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1
1 JOHDANTO

Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona Savarin katsastus Oy:lle. Savarin katsastus Oy
on suomalainen yksityisomistuksessa oleva katsastus- ja rekisteröintipalveluja tarjoava yritys. Yritys on perustettu vuonna 2009, ja sillä on toimipaikkoja Ylivieskassa,
Haapavedellä ja Pihtiputaalla.

Opinnäytetyön tavoitteena on katsastusalaan liittyvän ohjelmiston tekeminen. Ohjelman tulisi olla helppokäyttöinen ja tärkeimmät hakuehdot ovat käyttöönottovuosi sekä
ajoneuvoluokka. Ohjelmiston tärkein osio on liitteen 1 selkiyttäminen, aihetta rajataan
sen verran, että M1-, N1-, N2- ja N3-luokat otetaan mukaan liitteeseen 1. Liite 1 on
Tieliikenteen lakikokoelmasta sivuilta 465–489 löytyvä liite. Ohjelmisto tullaan toteuttamaan Internet-sivuina, koska se on paras mahdollinen vaihtoehto.

Työssäni käsitellään ensimmäisenä lyhyesti kotisivujen tekeminen. Tämän jälkeen
käsitellään miten työ toteutetaan ja siinä käytettävät menetelmät. Jonka jälkeen käydään läpi yleisellä tasolla lainsäädäntö sekä katsastuksen perusmääritelmät. Katsastajan työpakissa käydään läpi Internet-sivuille tulevaa sisältöä, joita on Ajoneuvoluokat,
Raskas kalusto, Liite 1, Hyvä tietää ja Linkit. Lopuksi käydään läpi esimerkin kautta
ajoneuvon rekisteröintikatsastus, koska työn tärkein asia on liitteessä 1 ja sitä käytetään pääsääntöisesti rekisteröintikatsastuksessa. Esimerkki ajoneuvona on M1-luokan
auto, jonka käyttöönottovuosi on 2002. Kaikki direktiivit mitkä koskee tämän ikäluokan ajoneuvoa, niin ne käydään läpi siten, kuin ne rekisteröintikatsastuksessakin käydään.
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2 KOTISIVUN TEKEMINEN

Nykyaikainen Internet syntyi CERNin julkaistua vuonna 1991 World Wide Webstandardin eli WWW, joka mullisti Internetin käytön /1/. Internetin todellinen läpimurtovuosi oli 1994, jolloin sen käyttö räjähdysmäisesti kasvoi. Tänä päivänä Internetiin liitettyjä koneita on jo arviolta yli 500 miljoonaa ja tiedonsiirtokapasiteetin kasvaessa reaaliajassa lähetettävän kuvan ja äänen käyttö tulee yleisemmäksi. Nopeat yhteydet mahdollistavat TV-ohjelmien ja elokuvien katsomisen suoraan verkon välityksellä kotikoneelta. Osassa TV:ssä on jo nyt oma selain, jota voidaan käyttää lähiverkon kautta. Matkapuhelinverkko on myös kehittynyt samaa vauhtia, nyt ollaan menossa neljännen sukupolven verkossa eli 4G:ssä. Parhaimmillaan 4G:llä voi päästä jopa
100 megabittiin sekunnissa, joka vastaa tietokoneiden tiedonsiirtokapasiteettiä. Internet on valtava tiedonvaltakunta, josta löytyy paljon tietoa sekä sosiaalinen media. Sosiaaliseen mediaan kuuluu niin sähköposti kuin Facebook ja Twitterkin /2./

2.1 Yleistä webhotellista

Webhotelli on palvelu, josta voidaan vuokrata palveluntarjoajalta www-palvelimelta
kiintolevytilaa esim. omille kotisivuille. Webhotelliin kuuluu yleensä oma domain,
kiintolevytilaa, sähköposti, hallintapaneeli ja kotisivukone. Domain on verkkotunnus,
josta kotisivut löytyy, eli ns. osoite, joka kirjoitetaan selaimeen, että päästään halutulle
Internet-sivuille. Kiintolevytila riippuu palveluntarjoajasta sekä siitä, kuinka paljon on
valmis maksamaan kiintolevytilasta. Palveluntarjoajilla on erilaisia paketteja, jotka
sisältävät tietyn määrän kiintolevytilaa. Halvimmat paketit sisältävät vähiten ominaisuuksia, ja mitä kalliimpaan mennään, sitä enemmän saa ominaisuuksia sekä kiintolevytilaa. Sähköpostin saa omalle domainille sekä sähköpostitilejä useamman. Hallintapaneelista pystyy hallitsemaan webhotellin ominaisuuksia esim. seuraamaan kävijätilastoja, salaamaan tiettyjä osia kotisivuista jne. Kotisivukone on helppokäyttöinen,
jolla jokainen pystyy tekemään omat kotisivut suoraan selaimessa ilman minkäänlaista
ohjelmointi kokemusta. Lisäksi on olemassa palvelutarjoajia, jotka tarjoavat ilmaista
kotisivutilaa, mutta ongelmana on hyvin pieni kiintolevytila sekä ohjelmointitaidot,
koska siellä ei ole tarjolla kotisivukonetta vaan sivujen HTML-syntaksi pitää tehdä
itse. /3./

