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Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä kevyiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastukseen sekä 
tutustua toukokuussa 2018 voimaan astuneeseen lakiuudistukseen ja katsastuksen arvostelu-
perusteiden muutoksiin. 

Valtioneuvoston asetuksessa liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden 
valvonnasta säädetään ajoneuvojen katsastusajoista. Määräaikaiskatsastuksen sisällöstä 
säädetään   tarkemmin katsastuksen arvosteluperusteet-määräyksellä. 

Opinnäytetyössä käydään läpi ajoneuvojen katsastusaikavälin määräytyminen.   Määräaikais-
katsastuksessa tarkastettavat tarkastuskohteet ja niiden työmenetelmät esitellään katsastuksen 
arvosteluperusteiden mukaisesti. Työssä tutkitaan uudistusten aiheuttamia muutoksia 
tarkastuskohteiden arvostelussa ja ohjeissa sekä katsastusaikavälin määräytymisessä 
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1 JOHDANTO 

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden val-

vonnasta uudistus astui voimaan 20.5.2018. Samassa yhteydessä määräykseen katsas-

tuksen arvosteluperusteista tuli muutoksia. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä kevyiden alle 3500 kg ajoneuvojen mää-

räaikaiskatsastukseen sekä tutustua toukokuussa 2018 voimaan astuneeseen lakimuu-

tokseen ja katsastuksen arvosteluperusteiden muutoksiin.  

Opinnäytetyössä esitellään eri ajoneuvoluokkien katsastusaikavälit sekä perehdytään la-

kiuudistuksen tuomiin muutoksiin katsastusaikaväleissä ja niiden määräytymisessä. 

Määräaikaiskatsastuksen aikana tarkastettavat tarkastuskohteet ja yleiset periaatteet 

tarkastuskohteiden tarkastusmenetelmistä käydään läpi kohteittain sekä perehdytään 

katsastuksen arvosteluperusteet- määräyksen uudistuksiin ja muutoksiin.  
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2 MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS 

Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvon kunto tarkastetaan tietyin aikavälein. Samalla 

valvotaan, että ajoneuvo täyttää sille asetetut säännökset. Ajoneuvon tulee olla liikenne-

turvallinen, eikä siitä saa aiheutua tarpeettomia ympäristöhaittoja (Ajoneuvolaki 53§). 

Määräaikaiskatsastusvelvollisia ajoneuvoja ovat autot (M- ja N- luokkien ajoneuvot), ke-

vyet ja raskaat nelipyörät (L6e- L7e-luokkien ajoneuvot), sekä perävaunut (O2-, O3- ja 

O4-luokkien ajoneuvot). Lisäksi velvollisuus koskee luvanvaraiseen liikenteeseen käy-

tettäviä traktoreita (T1b-, T2b- ja T3b-luokan ajoneuvot). Kevyet jarruttomat perävaunut 

(O1-luokan ajoneuvot) eivät ole katsastusvelvollisia. (Valtioneuvoston asetus liiken-

teessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 28.6.2017/488.) 

2.1 Katsastusajat 

Ajoneuvon voi esittää katsastukseen vapaasti valittuna ajankohtana. Ajoneuvo on kui-

tenkin katsastettava viimeistään taulukossa 1 mainittuna päivänä. Ensimmäinen katsas-

tus määräytyy käyttöönottopäivämäärän mukaan ja sen jälkeen viimeisen hyväksytyn 

katsastuksen mukaan. Poikkeuksena ovat O2-luokan perävaunut ja katsastusvelvolliset 

museoajoneuvot. Museoajoneuvo tulee katsastaa kesäkuun loppuun mennessä ja O2-

luokan perävaunulle katsastusaikaa on koko kalenterivuosi. (Valtioneuvoston asetus lii-

kenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 28.6.2017/488.) 

Taulukko 1. Ajoneuvojen katsastusajat. (Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettä-
vien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 28.6.2017/488). 

Ajoneuvoluokka Ajankohta 

a) linja- ja kuorma-autot (M2-, M3-, N2- 
ja N3-luokka), O3- ja O4-luokan perä-
vaunut, erikoisautot, joiden kokonais-
massa on suurempi kuin 3,5 tonnia 
sekä sairasautot 

ensimmäisen kerran viimeistään vuoden 
kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä 
ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua 
edellisestä katsastuksesta 
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b) luvanvaraiseen liikenteeseen käy-
tettävät henkilöautot (M1-luokka), pa-
kettiautot (N1-luokka), kevyet nelipyö-
rät (L6e-luokka) sekä raskaat nelipyö-
rät (L7e-luokka) 

viimeistään vuoden kuluttua käyttöön-
otosta ja sen jälkeen viimeistään vuoden 
kuluttua edellisestä katsastuksesta; jos 
käyttöönotosta on kuitenkin kulunut yli 
vuosi ennen luvanvaraisen liikenteen 
aloittamista, ajoneuvo on katsastettava 
ennen luvanvaraisen liikenteen aloitta-
mista 

c) luvanvaraiseen liikenteeseen käytet-
tävät T1b-, T2b- ja T3b-luokan traktorit 

ensimmäisen kerran viimeistään neljän 
vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönotto-
päivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden 
vuoden kuluttua edellisestä katsastuk-
sesta 

d) yksityiseen liikenteeseen käytettä-
vät henkilöautot ja muut M1-luokan 
ajoneuvot kuin sairasautot, pakettiau-
tot (N1-luokka) ja sairasautoja lukuun 
ottamatta erikoisautot, joiden koko-
naismassa on enintään 3,5 tonnia, sekä 
raskaat nelipyörät (L7e-luokka) 

ensimmäisen kerran viimeistään neljän 
vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönotto-
päivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden 
vuoden kuluttua edellisestä katsastuk-
sesta, yli kymmenen vuoden kuluttua 
käyttöönottopäivästä kuitenkin viimeis-
tään vuoden kuluttua edellisestä katsas-
tuksesta 

e) yksityiseen liikenteeseen käytettä-
vät kevyet nelipyörät (L6e-luokka) 

ensimmäisen kerran viimeistään kolmen 
vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönotto-
päivästä, seuraavan kerran viimeistään 
kahden vuoden kuluttua edellisestä kat-
sastuksesta ja sen jälkeen viimeistään 
vuoden kuluttua edellisestä katsastuk-
sesta 

f) O2-luokan perävaunut 

ensimmäisen kerran viimeistään kalente-
rivuoden loppuun mennessä sinä vuonna, 
jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut 
kaksi vuotta, ja sen jälkeen kahden vuoden 
välein kalenterivuoden loppuun mennessä 

g) 1 päivänä tammikuuta 1960 tai sen 
jälkeen käyttöön otetut katsastusvel-
volliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat 
museoajoneuvot 

kahden vuoden välein kesäkuun loppuun 
mennessä 

h) ennen 1 päivää tammikuuta 1960 
käyttöön otetut katsastusvelvolliseen 
ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajo-
neuvot 

neljän vuoden välein kesäkuun loppuun 
mennessä 
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Edellä olevat ajoneuvojen katsastusajat ja niiden määräytyminen on esitelty nykymää-

räysten mukaan. Katsastusaikaväleissä tapahtuneet muutokset ja katsastusajan aikai-

sempi määräytyminen esitellään luvussa 4. 

2.2 Vikojen luokittelu 

Katsastuksessa havaitut viat ja puutteellisuudet tulee luokitella vähäisiin, vakaviin tai 

vaarallisiin vikoihin ja puutteellisuuksiin (Ajoneuvolaki 53 a §). Käytössä olevia vikaluok-

kia ovat korjauskehotus, hylätty ja ajokielto. Vikojen luokitteluun ei ole tullut muutoksia 

lakimuutoksessa. 

Korjauskehotuksella tarkoitetaan vähäistä vikaa tai puutteellisuutta. Jos korjauskehotuk-

sia on enintään kolmessa tarkastuskohteessa, ajoneuvo tulee hyväksyä katsastuksessa 

(Ajoneuvolaki 54 §). Korjauskehotukset tulee korjata katsastajan antamassa määrä-

ajassa. Katsastaja voi antaa korjaamisella aikaa enintään kuukauden. Neljässä tai use-

ammassa tarkastuskohteessa havaitut vähäiset viat ja puutteellisuudet luokitellaan va-

kavaksi viaksi. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

Vakava vika tai puutteellisuus johtaa ajoneuvon hylkäämiseen (Ajoneuvolaki 54 §). Hy-

lätty ajoneuvo on esitettävä viat korjattuna jälkitarkastukseen kuukauden kuluessa en-

simmäisestä katsastuksesta. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

Jos ajoneuvossa havaitaan vaarallinen vika tai puutteellisuus, tulee ajoneuvo määrätä 

ajokieltoon (Ajoneuvolaki 56 §). Ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa ei saa käyttää liiken-

teessä. Katsastaja voi joissakin tapauksissa antaa erillisen ajoluvan ajoneuvon korjaa-

molle siirtoa varten. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

Katsastuksen keskeyttäminen 

Katsastuksen keskeyttämisestä säädetään Ajoneuvolaissa (Ajoneuvolaki 55 §). Katsas-

tus tulee keskeyttää, jos ajoneuvoa ei voida luotettavasti tunnistaa, ajoneuvon tekniset 

tiedot ovat virheelliset, tietoyhteyttä ajoneuvotietoliikennerekisteriin ei ole käytettävissä 

tai katsastusta ei voida haltijasta riippumattomasta syystä suorittaa loppuun. Keskeytetty 

määräaikaiskatsastus tai jälkitarkastus tulee suorittaa loppuun kuukauden kuluessa 

määräaikaiskatsastuksesta. (Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneu-

vojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2002/1245.) 
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3 TARKASTUSKOHTEET KATSASTUKSESSA 

Katsastuksessa tarkastuskohteet tarkastetaan liikenteen turvallisuusviraston ohjeiden 

mukaan. Ajoneuvon tarkastuksessa käytetään katsastushetkellä saatavissa olevia tek-

niikoita ja laitteita. Katsastus pyritään suorittamaan purkamatta ajoneuvon osia. Joiden-

kin kohteiden tarkastus saattaa kuitenkin edellyttää purkamista. Esimerkiksi OBD-pis-

toke ja valmistenumero saattavat sijaita rakenteiden alla. Silmämääräisellä tarkastuk-

sella tarkoitetaan lisäksi äänen arviointia, käsin ja käsityökalujen avulla suoritettua ko-

keilua ja aistinvaraista tarkastamista. Seuraavaksi esitellään tarkastuskohteiden tarkas-

tusta ja työmenetelmiä. Muutoksia käsitellään luvussa 4. 

