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1 Soveltamisala  

Tällä määräyksellä Liikenteen turvallisuusvirasto antaa ajoneuvolain (1090/2002) 

nojalla tarkemmat määräykset määräaikaiskatsastuksen tarkastuskohteista ja tar-

kastusmenetelmistä, katsastuksessa havaittujen vikojen ja puutteellisuuksien luo-

kittelusta sekä katsastustodistuksen sisällöstä. Raskaan ajoneuvon paineilmajarru-

jen tarkastuksesta määräaikaiskatsastuksessa on lisäksi voimassa mitä siitä erik-

seen määrätään. 

Tätä määräystä sovelletaan ajoneuvolaissa tarkoitettuun määräaikaiskatsastuk-

seen. Määräystä sovelletaan ajoneuvoihin, joita ajoneuvojen liikennekelpoisuuden 

valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) mukaan koskee mää-

räaikaiskatsastusvelvollisuus.   

Määräystä sovelletaan myös: 

1) rekisteröintikatsastuksessa siten kuin siitä ajoneuvolain 60 b §:n 2 momen-

tissa ja 63 §:ssä säädetään;  

2) muutoskatsastuksessa siten kuin siitä ajoneuvolain 63 §:ssä säädetään;   

3) kytkentäkatsastuksessa siten kuin siitä ajoneuvolain 63 §:ssä säädetään; ja  

4) valvontakatsastuksessa siten kuin siitä ajoneuvolain 85 §:ssä säädetään.  

2 Määritelmät 

Tässä määräyksessä sovelletaan ajoneuvolain 3 §:n määritelmiä.  

3 Tarkastuskohteet, tarkastusmenetelmät sekä vikojen ja puutteelli-

suuksien luokittelu 

Määräaikaiskatsastuksessa tulee huomioida ajoneuvolle ajoneuvolain ja sen nojalla 

annettujen säännösten ja määräysten nojalla liikenteeseen hyväksyttäessä sovelle-

tut tai myönnetyt poikkeukset ajoneuvoa koskevista EU-säädöksessä tai ajoneuvo-

lain nojalla säädetyistä tai määrätyistä vaatimuksista. 

3.1 Tarkastuskohteet 

Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvosta on tarkastettava tämän määräyksen liit-

teessä 1 määrätyt ajoneuvoon soveltuvat tarkastuskohteet (A1-E10) liitteen taulu-

kon mukaisesti. 

3.2 Tarkastusmenetelmät 

Ajoneuvon tarkastuksessa tulee käyttää vähintään määräyksen liitteessä 1 tarkas-

tuskohteittain kuvattuja tarkastusmenetelmiä.  

Katsastuksessa on käytettävä katsastushetkellä saatavilla olevia tekniikoita ja lait-

teita, eikä siinä pitäisi käyttää työkaluja ajoneuvon osien purkamiseen tai irrottami-

seen. 

Määräyksen liitteessä silmämääräisellä tarkastuksella tarkoitetaan silmämääräisen 

tarkastuksen lisäksi käsin tai käsityökaluin suoritettua kokeilua, äänen perusteella 

arviointia ja muita ilman testauslaitteita tapahtuvia tarkastusmenetelmiä. 
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Ajoneuvojen tarkastamisessa on noudatettava ajoneuvovalmistajien Liikenteen tur-

vallisuusvirastolle toimittamia ohjeita ajoneuvon rakenteen tai ominaisuuksien 

vuoksi edellytettävistä tavanomaisista poikkeavista tarkastusmenettelyjä ja tarkas-

tuslaitteen ominaisuuksia koskevista vaatimuksista.  

3.3 Vikojen ja puutteellisuuksien luokittelu 

Katsastuksessa havaitut viat ja puutteellisuudet tulee luokitella ajoneuvolain 53 a 

§:n 1 momentin mukaisesti vähäisiin vikoihin ja puutteellisuuksiin, vakaviin vikoihin 

ja puutteellisuuksiin tai vaarallisiin vikoihin ja puutteellisuuksiin tämän määräyksen 

liitteen (Liite 1) taulukon mukaisesti. Katsastuksessa havaittavat viat ja puutteelli-

suudet on liitteessä 1 luokiteltu sen mukaan, mitä ajoneuvolaissa tai sen nojalla on 

säädetty vian tai puutteellisuuden vaikutuksesta määräaikaiskatsastusta koskevaan 

päätökseen.  

Liitteen taulukossa tarkoitetaan: 

1) korjauskehotukseen johtavalla vialla tai puutteellisuudella ajoneuvolain 53 a 

§:n 1 momentin a kohdassa tarkoitettua vähäistä vikaa tai puutteellisuutta, 

jonka perusteella ajoneuvo on hyväksyttävä määräaikaiskatsastuksessa ajo-

neuvolain 54 §:n nojalla; 

2) hylkäämiseen johtavalla vialla tai puutteellisuudella ajoneuvolain 53 a §:n 1 

momentin b kohdassa tarkoitettua vakavaa vikaa tai puutteellisuutta taikka 

53 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja useita samaan ryhmään kuuluvia vikoja 

tai puutteellisuuksia, jotka voidaan niiden yhteisvaikutuksen perusteella luo-

kitella vakaviksi, ja joiden perusteella ajoneuvo hylätään määräaikaiskatsas-

tuksessa ajoneuvolain 54 §:n nojalla; 

3) ajokieltoon johtavalla vialla tai puutteellisuudella ajoneuvolain 53 a §:n 1 

momentin c kohdassa tarkoitettua vaarallista vikaa tai puutteellisuutta 

taikka 53 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja useita samaan ryhmään kuuluvia 

vikoja tai puutteellisuuksia, jotka voidaan niiden yhteisvaikutuksen perus-

teella luokitella vaarallisiksi, jonka perusteella ajoneuvo on katsastuksessa 

hylkäämisen lisäksi määrättävä ajokieltoon ajoneuvolain 56 §:n 1 momentin 

nojalla; sekä 

4) keskeyttämisellä ajoneuvolain 55 §:ssä ja sen nojalla liikenteessä käytettä-

vien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston 

asetuksen 10 §:ssä säädettyä määräaikaiskatsastuksen keskeyttämistä. 

Katsastuksessa keskeytyksen aiheuttamat viat arvostellaan ja kirjataan kat-

sastustodistukseen hylkäysvikoina.  

Neljässä tai useammassa tarkastuskohteessa havaitut vähäiset viat tai puutteelli-

suudet tulee luokitella vakavaksi viaksi tai puutteellisuudeksi ja ajoneuvo tulee hy-

lätä määräaikaiskatsastuksessa tai määräaikaiskatsastus keskeyttää liikenteessä 

käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvos-

ton asetuksen (1245/2002) 10 §:ssä säädetyin edellytyksin.  

Liitteen taulukossa pienialaisella yksittäisellä ruostevauriolla tarkoitetaan puhkisyö-

pymää, joka on kooltaan enintään rengasraudan kärjen kokoinen. 

Jos ajoneuvossa havaitaan jokin vika tai puutteellisuus, jota ei ole mainittu mää-

räyksen liitteessä, on vika tai puutteellisuus luokiteltava sitä liitteessä mainittua vi-

kaa tai puutteellisuutta lähinnä vastaavan vian tai puutteellisuuden luokittelua vas-

taavasti.  
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Liitteen taulukossa on merkitty lihavoidulla tekstillä vian tai puutteen ensisijainen 

arviointi, jos vialle tai puutteelle on annettu useampi arvostelumahdollisuus. 

Puutteiden arvioinnissa on noudatettava ajoneuvon ensirekisteröinnin tai ensimmäi-

sen käyttöönottoajankohdan tai myöhempiä vaatimuksia, sekä ajoneuvon tai ajo-

neuvon osan valmistajan ohjeita, jos ne poikkeavat määräyksen mukaisesta arvi-

oinnista.   

3.4 Pakokaasupäästöjen tarkastaminen 

Määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan auton (M- ja N-luokan ajoneuvot), kevyen 

nelipyörän (L6e-luokan ajoneuvot), traktorin (T-luokan ajoneuvot) ja raskaan neli-

pyörän (L7e-luokan ajoneuvot) pakokaasupäästöt. 

Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei kuitenkaan suoriteta kaksitahtimoottorilla tai 

kiertomäntämoottorilla varustetulle eikä moottoripetrolia tai vetyä polttoaineena 

käyttävälle ajoneuvolle.  

3.4.1 Otto-moottorilla varustettujen ajoneuvojen pakokaasupäästöjen tarkastaminen  

Otto-moottorilla varustetun ajoneuvon, joka on otettu käyttöön 1.1.1978 tai sen 

jälkeen ja jota ei ole tyyppihyväksytty EY- direktiivin 98/69/EY1 mukaisesti (EURO 

3 ja 4) pakokaasupäästöt tarkastetaan mittaamalla joutokäynnillä CO-, HC-, O2- ja 

CO2-pitoisuudet ja vastaava moottorin pyörintänopeus. Kolmitoimisella katalysaat-

torilla varustetun auton osalta tulee olla mitattuna lisäksi korotettu pyörintänopeus 

ja sitä vastaavat CO-, HC-, O2- ja CO2-pitoisuudet ja lambda-arvo. Päästömittauk-

sen perusteella taulukon 1 mukaiset arvot ylittävät päästöt luokitellaan vikoihin ja 

puutteellisuuksiin liitteen 1 taulukon C 15 kohdan mukaisesti. 

Jos käyttöönotosta on katsastushetkellä kulunut yli 10 vuotta, pakokaasupäästöt 

tarkastetaan mittaamalla korotetulla pyörintänopeudella, tarkastamalla MI-valon 

toiminta, lukemalla OBD-järjestelmän vikamuisti sekä tarkastamalla, että kaikki toi-

mintavalmiuden osatestit on suoritettu sellaisista: 

1) M1-luokan ajoneuvoista, joiden kokonaismassa on enintään 2500 kg ja N1 –

luokan ajoneuvoista, joiden vertailumassa on enintään 1305 kg ja ajoneuvon 

käyttöönotto on 1.1.2001 tai sen jälkeen kuitenkin nestekaasulla ja maakaa-

sulla toimivista ajoneuvoista, joiden käyttöönotto 1.1.2004 tai sen jälkeen; 

2) M1-luokan ajoneuvoista, joiden kokonaismassa on yli 2500 kg ja N1 –luokan 

ajoneuvoista, joiden vertailumassa on yli 1305 kg ja käyttöönotto 1.1.2002 

tai sen jälkeen kuitenkin nestekaasulla ja maakaasulla toimivista ajoneu-

voista, joiden käyttöönotto 1.1.2007 tai sen jälkeen. 

Mikäli kaikkia osatestejä ei saada suoritettua, tulee suorittaa korvaavat testit luke-

malla lambdaintegraattorin arvon vaihtelu, etummaisen lambdatunnistimen signaa-

lin vaihtelu tai etummaisen lambdatunnistimen lambda-arvon vaihtelu. Jos mitään 

edellä mainituista säätöparametreista ei ole auton järjestelmästä luettavissa, mita-

taan lambda-arvo joutokäynnillä pakokaasuanalysaattorilla. Päästömittauksen pe-

rusteella taulukon 1 mukaiset arvot ylittävät päästöt luokitellaan vikoihin ja puut-

teellisuuksiin liitteen 1 taulukon C 15 kohdan mukaisesti. Vakavaksi viaksi (hylkäys-

viaksi) määritellään MI-valon virheellinen toiminta tai vikamuistissa oleva jokin vi-

kakoodeista: P0001-P0499 tai P0650. Vakavaksi viaksi (hylkäysviaksi) määritellään 

                                           
1 Moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutetta-

vista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivi 98/69/EY.  
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myös lambda-säädön toimimattomuus tai se, jos korvaavana testinä suoritettu pa-

kokaasupäästöistä mitattu joutokäynnin lambda-arvo ei ole välillä 0,97 – 1,03. 

Otto-moottorilla varustetun M1 tai N1 –luokan ajoneuvon, jonka käyttöönottopäivä 

on enintään kymmenen vuotta ennen katsastuspäivää, pakokaasupäästöt tarkaste-

taan MI-valon oikeanlaisesta toiminnasta ja lukemalla ajoneuvon OBD- järjestelmän 

vikamuisti ja tarkastamalla, että kaikki toimintavalmiuden osatestit on suoritettu. 

Mikäli kaikkia osatestejä ei saada suoritettua, tulee suorittaa korvaavat testit luke-

malla lambdaintegraattorin arvon vaihtelu, etummaisen lambdatunnistimen signaa-

lin vaihtelu tai etummaisen lambdatunnistimen lambda-arvon vaihtelu. Vakavaksi 

viaksi (hylkäysviaksi) määritellään MI-valon virheellinen toiminta tai vikamuistissa 

oleva jokin vikakoodeista: P0001-P0499 tai P0650 taikka lambda-säädön toimimat-

tomuus. 

OBD-järjestelmän tarkastusta ei suoriteta:  

1) enimmäismassaltaan yli 2500 kg:n M1-luokan ajoneuvoille, sekä N1-luokan 

alaluokan II- ja III ajoneuvoille, jotka on otettu ensi kertaa käyttöön 

1.1.2001–31.12.2001 välisenä aikana;  

2) ajoneuvoille, jotka on hyväksytty Suomeen päätöksellä, jonka perusteella 

ajoneuvon päästöt hyväksytään 31.12.2000 voimassa olleiden tai muiden 

kuin 1.1.2001 tai sen jälkeen Euroopassa voimassa olleiden vaatimusten 

mukaisina eikä ajoneuvon OBD-järjestelmään ole mahdollista saada yh-

teyttä;  

3) kaksitahti- tai kiertomäntämoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia poltto-

aineena käyttävälle ajoneuvolle; 

4) T, M2, M3, N2, N3, L6e ja L7e-luokan ajoneuvoille. 

Edellä 1-2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen pakokaasupäästöt tarkastetaan 

mittaamalla joutokäynnillä CO-, HC-, O2- ja CO2-pitoisuudet ja vastaava moottorin 

pyörintänopeus. Kolmitoimisella katalysaattorilla varustetun auton osalta tulee olla 

mitattuna lisäksi korotettu pyörintänopeus ja sitä vastaavat CO-, HC-, O2- ja CO2-

pitoisuudet ja lambda-arvo. Päästömittauksen perusteella taulukon 1 mukaiset ar-

vot ylittävät päästöt luokitellaan vikoihin ja puutteellisuuksiin liitteen 1 taulukon C 

15 kohdan mukaisesti. Raja-arvona käytetään ajoneuvon käyttöönottoajan tai 

moottorityypin (jos kyseessä on kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla varustettu 

ajoneuvo) perusteella soveltuvia arvoja taulukon 1 riveiltä I-IV.  
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Taulukko 1 Otto-moottorilla varustettujen ajoneuvojen pakokaasupäästöjen tar-

kastaminen 

ajoneuvon käyttöönottoaika 

tai moottorityyppi 

 

jouto-

käynnillä 
 

vähintään 

2000 rpm 

pyörintäno-

peudella 

  

 
 

OBD:n 

toiminta 
CO [%] 

HC 

[ppm] 
CO [%] 

HC 

[ppm] 
lambda 

I ennen 1.1.1978 - - - - - - 

II ennen 1.10.1986 - 4,5 1 000 -  - - 

III 1.10.1986 tai sen jäl-

keen sekä ajoneuvoluo-

kat T, L6e ja L7e 

- 3,5 600 - - - 

IV varustettu kolmitoimi-

sella katalysaattorilait-

teistolla 

- 0,5 100 0,3 100 1±0,03 

V M1-luokan ajoneuvojen, 

joiden kokonaismassa on 

enintään 2500 kg ja N1 –

luokan ajoneuvojen, joi-

den vertailumassa on 

enintään 1305 kg ja 

käyttöönotto 1.1.2001 

tai sen jälkeen (kuitenkin 

nestekaasulla ja maa-

kaasulla toimivat ajoneu-

vot, joiden käyttöönotto 

1.1.2004 tai sen jälkeen) 

ja käyttöönotosta on kat-

sastushetkellä kulunut yli 

10 vuotta. 