3
2.2 Yleistä kotisivuista

Internet-sivut tehdään HTML-dokumentiksi, joka pitää sisällään kaiken WWWsivuilla näkyvän tiedon HTML-koodin muodossa. HTML on kuvauskieli, jota käytetään WWW-sivujen muotoiluun /4/. Jos kotisivut tehdään ohjelmoimalla, niin silloin
pitää tuntea ohjelmointikieli hyvin, jotta pystyy sivut tekemään. Ohjelmointikieli
koostuu elementeistä, jotka ovat pääasiassa englanninkielisiä sanoja. Jokaisella elementillä on oma merkityksensä. Kotisivut koostuvat elementeistä, CSS:stä eli tyylisäännöistä sekä sivujen sisällöstä esim. tekstistä /5, s.300./ Kotisivukoneella tehtäessä kotisivuja ei tarvitse ollenkaan osata ohjelmointia, koska siellä on valmiita sivupohjia, joilla voi rakentaa sivuja. Sisällön muokkaus tapahtuu melkein samalla lailla kuin
Microsoft Wordissä, pystyy muokkaamaan tekstiä, liittämään kuvia jne.

3 TYÖN TOTEUTTAMINEN

Opinnäytetyön aihe on katsastusalaan liittyvän ohjelmiston/tiedoston rakentaminen,
jolla on helppo hakea ajoneuvoja koskevia asetuksia/säädöksiä. Ohjelmiston käytön
tulisi olla helppoa sekä tietojen löytäminen. Tärkeimmät hakuehdot ovat ajoneuvon
käyttöönottovuosi ja ajoneuvoluokka, koska kun rekisteröintikatsastusta tehdään, ajoneuvosta pitää olla alkuperäinen rekisteröintitodistus. Rekisteröintitodistuksesta käy
ilmi ajoneuvoluokka sekä käyttöönottovuosi.

Tärkein työvaihe koko opinnäytetyössä oli liite 1 ja sen selkiyttäminen alkuperäisestä.
Liitteellä 1 ei tarkoiteta opinnäytetyön lopussa olevaa liitettä vaan vuoden 2011 Tieliikenteen lakikokoelmasta sivuilta 465–489 löytyvä liite. Liitteen selkiyttäminen tehtiin siten, että ajoneuvoluokat eriteltiin käyttöönottovuosien mukaan, ja M1-, N1-, N2ja N3-luokat otettiin vain mukaan, koska ne ovat tärkeimpiä. M2- ja M3-luokkia koskee
vielä erinäiset kansalliset vaatimukset, joten ei ole järkeä ottaa niitä mukaan. Koska
vaikka katsotaan perusdirektiivit läpi, niin sen lisäksi joudutaan vielä katsomaan erikseen kansalliset vaatimukset. O-luokkaa jätettiin pois, koska niille ei ole vielä kovin
paljoa vaatimuksia täytettävänä. Esim. O2-luokkaa koskee käytännössä vain vetoaisan
vaatimukset. L- ja T-luokkia tuodaan sen verran harvemmin rekisteröintikatsastukseen, joten ne jätetään sen takia pois. Liite 1 on liite, jossa on kaikki voimaantuloajat
tyyppihyväksyntä vaatimuksista ja direktiivin, EY-asetuksen tai E-säännön vastaami-
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sesta. Enimmäkseen liitettä käytetään rekisteröintikatsastuksen yhteydessä, kun sen
mukaan katsotaan kaikki järjestelmät ja osat, tuleeko järjestelmän tai osan olla tyyppihyväksytty vai riittääkö pelkkä vastaavuus. Trafi on tehnyt oman version katsastajan
käsikirja nimellä, mutta se ei ole kovin paljoa helpompaa luettavaa, koska siellä on
kaikki ajoneuvoluokat sekaisin.