3.1  Ajoneuvon tunnistaminen 

Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvo on tunnistettava ja tarkastettava, että rekisteriin 

merkityt yksilöintitiedot pitävät paikkansa. Tämä tapahtuu vertailemalla ajoneuvotietojär-

jestelmän tietoja, muun muassa valmistenumeron meistokseen, valmistajan kilpeen ja 

rekisterikilpeen. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.2 Jarrut 

Jarrujen tarkastukseen sisältyy monta eri vaihetta. Jarrujen toimintaa tarkastellaan koe-

ajolla jarruttamalla sekä jarrudynamometrillä mittaamalla vierintävastus- ja jarruvoimat. 

Jarruvoimien tulee olla riittävät testattavaan ajoneuvoon eikä saman akselin pyörien vä-

lillä saa olla liikaa eroa. Jarrukomponenttien olemassaolo ja kunto tarkastellaan silmä-

määräisesti, kokeilemalla ja tarvittaessa mittaamalla. Se voidaan tehdä esimerkiksi jar-

ruletkujen, -putkien ja -levyjen kuntoa silmäilemällä ja ALB-venttiilin toimintaa kokeile-

malla. Jarrulevyjen paksuuden mittauksessa sallitaan enintään 1 mm virhemarginaali. 

(Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 
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3.3 Valaisimet ja varusteet 

Ajoneuvon valaisimien ja heijastimien tarkastus suoritetaan yleensä silmämääräisesti. 

Valaisimissa tarkastettavia asioita ovat olemassaolo, kunto, suuntaus, säännöstenmu-

kaisuus toiminta, sijoitus ja kytkentä. Valaisimien tulee olla ajoneuvon käyttöönottoajan-

kohdan säännösten mukaisia sekä käyttötarkoitukseen sopivia. LED-valaisimet katso-

taan toimimattomiksi, jos ledeistä yli yksi kolmasosa on toimimattomia. 

(Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.4 Turvajärjestelmät 

Turvajärjestelmiä tarkastellaan merkkivalon oikeanlaisesta toiminnasta. Esimerkiksi tur-

vatyynyn ja lukkiutumattoman jarrujärjestelmän merkkivalo tulee syttyä, kun ajoneuvoon 

kytketään sytytysvirta ja sammua moottorin käynnistymisen jälkeen. Turvavöiden kunto 

tarkastetaan kokeilemalla ja silmämääräisesti mahdollisia vaurioita tarkastelemalla. 

(Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.5 Nopeusmittari 

Nopeusmittarista tarkastetaan olemassaolo, toiminta sekä mittariston riittävä valaistus. 

Tarkastus suoritetaan silmämääräisesti koeajon aikana. (Trafi/442360/03.04.03.00/ 

2016.) 

3.6 Akun kiinnitys ja sähköjärjestelmä 

Katsastuksessa tarkastetaan akun kiinnitys kokeilemalla. Sähköjärjestelmän suojaus ja 

säännöstenmukaisuus tarkastetaan silmämääräisesti. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.7 Pakokaasupäästöjen tarkastus 

Pakokaasupäästöjen tarkastus suoritetaan katsastuksessa M-, N-, L6e- ja L7e- luokkien 

ajoneuvoille, jotka on varustettu otto- tai dieselmoottorilla. Pakokaasupäästöjen tarkas-

tusta ei kuitenkaan suoriteta kaksitahtimoottorilla tai kiertomäntämoottorilla varustetulle 
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eikä moottoripetrolia polttoaineena käyttävälle ajoneuvolle. (Trafi/442360/03.04.03.00/ 

2016.) Myös Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymät korjaamot voivat suorittaa pa-

kokaasupäästöjen mittauksen (Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 957/2013 5§).  

Mittauksesta annettavassa todistuksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot: mittaus-

tulokset, ajoneuvon yksilöintitiedot, tarkastuksen suorituspaikan tiedot päiväys sekä mit-

taajan allekirjoitus ja nimenselvennys. Todistuksen voimassaoloaika on 3 kuukautta. 

3.7.1 Ottomoottori 

Ottomoottorilla varustetusta ajoneuvosta mitataan CO- HC- CO₂- ja O₂- arvot pakokaa-

suanalysaattorilla. Raja-arvot määräytyvät käyttöönottoajankohdan tai moottorityypin 

mukaan. Raja-arvot on esitelty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen pakokaasupäästöjen raja-arvot.  
(TRAFI/442360/03.04.03.00/2016). 

ajoneuvon käyttöön-

ottoaika tai moottori-

tyyppi 

 jouto-

käynnillä 

 vähintään 2000 rpm 

pyörintänopeudella 

  

 OBD:n 

toi-

minta 

CO (%) HC 

(ppm) 

CO (%) HC 

(ppm) 

lambda 

ennen 1.1.1978 - - - - - - 

ennen 1.10.1986 - 4,5 1000 - - - 

1.10.1986 tai sen jäl-

keen sekä ajoneuvo-

luokat L6e ja L7e 

- 3,5 600 - - - 

varustettu kolmitoimi-

sella katalysaattori-

laitteistolla  

- 0,5 100 0,3 100 1±0,03 

EURO 3 ja 4 tai uu-

dempi 

tar-

kastus 

- - 0,2 100 1± 0,03 

Enintään 10 vuotta 

käyttöönottopäivästä 

tar-

kastus 

- - - - - 
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Jos ajoneuvon käyttöönottoajankohdasta on kulunut alle kymmenen vuotta, ajoneuvolle 

ei suoriteta pakokaasuarvojen mittausta, tällöin pakokaasupäästöt tarkastetaan vain 

suorittamalla OBD-järjestelmän tarkastus (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.7.2 Dieselmoottori 

Dieselmoottorilla varustetusta ajoneuvosta pakokaasupäästöt mitataan savutusmitta-

rilla. Savutusmittauksessa moottori kiihdytetään vapaasti ruiskutuksen katkaisun pyöri-

misnopeuteen. Moottorin kiihdytyksen aikana mitataan savutusarvo (K-arvo). Katsastuk-

sessa mitataan kolmen perättäisen kiihdytyksen savutusarvot ja näistä muodostunut 

keskiarvo. Kiihdytyksien savutusarvot saavat poiketa toisistaan enintään 0,5 yksikköä. 

Eri päästöluokille on määrätty taulukon 3 mukaiset savutusarvot. 

Taulukko 3. Savutuksen raja-arvot. (TRAFI/442360/03.04.03.00/2016). 

Moottorityyppi K-arvo 

Vapaasti hengittävä moottorit 2,5 

Ahdettu moottorit 3,0 

Euro 4 ja Euro 5 1,5 

Euro 6  

Käyttöönotto ennen 1.9.2016 

0,7 

 

Jos yhden kiihdytyksen savutusarvo on riittävän alhainen, niin savutusmittaus hyväksy-

tään ilman kolmea perättäistä kiihdytystä. Tällä menetelmällä K-arvon tulee olla alle tau-

lukossa 4 mainittujen raja-arvojen. 

Taulukko 4. Yhdellä kiihdytyksellä hyväksyttävät savutusarvot. 