 

M1-luokan ajoneuvojen, 

joiden kokonaismassa on 

yli 2500 kg ja muiden 

kuin kohdassa tarkoitet-

tujen N1-luokan ajoneu-

vojen, joiden vertailu-

massa on enintään 1305 

kg ja käyttöönotto 

1.1.2002 tai sen jälkeen 

(kuitenkin nestekaasulla 

ja maakaasulla toimivat 

ajoneuvot, joiden käyt-

töönotto 1.1.2007 tai 

sen jälkeen) ja käyttöön-

otosta on katsastushet-

kellä kulunut yli 10 

vuotta. 

tarkas-

tus 
- - 0,2 100 1±0,03 

VI Enintään 10 vuotta käyt-

töönottopäivästä (M1 ja 

N1 –luokat) 

tarkas-

tus 
- - - - - 
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3.4.2 Dieselmoottorilla varustettujen ajoneuvojen pakokaasupäästöjen tarkastaminen 

Dieselmoottoreilla varustettujen T-luokan ajoneuvojen ja ajoneuvojen, jotka on 

otettu käyttöön 1.1.1980 tai sen jälkeen mutta ennen 1.9.2016, pakokaasupäästöt 

tarkastetaan savutusmittauksella.  

Muun kuin T-luokan ajoneuvoista, jotka on otettu käyttöön 1.1.2007 tai sen jälkeen 

(Euro 4/IV3 ja Euro 5/V4), mutta ennen 1.9.2016 tarkastetaan savutusmittauksen 

lisäksi MI-merkkivalon normaali toiminta silmämääräisesti. Päästömittauksen pe-

rusteella taulukon 2 mukaiset arvot ylittävät päästöt luokitellaan vikoihin ja puut-

teellisuuksiin liitteen 1 taulukon C 15 kohdan mukaisesti.  Vakavaksi viaksi (hyl-

käysviaksi) määritellään MI-valon virheellinen toiminta ajoneuvoissa, joista merkki-

valon toiminta tarkastetaan.  

Dieselmoottoreilla varustettujen muiden kuin T-luokan ajoneuvojen, jotka on otettu 

käyttöön 1.9.2016 (Euro 6/VI5) tai sen jälkeen pakokaasupäästöt tarkastetaan lu-

kemalla OBD-järjestelmän vikakoodit. Vakavaksi viaksi (hylkäysviaksi) määritellään 

MI-valon virheellinen toiminta tai vikamuistissa oleva vikakoodi. 

T-luokan ajoneuvojen pakokaasupäästöt arvostellaan taulukon 2 mukaisten va-

paasti hengittävän moottorin tai ahdetun moottorin raja-arvojen mukaisesti.  

3.4.2.1 Savutusmittaus 

Savutusmittauksen esivalmistelussa tulee tarkastaa että: 

a) moottorissa on riittävästi öljyä ja jäähdytysnestettä; 

b) moottorin huollot ja hihnojenvaihdot on suoritettu asianmukaisesti; 

c) moottorin ääni on normaali eikä auton pakokaasut ole silmämääräisesti arvi-

oiden poikkeavat väriltään tai määrältään; 

d) kaikki moottorin komponentit, kuten takaisinkierrätysjärjestelmä ja ilman-

puhdistin, ovat silmämääräisesti todettavasti paikallaan ja ehjät;  

e) moottorin vähimmäis- ja enimmäispyörimisnopeus ovat valmistajan ilmoitta-

missa rajoissa, tarkastaminen tulee tehdä savutuksen mittalaitteen kierros-

lukuanturi kytkettynä; 

f) mittaukseen liittyviä valmistajan ohjeita on noudatettu. 

Tarkastettavan moottorin on oltava normaalissa käyntilämpötilassa. Tämä tode-

taan: 

a) tarkastamalla moottorin jäähdytysnesteen lämpötila ajoneuvon kojetaulun 

omasta lämpömittarista;  

b) voiteluöljyn lämpötilasta, jonka on oltava vähintään 80°C tai, jos se on tätä 

alhaisempi, moottorin normaalia käyntilämpötilaa vastaava öljyn lämpötila; 

tai 

c) kokeilemalla jäähdytysnesteen letkun lämpötila. 

Jos ajoneuvon rakenne on sellainen, että lämpötilaa ei voida edellä mainituilla ta-

voilla mitata, voidaan lämpötila määritellä esimerkiksi moottorin tuulettimen toi-

minnasta.  
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Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella moottorin vapaalla kiihdytyk-

sellä ja samalla on varmistuttava siitä, että maksimipyörintänopeus on oikein rajoi-

tettu. Puhdistussyklit voidaan sisällyttää varsinaiseen mittaukseen. Moottorin pako-

kanavistossa tai –putkistossa ei saa olla savutusmittaukseen vaikuttavia vuotoja. 

Pakokaasujen puhdistusjärjestelmän komponentit tarkastetaan silmämääräisesti 

ennen mittausta. Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava joutokäynnillä 

ennen kutakin vapaata kiihdytystä. Kaasupolkimen vapauttamisen jälkeen on odo-

tettava vähintään 10 sekuntia ennen seuraavaa kiihdytystä. Kukin moottorin vapaa 

kiihdytys tehdään painamalla kaasupoljin pohjaan nopeasti ja portaattomasti, kui-

tenkin aina alle yhdessä sekunnissa. Vapaassa kiihdytyksessä moottorin on saavu-

tettava normaali ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeus tai valmistajan mittausta 

varten ilmoittama muu pyörimisnopeus.  

Automaattivaihteistolla varustetun ajoneuvon savutusmittauksessa on huomioitava 

mahdolliset valmistajan antamat erityisohjeet. Jos automaattivaihteistolla varuste-

tun ajoneuvon erityistä mittauspyörimisnopeusarvoa ei ole käytettävissä, moottorin 

on saavutettava vähintään 2/3 ruiskutuksen katkaisun normaalista pyörimisnopeu-

desta. 

3.4.2.2 Pakokaasupäästöjen arvostelu 

Edellä 3.4.2.1 kohdan mukaisesti tehdyssä savutusmittauksessa kolmen peräkkäi-

sen vapaan kiihdytyksen aritmeettinen keskiarvo, joka ylittää taulukon 2 mukaiset 

raja-arvot luokitellaan vikoihin ja puutteellisuuksiin liitteen 1 taulukon C 15 kohdan 

mukaisesti. Keskiarvon laskennassa käytettyjen kolmen peräkkäisen mittauksen ar-

vot saavat poiketa keskiarvosta enintään 0,5 m-1. Yhteen testiin sisältyy, kolmen 

puhdistussyklin lisäksi, enintään kuusi varsinaista mittaussykliä (vapaata kiihdy-

tystä). Keskiarvon laskennassa voidaan käyttää myös puhdistussyklien aikana saa-

tuja arvoja.  

Tarkastettavan ajoneuvon pakokaasupäästöjen tarkastus tulee hyväksyä tarkas-

tusta jatkamatta heti, jos asianmukaisesti valmistellussa ja suoritetussa päästötes-

tissä tai moottorin puhdistuksen aikana asianmukaisella tavalla ruiskutuksen kat-

kaisun tai vastaavaan mittauksen ohjearvona olevaan pyörimisnopeuteen kiihdytet-

täessä mitataan:  

a) vapaasti hengittävälle moottorille K- arvo, joka on enintään 1,5 m-1; 

b) ahtimella varustetulle moottorille enintään 2,0 m-1; 

c) päästöluokaltaan EURO 4/IV moottorille enintään 1,0 m-1; 

d) päästöluokaltaan EURO 5/V ja 6/VI moottorille alle valmistajan ilmoittama k-

arvo tai, jos sitä ei ole ilmoitettu, enintään 0,5 m-1.  

Jos edellä tarkoitettua mittaustulosta ei saavuteta, pakokaasupäästöjen arvoste-

lussa noudatetaan taulukon 2 raja-arvoja. Päästömittauksen perusteella taulukon 2 

mukaiset arvot ylittävät päästöt luokitellaan vikoihin ja puutteellisuuksiin liitteen 1 

taulukon C 15 kohdan mukaisesti. 
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Taulukko 2 Dieselmoottorin pakokaasupäästöjen tarkastaminen 

Ajoneuvon käyttöönottoaika tai moottori-

tyyppi 
OBD:n toiminta 

Savutusmittauksen 

K-arvo 

ennen 1.1.1980 - - 

Ajoneuvo, joka on otettu käyttöön ennen 

vuotta 1990 ja jota ei ole tyyppihyväksytty 

direktiivin 72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 

mukaisesti 

- 7,0 Bosch yksikköä 

Vapaasti hengittävä moottori ja kaikki va-

paasti hengittävällä moottorilla varustetut T-

luokan ajoneuvot 

- 2,5 

Ahdettu moottori ja kaikki ahdetulla mootto-

rilla varustetut T-luokan ajoneuvot 
- 3,0 

Euro 4/IV2  

käyttöönottopäivä ennen 1.1.2007 
-  1,5 

Euro 4/IV3 

käyttöönottopäivä 1.1.2007 tai sen jälkeen 

Merkkivalon normaali 

toiminta  
1,5 

Euro 5/V3 
Merkkivalon normaali 

toiminta 

1,5 tai valmistajan  

ilmoittama 

Euro 6/VI4  

käyttöönottopäivä ennen 1.9.2016) 

Merkkivalon normaali 

toiminta 

0,7 tai valmistajan  

ilmoittama 

Euro 6/VI5 

käyttöönottopäivä 1.9.2016 tai sen jälkeen) 
tarkastus - 

 

                                           
2 Tyyppihyväksytty direktiivin 70/220/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/69/EY, mu-

kaiseen EURO 4 luokkaan tai direktiivin 88/77/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 1999/96/EY mukaiseen EURO IV luokkaan 
3 Tyyppihyväksytty direktiivin 70/220/ETY, asetuksen N:o 715/2007 liitteessä I olevan taulukon 1 tai di-
rektiivin 88/77/ETY ja direktiivin 2005/55/EY mukaisesti 
4 Tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevan taulukon 2 tai asetuksen (EY) N:o 
595/2009 mukaisesti 
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4 Katsastustodistus 

Ajoneuvolain 58 §:ssä tarkoitetun katsastustodistuksen tulee sisältää vähintään 

seuraavat tiedot ja niitä vastaavat yhdenmukaistetut koodit (kohdat 1-10) tai kirjai-

met (kohdat A-D): 

1. ajoneuvon valmistenumero (VIN-numero tai runkonumero); 

2. ajoneuvon rekisteritunnus ja rekisteröintivaltion kansallisuustunnus; 

3. katsastuksen suorittamispaikka ja –päivämäärä; 

4. matkamittarin lukema katsastushetkellä, jos saatavilla; 

5. ajoneuvoluokka, jos saatavilla; 

6. havaitut puutteet ja niiden luokittelu; 

7. katsastuksen tulos; 

8. seuraavan katsastuksen määräpäivä tai katsastustodistuksen voimassaolon 

päättymispäivä, jos tätä tietoa ei anneta muulla tavoin; 

9. katsastustoimipaikan nimi ja katsastajan allekirjoitus tai tunniste; 

10. muut tiedot; 

A. hyväksytystä katsastuksesta määräaika, jonka kuluessa vähäiset viat ja 

puutteellisuudet on korjattava; 

B. sovelletut säännökset ja määräykset; 

C. tieto siitä, jos ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä; 

D. ohje siitä, miten katsastuspäätökseen saa vaatia oikaisua. 

 

 

 

 

Jarkko Saarimäki 

johtaja 

 

 

Kari Hakuli 

tieliikennejohtajan sijaisena  
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Liite 1 Arvosteluperusteet  

 

 

A Ajoneuvon tunnistaminen 

Tarkastuskohde 

Direktii-
vin 
2014/45/
EU tar-
kastus-
kohde 

Tarkastet-
tava  

Tarkastusmene-
telmä 

Havaittavat viat ja puut-
teellisuudet 

Vikojen arvostelu 
/toimenpide 

Moottori-
käyttöi-
nen ajo-
neuvo 

Perä-
vaunu 

A1 Valmistenu-
mero 

0.2 Meistoksen 
oikeellisuus ja 
luettavuus. 

Meistetty valmistenu-
mero tarkistetaan 
ajoneuvoliikennetie-
tojärjestelmän tietoi-
hin ja valmistajankil-
peen vertaamalla. 

Puuttuu tai ei löydy. Keskeytys Keskeytys 

Epätäydellinen. 

Ei selkeästi luettavissa. 

Ei vastaa rekisteritietoja. 

A1.1 Valmistajan 
kilpi 

0.2 Olemassaolo, 
luettavuus ja 
oikeellisuus. 

Merkityt tiedot tar-
kastetaan ajoneuvo-
liikennetietojärjestel-
män tietoihin vertaa-
malla. 

Puuttuu. Hylätty Hylätty 

Ei selkeästi luettavissa. 

Ei vastaa ajoneuvoliikenne-
tietojärjestelmän tietoja. 

Säännösten vastainen. 

A2 Rekisterimer-
kinnät 

0.2 Väri, tekniset 
tiedot, eri-
koisehdot. 

Paikkansapitävyys 
tarkistetaan ajoneu-
voliikennetietojärjes-
telmän tietoihin ver-
taamalla. 

Tekniset tiedot tai erikoiseh-
dot ovat virheelliset tai puut-
teelliset. 

Keskeytys Keskeytys 

Ei voida tarkastaa.     

Väri on muuttunut (M1, N1). Korjaus 
ajoneuvon 
rekisteri-
tietoihin 

  

A2.1 Ajoneuvon 
merkinnät 

  

0.2 
  

Käytön, ryh-
män tai lajin 
tunnistemer-
kinnät esim. 
luvanvarainen 
käyttö jne. 
  

Olemassaolo tode-
taan ja verrataan ajo-
neuvoliikennetietojär-
jestelmän tietoihin. 
  

Puuttuu, virheellinen, tar-
peeton. 

Korjaus-
kehotus 
  

Korjaus-
kehotus 
  Ei luettavissa. 

Sijoitus virheellinen. 

Luvanvaraisen liikenteen 
tunnisteet (keltainen koho-
reunainen kehys) puuttuvat, 
ovat vaurioituneet tai ovat 
ajoneuvossa joka ei ole ky-
seisessä käytössä. 