Katsastajan työpakki sai syntynsä siitä, että mietin sopivaa nimeä ohjelmistolle, tuli
mieleen työpakki, koska pelkkä liite 1 olisi aika epäkuvaava nimi. Työpakissa yleensä
on tarpeellisia työkaluja, mitä kukin sattuu käyttämään ja tarvitsemaan, joten Katsastajan työpakkiin voi kerätä katsastajille tarpeellisia tietoja sekä ohjeita. Tämän takia
ohjelmistoon lisättiin vielä Ajoneuvoluokat, Raskas kalusto, Liite 1, Hyvä tietää ja
Linkit osiot.

Katsastajan työpakin toteuttamiseen oli kolme eri vaihtoehtoa: Internet-sivut, Excel tai
tietokoneohjelma. Internet-sivuihin päädyttiin sen takia, että ne on helppo päivittää ja
kerätä tietoa sekä Internet on kaikkien saatavilla. Excel olisi ollut myös potentiaalinen
vaihtoehto toteuttaa, mutta ongelmaksi tuli se, että Excel-tiedostoja olisi suuri määrä
sekä niiden päivitys ja jakaminen menisi monimutkaiseksi. Tietokoneohjelman käyttö
vaihtoehtona kaatui siihen, että ohjelmointi olisi ollut liian työlästä, koska minulla ei
ole minkäänlaista kokemusta ohjelmoimisesta. Jos sovellus olisi tehty Excelinä tai
tietokoneohjelmana, niin silloin mukana olisi ainoastaan liite 1.

Internet-sivut laitettiin Internetiin hostingpalvelun kautta, joka on yksi webhotellin
palveluntarjoaja. Hostingpalvelulta vuokrattiin kotisivutilaa, ja samalla saatiin käyttöön oma domain sekä kotisivukone. Kotisivukoneella oli helppoa luoda kotisivut.
Sivujen domain on www.katsastajantyopakki.org. Webhotelleja on Internetissä paljon,
esim. Shellit.org ja Osoite.fi. Shellit.org tarjoaa kulta-webhotellin 45 €/vuosi, ja sillä
saa 2000 Mt levytilaa ja liikennöintiraja olisi 20 Gt/kk. Osoite.fi tarjoaa tarjoushinnalla tällä hetkellä webhotellin 1 €/vuosi, ja sillä saa 2500 Mt levytilaa ja liikennöintiraja
olisi 25 Gt/kk. Käytössä oleva hostingpalvelu tarjoaa webhotellin 7,90 €/kk, ja sillä
saa 4000 Mt levytilaa ja liikennöintiraja on 40 Gt/kk. Syy siihen, miksi hostingpalvelu
valittiin, on se, että se tarjoaa samaan hintaan myös kotisivukoneen.
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4 LAINSÄÄDÄNTÖ

Valtiossa voimassa olevia oikeussäännöksiä kutsutaan lainsäädännöksi. Lainsäädäntövalta on Suomessa eduskunnalla ja tasavallan presidentillä. Uuden lakipykälän valmistelussa kuullaan asiantuntijoita, jonka jälkeen lakiesitys käsitellään eduskunnassa.
Tavalliset lait hyväksytään, jos yli puolet kansanedustajista kannattaa lain hyväksymistä. Suomen oman lainsäädännön lisäksi EU:ssa säädetään asetuksia ja direktiivejä,
jotka pitää ottaa huomioon maan omassa lainsäädännössä. Lainsäädäntö koostuu lakipykälistä, asetuksista, säädöksistä ja säännöksistä. Lakipykälä kertoo sen, miten jonkun asian pitää olla. Usein lakipykälässä on vielä useampia momentteja eli alakohtia.
Asetus on lakia alempi säädös, ja ne sisältävät usein tarkempia säännöksiä lakien täytäntöönpanosta. Säädös tarkoittaa kokonaista asetusta tai lakia, kun taas säännös tarkoittaa yksittäistä kohtaa. /6./

EU:ssa säädetään asetuksia ja direktiivejä. EY-asetus on ylikansallista lainsäädäntöä,
jotka pätevät yleisesti ja niitä sovelletaan sellaisenaan EU:n jäsenmaissa ilman niiden
muuttamista kansalliseksi lainsäädännöksi. Direktiivi on säädös, jonka tavoitteisiin
EU-maiden tulee pyrkiä. Direktiivi ei tule saman tien voimaan, vaan se tulee tietyn
määräajan kuluessa sisällyttää omaan lainsäädäntöön. /7./