Vapaasti hengittävät moottorit 1,5 

Ahdetut moottorit 2,0 

Euro 4 1,0 

Euro 5 ja Euro 6 0,5 
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Jos ajoneuvo on otettu käyttöön 1.1.2007 tai sen jälkeen tarkastetaan lisäksi moottorivi-

kavalon toiminta. Ajoneuvoille, joiden käyttöönottopäivämäärä on 1.9.2016 tai sen jäl-

keen, ei suoriteta savutusmittausta, vaan ajoneuvolle suoritetaan OBD-järjestelmän tar-

kastus. Ennen 1.1.1980 käyttöönotetuille dieselmoottorilla varustetuille ajoneuvoille ei 

suoriteta pakokaasupäästöjen tarkastusta. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.7.3 OBD-järjestelmä 

Ottomoottorilla varustetun ajoneuvon OBD-järjestelmän tarkastus suoritetaan lukemalla 

vikamuisti ja tarkastetaan, että toimintavalmiuden osatestit ovat suoritettu. Jos kaikkia 

toimintavalmiuden osatestejä ei ole suoritettu, mitataan lambdaintegraattorin arvon vaih-

telu tai etummaisen lambdatunnistimen signaalin tai lambda-arvon vaihtelu. Jos edellisiä 

testejä ei pystytä Euro 3 tai 4 päästöluokan ajoneuvosta suorittamaan, korvaavana tes-

tinä mitataan lambda-arvo joutokäynnillä pakokaasuanalysaattorilla. Euro 5 ja Euro 6 

päästöluokan ajoneuvoista lambdasäädön testit tulee pystyä suorittamaan. Moottorin vi-

kavalon (MI-valo) tulee toimia normaalisti, eikä se saa ilmaista vikaa. Ottomoottorilla va-

rustetusta ajoneuvosta tarkastettavia vikakoodeja ovat P0001-P0499 sekä P0650. Vika-

koodien tarkastuksessa tulee ottaa huomioon myös ajoneuvon valmistajan antamat oh-

jeet. 

 Vakavia vikoja ovat: moottorivikavalon virheellinen toiminta, lambda-säädön toimimat-

tomuus, vikamuistissa oleva vikakoodi tai jos korvaavana testinä suoritettu joutokäynnin 

lambda-arvo ei ole 0,97-1,03 välillä.  OBD-järjestelmän tarkastusta ei suoriteta ennen 

1.1.2001 käyttöönotetuille ajoneuvoille, L6e ja L7e- luokkien ajoneuvoille, kaksitahti- tai 

kiertomäntämoottorilla varustetulle ajoneuvolle, moottoripetrolia polttoaineenaan käyttä-

välle ajoneuvolle eikä kokonaismassaltaan yli 2500 kg M1 tai N1 luokan ajoneuvoille, 

jotka on otettu käyttöön 1.1.2001-31.12.2001 välisenä aikana. 1.9.2016 tai sen jälkeen 

käyttöönotettu dieselmoottorilla varustetun ajoneuvon OBD-järjestelmän tarkastetaan lu-

kemalla vikamuisti ja tarkastamalla vikamerkkivalon toiminta. (Trafi/442360/03.04.03.00/ 

2016.) 



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juha Näriäinen 

3.8 Moottori 

Moottorista tarkastetaan katsastuksessa rekisteritietojen mukaisuus, moottorin kiinnitys, 

polttoaineen syöttö-, kaasunvaihto- ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmien komponent-

tien olemassaolo ja säännöstenmukaisuus sekä moottorista aiheutuvat ympäristöhaitat. 

(Trafi/442360/03.04.03.00/2016.)  

3.9 Melu 

Melutaso tarkastetaan kuuntelemalla, tarvittaessa äänenvoimakkuus mittaamalla sekä 

silmämääräisesti tarkastetaan säännöstenmukaisien komponenttien olemassaolo. Me-

lutaso ei saa ylittää sallittuja rajoja. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.10 Öljy- ja nestevuodot 

Öljy- ja nestevuodot eivät saa aiheuttaa tarpeetonta ympäristöhaittaa tai palovaaraa. 

Katsastuksessa tarkistetaan silmämääräisesti moottorin, ohjaustehostimen ja voiman-

siirron öljyvuodot sekä jäähdytysnestevuodot ja polttoainevuodot. (Trafi/442360/ 

03.04.03.00/2016.) 

3.11 Etu- ja taka-akselistot 

Akselistojen tarkastuksessa on monia vaiheita. Tarkastettavia kohteita ovat esimerkiksi 

pallonivelien, tukivarsien ja -tankojen laakerointien ja kiinnitysten väljyys, vauriot, muo-

donmuutokset sekä ruostevauriot. Tarkastaminen on silmämääräistä, käsin kokeilua ja 

tunnustelua. Apuvälineinä käytetään ravistinlaitetta, rengasrautaa, kevennintä, ruoste-

hakkua sekä automallikohtaisia aputyökaluja. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.12 Pakoputkisto 

Pakoputkiston tulee olla tiivis, hyvin kiinnitetty sekä sijoitettu, eikä se saa aiheuttaa tar-

peetonta meluhaittaa. Tarkastus suoritetaan kokeilemalla kiinnitystä, silmämääräisesti 
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tarkastetaan vaadittavien komponenttien olemassaolo ja kunto sekä kuuntelemalla ää-

nenvoimakkuutta. Pakoputkiston vuotojen tarkistamisessa voidaan käyttää hyväksi pa-

kokaasumittauksen tulosta. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.13 Jousitus 

Jousitus tarkistetaan silmäilemällä ja tunnustelemalla jousia. Tarvittaessa apuna voi 

käyttää ravistinta, rengasrautaa sekä pientä peiliä. Jousituksen komponenttien tulee olla 

ehjiä, säännöstenmukaisia eikä niissä saa olla rakennemuutoksia. Joustovaran sekä 

maavaran tulee myös olla riittävät. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.14 Heilahduksenvaimennus 

Heilahduksenvaimentimien teho testataan pääsääntöisesti vaimennintesterillä. Sen li-

säksi koeajolla tulee kiinnittää huomiota heilahduksenvaimentimien toimintaan. Tarvitta-

essa ajoneuvoa voidaan myös käsin painaa alaspäin nurkista ja sen avulla seurata vai-

mennustehoa. Vaimentimien vuotoja tarkastellaan silmämääräisesti. Kiinnityksen tarkas-

tuksessa voidaan käyttää apuna ravistinlaitetta sekä kankea. (Trafi/442360/ 

03.04.03.00/2016.) 

3.15 Alusta 

Ajoneuvon alustassa ei saa olla lujuutta heikentäviä muodonmuutoksia tai ruostevauri-

oita. Alusta tarkastetaan silmämääräisesti ja rengasraudalla tai ruostehakulla koputel-

laan ja painellaan epäilyttäviä kohteita. Samalla kuunnellaan äänen kimmoisuutta. Tar-

kastettavia kohteita ovat esimerkiksi runko, apurunko, pohjalevy, kori, alustan kantavien 

rakenteet ja niiden kiinnityspisteet. Pienellä yksittäisellä ruostevauriolla tarkoitetaan kool-

taan enintään rengasraudan kärjen kokoista aluetta. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 
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3.16 Polttoainesäiliö ja -putket 

Polttoainesäiliön ja putkiston kunto tarkistetaan katsastuksessa. Putkiston ja säiliön tulee 

olla hyvin kiinnitetty eivätkä ne saa vuotaa polttoainetta. Tarkastus suoritetaan silmä-

määräisesti ja tarvittaessa kokeilemalla. Kaasujärjestelmien tarkastukseen voidaan käyt-

tää vuodonilmaisinta. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.17 Renkaat ja vanteet 

Renkaiden kulutuspinnan tulee olla riittävä, kudosrakenne ehjä ja renkaiden kantavuus 

ja merkinnät pitää vastata tarkastettavaa ajoneuvoa. Talvirenkaiden nastaero ei saa olla 

liian suuri. Vanteista tarkastetaan niiden eheys ja kiinnitys napaan. Renkaiden ja vantei-

den tulee olla yhteensopivat toisiinsa. Tarkastus on pääosin silmämääräistä. Apuna voi-

daan käyttää urasyvyysmittaa. Renkaiden tiedot ja niiden soveltuvuudet erikokoisille 

vanteille löytyvät STRO-normista. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.18 Roiskeenestojärjestelmä 

Roiskesuojista tarkastetaan olemassaolo, kiinnitys ja että ne ovat sopivat tarkastetta-

vaan ajoneuvoon. Niissä ei saa olla reikiä, repeämiä eikä teräviä reunoja. (Trafi/442360/ 

03.04.03.00/2016.) 

3.19 Ohjauslaitteisto 

Ohjauslaitteiston komponenttien tulee olla kunnossa, hyvin kiinnitetty ja niiden on toimit-

tava. Ohjauksen nivelissä ei saa olla Kulumisesta johtuvia välyksiä. Pyörien tulee kään-

tyä ääriasennosta toiseen eivätkä ne saa ottaa kiinni ajoneuvon korirakenteisiin. Ohjauk-

sen toiminta tarkastetaan koeajolla. Nivelien kunto ja toiminta tarkastetaan käsin kokei-

lemalla ja silmämääräisesti ravistinlaitteen avulla. Ohjauslaitteisto tarkastetaan lisäksi 

etuakseli kevennettynä. Apuna voidaan käyttää myös automallikohtaisia aputyökaluja. 

(Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 
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3.20 Kori 

Korin kuntoa tarkastellaan silmämääräisesti, rengasraudalla ja ruostehakulla painele-

malla ja koputtelemalla. Korissa ei saa olla ruostevaurioita tai muodonmuutoksia, jotka 

heikentävät korin lujuutta. Korin ja sen komponenttien tulee olla hyvin kiinnitetty, eikä 

niissä saa olla teräviä ulkonemia tai vaurioita. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.21 Vetolaitteet 

Vetolaitteen tulee olla säännöstenmukainen. Siinä ei saa olla muodonmuutoksia, repey-

tymiä, murtumia tai ruostevaurioita. Vetolaitteen tulee olla myös hyvin kiinnitetty. Tarkas-

tus suoritetaan silmämääräisesti kankea apuna käyttäen. (Trafi/442360/03.04.03.00/ 

2016.) 