A3 Asiapaperit 0.2 Poikkeuslu-
vat, verot ja 
vakuutusmak-
sut. 
  
Katsastajan 
mahdollisesti 
tarvitsemat 
muut selvityk-
set esim. ko-
rin mittaus-
pöytäkirja. 
  
  

Todetaan voimassa-
olo, oikeellisuus ja 
maksujen suorituk-
set. 

Liikennevakuutus maksa-
matta. 

Keskeytys Keskeytys 

Ajoneuvovero maksamatta.     

Ajoneuvossa ei liikenneva-
kuutusta. 

    

Poikkeuslupa vanhentunut 
tai puuttuu. 

Hylätty Hylätty 

Muu tarvittava selvitys puut-
teellinen tai epäselvä. 

    

Asiapaperi yksilöimätön.     
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A4 Rekisterikilpi 

  
  
  
  
  
  

0.1 
  
  
  
  
  
  

Rekisterikil-
pien kunto ja 
luettavuus il-
man erehty-
misen vaaraa. 
  
  
  
  
  
  

Tarkistetaan oikeelli-
suus, kunto, sijoitus 
ja kiinnitys. 
  
  
  
  
  
  

Tunnus ei kuulu ajoneu-
voon.                
                                                                                          
Kilpi ei ole luettavissa tai 
puuttuu. 

Hylätty                                                                                                                                    
 
 
 

Hylätty                                                                                                               

Ajoneuvon kiinteä rakenne-
osa tai varuste peittää kil-
ven (esim. vetokoukku tai 
muu luettavuutta vaikeut-
tava rakenne tai varuste). 
 

Korjaus-
kehotus 
  
  
  
  
  

Korjaus-
kehotus 
  
  
  
  
  Merkintöjä välittömästi kil-

ven etupuolella. 
 

Sijoitus virheellinen. 

Kiinnitys puutteellinen. 

Vaurioitunut. 

Säännösten vastainen. 

 

B Jarrut 

Tarkastuskohde Direktii-
vin 
2014/45/
EU tar-
kastus-
kohde 

Tarkastet-
tava 

Tarkastusmene-
telmä 

Havaittavat viat ja puut-
teellisuudet 

Vikojen arvostelu / 
toimenpide 

Moottori-
käyttöi-
nen ajo-
neuvo 

Perä-
vaunu 

B1 Käyttöjarru 
1.1.1 

Polkimen laa-
kerointi 

Jarruttamalla Liian jäykkä, väljä, kiinnitys 
puutteellinen. 

Hylätty   

  
  
  
  

1.1.2 
  
  
  

Polkimen lii-
kevara, (kuor-
mitus-) ja 
kunto 
  
  
  

Koeajon yhteydessä 
ja dynamometrillä. 
  
  
  

Neste- tai mekaanisen jarru-
järjestelmän polkimien kuor-
mitusvara riittämätön. 

Hylätty   

Jarrupoljin/jarruvipu ei pa-
laudu asianmukaisesti. 

    

Jarrupoljin/jarruvipu vaurioi-
tunut. 
 

    

Polkimen liukueste tai kar-
hennus puutteellinen. 

Korjaus-
kehotus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

  
  
  
  
  

1.1.2 
  
  
  
  

Opetuspoljin 
  
  
  
  

Koeajon yhteydessä 
ja dynamometrillä. 
  

Säännösten vastainen ra-
kenne, toiminta tai sijoitus. 

Hylätty   

Kiinnitys puutteellinen.     

Voiman suunta virheellinen.     

Teho riittämätön.     

Polkimen liikevara ja vaije-
reiden sijoitus virheellinen. 
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1.1.3 
  
  

Paineilma-
kompressorin 
viat ja kapasi-
teetti 
  
  

Kapasiteetin tarkas-
tus erikseen, jos on 
aihetta olettaa, että 
kapasiteetti on riittä-
mätön.  
  
  

Ilmakompressori ei kykene 
moottorin suurimmalla pyö-
rintänopeudella kehittämään 
kolmessa minuutissa järjes-
telmään 65 %:a sen lasken-
tapaineesta. Perävaunun ol-
lessa kytkettynä on aika 
kuusi minuuttia. 
 
Kompressorin liiallinen öljy-
vuoto järjestelmään. 

Hylätty 
  
  

  
  
  

  

  

Alipainejärjes-
telmän ja jar-
rutehostimen 
toiminta 

Tarvittaessa kokeile-
malla teho erikseen 
dynamometritestin 
yhteydessä. 

Alipainevuoto, tehottomuus. Hylätty   

  

1.1.4 

Varoituslait-
teiden ja pai-
nemittareiden 
toiminta 

Kompressorin tar-
kastuksen yhtey-
dessä. 

Varoituslaitteet ja painemit-
tarit eivät toimi tai virheelli-
nen toiminta. 

Hylätty   

  
  
  
  
  
  

1.1.5 
  
  
  
  
  

Käsikäyttöi-
nen perävau-
nun jarruoh-
jausventtiili 
  
  
  
  
  

Toiminnan tarkastus 
esim. sovitusajon tai 
ALB-testin yhtey-
dessä. 
  
  
  
  
  

Murtunut tai vahingoittunut 
ohjaus tai liiallinen kulumi-
nen. 

Hylätty/ 

Korj.keh 

Hylätty/ 

Korj.keh  

Ohjausventtiilin toiminnassa 
häiriöitä. 

    

Kahva lukittuu.     

Toimintapaine muu kuin 0-
75 % säiliöpaineesta. 

    

Venttiilikaran ohjaus ja vent-
tiiliyksikkö löysä. 

    

Järjestelmän liittimet ovat irti 
tai vuotavat. 

    

  
  
  
  
  

1.1.7 
  
  
  
  

Jarruventtiilit 
(poljinventtiili, 
siirtelyventtiili, 
pikapäästö-
venttiilit, sää-
töventtiilit, 
suodattimet 
ym) 
  
  
  
  

Kokeilemalla ja sil-
mämääräisesti. 
  
  
  
  

Nestevuoto. Ajokielto  Ajokielto 

Ilmavuoto. Hylätty/ 

Ajokielto 

 Hylätty/ 

Ajokielto 
Venttiili löysä tai kiinnitys 
vioittunut. 

    

Toiminta virheellinen.     

Järjestelmään kuuluva vent-
tiili puuttuu tai poistettu. 

  

Nestevuoto liitoksesta.  Hylätty  Hylätty 

  
    

  

Ilmankuivain 
  

Olemassaolon ja toi-
mivuuden toteami-
nen. 
  

Puuttuu. Hylätty / 

Ajokielto 
  

 Hylätty / 

Ajokielto 
  

Ei toimi. 

  

  

Käsikäyttöi-
nen jarruvoi-
mansäädin 
(etujarrutehon 
puolittaja) 

Kokeilemalla Toimintapainealue muu kuin  
50-100 % jarrutuspaineesta. 

Hylätty / 

Ajokielto 
  

  
  
    

  
  

Perävaunun 
ohjausventtii-
lin suojatoi-
minto 
  
  

Avataan ohjauspai-
nejohto ja painetaan 
jarrupoljinta. 
 
Tarkastetaan suoja-
venttiilin toiminta. 

  

Suojaventtiili ei toimi. Hylätty 
  

  
  

Suojaventtiili puuttuu. 

Kiinnitys puutteellinen. Hylätty/ 

Korj.keh 
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Paineilma-
käyttöiset 
apulaitteet ja 
niiden kyt-
kentä ja jarru-
järjestelmää 
suojaavien 
venttiilien toi-
minta, (esim. 
4-piirisuoja-
venttiilin) toi-
minta, tarkas-
tus ja kyt-
kentä. 
  
  

Todetaan, että käyt-
töjarrujärjestelmän 
paine on riittävä, kun 
lisälaitejärjestelmän 
paine on poistettu 
moottori pysäytet-
tynä. (Tarkastetaan 
erityisestä syystä 
mm. lisälaitteita 
asennettu jälkeen-
päin) 
  
  

Apulaitteiden suojaventtiilin 
toiminta virheellinen. 

Hylätty Hylätty / 

Korj.keh 

Suojaventtiili puuttuu.   Hylätty 

Säädinten tai liittimien 
huono kiinnitys. 

Hylätty / 

Korj.keh 

Hylätty / 

Korj.keh 

  
  
  
  
  

1.1.8 
  
  
  
  

Vetoauton ja 
perävaunun 
välinen pai-
neilmakyt-
kentä. 
  
  
  
  

Silmämääräisesti, 
kokeilemalla ja kuun-
telemalla.  
  
  
  
  

Liitin viallinen tai vuotaa. Hylätty / 

Korj.keh 

Hylätty / 

Korj.keh 
Sijoitus virheellinen.     

Kiinnitys puutteellinen tai 
vuotava. 

    

Kytkentä virheellinen.     

Säännösten vastainen.     

  
  
  

1.1.9 
  
  

Paineilmasäi-
liöiden vauriot 
ja kiinnitys. 
  
  

Silmämääräisesti, 
kokeilemalla ja kuun-
telemalla.  
  
  

Säiliö säännösten vastai-
nen. 

Hylätty Hylätty 

Suuri irtoamisvaara.   

Säiliö vaurioitunut. Hylätty / 

Korj.keh 

Hylätty / 

Korj.keh 
Kiinnitys puutteellinen. Korjaus-

kehotus 
Korjaus-
kehotus 

  
  
  

1.1.10 
  
  

Jarruneste-
säiliö ja pak-
kassuojanes-
tesäiliö ja 
nesteiden 
määrä. 
  
  

Silmämääräisesti 
  
  

Pakkassuojalaitteen säiliö 
puuttuu tai vaurioitunut. 

Hylätty   

Jarrunestettä alle minimi-
määrän. 

Hylätty / 

Korj.keh 

Hylätty / 

Korj.keh 

Säiliön kansi puuttuu.       
                                                                                                          
Varoitusvalo palaa. 
 

    

Pakkassuojalaitteen säiliö 
tyhjä. 

Korjaus-
kehotus 
 

  

  1.1.10 Jarrujärjes-
telmä  

Suoritetaan painekoe Pääsylinterin vuoto (neste-
jarrullinen).  
 
 

Ajokielto  
 
 
 

  

Pääsylinterin vuoto. Hylätty  
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1.1.11 
  
1.1.12 

  
  
  
 
 
 
  
  

Putket ja let-
kut 
  
  
  
  
  
  
  

Painamalla poljinta 
voimakkaasti. 
  
Jarrumittauksen yh-
teydessä ja tarvitta-
essa auton ollessa 
nosturilla, järjestel-
mässä on oltava pai-
netta. 

  
Paineilmajarruilla 
kuunnellaan vuoto-
äänet ja seurataan 
paineen muutoksia. 
 
Tarvittaessa käsin 
kokeilemalla, taivut-
tamalla, painele-
malla. 

  

Jarruputkiston nestevuoto. Ajokielto   

Jarruputkiston ilmavuoto. Hylätty / 

Ajokielto 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Jarruletkujen kudosvauriot 
ja murtumat (sisempi kudos 
näkyvissä). 

    

Putki voimakkaasti syöpy-
nyt. 

    

Letkussa tai putkessa yli-
määräinen jatkos. 

    

Huono kiinnitys. Hylätty/ 

Korj.keh 
Korjaus-
kehotus 

Letku kiertynyt.     

Todetaan ilmavuoto sekä le-
potilassa että jarrutettaessa. 

  Hylätty/ 

Korj.keh 

Jarruputkiston nestevuoto 
liitoksesta. 

Hylätty  

  
  
  
  

1.1.13 
  
  
  

Jarrupalojen 
ja -kenkien ja 
kitkapintojen 
kiinnitys ja ku-
luminen. 
 
Jarrusylinte-
rien, jarruvi-
pujen sekä -
kilpien kunto. 

  
  

Kokeilemalla ja sil-
mämääräisesti. 
  
  
  

Puuttuu tai muu ilmeinen 
vaara. 

Ajokielto Ajokielto 

Kiinnitys puutteellinen, liian 
kulunut, varmistus puuttuu 
ja ilmeinen murtumis- ja ir-
toamisvaara. 

Hylätty Hylätty 

Kitkapinnoissa öljyä tms.     

Levyjarrujen jarrukilpi ruos-
tevaurioitunut tai puuttuu. 

Korj.keh./ 

Hylätty 

Korj.keh./ 

Hylätty 

Rumpujarrujen jarrukilpi 
ruostevaurioitunut tai puut-
tuu. 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Hylätty/ 

Ajokielto 

  
  

1.1.14 
  

Jarrulevyjen 
kunto 
  

Silmämääräisesti ja 
tarvittaessa mittaa-
malla (Mitattaessa 
sallitaan enintään 1 
mm. virhemarginaali) 
  

Ruostunut tai syöpynyt yli 
1/3 kitkapinnaltaan / puoli. 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Paksuus alle valmistajan il-
moittaman minimiarvon. 
Vaurioituneet, kiinnitys puut-
teellinen. 

    

  
1.1.14 

Jarrurumpu-
jen kunto 

Silmämääräisesti Vaurioituneet. Hylätty/ 

Ajokielto 

Hylätty/ 

Ajokielto 
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1.1.17 
  
  
  

Kuormantun-
tevan jarru-
venttiilin 
(ALB) ole-
massaolo, toi-
minta ja 
kunto. 
 
Vastaava toi-
minto sähkö-
jarruissa huo-
mioitava. 
  

  

Silmämääräisesti, 
tunnustelemalla tai 
liikettä tarkkailemalla 
jarrua painaessa. 
Paineilmajarruissa li-
säksi mittaamalla. 
Koeajolla jarrutta-
malla. 
  
  
  

Venttiili ei toimi. 
 
Järjestelmään kuuluva vent-
tiili puuttuu. 

Hylätty Hylätty 

Kiinnitys tai säätö virheelli-
nen. 

    

Taka-akseli lukkiutuu liian 
herkästi. 

    

Vaurioitunut.   

Vivusto väljä tai irronnut.   

Säätöarvokilpi puuttuu tai 
on vaurioitunut (raskas ka-
lusto). 

    

  
  
  

1.1.18 
  
  

Pyöräsylinte-
rin liikevara, 
automaat-
tisäädön toi-
mivuus. 
  
  

Silmämääräisesti ja 
tarvittaessa mittaa-
malla sekä kokeile-
malla. 
  
  

Paineilmajärjestelmän pyö-
räsylinterin liikevara alle 1/3. 

Hylätty/ 

Korj.keh 

Hylätty/ 

Korj.keh  

Automaattisäätö vaihdettu 
käsikäyttöiseksi. 

    

Automaattisäätö toimima-
ton. 

    

  
  
  
  
  
  

1.2.1 
  
  
  
  
  

Vierintävas-
tuksien ja jar-
ruvoimien mit-
taus akseli-
kohtaisesti. 
  
  
  
  
  

Jarrudynamometrillä 
tarkastetaan mootto-
rin käydessä vierintä-
vastus ja pyöräkoh-
taiset jarruvoimat. 
Tarvittaessa käsin 
kokeilemalla akseli 
kevennettynä. 
  
Jarruja on painettava 
hitaasti ja tasaisesti. 

  
  
  

Jarruvoimien ero ohjaavan 
etummaisen akselin pyörillä 
yli 50 % suurimmasta jarru-
voimasta. 