Suomessa tieliikennettä ja ajoneuvoja koskevia lakeja ovat tieliikennelaki, luvanvaraisen tieliikenteen laki, vaarallisten aineiden, eläinten ja painelaitteiden kuljetuslaki,
ajoneuvolaki, laki ajoneuvojen rekisteröinnistä, liikennevakuutuslaki ja autoverolaki.
Tieliikennelaki käsittää asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä ja maastoliikennelain /8,
s. 1, 68, 91/. Luvanvarainen tieliikenne käsittää joukkoliikennelain, taksiliikennelain,
laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä, asetuksen sairaankuljetuksesta, työaikalain ja tiekuljetussopimuslain /8, s. 137, 156, 170, 180, 212, 239/. Vaarallisten aineiden, eläinten ja painelaitteiden kuljetuslaki käsittää lain vaarallisten aineiden kuljetuksesta, lain eläinten kuljetuksesta ja asetuksen kuljetettavista painelaitteista /8, s. 253,
298, 321/. Ajoneuvolaki käsittää asetuksen ajoneuvojen rakenteesta ja varusteita, liikenneministeriön päätöksen auton rakenteen muuttamisesta ja konttilain /8, s. 405,
451, 603, 631/. Laki ajoneuvojen rekisteröinnistä käsittää lain ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja lain ajoneuvojen katsastusluvista / 8, s. 643, 669/. Liikennevakuutuslaki käsittää liikennevakuutusasetuksen ja vahingonkorvauslain /8, s. 865, 887, 900/.
Autoverolaki käsittää ajoneuvoverolain ja – asetuksen /8, s. 984, 1006/.
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5 KATSASTUS

Moottorikäyttöinen ajoneuvo tai sen perävaunu on katsastettava, ensirekisteröitävä tai
muutoskatsastettava asianmukaisesti. Muuten ajoneuvo tai perävaunu on käyttökiellossa eli sitä ei saa käyttää liikenteessä. Uusi ajoneuvo tai sen osa tarvitsee aina tyyppihyväksynnän, että se voidaan ottaa käyttöön Suomessa. /8, s. 408./

5.1 Määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastuksella tarkoitetaan ajoneuvon käytön aikaista määräajoin suoritettavaksi säädettyä ajoneuvon kunnon ja rekisteriin merkittyjen tietojen tarkastamista /8,
s. 406/. Ajoneuvon käyttö on kielletty liikenteessä, jos määräaikaiskatsastusta ei ole
suoritettu hyväksytysti /8, s 426/.

5.2 Rekisteröintikatsastus

Rekisteröintikatsastuksella tarkoitetaan yksittäisen ajoneuvon luokittelua ja rekisteröintiä varten suoritettavaa tarkastusta/8, s.406/. Moottorikäyttöisen ajoneuvon tai sen
perävaunun tulee olla hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa ennen sen ensirekisteröintiä. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon yksilöintitiedot sekä muut
tarpeelliset tiedot rekisteröintiä varten. Lisäksi ajoneuvo tarkastetaan, että se on rakenteeltaan, mitoiltaan ja varusteiltaan säännösten mukainen. Käytetyn ajoneuvon kunto
tarkastetaan samalla, jos siihen tehdään määräaikaiskatsastus tai ajoneuvon omistaja
haluaa. /8, s.427–428./

5.3 Muutoskatsastus

Muutoskatsastuksella tarkoitetaan ajoneuvon muutosten hyväksymistä ja rekisteriin
merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi suoritettavaa tarkastusta /8,
s.406/. Moottorikäyttöinen ajoneuvoon tai sen perävaunuun tulee tehdä muutoskatsastus, jos sen rakennetta tai käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti tai siitä poistetaan
osia tai varusteita, jotka muuttavat sen ominaisuuksia tai käyttötarkoitusta. Ajoneuvoon tulee tehdä muutoskatsastus myös, jos ajoneuvoon kohdistuvat verot tai maksut
muuttuvat tai ajoneuvon luokka ei pidä enää paikkaansa. /8, s. 429./
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5.4 Tyyppihyväksyntä

Tyyppihyväksyntä on menettely, jossa varmennetaan ajoneuvotyypin, järjestelmän,
osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset. Eri tyyppihyväksyntöjä on EY-tyyppihyväksyntä, E-tyyppihyväksyntä ja kansallinen typpihyväksyntä. /8, s. 406./