3.22 Hallintalaitteet 

Hallintalaitteiden tulee toimia oikein ja turvallisesti. Niiden tulee olla ehjiä säännösten-

mukaisia ja oikein sijoitettu. Hallintalaitteet tarkastetaan koeajon ja valojen tarkastuksen 

yhteydessä kokeilemalla ja silmämääräisesti. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

 

3.23 Peilit ja muut epäsuoran näkemisen laitteet 

Peileistä ja epäsuoran näkemisen laitteista tarkastetaan kunto, sijoitus, kiinnitys sään-

nöstenmukaisuus ja hyväksymismerkinnät tarkastus tapahtuu silmämääräisesti ja kokei-

lemalla. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.24 Korin sisustus 

Korin sisustuksen tulee olla turvallinen käyttää. Istuimien ja pääntukien tulee olla hyvin 

kiinnitetty, säännösten mukaiset ja ehjät. Sisutuksessa ei saa olla vaarallisia teräviä osia. 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juha Näriäinen 

Sisustuksen tulee olla myös paloturvallinen. Korin sisustus tarkastetaan pääsääntöisesti 

silmämääräisesti. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.25 Tuulilasi 

Tuulilasin tulee olla ehjä, hyvin kiinnitetty ja säännöstenmukainen. Siinä ei saa olla mer-

kittäviä vaurioita kalvoa tai tummennusta. Kuljettajan näkökenttää ei saa rajoittaa hal-

keamat säröt kiveniskemät tai esineet. Tuulilasia tarkastellaan silmämääräisesti ja tarvit-

taessa apuna käytetään vertailulasia ja valonläpäisymittaria. (Trafi/442360/03.04.03.00/ 

2016.) 

3.26 Tuulilasin laitteet 

Ajoneuvossa tulee olla säännöstenmukaiset tuulilasin pyyhkimet, pesulaite sekä huur-

teenpoistolaite. Niiden tulee olla säännöstenmukaisia ja toimittava oikein. Katsastuk-

sessa tuulilasin laitteiden toiminta tarkastetaan kokeilemalla. (Trafi/442360/ 

03.04.03.00/2016.) 

3.27 Muut ikkunat 

Ikkunoiden tulee olla ehjiä ja säännösten mukaisia. Nostomekanismin on toimittava ja 

ikkunoiden pitää pysyä ylhäällä. Etusivuikkunoiden valonläpäisykyvyn tulee olla vähin-

tään 70% eikä niissä saa olla tummennuskalvoa tai -pinnoitetta. Muissakaan ikkunoissa 

ei saa olla peilaavaa tai heijastavaa kalvoa. Ikkunat tarkastetaan silmämääräisesti. Tar-

vittaessa apuna voidaan käyttää vertailulasia tai valonläpäisymittaria. (Trafi/442360/ 

03.04.03.00/2016.) 

3.28 Äänimerkinantolaite 

Ajoneuvossa on oltava äänimerkinantolaite ja sen on toimittava. Katsastuksessa tarkas-

tetaan äänimerkinantolaitteen olemassaolo kokeilemalla ja kuuntelemalla. (Trafi/ 

442360/03.04.03.00/2016.) 
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3.29 Voimansiirto 

Katsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon voimansiirron komponenttien kiinnitys, toiminta 

ja kunto. Vaihteiston ja kytkimen toiminta testataan koeajolla. Voimansiirron akselissa ja 

nivelissä ei saa olla liiallisia välyksiä ja suojakumien tulee olla ehjiä. Niiden kunto tarkas-

tetaan alustantarkastuksen yhteydessä. Luistonestojärjestelmä tarkastetaan merkkiva-

lon oikeanlaisesta toiminnasta. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.30 Ohjattavuus 

Ohjauksen toiminta tarkastetaan koeajon aikana. Ohjaus ei saa takerrella, puoltaa tai 

olla jäykkä ja sen tulee palautua normaalisti. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 

3.31 Luvattoman käytön estävä laite 

Katsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon luvattoman käytön estävän laitteen toiminta, 

säännöstenmukaisuus ja olemassaolo. Lukkolaite ei saa kytkeytyä moottorin käydessä 

eikä sytytysvirran ollessa kytkettynä. Luvattoman käytön estävän laitteen tarkastus suo-

ritetaan kokeilemalla sen toimintaa. (Trafi/442360/03.04.03.00/2016.) 
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4 MUUTOKSET KATSASTUSMÄÄRÄYKSIIN 

Valtioneuvosto asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden val-

vonnasta 19.12.2002/1245 muuttui 20.5.2018 katsastusaikojen ja katsastuspäivän mää-

räytymisen osalta. Katsastuksen arvostelussa käytettävästä määräyksestä tuli samalla 

uusi versio. Luvanvaraisessa liikenteessä käytettävistä T1b-, T2b- ja T3b-luokan trakto-

reista tuli lakimuutoksen voimaantulon jälkeen määräaikaiskatsastusvelvollisia. 

4.1 Katsastusaikojen muutokset 

Ennen 20.5.2018 voimaantullutta lakimuutosta ajoneuvo oli katsastettava viimeistään 

käyttöönottopäivää vastaavana päivänä. Ne määräaikaiskatsastusvelvolliset ajoneuvot, 

joiden käyttöönottopäivää ei ole merkitty rekisteröintitodistukseen tuli katsastaa rekiste-

rinumeron viimeistä numeroa vastaavan kuukauden loppuun mennessä. Ajoneuvon pys-

tyi esittämään katsastukseen aikaisintaan neljä kuukautta aikaisemmin. 20.5.2018 voi-

maantulleen lain myötä ajoneuvo voidaan esittää katsastukseen vapaasti valittuna ajan-

kohtana. Viimeinen katsastuspäivä määräytyy edellisestä katsastuksesta. Eri ajoneuvo-

luokille määrätyt päivät, jolloin katsastus tulee nykymääräysten mukaan viimeistään suo-

rittaa, on esitelty luvussa 2, taulukossa 1. Lakimuutosta edeltävä katsastusaikavälin 

määräytyminen eri ajoneuvoluokille esitellään taulukossa 5. 

Taulukko 5. Ajoneuvojen katsastusajat ennen 20.5.2018 (Valtioneuvoston asetus liiken-
teessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2002/1245) 

ajoneuvoluokka: määräaikaiskatsastus on suoritettava: 

a) linja- ja kuorma-autot (M2-, M3-, 
N2- ja N3-luokka), erikoisautot, joi-
den kokonaismassa on suurempi 
kuin 3,5 tonnia, luvanvaraiseen lii-
kenteeseen käytettävät henkilöautot 
(M1-luokka) sekä sairasautot 

ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua 
ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuo-
sittain viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana 
päivänä 

b) perävaunut, joiden kokonais-
massa on suurempi kuin 3,5 tonnia 
(O3- ja O4-luokka) 

ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua 
ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuo-
sittain viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana 
päivänä; kytkentäkatsastuksessa tiettyyn vetoau-
toon kytketty perävaunu saadaan kuitenkin tuoda 
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määräaikaiskatsastukseen yhtä aikaa vetoauton 
kanssa 

c) pakettiautot (N1-luokka) ja sairas-
autoja lukuun ottamatta erikoisau-
tot, joiden kokonaismassa on enin-
tään 3,5 tonnia 

ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua ajo-
neuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosit-
tain viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana 
päivänä 

d) yksityiseen liikenteeseen käytet-
tävät henkilöautot ja muut M1-luo-
kan ajoneuvot kuin sairasautot, ke-
vyet nelipyörät (L6e-luokka) sekä ne-
lipyörät (L7e-luokka) 

ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua ajo-
neuvon käyttöönottopäivästä, toisen kerran viiden 
vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä 
ja sen jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönotto-
päivää vastaavana päivänä 

e) perävaunut, joiden kokonais-
massa on suurempi kuin 0,75 tonnia 
mutta enintään 3,5 tonnia (O2-
luokka) 

ensimmäisen kerran kalenterivuoden loppuun 
mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäi-
västä on kulunut kaksi vuotta, ja sen jälkeen kah-
den vuoden välein kalenterivuoden loppuun men-
nessä 

f) 1 päivänä tammikuuta 1960 tai 
sen jälkeen käyttöön otetut katsas-
tusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan 
kuuluvat museoajoneuvot 

kahden vuoden välein kesäkuun loppuun men-
nessä 

g) ennen 1 päivää tammikuuta 1960 
käyttöön otetut katsastusvelvolli-
seen ajoneuvoluokkaan kuuluvat 
museoajoneuvot 

neljän vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä 

 

Merkittävänä muutoksena voidaan myös pitää yksityiseen liikenteeseen käytettävien 

henkilö- ja pakettiautojen katsastusmäärän harvenemista. Aikaisemmin henkilöauto ja 

tuli katsastaa kolmannen ja viidennen vuoden kohdalla käyttöönottopäivästä. Ensimmäi-

nen toinen ja neljäs vuosi olivat niin kutsuttuja välivuosia. Pakettiauto tuli katsastaa kol-

mannen vuoden kohdalla ja sen jälkeen vuosittain. Nykymääräysten mukaan 20.5.2018 

jälkeen käyttöönotetut yksityisessä liikenteessä käytettävät M1- ja N1-luokkien ajoneu-

vot, tulee katsastaa ensimmäisen kerran neljän vuoden kohdalla käyttöönotosta. Sen 

jälkeen auto on katsastettava viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuk-

sesta, kunnes ajoneuvo on kymmenvuotias. Tämän jälkeen katsastus tulee suorittaa 

vuosittain edellisestä katsastuksesta. Tällä tavalla välivuosia kertyy yhteensä 6.  
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4.2 Tarkastuskohteiden arvostelun ja tarkastusmenetelmien muutokset 