Ajokielto Ajokielto 

Suuri vierintävastus. Hylätty  Hylätty 

Jarruvoimien ero saman ak-
selin pyörillä yli 30 % suu-
rimmasta jarruvoimasta. 

    

Jarruvoiman vaihtelu sa-
massa pyörässä yli 30% (lä-
hellä lukkiutumisrajaa). 

    

Jarruvoima ei muutu tasai-
sesti suhteessa polkimen 
käyttövoimaan tai liikemat-
kaan. 

    

Epänormaali viive pyöräjar-
run toiminnassa. 
 

    

  
  

  
  

  
  

Jos etupyörät eivät 
lukkiudu suurimmalla 
sallitulla poljinvoi-
malla (M1 ja N1 500 
N, muut 700 N), on 
määriteltävä koko-
naisjarruvoiman suu-
ruus 
Huom! max. jarruvoi-
man testissä ei tar-
vitse ylittää 12 
kN/pyörä. 

Ajoneuvolta vaadittavaa vä-
himmäisjarruvoimaa ei saa-
vuteta. 

Hylätty Hylätty 

Jarrupiiri pois toiminnasta. Hylätty / 

Ajokielto 
 Ajokielto 
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  1.2.2. Jarrujen teho Testaus jarrutestaus-

laitteella tai, jos tämä 
ei ole teknisistä 
syistä mahdollista, 
testaus koeajon ai-
kana tallentavan hi-
dastuvuusmittarin 
avulla, jotta voidaan 
määrittää jarrutus-
kerroin suhteessa 
suurimpaan sallittuun 
massaan tai, puoli-
perävaunun osalta, 
suhteessa sallittujen 
akselipainojen sum-
maan. 

Jäljempänä mainituista vä-
himmäistason arvoista saa-
vutetaan alle 50 %. 

Ajokielto 
 

Ajokielto 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  Tarvittaessa akselis-
ton ollessa kevennet-
tynä jarruavustajaa 
tai esim. asiakasta 
tai toista katsastajaa 
jarrun painamisessa 
hyödyntäen ja sa-
malla renkaasta pyö-

rittäen. 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Ei saavuta seuraavaa vä-
himmäistasoa: 
 
1.  Ajoneuvot, jotka on re-
kisteröity ensimmäistä ker-
taa 1.1.2012 tai sen jälkeen: 
— Luokka M1: 58 % 
— Luokat M2 ja M3: 50 % 
— Luokka N1: 50 % 
— Luokat N2 ja N3: 50 % 
— Luokat, O3 ja O4: 
     puoliperävaunut: 45 % 
     perävaunut: 50 % 
 
2.  Ajoneuvot, jotka on re-
kisteröity ensimmäistä ker-
taa ennen 1.1.2012: 
— Luokat M1, M2 ja M3: 50 
% (3) 
— Luokka N1: 45 % 
— Luokat N2 ja N3: 43 % (4) 
— Luokat, O3 ja O4: 40 % 
(5) 
 
3.  Muut luokat 
L-luokat (molemmat jarrut 
yhdessä): 
— Luokka L1e: 42 % 
— Luokat L2e ja L6e: 40 % 
— Luokka L3e: 50 % 
— Luokka L4e: 46 % 
— Luokat L5e ja L7e: 44 %  
 
L-luokat (takajarrut): 25 %  
ajoneuvon kokonaismas-
sasta ellei kokonaishidastu-
vuutta saavuteta. 

Hylätty 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hylätty 
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Työntöjarrun 
liikevara, pe-
ruutussalvan 
toiminta, me-
kaanisten jar-
rujen tasaus-
laitteiden toi-
minta ja ole-
massaolo. 
  
  
  
  
  

Jarrudynamometrillä 
tarkastetaan seison-
tajarrua käyttämällä 
jarruvoimien jakautu-
minen. 
Tarkastetaan jarrujen 
toiminta peruutta-
malla dynamometri-
mittauksen yhtey-
dessä. 

  
Mikäli jarrujen tes-
taus ei ajoneuvon ra-
kenteen vuoksi on-
nistu dynamometrillä, 
testataan jarrut au-
tolla vedettäessä sei-
sontajarrua vaihteit-
tain kiristämällä. 

Työntövarren liikevara alle 
1/4. 

  Hylätty / 

Korj.keh 

Peruutussalpa ei toimi tai 
puuttuu. 

    

Peruutuksen mahdollistava 
laitteisto ei toimi. 

    

Työntöjarrun vivuston ta-
sauslaite puuttuu tai ei toimi 
asianmukaisesti. 

  
  

  
  

Pyörä ei lukkiudu (ei pakol-
lista dynamometritarkastuk-
sessa, mikäli riittävä jarru-
voima saavutetaan). 
 

  Hylätty 

 

 

Työntöjarrulli-
sen vetopään 
iskunvaimen-
nin. 

Jarrudynamometrillä 
ja koeajon yhtey-
dessä. 

Vaimennin vaurioitunut tai 
tehoton. 

 
Hylätty / 

Korj. keh  

  
  

1.2.1 
  

Kytkentä- ja 
vapautus-
viive. 
  

Jarrumittauksen yh-
teydessä 
  

Määrätyssä ajassa ei saa-
vuteta jarrutuspaineessa 
nousua 75 %:iin maksimi-
paineesta. Viiveajat ylittyvät. 

Hylätty / 

Ajokielto 

 Hylätty / 

Ajokielto 

Vapautusviive on aika, joka 
alkaa jalan alkaessa va-
pauttaa pohjaan painettua 
jarrupoljinta ja päättyy jarru-
tuspaineen laskettua 
10%:iin maksimipaineesta. 

    

  
  
  

1.3.1 
  
  

Toisio- eli hä-
täjarrun suori-
tuskyky ja 
teho (jos eril-
lään käyttöjar-
rujärjestel-
mästä) 
  
  

Testaus jarrutestaus-
laitteella tai, jos tämä 
ei ole teknisistä 
syistä mahdollista, 
testaus koeajon ai-
kana tallentavan hi-
dastuvuus mittarin 
avulla, jotta voidaan 
määrittää jarrutus-
kerroin suhteessa 
suurimpaan sallittuun 
massaan tai, puoli-
perävaunun osalta, 
suhteessa sallittujen 
akselipainojen sum-
maan 
  
  

Yhden tai useamman pyö-
rän puuttuva jarruvoima, ja 
alla olevasta hylkäykseen 
johtavasta jarruvoima-ar-
vosta saavutetaan testauk-
sessa alle 50 %  
 

Ajokielto   

Yhden tai useamman pyö-
rän puuttuva jarruvoima, tai 
aiemmin B1 Jarrujen teho 
kohdassa tarkoitetusta jar-
ruvoima-arvosta saavute-
taan testauksessa alle 50 % 
suhteessa ajoneuvon mas-
saan. 

Hylätty    

Teho ei ole portaattomasti 
muuttuva. 

    

  
  

  
  

Varmistusvai-
jerin ja yli-
kuormitussuo-
jan olemassa-
olo. 
 
Katastrofijar-
run toiminta. 

Silmämääräisesti 
 
Paineilmaletkut irrot-
tamalla 

Vaijeri tai ylikuormitussuoja 
puuttuu. 

  
  

Hylätty / 

Korj.keh 
 

Jarrut eivät kytkeydy.  Hylätty 
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1.6 
  

Lukkiutuma-
ton jarrujär-
jestelmä 
  

Merkkivalojen perus-
teella, testerillä tai 
koeajossa. 
  

Merkkivalo ei toimi. 
 
Järjestelmä ei toimi (valo 
jää palamaan). 
 
Järjestelmä puuttuu. 
 
Pyörän nopeusanturi puut-
tuu tai on vahingoittunut. 
 
Johdotus vahingoittunut. 

Hylätty 
  

Hylätty 
  

  
  

  
  

Sähköohjattu-
jen jarrujen 
toiminnan il-
maisin 
  

Merkkivalojen perus-
teella tai testerillä 
  

Merkkivalo ei toimi. Hylätty Hylätty 

Järjestelmä ei toimi (valo 
jää palamaan). 
 
 
 

    

  
  
    

  
  

Ajovakauden 
hallintajärjes-
telmä ESC 
(jarrujärjestel-
män osana) 
  
  

Merkkivalojen perus-
teella tai testerillä 
  
  

Merkkivalo ei toimi. Hylätty Hylätty 

Järjestelmä ei toimi (valo 
jää palamaan). 

    

Pakollinen järjestelmä puut-
tuu. 

    

  
  
    

  
  

AEBS kehitty-
nyt hätäjarru-
järjestelmä 
  

Merkkivalojen perus-
teella tai testerillä 
  
  

Merkkivalo ei toimi. Hylätty Hylätty 

Järjestelmä ei toimi (valo 
jää palamaan). 

    

Pakollinen järjestelmä puut-
tuu. 

    

  

1.8 Jarruneste Silmämääräinen tar-
kastus. Tarvittaessa 
säiliön kansi voidaan 
avata. 

Jarruneste likaista tai saos-
tunutta. 

Hylätty/ 

Ajokielto 
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B2 Seisontajarru 1.4. Seisontajarru-

järjestelmän 
toiminta 

Dynamometrillä tai 
perävaunun seison-
tajarrun toiminnan 
testaus vetoautolla 
vetämällä ellei dyna-
mometritestaus ole 
mahdollista 

Vaadittua jarruvoimaa ei 
saavuteta. 

Hylätty Hylätty 

Perävaunun jarrut eivät pidä 
riittävästi (pyörät eivät luk-
kiudu vetoautolla vedettä-
essä seisontajarru kytket-
tynä). 

Suuri vierintävastus. 

Perävaunun venttiili ei 
toimi/jumissa (raskas ka-
lusto). 

  

  
  
  

Jarruvoiman 
määrittämi-
nen sallitulla 
käyttövoi-
malla (sallittu 
käyttövoima: 
käsikäyttö 
400N & jalka-
käyttö 500 N 
M1 ja N1, 
muut 600 N & 
700 N) 
  
 
 
 

Tarkastus dynamo-
metrillä, käytetään 
seisontajarrua lukkiu-
tumispisteeseen 
saakka, lukitussalpa 
alas painettuna 
  
  

  

Kokonaisjarruvoima alle 8 
% auton kokonaismassasta, 
ellei pyörät lukkiudu. 
 
Ajoneuvoyhdistelmällä veto-
auton jarruvoima alle 6 % 
yhdistelmän kokonaismas-
sasta. 
 

Ajokielto Ajokielto 

Kokonaisjarruvoima alle 
16% auton kokonaismas-
sasta, ellei pyörät lukkiudu. 

Hylätty 

  

Ajoneuvoyhdistelmällä veto-
auton jarruvoima alle 12 % 
yhdistelmän kokonaismas-
sasta. 
 

Jarruvoimien ero saman ak-
selin pyörillä yli 70% paineil-
majarruille yli 50% (Huom! 
jarruvoimien ei tarvitse 
nousta lukkiutumisrajalle sa-
manaikaisesti). 

  
 

  Merkkivalo Testin yhteydessä Ei toimi. Korjaus-
kehotus 

  

    Lukitussalpa Lukitaan seisonta-
jarru haluttuun asen-
toon. 

Ei toimi oikein. 
 
Lukitussalpa puuttuu. 

Hylätty Hylätty 

    Seisontajarru-
vivun liike-
matka 

Jarruvoimamittauk-
sen yhteydessä 

Liikematka yli 3/4 kokonais-
liikematkasta, jarruvoima 
saavutetaan. 

Korjaus-
kehotus 

  

    Jarruvaijerei-
den, vipujen 
ja tankojen lu-
kitukset, vau-
riot ja kulu-
mat. 

Silmämääräisesti Vaijeri/ vipu/ tanko irti/ 
poikki/ vaurioitunut. 

Hylätty Hylätty 
  
Hylätty/ 

Korj.keh 
Pettämisen vaara, liiallinen 
kuluma tai virheellinen 
asennus. 

Hylätty/ 

Korj.keh 

  Sähkötoimi-
nen seisonta-
jarru 

Merkkivalon perus-
teella ja valmistajan 
ohjeiden perusteella 
  

Merkkivalo ei toimi. 
 
Järjestelmä ei toimi. 

Hylätty  
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B3 Muu jarru 1.5. Hidastimen 

tai pakokaa-
sujarrun toi-
minta 

Jarrutuskokeella Teho ei ole portaattomasti 
muuttuva. 

Hylätty / 

Korj.keh 
  

Hidastinlaite ei toimi. 

    Sähköjarrun 
pistorasian 
huono kiinni-
tys ja vauriot 

Silmämääräisesti Kiinnitys puutteellinen tai 
pistorasia vaurioitunut. 

Korjaus-
kehotus 

  

    Sähköjarrun 
johtojen oiko-
sulkuvaara 
kiinnitys ja 
muut mahdol-
liset vauriot 

Silmämääräisesti Johdot huonosti kiinni tai si-
joitus altis oikosululle. 

Hylätty/ 

Korj.keh 

Hylätty/ 

Korj.keh 

 
    

C Valaisimet ja varusteet 
Tarkastuskohde Direk-

tiivin 

2014/45

/EU tar-

kastus-

kohde 

Tarkastet-

tava 

Tarkastusmenetelmä Havaittavat viat ja puut-

teellisuudet 
Vikojen arvostelu / 

toimenpide 

Mootto-

rikäyttöi-

nen ajo-

neuvo 

Perävaunu 

C1 Heijastimet 4.8. Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus 

Silmämääräisesti Puuttuvat kokonaan. Hylätty Hylätty 

Rikki tai haalistunut. Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Heijastin puuttuu.   

Virheellinen väri tai luku-

määrä. 

    

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus.     

Heijastin ei käyttötarkoituk-

seen hyväksyttyä tyyppiä.     

C1.1 Heijastavat 
merkinnät 

 4.8 Säännös-

tenmukai-

suus 

  Säännösten vastainen. 

 

 

Puuttuu. 

Korjaus-

kehotus 

 

Hylätty 

Korjauske-

hotus 

 

Hylätty 

C2 Takavalaisi-
met 

4. Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä 

Silmämääräisesti Valaisin puuttuu. Hylätty Hylätty 

Valaisimet eivät toimi.     

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Haalistuneet, valoteho riit-

tämätön. 

    

Virheellinen väri tai luku-

määrä. 

    

Puutteellinen kiinnitys.     

Toinen valaisin ei toimi tai 

vajaa toiminta (LED valai-

sin katsotaan toimimatto-

maksi jos ledeistä yli 1/3 

toimimattomia). 
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C3 Jarruvalaisi-
met 

4.3. Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä 

Silmämääräisesti 

Toteamalla syttymis-

hetki 

  

  

  

  

  

  

Valaisin puuttuu. Hylätty Hylätty 

Valaisimet eivät toimi.     

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Valonlähde viallinen (LED 

valaisin katsotaan toimi-

mattomaksi jos ledeistä yli 

1/3 toimimattomia). 

  

Haalistuneet, valoteho riit-

tämätön. 

    

Virheellinen väri tai luku-

määrä. 

    

Puutteellinen kiinnitys.     

Valaisimen vajaa toiminta.     

Syttymisviive.     

