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Turvavarusteen poistaminen 
Turvavarusteiden poistamista ja poiskytkemistä koskevien tiedustelujen johdos-
ta Ajoneuvohallintokeskus antaa seuraavat ohjeet katsastuksessa noudatetta-
vaksi.  

 
Autoon alun perin asennettu turvavaruste voi olla epäkuntoinen tai esim. vauri-
oitumisen tahi muun syyn vuoksi tarkoituksella toiminnasta poistettu. Epäkun-
toisuuden toteaminen on katsastuksen yhteydessä mahdollista yleensä vain 
merkkivalojen toiminnan perusteella. Lauenneen turvatyynyn ja turvavyönkiris-
timen voinee usein todeta myös varusteesta silmämääräisesti. 
 
Poistaa voidaan vain sellainen turvavaruste, jota ei ole säädöksissä määrätty 
kyseiseen ajoneuvoon pakolliseksi. Turvavarusteen poistamisen edellytys on, 
että ajoneuvosta on osoitettavissa sen käyttöönottoajankohdan vaatimukset 
täyttävä rinnakkaismalli jossa kyseistä varustetta ei ole, ja että rakenteet asiaan 
vaikuttavilta osilta muutetaan sitä vastaavaksi. Selvityksenä em. asiasta on esi-
tettävä ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan antama kirjalli-
nen todistus tai ajoneuvosta saatavilla oleviin teknisiin tietoihin perustuva yksi-
tyiskohtainen selvitys. 
 

1. Varusteen poistaminen  
 
Turvavaruste voidaan poistaa seuraavien ehtojen mukaisesti; 
 
1.1. Ajovalojen korkeudensäätölaitteen voi poistaa ennen *14.6.1995 käyt-

töönotetuista autoista ja Xenon- ajovalojen automaattisen suuntauksen-
säätölaitteen saa muuttaa manuaalisesti säädettäväksi ennen 
**1.10.2000 käyttöönotetuista autoista. Valojen oikeasta perussuunta-
uksesta on varmistuttava. Rekisteriin ei tehdä asiasta merkintöjä. Muu-
tokset eivät edellytä muutoskatsastusta. 

 
1.2. Jarrut joissa on lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS) saadaan muuttaa 

vastaamaan saman mallin sellaista rinnakkaisversiota, jossa mainittua 
jarrujen turvalaitteistoa (ABS) ei ole. Muutos voidaan hyväksyä vain, mi-
käli se on tehty ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan 
ohjeen mukaisesti. Muutos- tai rekisteröintikatsastus edellytetään. 

 
1.3. Turvavyönkiristimen saa poistaa tai turvatyynyn/turvaverhon poistaa tai 

kytkeä pois toiminnasta vain ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmista-
jan edustajan ohjeen mukaisesti. Ohjauspyörä, turvavyö ja asiaan vai-
kuttava muu tekninen toteutus on oltava rinnakkaismallin mukainen. 
Muutos- tai rekisteröintikatsastus edellytetään. Matkustajan turvatyynyn 
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tilapäinen käytöstä poistaminen asennettaessa matkustajapaikalle lap-
sen turvaistuin ei kuitenkaan edellytä muutoskatsastusta, mikäli poiskyt-
kentä on valmistajan tarkoittamalla tavalla ilman erityistoimenpiteitä au-
ton käyttäjän tehtävissä (avainkytkin tms.). 

 
1.4. Ajonestojärjestelmän saa poistaa vain ajoneuvovalmistajan tai ajoneu-

vovalmistajan edustajan ohjeen mukaisesti. Järjestelmää ei saa poistaa 
30.9.1998 jälkeen käyttöönotetusta M1-luokan ajoneuvosta. Muutos- tai 
rekisteröintikatsastus edellytetään. 

 
1.5. Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESP) saadaan muuttaa vastaamaan 

saman mallin sellaista rinnakkaisversiota, jossa kyseistä turvavarustetta 
ei ole. Muutos voidaan hyväksyä vain, mikäli se on tehty ajoneuvoval-
mistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan ohjeen mukaisesti. Muutos- 
tai rekisteröintikatsastus edellytetään. 

 
1.6. Xenon- lähivalaisimet vaativat aina pesulaitteen (pois lukien DOT- hy-

väksytyillä valaisimilla varustetut autot), eikä pesulaitetta voi xenon- lä-
hivalaisimilla varustetuista autoista poistaa. Pesulaite tulee vaatia kat-
sastuksessa myös jälkiasennetuilla xenon- lähivalaisimilla varustettuihin 
autoihin.  

 
Katsastuksessa tehdään auton rekisteritietoihin merkintä siitä, mitkä autossa ol-
leet varusteet tai toiminnot on poistettu. Autoon ei saa jäädä turvalaitetta kos-
kevia, mahdollisesti harhaanjohtavia informaatiomerkintöjä. Kohdan 1.3. mu-
kainen valmistajan tarkoittamalla tavalla ilman erityistoimenpiteitä suoritettu 
matkustajapaikan turvatyynyn tilapäinen poiskytkeminen ei edellytä rekisteri- tai 
informaatiomerkintöihin tehtäviä muutoksia. 

2. Määräaikaiskatsastuksessa vialliseksi todetut turvavarusteet tai –laitteet  
2.1. Jos ajovalojen korkeudensäätölaite ei toimi, mutta niiden perussäätö on 

säädetty kohdalleen, voidaan ennen *14.6.1995 käyttöönotetun auton 
katsastus hyväksyä (ei aiheuta korjauskehotusta). 

2.2. Jos lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS), turvavyön kiristin, turvatyy-
ny/turvaverho, ajonestojärjestelmä tai ajovakauden hallintajärjestelmä 
(ESP) todetaan epäkuntoiseksi, katsastus hylätään. Korjaava toimenpi-
de on joko varusteen kunnostus tai turvavarusteen tai -toiminnon pois-
taminen kohdan 1. ehtojen mukaisesti. 

2.3. Xenon- lähivalaisimien pesulaitteen puuttuminen (pois lukien DOT- lähi-
valaisimilla hyväksytyt ajoneuvot) aiheuttaa katsastuksen hylkäämisen. 
Toimimaton pesulaite arvostellaan katsastuksessa korjauskehotukseksi. 

*Jos tyyppikatsastettu v.1994 tai sen jälkeen, käyttöönotosta 1.1.1995. Jos 
tyyppikatsastettu ennen v.1994, käyttöönotosta 1.7.1995. 

**Uusissa autotyypeissä käyttöönotosta 1.10.1998 
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