Ohjeet katsastuksen arvosteluperusteista päivitettiin lakimuutoksen yhteydessä. Edelli-

nen versio arvosteluperusteista oli vuodelta 2007 (AKE Dnro 937/208/2007). Pakokaa-

sumittauksien osalta edelliset ohjeet ovat olleet Trafin määräykset ottomoottorikäyttöis-

ten ajoneuvojen pakokaasupäästöjen tarkastuksesta (TRAFI/188182/03.04.03.03/2016) 

ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen tarkastuksesta katsastuksessa 

(TRAFI/37408/03.04.03.03/2017). 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään arvosteluperusteiden ja pakokaasumittauksien 

muutoksia. Aikaisempia määräyksiä verrataan toukokuussa 2018 voimaan astuneeseen 

määräykseen (Trafi/442360/03.04.03.00/2016). Muutokset on kerätty taulukoihin sa-

maan tyyliin kuin ne arvosteluperusteiden taulukoissa esiintyvät. 

4.2.1 Ajoneuvon tunnistaminen 

Rekisteriotteen mukana pitäminen ajossa ei ole enää pakollista, joten sitä ei katsastuk-

senkaan yhteydessä enää vaadita. Tämän johdosta ajoneuvon tietojen vertailu tapahtuu 

nykyisin ajoneuvotietojärjestelmään vertaamalla. Merkittäviä muutoksia tässä alaluo-

kassa ei ole tapahtunut. Ohjetta on lähinnä päivitetty ja lisätty jo olemassa olevia vikoja, 

jotka ovat olleet kirjaamatta arvosteluperusteihin. Muutokset on esitelty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Ajoneuvon tunnistaminen. 

Tarkastus-
kohde 

Vika (suluissa muutokset) Vian arvos-
telu 
20.5.2018 
jälkeen 

Vian arvostelu tai vika  
ennen 20.5.2018 

Valmistenu-
mero 

Epätäydellinen (vika lisätty) Keskeytys 
 

Rekisteri-
merkinnät 

Rekisteröintitodistuksen 1 osaa 
ja/tai sen jatkosivua ei ole tai se ei 
ole voimassa oleva (vika poistunut) 
Ei voida tarkastaa (vika lisätty) 

Keskeytys 
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A2.1 Ajoneu-
von merkin-
nät 

Luvanvaraisen liikenteen tunnis-
teet (keltainen kohoreunainen ke-
hys) puuttuvat, ovat vaurioituneet 
tai ovat ajoneuvossa joka ei ole ky-
seisessä käytössä (vika lisätty) 

Korjauskeho-
tus 

 

A3 Asiapa-
perit 

Ajoneuvossa ei liikennevakuutusta 
(vika lisätty) 

Keskeytys   

A4 Rekisteri-
kilpi 

Kilpi ei luettavissa tai puuttuu 
Vaurioitunut 

Hylätty 
Korjauskeho-
tus 

Kilpi ei ole luettavissa 
tai on vaurioitunut (kor-
jauskehotus) 
Puuttuu (korjauskeho-
tus) 

 

4.2.2 Jarrut 

Jarrujen tarkastamiseen yhteyteen on lisätty merkittäviä asioita. Ajokiellon aiheuttavia 

vikoja on lisätty. Ohjaavan etuakselin jarruvoimien ero yli 50% suurimmasta jarruvoi-

masta johtaa ajokieltoon. Aiemmassa ohjeessa jarruvoimien ero yli 30 % suurimmasta 

jarruvoimasta johti hylkäykseen, mutta ajokieltoa se ei aiheuttanut. Jos seisontajarrun 

teho alle 50% vaaditusta tehosta ja ajoneuvo ei pysy paikallaan mäessä tietyllä kalte-

vuudella, johtaa myös ajokieltoon. Seisontajarrun viat olivat vain hylkäykseen johtavia 

vanhemmassa ohjeessa. Jarruputkistojen nestevuodoista pystyttiin aiemmin tapauskoh-

taisesti arvostelemaan myös hylätyksi. Nykyään nämä nestevuodot ovat aina ajokieltoon 

johtavia vikoja.  

Yhdeksi tarkastuskohteeksi on lisätty AEBS kehittynyt hätäjarrujärjestelmä. Tämä järjes-

telmä tarkastetaan merkkivalon toiminnasta tai tarvittaessa testerillä. Jarrujärjestelmien 

tarkastusohjeisiin on tarkennettu, että jarrunestesäiliön korkki voidaan tarvittaessa avata. 

Lisäksi jarruletkujen murtumien tarkastuksessa, jarruletkun sisemmän kudoksen näky-

minen murtumassa aiheuttaa hylkäyksen. Muutoksia esitellään tarkemmin taulukossa 7. 

Taulukko 7. Jarrut. 

Tarkas-
tus-
kohde 

Tarkastet-
tava asia 
(suluissa 
muutokset) 

Vika 
(suluissa muutokset) 

Vian ar-
vostelu 
20.5.2018 
jälkeen 

Vian arvostelu tai  
vika ennen 
20.5.2018 

 Käyttö-
jarru 

Polkimen 
liikevara, 
(kuormitus-
) ja kunto 

Jarrupoljin/jarruvipu vaurioitu-
nut (vika lisätty) 

Hylätty   
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  Jarruvent-
tiilit (poljin-
venttiili, 
siirtelyvent-
tiili, pika-
päästö-
venttiilit, 
säätövent-
tiilit, suo-
dattimet 
ym.) 

Nestevuoto 
Nestevuoto liitoksesta (vika li-
sätty/tarkennettu) 

Ajokielto 
Hylätty 

Ilma- tai nestevuoto 
(Hylätty/ajokielto) 

  Jarrujärjes-
telmä 

Pääsylinterin vuoto (nestejar-
rullinen) 
Pääsylinterin vuoto 
(vikaa ja arvostelua tarken-
nettu) 

Ajokielto 
 
Hylätty 

Pääsylinterin vuoto 
 ( Hylätty/ajokielto) 

  Putket ja 
letkut 

Jarruputkiston nestevuoto 
Jarruputkiston ilmavuoto 
Jarruletkujen kudosvauriot ja 
murtumat (sisempi kudos näky-
vissä) 
(vikoja ja arvostelua tarken-
nettu) 
Letku kiertynyt 
 
Jarruputkiston nestevuoto lii-
toksesta 
(Viat lisätty) 

Ajokielto 
 
Hy-
lätty/Ajo-
kielto 
 
 
Hylätty/ 
Korj.keh. 
Hylätty 

Jarruputkiston vuo-
dot. 
 Jarruletkujen ku-
dosvauriot ja murtu-
mat. 
(Hylätty/Ajokielto) 

  Jarrupalo-
jen ja -ken-
kien ja kit-
kapintojen 
kiinnitys ja 
kuluminen. 
Jarrusylin-
terien, jar-
ruvipujen 
sekä -kil-
pien kunto. 

Puuttuu tai muu ilmeinen vaara 
(vika lisätty) 
Rumpujarrujen jarrukilpi ruoste-
vaurioitunut tai puuttuu (Arvos-
telua tiukennettu) 

Ajokielto 
 
Hylätty 
/Ajokielto 

 
 
Hylätty/ Korj.keh. 

  Kuorman-
tuntevan 
jarruventtii-
lin (ALB) 
olemassa-
olo, toi-
minta ja 
kunto. 
Vastaava 
toiminto 
sähköjar-
ruissa huo-
mioitava. 

Järjestelmään kuuluva venttiili 
puuttuu 
Vaurioitunut 
(viat lisätty) 

Hylätty   

  Vierintä-
vastuksien 
ja jarruvoi-

Jarruvoimien ero ohjaavan 
etummaisen akselin pyörillä yli 
50% suurimmasta jarruvoi-
masta (Vika lisätty) 

  Ajokielto   
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mien mit-
taus akseli-
kohtaisesti. 

  Työntöjar-
run liike-
vara, pe-
ruutussal-
van toi-
minta, me-
kaanisten 
jarrujen ta-
sauslaittei-
den toi-
minta ja 
olemassa-
olo. 

Pyörä ei lukkiudu (ei pakollista 
dynamometritarkastuksessa, 
mikäli riittävä jarruvoima saa-
vutetaan). 
(Vikaa tarkennettu) 

  Pyörä ei lukkiudu. 