C3.1 Keskijarru-
valaisin 

  

  

  

  

  

  

4.3. 

  

  

  

  

  

  

Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä 

  

  

  

  

  

  

Silmämääräisesti 

  

  

  

  

  

  

Pakollinen valaisin puuttuu 

(1.10.2000, M1, 10.7.2011 

N1). 

                             

Hylätty                                                                                           

Keskijarruvalaisimen asen-

nus virheellinen. 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Keskijarruvalaisin ei toimi 

(LED valaisin katsotaan 

toimimattomaksi jos le-

deistä yli 1/3 toimimatto-

mia). 

    

Puutteellinen kiinnitys.     

Vajaa toiminta.     

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

    

Virheellinen väri tai luku-

määrä. 
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C4 Suuntavalai-
sin 

4.4. Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä. 

Sivusuunta-

valot M- ja 

N-luokat 

1.1.1985 al-

kaen, ellei 

omien valo-

jen näky-

vyyskulma 

riittävä 

Suuntava-

laisimien 

hätävilkku 

kytkennän 

toiminta. 

(M- ja N- 

luokat 

1.1.1989 al-

kaen)  

  

Silmämääräisesti Valaisimet samalle puolelle 

eivät toimi (LED valaisin 

katsotaan toimimattomaksi 

jos ledeistä yli 1/3 toimi-

mattomia). 

Hylätty Hylätty 

Pakollinen valaisin puuttuu.     

Haalistuneet, valoteho riit-

tämätön. 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Valonlähde viallinen (LED 

valaisin katsotaan vial-

liseksi jos ledeistä yli 1/3 

toimimattomia). 

  

Puutteellinen kiinnitys.     

Merkkivalo ei toimi.     

Suuntavalo ei pysy päällä.     

Vilkkumistaajuus muu kuin 

90±30 1/min. 

    

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

    

Virheellinen väri tai luku-

määrä. 

    

Hätävilkkukytkentä ei toimi.     

C5 Rekisterikil-
ven valaisin 

4.7. Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä 

 Silmämääräisesti Valaisin puuttuu. Hylätty Hylätty 

Ei toimi. Korjaus-

kehotus 

  

Korjauske-

hotus 

  
Väri virheellinen. 

Valoteho riittämätön.     

Puutteellinen kiinnitys.     

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

    

C6 Tunnusvalai-
simet 
-taksi, poliisi, eri-

koiskuljetus, veto-

auto ym. 

  

4. Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä 

Silmämääräisesti Säännösten vaatima tun-

nusvalaisin puuttuu, epä-

kunnossa. 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

Virheellinen väri tai luku-

määrä. 

C7 Etuvalaisimet 4. Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä. 

Silmämääräisesti Valaisin puuttuu. Hylätty Hylätty 

Valaisin ei toimi (LED va-

laisin katsotaan toimimatto-

maksi jos ledeistä yli 1/3 

toimimattomia). 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Haalistuneet, valoteho riit-

tämätön. 

    

Puutteellinen kiinnitys.     

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

    

Virheellinen väri tai luku-

määrä. 
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C8 Lähivalaisi-
met 

4.1. Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä 

Testerillä ja/tai silmä-

määräisesti 

Lähivalaisimet eivät toimi 

tai niiden valoteho on riittä-

mätön (LED valaisin katso-

taan toimimattomaksi jos 

ledeistä yli 1/3 toimimatto-

mia). 

Hylätty 

  

Lähivalaisin puuttuu.   

Lähivalaisin ja saman puo-

len etuvalaisin eivät toimi. 
 

Toinen lähivalaisin ei toimi 

(LED valaisin katsotaan 

toimimattomaksi jos le-

deistä yli 1/3 toimimatto-

mia). 

Korjaus-

kehotus 

Valokuvio epäselvä tai vir-

heellinen. 
  

Umpio löysä tai irti.   

Suuntaus virheellinen.   

Valot eri väriset.   

Heijastinpinta tai lasi vialli-

nen. 
  

Valaisimen valoteho riittä-

mätön. 
  

Kosteutta umpion sisällä  

Lähivalaisimien kahdennus 

jos ei ole vuosimallin pe-

rusteella sallittua. 

  

Valonlähteen teho virheelli-

nen. 
  

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

  

Virheellinen väri tai luku-

määrä. 
  

C8.1 Lähivalojen 
korkeudensäätö-
laite 

  Olemassa-

olo, toiminta 

Huom! Jou-

situsra-

kenne voi 

vapauttaa 

asennuspa-

kosta. 

 

Pakollinen 

M- ja N-luo-

kat alk. 

käyt.ot. 

1.7.1995 

  

  

  

  

Kokeilemalla Pakollinen järjestelmä tai 

sen osa puuttuu. 

 

Pakollinen järjestelmä tai 

sen osa ei toimi ja perus-

säätö virheellinen. 

 

Automatiikka ei toimi (kaa-

supurkausvalot ja muilla 

tekniikoilla toteutetut valai-

simet (esimerkiksi LED) joi-

den teho on yli 2000 lume-

nia 1.10.2000 jälkeen). 

Hylätty 

  

                                                                                                                                                                                                                      

 

  

  

  

Pakollinen järjestelmä tai 

sen osa ei toimi ja perus-

säätö kunnossa. 

 

Vapaaehtoinen järjestelmä 

ei toimi ja perussäätö vir-

heellinen. 

 

Korjaus-

kehotus 
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C8.2 Pesulaite 
(kaasupurkaus-
valo ja muilla tek-
niikoilla toteutetut 
valaisimet (esi-
merkiksi LED) joi-
den teho on yli 
2000 lumenia) 

  Olemassa-

olo, toiminta 

Kokeilemalla Puuttuu. Hylätty 

  

Ei toimi. Korjaus-

kehotus 

C9 Kaukovalaisi-
met 

4.1. Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä 

Testerillä ja silmämää-

räisesti 

Valaisimet puuttuvat. Hylätty 

  

Valaisimet eivät toimi.  

Valaisin ei toimi (LED va-

laisin katsotaan toimimatto-

maksi jos ledeistä yli 1/3 

toimimattomia). 

Korjaus-

kehotus 

Kiinnitys puutteellinen.   

Kaukovalojen merkkivalo ei 

toimi. 

 

 

Suuntaus virheellinen.   

Referenssiluku (vertai-

luarvo) ylittyy. 

  

Valoteho riittämätön.   

Valot eri väriset.   

Heijastinpinta tai lasi vialli-

nen. 

  

Valonlähteen teho virheelli-

nen. 

  

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

  

Virheellinen väri tai luku-

määrä. 

  

C9.1 Lisäkauko-
valaisimet 

  Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä 

Testerillä ja/tai silmä-

määräisesti 

Ei toimi (LED valaisin kat-

sotaan toimimattomaksi jos 

ledeistä yli 1/3 toimimatto-

mia). 

Korjaus-

kehotus 

  

Valaisimen kiinnitys löysä 

tai irti. 

Suuntaus virheellinen. 

Valot eri väriset. 

Heijastinpinta tai lasi vialli-

nen. 

Valonlähteen teho virheelli-

nen. 

Referenssiluku ylittyy 

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

Virheellinen väri tai luku-

määrä. 
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C10 Muut valaisi-
met 

 
C10.1 Peruutus-

valaisimet 

 

C10.2 Takasumu-

valaisin 

 

C10.3 Etusumu-

valaisin 

 

C10.4 Varoi-

tus/hälytysvalaisin 

 

C10.5 Äärivalaisin 

 

C10.6 Sivuvalai-

sin 

 

C10.7 Työvalaisin 

 

C10.8 Aurausva-

laisimet 

 

C10.9 Huomiova-

laisimet 

 

C10.10 Valai-

simien toiminnan 

ilmaisimet 

 

C10.11 Kulmava-

laisin (cornering 

lamp) 

 

C10.12 Ulko-

valaisin (exterior 

courtesy lamp) 

 

C10.13 apuvalai-

sin (manoeuvring 

lamp) 

                                                               

Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä 

                                                                                   

Testerillä ja/tai silmä-

määräisesti 

                                                                                           

Pakollinen valaisin puuttuu. 

                                               

Hylätty 

                                             

Hylätty 

Valaisin ei toimi (LED va-

laisin katsotaan toimimatto-

maksi jos ledeistä yli 1/3 

toimimattomia). 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Toiminnan ilmaisin ei toimi.     

Peruutusvalaisimen puut-

teellinen kiinnitys. 

  

Vetoauton ja perävaunun 

väliset sähkökytkennät (toi-

mintahäiriöt perävaunun 

valoissa). 

    

Valaisin ei ole käyttötarkoi-

tukseen hyväksyttyä tyyp-

piä. 

    

Sumuvalojen suuntaus 

liian ylös. 

 

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

 

Virheellinen väri tai luku-

määrä. 

 

Ajoneuvossa ylimääräisiä, 

ei-pakollisia ja ei-sallittuja 

valaisimia. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

C11 Varoituskol-
mio  

Varoituskolmion 

oltava E- hyväk-

sytty. 

  

Perävaunua, 

jonka kokonais-

massa on yli 500 

kg, varten on ol-

tava myös varoi-

tuskolmio (pois lu-

kien kokonais-

massaltaan enin-

tään 750kg O1-

luokan perävaunu 

tai muu hinattava 

laite) 

7.4. Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus 

Silmämääräisesti Puuttuu. Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 
Vaurioitunut tai väärää 

tyyppiä. 
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C12 Turvavyöt ja 
niiden kiristimet 

7.1. Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta 

sekä kiristi-

men toimin-

taedellytyk-

set ja kyt-

kentä 

Kokeilemalla, merkki-

valon toiminnan perus-

teella, silmämääräi-

sesti, asiapapereista. 

Kelan lukitus ei toimi. Hylätty   

Lukitus ei toimi. 

Puuttuu. 

Kiristin lauennut. 

Vyö vaurioitunut. 

Asennus säännösten vas-

tainen. 

Ei hyväksyttävää tyyppiä. 

Kelauslaite ei toimi. 

Merkkivalon perusteella 

järjestelmä ei ole toiminta-

kuntoinen. 

C12.1 Turvavyön 
kiinnityspisteet 

7.1. Kunto ja 

säännösten-

mukaisuus 

Silmämääräisesti, ko-

keilemalla tai asiapa-

pereista. 

Säännöstenvastainen ra-

kenne, toiminta tai sijoitus. 

Hylätty   

Selvitys säännöstenmukai-

suudesta puuttuu tai puut-

teellinen. 

Vaurioitunut. 

C12.2 Pyörätuolin 
kiinnityspisteet ja  
-vyöt 

9.11.2 Olemassa-

olo ja kunto 

Silmämääräinen tar-

kastus ja toiminnan ko-

keilu, 

Puutteellinen toiminta  

Vaurioitunut 

Hylätty   

C12.3 Turvatyynyt 7.1. Olemassa-

olo ja toi-

mintaedelly-

tykset 

Merkkivalon toiminnan 

perusteella, silmämää-

räisesti, asiapapereista 

Merkkivalon perusteella 

järjestelmä ei ole toiminta-

kuntoinen. 

Hylätty   

Merkkivalaisin ei toimi. 

Poistettu. 

Vaurioitunut. 

Todistus puuttuu tai puut-

teellinen. 

C12.4 Turvajär-

jestelmät 

(Esim.LDWS kais-

tavahtijärjestelmä, 

vaihtamisopastin) 

  

  

  

  

  

7.1. 

  

Olemassa-

olo ja toi-

mintaedelly-

tykset 

  

Merkkivalon toiminnan 

perusteella, silmämää-

räisesti, asiapapereista 

  

Merkkivalon perusteella 

järjestelmä ei ole toiminta-

kuntoinen. 

Hylätty   

Merkkivalaisin ei toimi. 

Vaurioitunut. 

Todistus puuttuu tai puut-

teellinen. 

Pakollinen järjestelmä 

puuttuu. 
  

Vaihtamisopastin ei toimi. 
Korjaus-

kehotus   
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C13 Ajopiirturi 7.9. Olemassa-

olo, toi-

minta, sine-

töinti ja 

säännösten-

mukaisuus 

Silmämääräisesti ja to-

distuksesta 

Ei toimi, puuttuu tai sään-

nöstenvastainen. 

 

Kalibrointiaikaväli ylittynyt. 

 

Väärän tyyppinen (Analogi-

nen/Digipiirturi). 

 

Sinetöinti puuttuu. 

 

Renkaat eivät vastaa asen-

nuskilpeä. 

 

Laitetta käsitelty vilpilli-

sesti. 

 

Asennuskilpi puuttuu tai ei 

luettavissa. 

Hylätty   

C13.1 Nopeusmit-
tari 

7.8. Olemassa-

olo ja toi-

minta 

Koeajon aikana Ei toimi tai puuttuu. Hylätty   

Valaistus ei toimi. Korjaus-

kehotus   

Valaistus puutteellinen. 
 

  

C13.2 Nopeuden-
rajoitin 

7.10. Olemassa-

olo 

Silmämääräisesti ja 

testerillä tai todistuk-

sesta. 

Ei toimi, puuttuu tai asetus-

arvo ei säännöstenmukai-

nen. 

 

Vetävän akselin renkaat ei-

vät vastaa nopeudenrajoit-

timen toiminnan tarkastuk-

sesta annettuun todistuk-

seen tai rekisteriin merkit-

tyjä. 

 

Asetuskilpi tai -tarra puut-

tuu. 

Hylätty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korjaus-

kehotus  

  

C14 Muu laite ja 
varuste 

  Muun lait-

teen tai va-

rusteen 

kunto ja 

kiinnitys 

Silmämääräisesti Kiinnitys puutteellinen. Korj.keh 

/ Hylätty 

Korj.keh / 

Hylätty 
Vaarantaa liikenneturvalli-

suutta. 

Aiheuttaa tarpeetonta ym-

päristöhaittaa. 

Säännösten vastainen. 

C14.1 Taksamit-
tari 

  Olemassa-

olon, asen-

nustodistuk-

sen sekä si-

netöinnin tai 

taksamitta-

rin asennus- 

tai tarkas-

tustodistuk-

sen tarkas-

tus ja ren-

gaskoon oi-

keellisuu-

den tarkas-

tus 

Silmämääräisesti Mittari tai erivapaus puut-

tuu (sovelletaan 

30.6.2018 saakka).  

Hylätty 

  

Sinetöinti tai asetuskuitti 

puuttuu. 

Todistus puuttuu tai puut-

teellinen. 

Renkaan norminmukainen 

vierintäkehä pienempi kuin 

asennus- tai tarkastusto-

distukseen merkityn ren-

kaan. 

  

Asennettu muuhun kuin 

taksiliikennelain (217/2007) 

mukaiseen ajoneuvoon 

(taksi), (sovelletaan 

30.6.2018 saakka). 
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C14.2 Akun kiinni-
tys ja sähköjärjes-
telmä 

4.13. Kiinnitys, 

suojaus ja 

säännösten-

mukaisuus 

Silmämääräisesti ja 

kokeilemalla. 

  
Tarvittaessa asiapape-

reista  

  

Vaurioitunut tai irti. Korj.keh

/ Hylätty 

Korj.keh / 

Hylätty 

4.11. 

  

  

Puutteellinen. 