EY-tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan uusien ajoneuvojen ja niiden järjestelmien, osien
ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää koskevien Euroopan yhteisön
säädösten mukaisia tyyppihyväksyntöjä, kun taas kansallisella tyyppihyväksynnällä
tarkoitetaan uudella ajoneuvolle tai varusteelle myönnettyä tyyppihyväksyntää Suomessa /8, s. 414/. Tieliikennekäyttöön tarkoitetun uuden M-, N-, O-, L- jaT1 – T3luokan ajoneuvon pitää olla tyyppihyväksytty tai kansallisesti tyyppihyväksytty.
Tyyppihyväksyntäviranomainen myöntää ajoneuvolle tai järjestelmälle tyyppihyväksynnän valmiille ajoneuvolle ja järjestelmälle, jonka pitää olla ajoneuvon valmistajan
esittämien valmistusasiakirjojen mukainen sekä täyttää sille asetetut vaatimukset.
Valmistajan on laitettava jokaiseen tyyppihyväksynnän mukaisesti valmistettuun
osaan kaupallinen merkkinsä tai tavaramerkkinsä sekä tyyppimerkintä. /8, s.414–422./

E-tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista Geneven sopimuksen sääntöjen mukaista tyyppihyväksyntää. E-tyyppihyväksyntä tunnetaan paremmin nimellä E-sääntö. /8, s. 414./

5.5 Yksittäishyväksyntä

Yksittäishyväksyntä on menettely, jossa todetaan yksittäisen auto tai sen perävaunun
täyttävän sitä koskevat vaatimukset /8, s. 406/. Yksittäishyväksyntä myönnetään tieliikenteeseen tarkoitetulle uudelle M-, N- tai O-luokan ajoneuvolla, jota ei ole tyyppihyväksytty. Yksittäishyväksytyn ajoneuvon on vastattava kuitenkin ympäristö- ja liikenneturvallisuusominaisuuksiltaan tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset. Yksittäishyväksynnässä tarkastetaan ajoneuvon yksilöintitiedot sekä muut tarpeelliset tiedot
rekisteröintiä varten. Lisäksi tarkastetaan, että ajoneuvo on rakenteeltaan, mitoiltaan ja
varusteiltaan säännösten mukainen.
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6 KATSASTAJAN TYÖPAKKI

Katsastajan työpakki tehtiin helpottamaan katsastajien työtä, erityisesti rekisteröintikatsastukseen. Sivuston rakenne haluttiin pitää hyvin yksinkertaisena sen takia, että
tarpeellinen tieto löytyy helposti. Esimerkiksi ajoneuvoluokat ovat kaikki samalla sivulla taulukoina siten, että ne ovat helposti löydettävissä. Sivuston voi jakaa viiteen
eri osioon ja ne ovat Ajoneuvoluokat, Raskas kalusto, Liite 1, Hyvä tietää ja Linkit.
(Kuva 1).

Ajoneuvoluokat sisältävät perusmääritelmät jokaiselle ajoneuvoluokalle. Ajoneuvoluokkia ovat M-, N-, O-, L- ja T-luokat ja niiden alaluokat. Raskas kalusto sisältää
suurimmat sallitut massat ja mitat, jarrukellojen mittojen vertailutaulukko sekä renkaiden kantavuustaulukon. Liite 1 sisältää ajoneuvoluokittain ja käyttöönottovuosittain jaetut direktiivit, jotka ajoneuvon tulee täyttää. Hyvä tietää sisältää sähköpostin
välityksellä tulleita tiedotteita sekä ohjeita katsastajille. Linkit sisältävät suoria linkkejä tarpeellisille sivustoille.

KUVA 1. Etusivu

6.1 Ajoneuvoluokat

M-luokkaan kuuluu ns. henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot. Alaluokkia on
kolme. Ne ovat M1, M2 ja M3 sekä jokaisen luokan maastoajoneuvo. M1 on henkilöauto, johon mahtuu kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä. M2 on pikkubussi,
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jossa on tilaa useammalle kuin kahdeksalle ja kokonaismassa enintään 5 tonnia. M 3 on
linja-auto, jossa tilaa useammalle kuin kahdeksalle ja kokonaismassa yli 5 tonnia.