  Lukkiutu-
maton jar-
rujärjes-
telmä 

Järjestelmä puuttuu 
Pyörän nopeusanturi puuttuu 
tai on vahingoittunut 
Johdotus vahingoittunut  
(viat lisätty) 

Hylätty   

  Ajovakau-
den hallin-
tajärjes-
telmä ESC 
(jarrujärjes-
telmän 
osana) 

Pakollinen järjestelmä puuttuu 
(vika lisätty) 

Hylätty   

  AEBS ke-
hittynyt hä-
täjarrujär-
jestelmä 
(Tarkastus-
kohde li-
sätty) 

Merkkivalo ei toimi 
Järjestelmä ei toimi(valo jää 
palamaan) 
Pakollinen järjestelmä puuttuu 

Hylätty 
 

  Jarruneste 
(Tarkastus-
kohde li-
sätty) 

Jarruneste likaista tai saostu-
nutta 

Hy-
lätty/ajo-
kielto 

 

B2 sei-
sonta-
jarru 

        

  Seisonta-
jarrujärjes-
telmän toi-
minta 

Perävaunun jarrut eivät pidä 
riittävästi (pyörät eivät lukkiudu 
vetoautolla vedettäessä sei-
sontajarru kytkettynä) 
(vikaa tarkennettu) 

Hylätty   
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  Jarruvoi-
man mää-
rittämi-nen 
sallitulla 
käyttövoi-
mal-la (sal-
littu käyttö-
voima: kä-
sikäyttö 
400N & jal-
kakäyttö 
500 N M1 
ja N1, muut 
600 N & 
700 N)  
 

Kokonaisjarruvoima alle 8% 
kokonaismassasta (Vika lisätty) 
 

Ajokielto 
 

 

4.2.3 Valaisimet ja varusteet 

LED-valot ovat yleistyneet ajoneuvoissa. Aiemmin ei ole ollut määritelmää LED-valojen 

toimivuudesta. LED-valot katsotaan toimimattomiksi, jos ledeistä on yli yksi kolmasosa 

toimimattomia. Valaisimien tarkastuskohteita on lisätty muutamia. tällaisia ovat esimer-

kiksi kulmavalaisin apuvalaisin ja ulkovalaisin. Kulmavalaisimella tarkoitetaan valaisinta, 

joka valaisee tarkemmin sen tien osan, joka sijaitsee lähellä ajoneuvon etukulmaa sillä 

sivulla, mihin suuntaan ajoneuvo on kääntymässä. Apuvalaisimella tarkoitetaan valai-

sinta, jolla suunnataan lisävaloa ajoneuvon sivulle hitaiden siirtymisten helpottamiseksi. 

Ulkovalaisimella tarkoitetaan valaisinta, joka antaa lisävaloa ajoneuvon ulkopuolelle ajo-

neuvoon nousemisen, ajoneuvosta poistumisen ja ajoneuvon lastaamisen helpotta-

miseksi. 

Myös turvajärjestelmät ovat kehittyneet ja yleistyneet ajoneuvoissa. Esimerkiksi kaista-

vahtijärjestelmän ja vaihtamisopastimen toiminnan tarkastamiseen ei ole aiemmin ollut 

ohjetta. Näiden järjestelmien tarkastus suoritetaan tarkastelemalla merkkivalon toimintaa 

silmämääräisesti. Merkittävä muutos on myös lähivalon ja saman puolen etuvalaisimen 

arvostelu hylätyksi. Etuvalaisimella tarkoitetaan valaisinta, jota käytetään ilmaisemaan 

ajoneuvon sijainti ja leveys edestä katsottaessa.  Heijastamien, heijastavien merkintöjen, 

rekisterikilven valaisimen, kaukovalaisimien ja nopeusmittarin arvostelua on tiukennettu. 

Taulukossa 8 on esitelty muutokset tarkemmin. Taulukossa ei ole huomioitu muutoksena 

valaisinvikojen yhteyteen lisättyä määritelmää LED-valaisimen toiminnasta. 
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Taulukko 8. Valaisimet ja varusteet. 

 

Tarkastus-
kohde 

Vika (suluissa muutokset) Vian arvos-
telu 
20.5.2018 jäl-
keen 

Vian arvostelu tai vika 
ennen 20.5.2018 

C1 Heijasti-
met 

Puuttuvat kokonaan (vika li-
sätty) 

Hylätty   

C1.1 Heijas-
tavat merkin-
nät 

Puuttuu (vika lisätty) Hylätty   

C4 Suunta-
valaisin 

Pakollinen valaisin puuttuu 
(vikaa tarkennettu) 

 Hylätty Valaisin puuttuu 
 

C5 Rekisteri-
kilven valai-
sin 

Valaisin puuttuu (arvostelua 
tiukennettu) 

Hylätty Korjauskehotus 

C8 Lähivalai-
simet 

Lähivalaisin ja saman puolen 
etuvalaisin eivät toimi (vika li-
sätty) 

Hylätty 
 

C8.1 Lähiva-
lojen korkeu-
densäätö-
laite 

Automatiikka ei toimi (kaasu-
purkausvalot ja muilla teknii-
koilla toteutetut (esimerkiksi 
LED) joiden teho on yli 2000 
lumenia 1.10.2000 jäl-
keen).(Vikaa tarkennettu) 

 
Automatiikka ei toimi 
(kaasupurkausvalot 
1.10.2000 jälkeen) 

C9 Kaukova-
laisimet 

Valaisimet eivät toimi (arvos-
telua tiukennettu) 
 

Hylätty Valaisin tai valaisimet 
eivät toimi (korjauske-
hotus) 

C10 Muut 
valaisimet 
C10.1 Pe-
ruutusvalaisi-
met 
C10.2 Taka-
sumuvalaisin 
C10.3 Etu-
sumuvalaisin 
C10.4 Varoi-
tus/hälytys-
valaisin 
C10.5 Ääri-
valaisin 

Peruutusvalaisimen puutteel-
linen kiinnitys (vika lisätty) 
Sumuvalojen suuntaus liian 
ylös (vikaa tarkennettu) 

Korjauskeho-
tus 

 
 
Sumuvalojen suuntaus 
virheellinen 
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C10.6 Sivu-
valaisin 
C10.7 Työ-
valaisin 
C10.8 Au-
rausvalaisi-
met 
C10.9 Huo-
miovalaisi-
met 
C10.10 Va-
laisimien toi-
minnan il-
maisimet 
C10.11 Kul-
mamvalaisin 
(cornering 
lamp) 
C10.11 Ulko-
valaisin (ex-
terioir cour-
tesy lamp) 
C10.13 Apu-
valaisin (ma-
noeuvering 
lamp) 
(Tarkastus-
kohteita li-
sätty) 
C12.2 Turva-
tyynyt 

Merkkivalaisin ei toimi (vika 
lisätty) 

Hylätty   

C12.3 Turva-
järjestelmät 
(Esim. 
LDWS kais-
tavahtijärjes-
telmä, vaih-
tamisopas-
tin) (Tarkas-
tuskohde li-
sätty) 

Merkkivalon perusteella jär-
jestelmä ei ole toimintakun-
toinen 
Merkkivalaisin ei toimi 
Vaurioitunut 
Todistus puuttuu tai puutteel-
linen 
Pakollinen järjestelmä puut-
tuu 
Vaihtamisopastin ei toimi 

Hylätty 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korjauskeho-
tus 

 

C13.1 No-
peusmittari 

Ei toimi tai puuttuu (arvoste-
lua tiukennettu) 

Hylätty Korjauskehotus 

C14.2 Akun 
kiinnitys ja 
sähköjärjes-
telmä 

Vaurioitunut tai irti. 
Puutteellinen 
Säännösten vastainen. 
Todistus puuttuu tai puutteel-
linen. 

Korj.keh/hy-
lätty 

Korjauskehotus 
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4.2.4 Alusta ja ohjaus 

Alustan ja korin tarkastamista on tarkennettu. Ruostevaurioiden tarkastamisen yhteyteen 

on lisätty ohje, että rengasraudalla tai ruostehakulla koputellaan alustaa systemaattisesti 

läpi ja samalla kuunnellaan äänen kimmoisuutta. Epäilyttävältä kuulostavan äänen esiin-

tyessä painellaan rengasraudalla ruostevaurioitunutta kohtaa. Lisäksi on tarkennettu pie-

nen yksittäisen ruostevaurion tarkoittava enintään rengasraudan kärjen kokoista aluetta.  

Alustan ja ohjauslaitteiston nivelien ja laakerointien tarkastusta on tarkennettu. Aiemmin 

on ollut maininta liiallisesta välyksestä näiden kohteiden yhteydessä. Tämä liiallinen vä-

lys on tarkennettu kulumisesta johtuvaksi välykseksi. Pyöränlaakeri tarkastetaan koitta-

malla laakerissa oleva välys käsin ja kangella vääntämällä. Tämän lisäksi ohjetta on tar-

kennettu niin, että pyöränlaakerissa olevia pieniä pintavaurioita voidaan tarkastaa pyö-

räyttämällä pyörää ja tunnustelemalla jousesta mahdollista värinää sekä kuuntelemalla 

ääntä.  

Kaasukäyttöiset ajoneuvot ovat lisääntyneet liikenteessä. Kaasujärjestelmien osalta ei 

ole ennen ollut ohjetta, mutta nykyiseen ohjeeseen on lisätty tarkastuskohde ja ohjeet 

niiden tarkastamiseen. Kaasua polttoaineena käyttävien ajoneuvojen polttoainesäiliön ja 

-putkien kunto ja mahdolliset vuotojen tarkastus on pääosin silmämääräistä ja tarvitta-

essa niiden tarkastukseen voidaan käyttää vuodonilmaisinta. Tarkastuskohteiden ja nii-

den arvostelun muutokset on esitelty taulukossa 9. 