Säännösten vastainen. 

Todistus puuttuu tai puut-

teellinen 

C14.3 Tulensam-
mutin (linja-au-
tossa, VAK/ADR-
ajoneuvo) 

7.2. Olemassa-

olo, tarkas-

tusmerkin-

nät, kunto ja 

säännösten-

mukaisuus. 

 

Silmämääräisesti Puuttuu tai puutteellinen. Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Tarkastus ei voimassa. 

Ajoneuvoon tai käyttöön 

soveltumaton sammutin. 

  

Sijoitus ja 

kiinnitys 
 Puutteellinen. 

Opastemer-

kintä 

 

 
Virheellinen. 

C14.4 Ensiapu-
pakkaus (linja-au-
tossa) 

7.5. Ensiapu-

pakkauksen 

kunto ja si-

netöinti 

Silmämääräisesti Säännöstenvastainen. 

 

Sinetöinti puuttuu. 

Korjaus-

kehotus 

  Lukumäärä 
 

Virheellinen. 

Opastemer-

kintä 

  

 
Puutteellinen tai puuttuu. 

C14.5 Nopeuskilpi   Olemassa-

olo, sään-

nöstenmu-

kaisuus ja 

sijoitus 

Silmämääräisesti Puuttuu. 

 

Korjaus-

kehotus 
 

Sijoitus virheellinen. 

 

 
 

Virheellinen. 

 

 
 

Säännöstenvastainen.   

  



 
Määräys 

32 (49) 

TRAFICOM/540030/03.04.03.00/2019 

 
C15 Ympäristö-
haitat, pakokaa-
supäästöt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitataan ot-

tomootto-

rista CO-, 

HC-, O2-, 

CO2- ja 

lambda-ar-

vot sekä 

dieselmoot-

torista k-

arvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakokaasuanalysaat-

torilla ottomoottoreille 

tai todistuksista. (katso 

kohta C15 OBD ja 

kohta 3.4 Pakokaasu-

päästöjen tarkastami-

nen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO-pitoisuus yli 6%. 

 

1.1.1978 − 30.9.1986 

ajalle: 

Ajokielto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO>4.5% tai HC>1000 

ppm 

Hylätty  

1.10.1986−   

CO>3.5% tai HC>600 ppm   

Vähäpäästöinen- tai kolmi-

toimikatalysaattori-merkin-

nällä varustettu auto. 

  

Joutokäynnin CO>0.5% tai 

HC>100 ppm. 

  

Kierroksilla mitatun (väh. 

2000 rpm) käynnin CO>0.3 

tai HC>100 ppm tai 

lambda-arvo ei välillä 

0,97− 1,03. 

  

M1-luokan ajoneuvojen, joi-

den kokonaismassa on 

enintään 2500 kg ja N1 –

luokan ajoneuvojen, joiden 

vertailumassa on enintään 

1305 kg ja käyttöönotto 

1.1.2001 tai sen jälkeen 

(kuitenkin nestekaasulla ja 

maakaasulla toimivat ajo-

neuvot, joiden käyttöönotto 

1.1.2004 tai sen jälkeen) ja 

käyttöönotosta on katsas-

tushetkellä kulunut yli 10 

vuotta. 

 

M1-luokan ajoneuvot joi-

den massa on enintään 

2500kg ja käyttöönotto 

1.1.2001 tai sen jälkeen 

M1-luokan ajoneuvojen, 

joiden kokonaismassa on 

yli 2500 kg ja muiden kuin 

kohdassa tarkoitettujen 

N1-luokan ajoneuvojen, joi-

den vertailumassa on enin-

tään 1305 kg ja käyttöön-

otto 1.1.2002 tai sen jäl-

keen (kuitenkin nestekaa-

sulla ja maakaasulla toimi-

vat ajoneuvot, joiden käyt-

töönotto 1.1.2007 tai sen 

jälkeen) ja käyttöönotosta 

on katsastushetkellä kulu-

nut yli 10 vuotta.  

(katso kohta 3.4.1): 

  

OBD:n toiminnan tarkastus 

(ks. kohta C15.1 ja 3.4) 
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Kierroksilla mitatun (väh. 

2000 rpm) käynnin CO>0.2 

tai HC>100 ppm tai 

lambda-arvo ei välillä 

0,97−1,03. 

  

Jäännöshappipitoisuus yli 

5 %, jos järjestelmässä ei 

ole ilmapumppua. 

  

Joutokäynti ylittää 1000 

1/min tai tätä korkeamman 

valmistajan ilmoittaman ar-

von. 

  

    
 

Savutusmittarilla die-

selmoottoreille tai to-

distuksista. (katso 

kohta C15 OBD ja 3.4 

Pakokaasupäästöjen 

tarkastaminen) 

 

 

 

Jos k-arvo yli 4.0. Ajokielto 

  

K-arvo ahtamattomilla yli 

2.5 tai ahdetuilla yli 3.0. 

(käyttöönotto 1.1.1980 tai 

myöh). 

 

Autolla, joka on otettu käyt-

töön ennen vuotta 1989 ja 

jota ei ole tyyppihyväksytty 

direktiivin 72/306/ETY tai 

E-säännön n:o 24 mukaan, 

päästöarvo yli 7.0 Bosch-

yksikköä. 

 Hylätty 

K-arvo yli 1,5 (raskaat euro 

4- ja -5 moottorit ja kevyet 

euro 4-moottorit sekä 

01.07.2008 jälkeen käyt-

töön otetut ks. as. 

2003/987). 

  

K-Arvo yli 0,7 (asetuksen 

(EY) N:o 715/2007  liit-

teessä  I olevan taulukon 2 

(Euro 6 -päästörajat) mu-

kaisesti. Tyyppihyväksytty 

asetuksen (EY)  N:o 

595/2009  (Euro VI) mukai-

sesti.) 

  

Automallikohtainen yleistä 

raja-arvoa suurempi raja-

arvo ylittyy. 

  

C15.1 OBD järjes-
telmä 

  Pakollisen 

järjestelmän 

olemassa-

olo ja toi-

minta 

Merkkivalosta ja teste-

rillä tai todistuksista. 

(katso kohta 3.4 Pako-

kaasupäästöjen tar-

kastaminen) 

Puuttuu. 

Ilmoittaa vian. 

Merkkivalo ei toimi. 

Järjestelmä ei toimi. 

Osatestejä suorittamatta ja 

lambda-säätö ei toimi. 

Hylätty 

  

C15.2 Moottori ja 
apulaitteet 

  Rekisteritie-

tojen mukai-

suus. Moot-

torin kiinni-

tys. 

Polttoai-

neen syöttö, 

kaasun-

vaihto- ja 

Silmämääräisesti, tes-

tilaittein ja asiapape-

reista 

Säännösten vastainen. 

 

Järjestelmästä puuttuu 

komponentti. 

 

Jatkuva runsas savutus. 

Hylätty 

  

  

  

  

 

Kiinnitys puutteellinen. Korj.keh. / 

Hylätty 
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pakokaasu-

jen puhdis-

tusjärjestel-

män kom-

ponenttien 

olemassa-

olo. 

Moottorista 

aiheutuvat 

ympäristö-

haitat. 

 

 

 

 

 

 

 

C15.3 Melu   Säännös-

tenmukai-

suus 

Kuuntelemalla, tarvitta-

essa mittarilla tai asia-

papereista 

Silmämääräisesti 

  

Liian voimakas äänitaso. Korj.keh. / 

Hylätty 

  

Todistus puuttuu tai puut-

teellinen. 

Säännösten mukaisen me-

lutason saavuttamiseksi 

asennettu varuste poistettu 

tai muutettu. 

C15.4 Öljy- ja 
nestevuodot 

  Tarkaste-

taan vuoto-

kohdat 

Silmämääräisesti Nestevuoto, ympäristö-

haitta. 

Korj.keh./ 

Hylätty 

Korj.keh./ 

Hylätty 

Nestevuoto, palovaara. 

C15.5 Radiohäi-
riöt ja sähkömag-
neettinen yhteen-
sopivuus 

  Säännös-

tenmukai-

suus 

Asiapapereista Todistus puuttuu tai puut-

teellinen. 

Hylätty/ 

Korj.keh 
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D Alusta ja ohjaus 

Tarkastuskohde 

Direk-

tiivin 

2014/45

/EU tar-

kastus-

kohde 

Tarkastet-

tava 
Tarkastusmenetelmä 

Havaittavat viat ja puut-

teellisuudet 

Vikojen arvostelu / 

toimenpide 

Mootto-

rikäyttöi-

nen ajo-

neuvo 

Perävaunu 

D1 Taka-akse-
listo 

  

  

  

  

  

  

5.1. Akseliston 

kiinnitys, 

ruostevau-

riot, kallis-

tuksenva-

kaajan kiin-

nitys, mah-

dolliset vä-

lykset, tuki-

tankojen 

kiinnitykset 

ja takanapo-

jen laakeri-

välykset, 

vauriot, ra-

kennemuu-

tokset 

Silmämääräisesti, vä-

lystentarkastuslait-

teella, käsivaraisesti, 

kankea apuna käyt-

täen. Tarvittaessa ak-

selisto kevennettynä 

 

Pyöränlaakerien tar-

kastuksessa pyöräyte-

tään renkaasta sa-

malla jousesta tunnus-

tellen (M1, N1, O2 –luo-

kan ajoneuvot)  

  

Perävaunu testataan 

myös vetoautolla vetä-

mällä 

  

  

  

Akseliston tai akselipalkis-

ton kiinnitys löysä, vaurioi-

tunut tai osittain irronnut tu-

entakohdistaan. 

 

Asento virheellinen tai vau-

rioitunut. 

 

Ruostunut tai rikkoutunut 

akseli, tukivarsi, niiden kiin-

nityskohta akselistossa tai 

jousen tuentakohta. 

 

Hylätty/ 

Ajokielto 

  

  

  

  

  

Hylätty/ 

Ajokielto 

 

Tukitankojen laakeroin-

nissa kulumisesta johtuva 

välys. 

Taka-akselin laakerointi ju-

missa. 

Pyöränlaakeri vaurioitunut. 

Rakenteeseen kuuluva kal-

listuksenvakaaja puuttuu. 

Pyöränlaakerissa liikaa vä-

lystä. 

Pyöränlaakeri liian tiukka. 

Kallistuksenvakaajan kiin-

nitys viallinen tai välykselli-

nen. 

 

Nivelen suojakumi vaurioi-

tunut tai nivelen kiinnityk-

sen varmistus puutteellinen 

Korj.keh

. / Hylätty 

  

 

 

Korj.keh./ 

Hylätty 

  

  



 
Määräys 

36 (49) 

TRAFICOM/540030/03.04.03.00/2019 

 
D2 Pakoputkisto 

  

  

  

  

  

  

  

6.1.2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Kiinnitys, tii-

viys, sijoi-

tus, suun-

taus, ää-

nenvaimen-

nuskyky ja 

säännösten-

mukaisuus. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Silmämääräisesti. 

  

Kuuntelemalla ääntä 

sekä pakokaasumit-

tauksen perusteella. 

  

Äänenvaimennusky-

vyn arviointi, katso 

kohdasta C15.2 melu 

  

  

  

  

Vaadittava katalysaattori 

puuttuu. 

 

Äänenvaimennin tai kataly-

saattori säännöstenvastai-

nen. 

Hylätty   

Selkeä vuoto putkistossa.     

päästömittausta ei voida 

luotettavasti suorittaa. 

    

Pakoputkiston kiinnitys 

puutteellinen (irtoamis-

vaara). 

 

    

Pakoputkiston kiinnitys 

puutteellinen. 

Korj.keh

./ Hylätty 

  

Sijoitus vaarallisen lähellä 

polttoainesäiliötä tai -put-

kea (suojaamattomana). 

    

Päätyy korirakenteen alle 

siten, että palovaara ilmei-

nen. 

    

Vähäinen vuoto (happipi-

toisuus alle 5 %). 

Korjaus-

kehotus 

  

Pakoputki suunnattu vää-

rin. 
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D3 Jousitus 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Joustovara, 

jousten 

kunto ja sa-

man jousi-

tuksen sym-

metrisyys 

 

Lehtijousen 

helojen, U-

pulttien, tu-

ennan liuku-

pintojen ja 

riipukkeiden 

kunto.  

 

Ilmajousi-

palkeiden 

kunto, sym-

metrisyys ja 

tuentakoh-

tien kunto. 

 

Rajoitinku-

mit. 

Keskitapin 

kunto.  

 

Rakenne-

muutokset. 

  

  

  

Silmämääräisesti ja 

käsin jousta tunnuste-

lemalla tai kangella tai-

vuttamalla tai koetta-

malla.  

 

Välystentarkastuslait-

teella.  

 

Tarvittaessa akselisto 

kevennettynä 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

Jousen päälehti katkennut. Ajokielto Ajokielto 

Jousen riipuke vaurioitunut 

tai välyksellinen. 

Ajo-

kielto/  

Hylätty 

Ajokielto/ 

Hylätty 

Kierre-, vääntöjousi tai jou-

senlehti poikki. 

Hylätty Hylätty 

Jousen kiinnitys puutteelli-

nen. 

  

Jousen asento virheellinen.     

Lehtijousen päiden helat 

löysät. 

    

Jousi rakenteeseen sopi-

maton. 

  
  

Joustovara riittämätön.     

Maavara riittämätön.   

Ilmapalje vaurioitunut.     

Keskitappi katkennut.     

Ilmajousituksen vuoto tai 

virheellinen toiminta. 
  

Tasonsäätöventtiili ei toimi     

Jousituksen laakerointi vä-

lyksellinen. 
    

Jousenlehti kulunut yli 1/3 

alkuperäisestä vahvuu-

desta. 

    

Rakenne säännösten vas-

tainen. 
    

Muutoskatsastuksen vaa-

tiva muutos. 

 

  

Lehtien siteitä puuttuu. 

 

Rajoitinkumi puuttuu. 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

D4 Heilahduk-
senvaimennus 
  

  

  

  

  

  

  

  

5.3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Vaimenti-

mien kiinni-

tys, vuodot, 

vaimennus-

kyky 

  

  

  

  

  

  

  

  

Vaimennintesterillä ja/ 

tai käsin autoa heilut-

tamalla 

 

Silmämääräisesti 

 

Kokeilemalla 

 

Koeajon aikana 

 

Välystentarkastuslait-

teella 

  

  

  

  

Vaimennusteho riittämä-

tön. 

Hylätty Hylätty 

Rakenteeseen sopimaton.     

Saman akselin toinen vai-

mennin huomattavasti hei-

kompi kuin toinen. 

 

    

Pyörän tuentana toimivan 

vaimentimen kuluneisuu-

desta johtuva välys. 

    

Vaimennin juuttunut.     

Vaimennin vaurioitunut tai 

puuttuu. 

    

Rakenne säännösten vas-

tainen. 

    

Kiinnitys viallinen.  Hylätty/ 

Korj.keh.  

Hylätty/ 

Korj.keh.  

Vaimennin vuotaa.     
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D5 Alusta 

  

  

  

  

  

6. Akselistojen 

kiinnityskoh-

tien, run-

gon, lattian 

ja pohjale-

vyraken-

teen, alus-

tan kanta-

vien raken-

teiden, korin 

ja (apu)run-

gon kiinni-

tyspistei-

den, apu-

rungonkun-

non, pyörä-

tilan raken-

teiden 

kunto. 