N-luokkaan kuuluvat ns. tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot. Alaluokkia on
kolme: N1, N2 ja N3 sekä jokaisen luokan maastoajoneuvo. N1 on pakettiauto, jonka
kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. N2 on kuorma-auto, jonka kokonaismassa on
yli 3,5 tonnia, mutta enintään 12 tonnia. N3 on kuorma-auto, jonka kokonaismassa on
yli 12 tonnia.

O-luokkaan kuuluvat perävaunut, ja alaluokkia on viisi, jotka ovat O1, O2, O3, O4 ja R.
O1 on kevyt perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 0,75 tonnia. O 2 on perävaunu, jonka kokonaismassa on yli 0,75 tonnia, mutta enintään 3,5 tonnia. O 3 on perävaunu, jonka kokonaismassa on yli 3,5 tonnia, mutta enintään 10 tonnia. O 4 on perävaunu,
jonka kokonaismassa on yli 10 tonnia. R on traktorin tarkoitettu perävaunu.

L-luokkaan kuuluvat mopot, moottoripyörät, kolmipyörät ja nelipyörät. Alaluokkia on
seitsemän, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e. L1e on mopo, jonka rakenteellinen nopeus
on enintään 45 km/h ja sylinteritilavuus enintään 50 cm3. L2e on kolmipyöräinen mopo, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h ja sylinteritilavuus enintään 50
cm3. L3e on moottoripyörä, jossa ei ole sivuvaunua ja rakenteellinen nopeus yli 45
km/h sekä sylinteritilavuus yli 50 cm3. L4e on moottoripyörä, jossa on sivuvaunu ja
rakenteellinen nopeus yli 45 km/h sekä sylinteritilavuus yli 50 cm3. L5e on kolmipyörä, jonka rakenteellinen nopeus yli 45 km/h ja sylinteritilavuus yli 50 cm3. L6e on kevyt nelipyörä, jonka nettoteho enintään 4 kW ja kuormittamaton massa enintään 350
kg. L7e on nelipyörä, jonka nettoteho enintään 15 kW ja kuormittamaton massa enintään 400 kg.

T-luokkaan kuuluvat traktorit ja moottorikelkat. Alaluokkia on seitsemän. Ne ovat T1,
T2, T3, liikennetraktori, C, moottorityökone ja maastoajoneuvo. T1 on traktori, jonka
raideväli on vähintään 1,15 m ja maavara enintään 1,0 m sekä rakenteellinen nopeus
enintään 40 km/h. T2 on traktori, jonka raideväli on alle 1,15 m ja maavara enintään
0,6 m sekä rakenteellinen nopeus enintään 40 km/h. T3 on traktori, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h. Liikennetraktorin suurin rakenteellinen nopeus on
enintään 50 km/h. C on telaketjuin liikkuvat ja ohjattavat traktorit. Moottorityökone
on omalla käyttövoimallaan liikkuva ajoneuvo, joka on suunniteltu ja rakennettu työ-
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koneeksi. Maastoajoneuvo on henkilöiden tai tavarankuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo, kuten moottorireki (moottorikelkka) tai ilmatyynyalus.

6.2 Raskaskalusto

Raskaankaluston osiossa on suurimmat sallitut massat ja mitat, jarrukellojen mittojen
vertailutaulukko sekä renkaiden kantavuustaulukko. Massat voidaan jakaa kolmeen eri
osaan ja ne ovat akselille ja telille kohdistuvat massat, auton kokonaismassa sekä auton ja perävaunun yhdistelmän kokonaismassa. (Taulukko 1).

TAULUKKO 1. Auton ja perävaunun yhdistelmän kokonaismassa

Mitat voidaan jakaa kahteen osaan ja ne ovat auton, perävaunu ja niiden yhdistelmän
pituus sekä muut mitat. (Taulukko 2).

TAULUKKO 2. Muut mitat

Jarrukellojen mittojen vertailutaulukkoa (Taulukko 3) tarvitaan, jotta saadaan tietää
jarrukellon männän halkaisija. Jarrukellot ovat tuumina, niin jolloin vertailutaulukosta
saadaan tietää männän halkaisija suoraan mittaamalla jarrukellon pinta-ala tuumina
Tähän tarkoitukseen erikseen olemassa oma työkalu.
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TAULUKKO 3. Jarrukellojen mittojen vertailutaulukko

Renkaiden kantavuustaulukossa (Taulukko 4) on yleisimmin käytettyjen raskaan kaluston renkaiden kantavuudet.