 

 

Taulukko 9. Alusta ja ohjaus. 

Tarkastuskohde Vika (suluissa muutokset) Vian arvostelu 
20.5.2018 jäl-
keen 

Vian arvostelu tai vika 
ennen 20.5.2018 
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D1 Taka-akse-
listo 

Pyöränlaakeri vaurioitunut 
(vika lisätty) 
Pyöränlaakerissa liikaa vä-
lystä (arvostelua tiuken-
nettu) 
Pyöränlaakeri liian tiukka 
(vika lisätty) 
Nivelen suojakumi vaurioi-
tunut tai nivelen kiinnityk-
sen varmistus puutteellinen 
(vika lisätty) 

Hylätty/Ajo-
kielto 
 
 
 
 
 
Korj.keh./ Hy-
lätty 

Korj.keh./Hylätty 

D2 Pakoputkisto Pakoputkiston kiinnitys 
puutteellinen (irtoamis-
vaara) (vika lisätty/tarken-
nettu) 

Hylätty   

D3 Jousitus Jousen kiinnitys puutteelli-
nen. 
Ilmajousituksen vuoto tai 
virheellinen toiminta. 
Muutoskatsastuksen vaa-
tiva muutos. (Viat lisätty) 

Hylätty   

D4 Heilahduksen 
vaimennus 

Saman akselin toinen vai-
mennin Huomattavasti hei-
kompi kuin toinen. (Vikaa 
tarkennettu) 

 Hylätty Saman akselin toinen 
vaimennin heikompi 
kuin toinen. (Hylätty) 

D5 Alusta  Itsekantava kori: 
Ruostevaurioita tai muo-
donmuutoksia, jotka hei-
kentävät alkuperäistä lu-
juutta (arvostelua tiuken-
nettu) 
Helmakoteloissa laajempia 
ruostevaurioita tai joustintu-
kien koteloissa ruostevauri-
oita. (sanamuoto muuttu-
nut) 

Hylätty/Ajo-
kielto 

Hylätty 
 
 
 
 
 
Helmakoteloissa tai 
joustintukien kote-
loissa laajempia ruos-
tevaurioita. 

  Erillisrungollinen: 
Rungossa murtumia 
Poikittaispalkkeja puuttuu 
tai kiinnitys puutteellinen 
(viat lisätty) 
Pienialainen yksittäinen 
ruostevaurio (vikaa/sana-
muotoa tarkennettu) 

Hylätty 
 
 
 
 
Korjauskeho-
tus 

 
 
 
 
 
Pienialaiset ruostevau-
riot, jotka eivät hei-
kennä alkuperäistä lu-
juutta. 

  Pohjalevyrakenne: 
Ruostevaurioita tai muo-
donmuutoksia, jotka hei-
kentävät alkuperäistä lu-
juutta 
Pienialainen yksittäinen 
ruostevaurio 
(vikoja/sanamuotoja tarken-
nettu) 

 
Hylätty 
 
 
 
Korjauskeho-
tus 

 
Muodonmuutoksia, 
jotka heikentävät alku-
peräistä lujuutta. 
 
Pienialaiset ruostevau-
riot, jotka eivät hei-
kennä alkuperäistä lu-
juutta. 
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D5.1 Polttoai-
nensäiliö ja -put-
ket (Myös 
LPG/CNG/LNG 
ja vetyjärjes-
telmä 

Säädöstenvastainen (vika 
lisätty) 

Hylätty 
 

D6 Renkaat ja 
vanteet 

Kulutuspinta alle 1.6mm 
(arvostelua tiukennettu) 
Sekarengastus tai ajoneu-
vossa nastoitettuja ja nas-
toittamattomia renkaita (vi-
kaa tarkennettu) 
Ominaisuuksiltaan erilaiset 
renkaat samalla akselilla 
(vika lisätty) 

Ajokielto 
 
Hylätty 

Hylätty 
 
Sekarengastus 

  Vanteessa murtuma Hylätty/Ajo-
kielto 

Hylätty/korj.keh. 

D7 Roiskeenes-
tojärjestelmät 

Roiskeenestolaite puuttuu 
tai on vaurioitunut (jos pa-
kollinen varuste). (vika li-
sätty) 

Korjauskeho-
tus 

  

D8 Etuakselisto Pallonivelessä kulumisestä 
johtuva välys  
Olkatapin kulumisesta joh-
tuva välys (vikoja tarken-
nettu) 
Tukivarsien ja reaktiotanko-
jen laakerointien kulumi-
sesta johtuvat välyset. (vika 
lisätty) 
Pyöränlaakereissa liikaa 
välystä (arvostelu tiukentu-
nut)  
Pyöränlaakeri liian tiukka 
Pyöränlaakeri vaurioitunut 
(viat lisätty) 
Pallonivelen suojakumi rikki 
(arvostelu tiukentunut) 

Hylätty/Ajo-
kielto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korj.keh. /Hy-
lätty 

Pallonivelessä liiallinen 
välys 
Olkatapin liiallinen vä-
lys 
 
 
 
 
 
Hylätty/Korj.keh. 
 
 
 
 
 
Korjauskehotus 

D9 ohjauslait-
teisto 

Ohjausvaihteen kulumi-
sesta johtuva välys 
Ohjausvivuston nivelien ku-
lumisesta johtuva välys 
Väliohjausvarren laakeroin-
nin (apusimpukka) kulumi-
sesta johtuva välys (vikoja 
tarkennettu) 

  Ohjausvaihteen liialli-
nen välys 
Ohjausvivuston nive-
lien liiallinen välys 
Väliohjausvarren laa-
keroinnin (apusim-
pukka) liiallinen välys.  

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

Sähkökytkennän kansi vau-
rioitunut tai puuttuu (vika li-
sätty) 

Korjauskeho-
tus 
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Tarkastuskohteiden arvostelussa on tullut myös muutoksia. Tärkeimpänä niistä on ren-

kaat. Renkaiden kulutuspinnan ollessa alle 1,6 mm tulee ajoneuvo määrätä ajokieltoon. 

Aiemmin tämä vika arvosteltiin hylätyksi. Pyöränlaakereiden ja pallonivelien arvosteluun 

on tullut pieniä tiukennuksia. Muut muutokset ovat lähinnä jo olemassa olevien vikojen 

lisäyksiä sekä tarkennuksia sanamuotoihin. 

4.2.5 Koeajo 

Koeajon aikana suoritettaviin tarkastuskohteisiin ei ole tullut suuria muutoksia. Yhtenä 

muutoksena kuitenkin tulee peilien tarkastuksen yhteydessä tarkastaa myös muut epä-

suoran näkemisen laitteet. Tuulilasin vauriot voidaan arvostella hylätyksi tai ajokieltoon 

johtavaksi viaksi, jos se vaarantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta. Hallintalaitteiden, 

korin sisustuksen, voimansiirron sekä lukkolaitteen vikojen arvostelua on tiukennettu. 

Äänimerkinantolaitteen puuttuminen on lievennetty korjauskehotukseksi. Muutokset on 

esitelty taulukossa 10. 

Taulukko 10. Koeajo. 

Tarkastus-
kohde 

Vika (suluissa muutokset) Vian arvostelu 
20.5.2018 jäl-
keen 

Vian arvostelu tai vika 
ennen 20.5.2018 

E1 Hallinta-
laitteet 

Hallintalaitteiden sijoitusta 
ja/tai rakennetta muutettu si-
ten että se haittaa auton tur-
vallista käyttöä. 

Hylätty Korj.keh./hylätty 

E2 Peilit (ja 
muut epä-
suoran näke-
misen lait-
teet) 

Kaikki taustapeilit tai muut 
epäsuoran näkemisen laitteet 
puuttuvat (vika lisätty) 

Hylätty   

E3 Korin si-
sustus  

Pakolliset niskatuet puut-
tuu/vaurioituneet (vika lisätty) 
Rakennetta muutettu siten 
että se haittaa auton turval-
lista käyttöä  
Selkänojan lukitusmekanismi 
ei toimi 
(Arvostelua tiukennettu) 
Vaarallisia teräviä osia. (vika 
lisätty) 
Käynti takaistuimille estynyt. 
(arvostelua tiukennettu) 

Hylätty  
 
Korjauskehotus 
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E4 Tuulilasi Vaurioitunut niin vakavasti, 
että vaarantaa merkittävästi 
liikenneturvallisuutta. (vika li-
sätty) 
Puuttuu tai kiinnitys puutteel-
linen 
(arvostelua tiukennettu) 
Liian voimakas tummennus 
valonläpäisykyky alle 70%. 
Tuulilasiin kiinnitetty kalvo 
tarra tai esine (pois lukien py-
säköintikiekko tai viranomai-
sen vaatimat tarrat) 
(vikoja tarkennettu) 

Hylätty/Ajo-
kielto 
 
 
 
 
 
Korj.keh./Hy-
lätty 

 
 
 
 
 
 
 
Liian voimakas tum-
mennus, valonlä-
päisykyky alle 75% 
Tuulilasiin kiinnitetty 
kalvo, tarra tai esine. 