Silmämääräisesti sekä 

rengasrautaa tai ruos-

tehakkua apuna käyt-

täen. Rengasraudalla 

koputellaan alusta sys-

temaattisesti ja äänen 

ja kimmoisuuden pe-

rusteella painellaan 

epäilyttäviä kohteita. 

Tarvittaessa mittaa-

malla tai erillisellä mit-

taustodistuksella.  

  

  

  

  

  

Mittaustodistus puuttuu tai 

puutteellinen. 

Hylätty Hylätty 

Itsekantava kori: 

Akseliston kiinnityskoh-

teissa ruostevaurioita. 

 

Apurunkojen kiinnityskoh-

teissa ruostevaurioita. 

 

Ruostevaurioita tai muo-

donmuutoksia jotka hei-

kentävät alkuperäistä lu-

juutta. 

Hylätty/ 

Ajokielto 

  

  

Helmakoteloissa laajempia 

ruostevaurioita tai joustin-

tukien koteloissa ruoste-

vaurioita. 

Hylätty 

Pienialainen yksittäinen 

ruostevaurio. 

Korjaus-

kehotus 

        

Erillisrungollinen: 

Rungossa ruostevaurioita. 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Korin kiinnityskohdissa 

ruostevaurioita. 

  

Ruostevaurioita tai muo-

donmuutoksia jotka hei-

kentävät alkuperäistä lu-

juutta. 

Hylätty Hylätty 

Rungossa murtumia.   

Poikittaispalkkeja puuttuu 

tai kiinnitys puutteellinen. 

  

Helmakoteloissa laajempia 

ruostevaurioita. 

    

Pienialainen yksittäinen 

ruostevaurio. 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

        

Pohjalevyrakenne: 

Pohjalevyssä ruostevauri-

oita. 

Hylätty/ 

Ajokielto 

  

Korin kiinnityskohdissa 

ruostevaurioita. 

Hylätty 

Ruostevaurioita tai muo-

donmuutoksia jotka hei-

kentävät alkuperäistä lu-

juutta. 

  

Pienialainen yksittäinen 

ruostevaurio. 

Korjaus-

kehotus 

        

Apurungot: 

Ruostevaurioita tai muo-

donmuutoksia, jotka hei-

kentävät alkuperäistä lu-

juutta. 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Vaurioitunut, kiinnitys puut-

teellinen. 
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D5.1 Polttoai-
nesäiliö ja-putket  
(Myös 

LPG/CNG/LNGja 

vetyjärjestelmä) 

  

6.1.3. Kunto, kiin-

nitys, tila-

vuus ja muu 

säännösten-

mukaisuus.  

 

Silmämääräisesti   

 

Mittaamalla ja laske-

malla 

 

Vuodonilmaisimella 

(LPG/CNG/LNG) 

 

Kokeilemalla 

Sijoitus tai rakenne palo-

vaarallinen. 

Hylätty  

Säädöstenvastainen. 

Vuotaa. 

Vaurioitunut. 

Täyttöaukon kansi puuttuu 

tai ei toimi (LPG/CNG/LNG 

ja vetyjärjestelmä). 

Hylätty/ 

Korj.keh. 

 

 

Kiinnitys puutteellinen.  Korj.keh

./ hylätty 

 

D6 Renkaat ja 
vanteet 
  

  

  

  

  

5.2. 

  

  

  

  

  

Kulutuspin-

nan riittä-

vyys, ku-

dosraken-

teen eheys, 

kantavuus, 

renkaan 

merkinnät ja 

muu sään-

nöstenmu-

kaisuus. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Silmämääräisesti ja 

tarvittaessa urasyvyy-

det mittaamalla. Lisä-

tietoja STRO-normista. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kulutuspinta alle 1,6 mm. Ajokielto Ajokielto 

Talvirenkaat, joiden kulu-

tuspinta alle 3.0 mm (joulu-

, tammi-, ja helmikuussa 

ajoneuvoissa, joissa talvi-

rengaspakko). 

Hylätty Hylätty 

Talvirenkaat, joiden kulu-

tuspinta alle 5.0 mm vetä-

villä ei ohjaavilla akseleilla 

(joulu-, tammi-, ja helmi-

kuussa raskaan kaluston 

ajoneuvoissa, joissa talvi-

rengaspakko). 

    

Rengas säännöstenvastai-

nen. 

    

Renkaan kantavuus ei riitä.     

Kudosvaurio tai ilmeinen 

rikkoutumisvaara. 

    

Nastoitus säännösten vas-

tainen. 

    

Nastaero liian suuri.     

Sekarengastus tai ajoneu-

vossa nastoitettuja ja nas-

toittamattomia renkaita. 

  

Ominaisuuksiltaan erilaiset 

renkaat samalla akselilla. 

 

  

Selvästi liian alhainen ren-

gaspaine. 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Virheellinen pyörimis-

suunta. 
    

Tasapainotus puutteelli-

nen/virheellinen. 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

Vanteet ja 

kiinnitys na-

paan. 

Vanteen 

kunto. 

Muu sään-

nösten mu-

kaisuus 

  

  

Silmämääräisesti ja ra-

vistamalla. 

  

  

  

Vanteessa murtuma. Hylätty/ 

Ajokielto 

Hylätty/ 

Ajokielto 

 

Vanne vääntynyt. Hylätty/ 

Korj.keh  

  

  

  

Hylätty/ 

Korj.keh  

  

  

  

Kiinnitys napaan puutteelli-

nen tai sopimaton. 

Säännösten vastainen. 

Vanteen rakennetta muu-

tettu. 

    Renkaan ja 

vanteen yh-

teensopi-

vuus. 

Silmämääräisesti ja 

tarvittaessa STRO-

normiin vertaamalla. 

Yhteensopimattomat. Hylätty Hylätty 
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D7 Roiskeenes-
tojärjestelmät 

  

  

  

  

  

  

  

  

Suojien ja 

läppien suo-

jaavat omi-

naisuudet, 

kiinnitys ja 

olemassa-

olo. 

  

  

  

  

Silmämääräisesti ja 

tarvittaessa mittaa-

malla. 

  

  

  

  

Roiskesuojat puuttuvat. Hylätty Hylätty 

Kiinnitys puutteellinen. Korj.keh

./ Hylätty 

  

  

 

 

Korj.keh./ 

Hylätty 

  

  

Roiskesuojissa repeämiä, 

reikiä tai teräviä reunoja. 

Roiskesuojat liian kapeat. 

Roiskeläpät puuttuvat (ei 

M1, N1, N2 (alle 7,5t), O1, 

O2 eikä G-luokka). 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Roiskeenestolaite puuttuu 

tai on vaurioitunut (jos pa-

kollinen varuste). 

  

D8 Etuakselisto 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etupyörien 

tuentapistei-

den, akse-

listopalkis-

ton, tukivar-

sien, tuki-

rankojen, ni-

velien, laa-

kerointien, 

olka-akse-

lien, olka-

tappien ja 

kallistuksen-

vakaajan 

kiinnitys ja 

kunto sekä 

rakenne-

muutokset. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silmämääräisesti, ra-

vistinlaitteella ja käsin 

ravistamalla sekä pih-

tejä ja/tai tarkoituksen 

mukaisia apuvälineitä 

käyttäen. 

 

Myös etuakseli keven-

nettynä. 

 

Pyöränlaakerien tar-

kastuksessa pyöräyte-

tään renkaasta sa-

malla jousesta tunnus-

tellen (kevyt kalusto) 

 

Pyöriä käsin tai vään-

töraudalla kääntä-

mällä. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pallonivelessä  kulumi-

sesta johtuva välys 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Pallonivelen kiinnitys: irti, 

puutteellinen tai vaurioitu-

nut. 

    

Tukivarren kiinnityksen 

vauriot. 

    

Olkatapin kulumisesta joh-

tuva välys. 

    

Tukivarsien ja reaktiotan-

kojen laakerointien kulumi-

sesta johtuvat välykset. 

    

Tukivarsien ruostevauriot.     

Tukivarsien muodonmuu-

tokset. 

    

Akseliston tai akselipalkis-

ton kiinnitys löysä, vaurioi-

tunut tai osittain irronnut tu-

entakohdastaan. 

    

Akselipalkiston ruostevau-

riot. 

    

Rakenteeseen kuuluva kal-

listuksenvakaaja puuttuu. 

    

Pyöränlaakereissa liikaa 

välystä. 

    

Pyöränlaakeri liian tiukka.   

Pyöränlaakeri vaurioitunut. 

 

  

Epäasialliset korjaukset. Hylätty/ 

Korj.keh  

Hylätty/ 

Korj.keh 

Kallistuksenvakaajan kiin-

nitys viallinen tai välykselli-

nen. 

 

Korj.keh

./ Hylätty 

Korj.keh./ 

Hylätty 

Pallonivelen suojakumi 

rikki. 

    

Pallonivelen kiinnityksen 

varmistus puuttuu esim. lu-

kitussokka, (lukkomutteri 

korvattu tavallisella mutte-

rilla jne.) 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 
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  Pyörien ja 

akselin 

asentokul-

mat. 

Silmämääräisesti, tai 

tarvittaessa mittausto-

distuksella. 

Akselisto siirtynyt silmin-

nähtävästi paikaltaan. 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Hylätty/ 

Ajokielto 

D9 Ohjauslait-
teisto 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tarkaste-

taan ohjaus-

laitteiston 

osien toi-

minta, kunto 

ja kiinnitys. 

Pyörien va-

paa käänty-

minen. 

Ohjauste-

hostimen 

toiminta. 

  
Ohjautuvan 

akselin luki-

tuksen tilaa 

osoittavan 

merkkivalon 

toiminta. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Silmämääräisesti, ra-

vistinlaitteella ja käsin 

ravistamalla sekä pih-

tejä ja/tai tarkoituksen 

mukaisia apulaitteita 

apuna käyttäen etuak-

seli kevennettynä, pyö-

riä käsin kääntämällä. 

Tarvittaessa ohjaus-

pyörää edestakaisin 

pyörittämällä. 

Koeajolla. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ohjausakselin murrosnivel 

viallinen. 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Hylätty/ 

Ajokielto 

Ohjausakselin laakerointi 

viallinen. 

    

Ohjausvaihteen kulumi-

sesta johtuva välys. 

    

Ohjausvaihde takertelee.     

Ohjausvivuston nivelien 

kulumisesta johtuva välys. 

    

Ohjaustehostin ei toimi.     

Ohjauksen osa korjattu hit-

saamalla. 

    

Ohjausvaihteen kiinnitys 

puutteellinen. 

    

Väliohjausvarren laakeroin-

nin (apusimpukka) kulumi-

sesta johtuva välys. 

    

Tangon, vivun tai varren 

vaurio. 

    

Tangon, vivun tai varren 

kiinnitys puutteellinen. 

 

    

Pyörät ottavat kiinni ajo-

neuvon korirakenteeseen. 

Hylätty / 

Korj.keh. 

Hylätty / 

Korj.keh. 

Kääntyvyyden rajoittimet 

puuttuvat. 

    

Ohjauksen iskunvaimennin 

ei toimi. 

    

Ohjauspyörä vaurioitunut.     

Rakenne tai varuste sään-

nösten vastainen. 

 

    

Nivelten tai hammasrun-

gon suojakumi rikki. 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Ohjaustehostin vuotaa.     

Ohjausvivuston nivelien 

kiinnityksen varmistus 

puuttuu esim. lukitussokka, 

(lukkomutteri korvattu ta-

vallisella mutterilla jne.) 

 

    

    Sähkötoimi-

sen ohjaus-

tehostimen 

toiminta. 

Todetaan merkkivalon 

toiminnasta. 

Merkkivalon toiminta ilmai-

see vian. 

 

Merkkivalo ei toimi. 

Hylätty   
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D9.1 Kääntökehä 
  

  

  

  

Kiinnitys ja 

laakerointi 

  

  

Tarkoituksen mukaisia 

apuvälineitä apuna 

käyttäen.  

 

Välystentarkastuslait-

teella, silmämääräi-

sesti.  

 

Tarvittaessa vetoau-

tolla kokeilemalla. 

Kääntöpöydän kulumisesta 

johtuva välys. 

 

Kääntöpöydän kiinnitys 

puutteellinen. 

 

Kääntöpöydän laakerointi 

takertelee. 

  

  

  

Hylätty / 

Ajokielto 

  

  

D10 Kori 

  

  

  

  

6.2. 

  

  

  

  

  

Korin kun-

non, kiinni-

tyksen, mi-

toituksen ja 

varustelun 

tarkastami-

nen. 

  

  

  

  

  

Silmämääräisesti ja 

ruostehakulla tai ren-

gasraudalla painele-

malla, koputtamalla ja 

vääntelemällä. Mittaa-

malla.  

 

Lisätietoja Trafin ruos-

tevaurioiden tarkasta-

misesta katsastuk-

sessa annetussa oh-

jeessa 

  

  

  

  

  

Kori mitoiltaan määräysten 

vastainen. 

Hylätty   

Korin kantavissa osissa 

ruostevaurioita tai lujuutta 

heikentäviä muodonmuu-

toksia. 

    

Korin kiinnitys runkoon 

puutteellinen. 

 

    

Korin osien asennus väärä, 

esim. puskurin kiinnitys-

raudat terävästi ulkonevat. 

Hylätty / 

Korj.keh. 

  

Korissa terävä ulkoneva 

osa tai vaurio. 

    

Rakennemuutos säännös-

ten vastainen.  

    

    
    Itsekantava kori tai poh-

jalevyrakenne: 

    

    
    Korin kotelorakenteissa 

ruostevaurioita. 

Hylätty   

    
    Pienialainen yksittäinen 

ruostevaurio pohjapellissä. 

Korjaus-

kehotus 

  

        Erillisrungollinen:     

    
    Korin kotelorakenteissa 

ruostevaurioita. 

Hylätty   

        Korissa pienialainen yksit-

täinen ruostevaurio. 

Korjaus-

kehotus 

  

        Ovet ja kannet: 

Laaja-alaisia ruostevauri-

oita. 

 Hylätty  Hylätty 

        

        Saranointi ja lukot vaurioi-

tuneet. 

Korj.keh 

/ Hylätty 

 

Korj.keh / 

Hylätty 

        Vähäisiä ruostevaurioita.                                              

Etu- ja / tai takakannen lu-

kitus puutteellinen. 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 
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       Muut ruostevauriot: 

Joustintukien yläpään kiin-

nityskohta. 

Hylätty / 

Ajokielto 

 Hylätty / 

Ajokielto 

      
  

      
  Varapyöräteline, jos pyö-

rän putoamisvaara. 

Hylätty Hylätty 

        Istuimien kiinnityskohdat.     

        
Turvavöiden kiinnityskoh-

dat.     

        Kotelorakenteet.     

        Kattopilarit.     

        

Tavaratilan ruoste- tai muu 

vaurio, jos tavaran pu-

toamisvaara.     

        
Lokasuojan reuna, jos ko-

telorakenne.     

        
Lokasuoja, jos puhki ruos-

tunut tai teräviä särmiä.     