TAULUKKO 4. Renkaiden kantavuus 295/80R22,5

6.3 Hyvä tietää-osio

Hyvä tietää osioon koottiin sähköpostin välitykselle tulleita ohjeita ja tiedotteita, joita
katsastaja tarvitsee työssään. Tällaisia tiedotteita ovat esimerkiksi seuraavat:

Haltuunotetut kilvet voidaan tuhota kolmen kuukauden kuluttua niiden haltuunotosta.
Ennen 1.1.2012 haltuunotettuja kilpiä tulee säilyttää kuusi kuukautta.

Iskunvaimentimen testaus on muuttumassa tulevaisuudessa siten, että yli 2500 kg
omamassaltaan ei testata. Aiemmin ei ole testattu kokonaismassaltaan yli 2500 kg
ajoneuvoja. Vielä mennään vanhalla ohjeella ainakin siihen asti, että Trafi tiedottaa
asiasta tarkemmin.

12

Uuden katsastusdirektiivin antia:
-

jos matkamittari ei toimi, niin korjauskehotus

-

k-arvoa ei tarvitsekaan katsoa kilvestä, vanhojen rajojen mukaan mennään. Tulevaisuudessa mennään ehkä kilven mukaan

-

jarrujen suhteen mennään vanhoilla tavoilla, ainoastaan jarrutussuhde muuttui
(nyt 50 %), jos jarrut menevät lukkoon jarrudynamometrillä, niin homma ok

-

CO2 laskelmien tekemiseen CARB-hyväksytyissä autoissa ei tarvita hyväksyttyä asiantuntijaan vaan jokainen katsastaja voi laskea itse

6.4 Linkit-osio

Linkit sivulle on kerätty tärkeimpiä sivuja, joita katsastaja saattaa tarvita työssään.
Tällaisia sivuja ovat Trafi, Finlex ja EUR-lex. Trafin-sivuilta on suorat linkit kumppani-sivustolle, katsastajan käsikirjaan, katsastuksen arvosteluperusteisiin, katsastuksen
lomakkeisiin ja maahantuojien ohjeisiin. Kumppani-sivustolla on ohjeita ja tiedotteita
katsastus- sekä rekisteröintitoimintaan. Katsastajan käsikirja on Trafin tekemä, jossa
on liite 1 tehty selkeämmäksi. Katsastuksen arvosteluperusteissa on määritelty ajoneuvojen vikojen luokittelu. Katsastuksen lomakkeista löytyy rekisteröintikatsastuksessa tarvittavia lisäpöytäkirjoja. Maahantuojien ohjeissa on auton valmistajien antamia poikkeuksia teknisiin vaatimuksiin. Finlexin-sivuilta löytyy Suomen ajantasainen
lainsäädäntö. EUR-lexin-sivuilta löytyy Euroopan Unionin ajantasainen lainsäädäntö.

7 KATSASTAJAN KÄSIKIRJA

Tämä osio oli koko opinnäytetyön tärkein, kuten jo aiemminkin on tullut todettua.
Tavoitteena oli katsastusalaan liittyvän ohjelmiston rakentaminen, josta olisi helposti
löydettävissä ajoneuvoja koskevia asetuksia/säädöksiä. Tämä toteutettiin siten (Taulukko 5), että katsastajan käsikirjaa selkiytettiin, ajoneuvoluokittain ja käyttöönottovuoden perusteella taulukoitiin erikseen.
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TAULUKKO 5. Katsastajan käsikirja

M1-, N1-, N2- ja N3-luokkiin voidaan hakea suoraan käyttöönottovuoden perusteella,
minkälaisia vaatimuksia niiden tulee täyttää. Alun perin katsastajan käsikirjassa on
ajoneuvoluokat kaikki samassa, niiltä osin kuin ne koskevat. Ensi silmäyksellä ei meinaa saada minkäänlaista käsitystä siitä mikä vaatimus on milloinkin voimassa esim.
päästöissä. (Liite 1.) Selkeämpänä ainakin itse pidän sitä miten tein sen, eli ajoneuvoluokka ja käyttöönottovuoden perusteella valitaan joku, esim. M1 ja käyttöönottovuosi
2002. Niin sieltä löytyvät vaatimukset jonka sen ikäisen ajoneuvon tulee täyttää. (Liite
3.)

