojen osien merkitys ajoneuvon koko-
naisuudelle ja osien keskimääräiset osuudet 
ajoneuvon hinnasta sekä yleiset ajoneuvotek-
niset näkökohdat, miten edellä tarkoitettu 
prosenttiosuus lasketaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 §  
Ajoneuvo, joka on aikaisemmin verotettu, 

verotetaan uudelleen ensi kertaa käyttöön 
otettavana tai rekisteröitävänä ajoneuvona, 
jos sitä käytetään sen jälkeen, kun 50 pro-
senttia tai enemmän ajoneuvon osista on 
vaihdettu. Jos itsekantavalla korilla varuste-
tun ajoneuvon kori vaihdetaan, ajoneuvo ve-
rotetaan aina uudelleen. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään huomioon ottaen ajoneu-
vojen osien merkitys ajoneuvon kokonaisuu-
delle ja osien keskimääräiset osuudet ajoneu-
von hinnasta sekä yleiset ajoneuvotekniset 
näkökohdat, miten edellä tarkoitettu prosent-
tiosuus lasketaan.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä  

kuuta  20    . 
——— 
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