        

Lokasuojan reunan laaja 

ruostevaurio. 

     

        
Sisälokasuojan ruostevau-

rio. 

Korj.keh 

/ Hylätty 

Korj.keh / 

Hylätty 

        
Puskurit, astinlaudat, hiek-

kapellit.     

    

Lokasuojan reunan yksit-

täinen pienialainen ruoste-

vaurio.   

        Hinauslaitteet     

  

  

  

  

  

  

Sivu- ja al-

leajosuojien 

kunto, kiin-

nitys ja 

säännösten-

mukaisuus. 

  

  

Silmämääräisesti, mit-

taamalla ja asiapape-

reista. 

  

  

Puuttuu tai puutteellinen. 

 

Vaurioitunut. 

 

Säännösten vastainen. 

Hylätty 

  

  

Hylätty 
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D10.1 Kuormakori 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuormako-

rin kiinnityk-

sen, kiinni-

tyspisteiden 

ja etupää-

dyn sään-

nöstenmu-

kaisuus.  

Kuormako-

rin laitojen 

ja ovien 

sekä niiden 

lukitusten ja 

saranoiden 

kunto. 

 

Apurunko ja 

sen kiinnitys 

 

Vaihtokuor-

makorin 

kiinnitys/lu-

kitus. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

Silmämääräisesti, mit-

taamalla ja asiapape-

reista. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihtokuormakorin kiinni-

tys/lukitus viallinen/puut-

teellinen (kuormakori pai-

kallaan). 

Ajokielto Ajokielto 

Vaihtokuormakorin kiinni-

tys/lukitus viallinen/puut-

teellinen (ajoneuvossa ei 

kuormakoria paikallaan). 

 

Asiapaperi puuttuu tai 

puutteellinen. 

 

Kiinnityspisteet puuttuu. 

 

Apurungon tai kuormakorin 

vaurio. 

 

Kuormatilan kiinnityskohta 

vaurioitunut. 

 

Säännöstenvastainen. 

 

Etupääty tai ohjaamosuoja 

puuttuu.  

 

Apurunko sopimaton tai 

kiinnitys puutteellinen. 

 

Hylätty 

  

  

  

  

  

  

Hylätty 

  

  

  

  

  

  

Kuormakorin lattia heikko.  Hylätty / 

korj.keh. 

 

Hylätty / 

korj.keh. 

Korissa terävä ulkoneva 

osa tai vaurio. 

Hylätty/ 

korjaus-

kehotus 

Hylätty/ kor-

jauskehotus 

Kuormakorin laitojen ja 

ovien vähäiset vauriot. 

    

Kiinnitys puutteellinen.   

D11 Vetolaitteet 
(perävaunun kyt-
kentälaitteet) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vetolaittei-

den kunto, 

kiinnitys ja 

säännösten-

mukaisuus. 

 

Kaukonäyt-

tölaitteen 

toiminta ja 

jos pakolli-

nen 

1.6.2016, 

olemassa-

olo  

  

  

  

  

  

  

Silmämääräisesti, kan-

kea apuna käyttäen, 

mittaamalla ja kokeile-

malla. 

 

Ajoneuvoyhdistelmän 

osana olevat ajoneu-

vot tulee irrottaa toisis-

taan tarkastuksessa. 

 

Akseliston välysteste-

rillä. 

  

 

 

 

 

 

 

Säännösten vastainen. Hylätty / 

Ajokielto 

Hylätty / 

Ajokielto 

Murtunut, repeytynyt tai 

muodonmuutos. 

    

Muut vauriot tai ruostevau-

riot. 

    

Kiinnitys puutteellinen.     

Vetolaitteessa tai sen kiin-

nityksessä kulumisesta 

johtuva välys. 

    

Sijoitus virheellinen.     

Lukitukset vialliset.     

Laitteen tai osan virheelli-

nen korjaus. 

    

Vetolenkit puuttuu.     

Vetokytkimen varmistus-

nasta ei toimi. 
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Vetokytkimen kytkintappi 

kulunut. 

    

Vetokytkimen kytkintapin 

hela kulunut. 
    

Vetokytkimen servon toi-

minta puutteellinen. 
    

Vetokytkimen servon turva-

salvan toiminta puutteelli-

nen. 

    

Vetokytkimen kumivälik-

keet kuluneet 
    

Vetosilmukka/silmukan 

hela kulunut. 
    

Vetoaisa vaurioitunut.     

Vetoaisa ei hyväksyttyä 

tyyppiä. 
    

Vetopalkin kiinnitys puut-

teellinen. 
    

Vetopalkki vaurioitunut     

Puoliperävaunun vetotappi 

(kuningasakseli) liian kulu-

nut 

    

Vetopöydän lukituskynsi 

(lock jaw) kulunut. 
    

Vetopöydän kulutusrengas 

(cushion ring) kulunut. 

    

Vetokytkimen vapaatila riit-

tämätön. 

  

Vetopöydän lukitusmeka-

nismin toiminta puutteelli-

nen/kulunut. 

  

Kaukonäyttölaite vialli-

nen/puuttuu. 

  

Suojakumi/pölysuoja vauri-

oitunut tai puuttuu. 

Hylätty Hylätty 

D11.1 Perävau-
nun kytkentälait-
teiden sähkökyt-
kennät ja -liitti-
met 

  

4.10. 

  

Kunto, kiin-

nitys ja 

säännösten-

mukaisuus 

  

Sähkökytkennät valo-

jen testaamisen yhtey-

dessä, tarvittaessa 

testilaitteella. 

  

Säännösten vastainen.                                               Hylätty   Hylätty   

Perävaunun valojen vir-

heellinen tai puutteellinen 

toiminta, joka johtuu liitti-

mestä tai kytkennästä. 

Korjaus-

kehotus 

Korjauske-

hotus 

Sijoitus virheellinen.     

Sähkökytkennän kansi 

vaurioitunut tai puuttuu. 
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E Koeajo  

Tarkastuskohde 

Direk-

tiivin 

2014/45

/EU tar-

kastus-

kohde 

Tarkastus Tarkastusmenetelmä 
Havaittavat viat ja puut-

teellisuudet 

Vikojen arvostelu/ 

toimenpide 

Moottori-

käyttöi-

nen ajo-

neuvo 

Perävaunu 

E1 Hallintalait-
teet 

  
  
  
  

  Hallintalait-

teiden sijoi-

tus, kunto, 

toiminta ja 

havainnolli-

suus sekä 

turvallisuus. 

Silmämääräisesti ja 

kokeilemalla koeajon, 

sekä valojen tarkastuk-

sen yhteydessä. 

Hallintalaitteiden sijoitusta 

ja/tai rakennetta muutettu 

siten että se haittaa auton 

turvallista käyttöä. 

 

Hylätty   

Liian kulunut tai viallinen. Korj.keh 

/ Hylätty 

 

Kiinnitys puutteellinen. 
 

 

Ei vastaa rekisteriin merkit-

tyjä tietoja. 

 
 

Merkkivalojen toimimatto-

muus tai symbolin virheelli-

syys. 

Toiminta puutteellinen tai 

virheellinen. 

E2 Peilit (ja muut 
epäsuoran näke-
misen laitteet) 

3.3. Peilien (ja 

muiden 

epäsuoran 

näkemisen 

laitteiden) 

sijoitus ja 

kunto sekä 

hyväksymis-

merkinnät 

Silmämääräisesti,  

kokeilemalla 

Kaikki taustapeilit tai muut 

epäsuoran näkemisen lait-

teet puuttuvat. 

 

Hylätty 

 

 

  

Kiinnitys puutteellinen. 

Sijoitus virheellinen. 

Puuttuu.  

Vaurioitunut.  

Säännösten vastainen. 

Korjaus-

kehotus 
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E3 Korin sisus-
tus 

  
  
  
  
  
  
  
  

9.1. 

6.2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sisäturvalli-

suus, palo-

turvallisuus, 

istuimet, 

pääntuet, 

hätäulos-

käynnit, 

turvakaari. 

Silmämääräisesti, mit-

taamalla ja asiapape-

reista. 

 

 

 

 

 

 

Säännösten vastainen is-

tuimen kiinnitys. 

Hylätty   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säännösten vastainen is-

tuin. 

  

Pakolliset niskatuet puuttu-

vat/vaurioituneet. 

 

Pakollinen turvakaari puut-

tuu tai on vaurioitunut. 

  

Rakennetta muutettu siten 

että se haittaa auton turval-

lista käyttöä. 

 

Hätäuloskäynnit puuttuvat, 

ovat puutteellisia (M2- ja 

M3-luokkien ajoneuvot). 

 

Istuimen sijoitus virheelli-

nen. 

  

Selkänojan lukitusmeka-

nismi ei toimi. 

 

Vaarallisia teräviä osia.   

Käynti takaistuimille esty-

nyt. 

 

  

Merkinnät tai ikkunoiden 

rikkomiseen tarkoitetut va-

sarat puuttuvat (M2- ja M3-

luokkien ajoneuvot). 

Korjaus-

kehotus 

Istuimen säätö ei toimi.   

E4 Tuulilasi 

  
  
  
  
  
  
  

3.2. Säännös-

tenmukai-

suus, kunto, 

tummennus 

ja hyväksy-

mismerkin-

nät. 

Silmämääräisesti 
 

Hyväksymismerkinnät 

 

Vertailulasilla tai valon-

läpäisymittarilla. 

  

  

  

  

  

Vaurioitunut niin vakavasti 

että vaarantaa merkittä-

västi liikenneturvallisuutta. 

Hylätty/ 

Ajokielto 

  

  

Puuttuu tai kiinnitys puut-

teellinen. 

 

Halkeamia tai säröjä kuljet-

tajan näkökentässä (direk-

tiivin 77/649/ETY ja E-

säännön 125 mukainen nä-

kökenttä myös auton keski-

linjan oikealta puolelta). 

Korj.keh 

/ Hylätty 

Liimattavassa tuulilasissa 

halkeama reunasta reu-

naan. 

  

Naarmuinen, hankautunut.   

Liian voimakas tummen-

nus, valonläpäisykyky alle 

70%. 

  

Tuulilasiin kiinnitetty kalvo, 

tarra tai esine (pois lukien 

pysäköintikiekko tai viran-

omaisen vaatimat tarrat). 

  

Näkökenttää rajoittava 

esine. 

  

Hyväksymismerkintä puut-

tuu tai säännöstenvastai-

nen. 
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E5 Tuulilasin 
laitteet 

  
  
  
  
  

3.4. ja 

3.5. 

Säännös-

tenmukai-

suus, kunto, 

pyyhkimien, 

pesulaitteen 

ja huurteen-

poistolait-

teen toi-

minta. 

Silmämääräisesti ja 

kokeilemalla. 

Ei toimi lainkaan tai puut-

tuu. 

 

Hylätty   

Heikkotehoinen. Korjaus-

kehotus 

Pyyhkijöiden sulat huonot.   

Nestettä ei tule tuulilasille.   

Pyyhkijöiden toinen no-

peus ei toimi. 

  

Pyyhkijöiden pyyhintäalue 

liian pieni. 

  

Toiminta virheellinen.   

E6 Muut ikkunat 

  
  
  
  

  

Säännös-

tenmukai-

suus, kunto, 

materiaali, 

tummennus 

ja hyväksy-

mismerkin-

nät, nosto-

mekanismin 

toiminta. 

Silmämääräisesti Puuttuu tai kiinnitys puut-

teellinen. 

Korj.keh 

/ Hylätty 

  

Hyväksymismerkinnät Etusivuikkunan valonlä-

päisykyky alle 70 % tai 

siinä on kalvo tai pinnoite. 

Vertailulasilla tai valon-

läpäisymittarilla. 

Takaikkunan valonlä-

päisykyky alle 70 % ja ajo-

neuvossa ei ole vaatimuk-

sen täyttävää oikeanpuo-

lista ulkopeiliä. 

  Heijastava tai peilaava 

kalvo. 

  Hyväksymismerkinnät 

puuttuu tai säännöstenvas-

tainen. 

  Ikkunaa ei saa avattua tai 

se ei pysy kiinni 

E7 Äänimerkin-
antolaitteet 

  
  

7.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olemassa-

olo, kunto, 

säännösten-

mukaisuus, 

toiminta ja 

kytkentä. 

Kokeilemalla ja kuun-

telemalla tai mittaa-

malla. 

Puuttuu. 

 

Hylätty   

Äänen korkeuden vaihtelu 

säännöstenvastainen. 

Korjaus-

kehotus 

  Äänen voimakkuus liian 

heikko tai liian voimakas. 

 

Äänimerkki ei toimi. 
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E8 Voimansiirto 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voimansiir-

tolaitteiden 

kiinnityksen, 

kunnon ja 

toiminnon 

tarkastus. 

Luistonesto-

järjestelmä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koeajon ja alustan tar-

kastuksen yhteydessä. 

 

Kokeilemalla ja silmä-

määräisesti tarkasta-

malla. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vaihteiston tai vetopyöräs-

tön kiinnitys puutteellinen. 

Hylätty / 

Ajokielto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kytkin luistaa tai ravistaa 

voimakkaasti. 

  

Vaihde ei pysy kytkettynä.   

Vaihteiston ja/tai kytkimen 

toimintahäiriöt. 

  

Kardaanin nivel ja/tai laa-

kerointi kulunut tai vaurioi-

tunut. 

  

Vetonivelet kuluneet.   

Automaattivaihteisen auton 

moottori käynnistyy vaihde 

kytkettynä. 

  

Luistonesto merkkivalon 

perusteella epäkunnossa. 

 

  

Peruutusvaihteen salpa ei 

toimi. 

Korjaus-

kehotus 

Automaattivaihteiston vali-

tun vaihteen ilmaisin puut-

tuu, ei toimi tai toimii vää-

rin. 

  

Vetonivelen suojakumi irti 

tai vaurioitunut. 

  

E9 Ohjattavuus 

  

  

Ohjaustun-

tuma, puol-

taminen ja 

palautumi-

nen. 

Koeajamalla Ohjaus takertelee, on 

jäykkä tai ei palaudu. 

 

Hylätty / 

Ajokielto 

  

Ohjaus puoltaa. Hylätty / 

Korj.keh 

Ohjaustuntuma normaa-

lista poikkeava. 

  

E10 Lukkolaite / 
luvattoman käy-
tön estävä laite 

  
  
  
  
  

7.3. Ohjauslu-

kon tai vaih-

teistolukon 

toiminnan 

tarkastus ja 

ajonestolait-

teen ole-

massaolon 

tarkastus. 

Säännös-

tenmukai-

suuden tar-

kastus. 

  

  

Silmämääräisesti ja 

kokeilemalla 

Lukkolaitteen kytkentä-

mahdollisuus moottorin 

käydessä. 

Ajokielto    

Säännösten vastainen. 

 

Puuttuu. 

 

Hylätty 

  

Lukkolaite kytkeytyy virran 

ollessa kytkettynä. 

Hylätty / 

Korj.keh  

Lukkolaite / luvattoman 

käytön estävä laite ei toimi. 

 

  

Avaimen poistaminen mah-

dollista useassa lukkolait-

teen asennossa. 

Korjaus-

kehotus 

 
 
 
 
 