E7 Äänimer-
kinantolaite 

Puuttuu Korjauskeho-
tus 

Hylätty 

E8 Voiman-
siirto 

Vaihteiston tai vetopyörästön 
kiinnitys puutteellinen. 
Kytkin luistaa tai ravistaa voi-
makkaasti. 
Vaihde ei pysy kytkettynä. 
Vaihteiston ja/tai kytkimen 
toimintahäiriöt. 
Kardaanin nivel ja/tai laake-
rointi kulunut tai vaurioitunut. 
Vetonivelet kuluneet. 
Automaattivaihteisen auton 
moottori käynnistyy vaihde 
kytkettynä.  
Luistonesto merkkivalon pe-
rusteella epäkunnossa. 

Hylätty/Ajo-
kielto 

Hylätty/korj.keh. 

E10 Lukko-
laite/luvatto-
man käytön 
estävä laite 

Lukkolaitteen kytkentämah-
dollisuus moottorin käy-
dessä. 
Lukkolaite/luvattoman käytön 
estävä laite ei toimi 

Ajokielto 
 
 
Hylätty/ 
Korj.keh. 

Ajokielto/Hylätty 
 
 
Korjauskehotus 

4.2.6 Ottomoottorilla varustetun ajoneuvon pakokaasumittaus 

Jos ajoneuvo on otettu käyttöön 10 vuoden sisällä katsastuspäivästä, sille ei suoriteta 

enää pakokaasupäästöjen mittausta pakokaasuanalysaattorilla. Ajoneuvon pakokaasu-

päästöt tarkastetaan suorittamalla OBD-järjestelmän testaus. Aiemmin suoritettiin lisäksi 

pakokaasupäästöjen mittaus pakokaasuanalysaattorilla. Lisäksi hylkääviin vikakoodei-

hin on tullut tarkennuksia. Hylkääviä vikakoodeja ovat P0001-P0499 ja P0650. Ennen 

kaikki vikakoodit olivat hylkääviä, ajoneuvon valmistajan ilmoittamia poikkeuksia huomi-

oimatta. Ottomoottorilla varustetun ajoneuvon pakokaasumittauksen raja-arvot eivät ole 

muuttuneet  
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4.2.7 Dieselmoottorilla varustetun ajoneuvon pakokaasumittaus 

Uusien dieselmoottorilla varustettujen ajoneuvojen pakokaasujen puhdistusjärjestelmien 

kehittymisen myötä perinteisestä moottoria kuormittavasta savutusmittauksesta luovu-

taan. Savutusmittauksen sijaan 1.9.2016 ja sen jälkeen käyttöönotetuille ajoneuvoille 

suoritetaan OBD-järjestelmän vikamuistin lukeminen. Ennen 1.9.2016 käyttöönotetuille 

ajoneuvoille savutusmittaus suoritetaan entiseen tapaan. 

Savutusmittauksien raja-arvoja lievennettiin Euro 5 ja Euro 6 päästöluokkien osalta. En-

nen 20.5.2018 päästöluokkien Euro 5 ja Euro 6 Yhden kiihdytyksen raja-arvo oli 0.5 tai 

valmistajan ilmoittama. Kolmen perättäisen kiihdytyksen keskiarvon raja-arvo oli myös 

sama 0.5 tai valmistajan ilmoittama. Euro 5 päästöluokan osalta kolmen perättäisen kiih-

dytyksen raja-arvo nousi 1.5:een ja Euro 6 Päästöluokassa 0.7:ään tai valmistajan ilmoit-

tama savutusarvoon. Molemmissa päästöluokissa yhdellä kiihdytyksellä hyväksyttävän 

mittauksen raja-arvo pysyy samana kuin ennenkin. Euro 4/IV ja vanhempien päästöluok-

kien raja-arvoihin ei tullut muutoksia.    
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5 POHDINTA 

Uusien ajoneuvojen katsastusaikavälin harveneminen herättää monia ajatuksia on. Pal-

jon vuodessa ajavien ihmisten ajoneuvoihin saattaa katsastusten välillä ilmaantua enem-

män vikoja. Suuren kilometrimäärän takia nämä ajoneuvot kuluvat katsastusvälillä 

enemmän kuin aiemmin. Ajoneuvon kunnosta huolehtimisen vastuu siirtyykin nyt enem-

män kuljettajan vastuulle. Vähän ajavien autoilijoiden osalta kulumisen merkitys ei to-

dennäköisesti ole kovin suurta vaikutusta liikenneturvallisuuteen ja joissakin tapauksissa 

voi olla hyväkin asia, ettei tarvitse tuoda ajoneuvoa katsastukseen niin usein. Pitää kui-

tenkin muistaa, että esimerkiksi jarruihin saattaa ilmaantua vikoja ajamattomuuden seu-

rauksena. 

Katsastusaikavälin harveneminen ja liukuminen saattaa vähentää sitä, että ajoneuvot 

tulevat katsastukseen ajallaan. Välivuosia kertyy ajoneuvoille enemmän tai katsastus-

aika saattaa siirtyä eri kuukauteen. Muistavatko ihmiset esittää ajoneuvonsa katsastuk-

seen ajallaan? Tähän kysymykseen törmää katsastajan ammatissa jopa päivittäin. Kat-

sastusajan liukumisen myötä pystyy muuttamaan ajoneuvon katsastusaikaa. Tätä voi 

hyödyntää esimerkiksi harrasteajoneuvoissa. 

Katsastajan työssä olen huomannut arvosteluperusteiden muutoksen aiheuttaneen ajo-

kieltovikojen määrän kasvun. Varsinkin renkaista johtuvia ajokieltoja esiintyy paljon. 

Usein tämä renkaiden aiheuttama ajokieltopäätös tulee asiakkaille yllätyksenä. Syitä tä-

hän ovat se, etteivät asiakkaat tiedä muutoksesta sekä renkaiden kuntoa ei ole seurattu. 

Moni asiakas hoitaakin tämän asian nopeammin kuntoon kuin ennen muutosta.  

Muutoksilla voi olla myös vaikutuksia katsastusasemien liiketoimintaan. Katsastettavien 

ajoneuvojen määrä vähenee katsastusaikavälin harvenemisen takia. Lisäksi pakokaa-

sumittauksen poistuminen tietyiltä ajoneuvoilta saattaa aiheuttaa muutoksia katsastuk-

sen hinnoitteluun. 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteen oli tutustua ajoneuvojen määräaikaiskatsastukseen sekä tou-

kokuussa 2018 voimaan astuneeseen lakimuutokseen ja katsastuksen arvosteluperus-

teiden muutoksiin. Määräaikaiskatsastuksessa tarkastettavat tarkastuskohteet esiteltiin 

ja käytiin läpi niiden tarkastusmenetelmiä. Ajoneuvojen katsastusaikavälin määräytymi-

seen tutustuttiin sekä verrattiin lakiuudistuksen muutoksia. Katsastuksen arvostelupe-

rusteiden muutokset kerättiin taulukoihin ja esiteltiin niissä esiintyneitä muutoksia. 

Valtioneuvoston asetuksen liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden 

valvonnasta muutoksen voimaan astumisen myötä ajoneuvojen katsastusaikavälin mää-

räytyminen muuttui liukuvaksi ja ajoneuvon pystyy nykyään esittämään katsastukseen 

vapaasti valittuna ajankohtana. Lisäksi yksityiseen liikenteeseen käytettävien henkilö- ja 

pakettiautojen katsastusaikaväleihin tuli harvennuksia. 

Katsastuksen arvosteluperusteet-määräyksen muutoksissa tarkastuskohteiden arvoste-

lua päivitettiin ja joidenkin tarkastuskohteiden osalta tiukennettiin. Tarkastuskohteiden 

tarkastusmenetelmiä ja -ohjeita on lisätty ja tarkennettu. Ajoneuvojen kehittymisen 

myötä on tullut uusia tarkastuskohteita. Näiden kohteiden tarkastamiselle ja arvostele-

miselle on annettu ohjeet määräyksessä. 

Dieselkäyttöisten ajoneuvojen savutusmittauksesta luovuttiin 1.9.2016 jälkeen käyttöön-

otettujen ajoneuvojen osalta. Korvaavana testinä tilalle tuli OBD-järjestelmän vikamuistin 

luku ja tarkastus. Ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen pakokaasumittauksesta luo-

vuttiin alle 10- vuotiaiden ajoneuvojen osalta. Näille ajoneuvoille suoritetaan kuitenkin 

OBD-järjestelmän tarkastus. 
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LÄHTEET 

Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090 

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 
19.12.2002/1245 

Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 957/2013 

Trafin määräys 442360/03.04.03.00/2016 Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperus-
teet. Annettu 27.10.2017 

AKE Dnro 937/208/2007 Katsastuksen arvosteluperusteet versio 3.0. Annettu 09.05.2007 Saata-
villa https://arkisto.trafi.fi/filebank/a/1324987187/858c972b1171a45d3665e693e65b8fcb/4692-
Katsastuksen_arvosteluperusteet.pdf 

Trafin määräys 188182/03.04.03.03/2016. Ottomoottorikäyttöisten ajoneuvojen pakokaasupääs-
töjen tarkastus. Annettu 29.6.2016 

Trafin määräys 37408/03.04.03.03/2017 Dieselkäyttöisten autojen pakokaasupäästöjen tarkas-
tus katsastuksessa. Annettu 17.2.2017 
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