7.1 Ajoneuvon maahantuonti

Aina kun ajoneuvo tuodaan maahan, niin sille tulee tehdä rekisteröintikatsastus ennen
kuin sitä voidaan laillisesti käyttää. Ajoneuvoa maahantuotaessa, ensimmäisenä se
viedään tulliin tullattavaksi ja saadaan siirtokilvet ajoneuvon siirtämiseen rekisteröintikatsastukseen. Omistajalla tulisi olla katsastukseen tultaessa ajoneuvon alkuperäiset
rekisteriotteet, joka sisältää I ja II osat. I osan puuttuminen ei kuitenkaan aiheuta paljoa harmia, mutta jos II osa puuttuu, niin silloin pitää tehdä Retu kysely siihen maahan
mistä ajoneuvo on tuotu. Retu kyselyssä varmistetaan sen maan, mistä ajoneuvo tuodaan, ajoneuvohallintakeskukselta ettei ajoneuvoa vain ole varastettu. Lisäksi omista-
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jalla tulee olla mukana vaatimuksen mukaisuustodistus (liite 2), jonka saa ajoneuvon
valmistajalta tai hyväksytyltä tutkimuslaitokselta, josta selviää niiden osien vaatimuksen mukaisuus joista tarvitaan dokumentti. Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen saadaan rekisteriote tulostettua, jonka jälkeen omistaja voi sen kanssa käydä hakemassa tullaus päätöksen tullista. Kun mahdolliset verot on maksettu, niin ajoneuvo
voidaan rekisteröidä Suomen kilpiin.

Ajoneuvon tuontimaasta ja maasta mihin se on suunnattu, niin riippuu kuinka paljon
paperihommia edessä. Helpoimmillaan, jos ajoneuvo on EY-tyyppihyväksytty, niin
valmistenumeron, mallin, variantin ja version avulla ajoneuvon kaikki tiedot ja vaatimukset löytyvät Trafin tietokannasta. Vaikeinta on silloin, jos ajoneuvo on esim.
suunnattu Amerikan markkinoille, jolloin pitää täyttää apulomake (Liite 4).

7.2 Esimerkki rekisteröintikatsastuksesta

Käyn tässä läpi esimerkkinä jokaisen järjestelmän läpi, miten ne katsotaan rekisteröintikatsastuksessa. Esimerkki autona on Audi A4 vuosimallia 2002. Alun perin Audi on
EY-tyyppihyväksytty, mutta tässä käsitellään kuin se olisi Amerikan markkinoille
suunnattu. Ihan ensimmäisenä tarvitaan vaatimuksen mukaisuustodistus (Liite 2) ja
lisäpöytäkirja tulee täyttää (Liite 4).

Sallittu melutaso ja pakojärjestelmä. Perusdirektiivi 70/157/ETY ja laajennus
92/97/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.10.1996 alkaen sekä dokumentti 1.1.1993
alkaen. Sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää ei voi muuten todeta kuin vaatimalla
vaatimuksen mukaisuustodistuksen, jossa selviää, että ajoneuvo täyttää vaatimukset.

Päästöt. Perusdirektiivi 70/220/ETY ja laajennus 1999/102/EY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1992 alkaen sekä dokumentti 1.1.1992 alkaen. Päästöjä ei voi muuten todeta
kuin vaatimalla vaatimuksenmukaisuustodistuksen, jossa selviää, että ajoneuvo täyttää
vaatimukset.

Polttonestesäiliöt ja alleajosuojat. Perusdirektiivi 70/221/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 sekä dokumentti 1.1.1998 alkaen. Polttonestesäiliöitä ei voi todeta
muuten kuin vaatimalla vaatimuksenmukaisuustodistuksen, jossa selviää, että ajoneuvo täyttää vaatimukset.
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Takarekisterikilven paikka. Perusdirektiivi 70/222/ETY tyyppihyväksyntävaatimus
1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa, että ajoneuvo täyttää vaatimukset, jotka ovat seuraavia:
-

tilan on oltava suorakulmion muotoinen

-

kilven keskipiste ei saa olla pituussuunnassa ajoneuvon symmetriatason oikealle puolella

-

kilven alareunan on oltava vähintään 0,3 metrin korkeudella maanpinnasta ja
yläreuna saa olla enintään 1,2 metrin korkeudella maanpinnasta

Ohjauslaite. Perusdirektiivi 70/331/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen.
Ohjauslaitteen osalta tarvitaan vaatimuksenmukaisuustodistus, josta voidaan todeta
vaatimuksien täyttyvän. Katsastaja voi lisäksi todeta, että seuraava asia täyttyy:
-

on oltava mahdollista ajaa suoralla tieosuudella ilman kuljettajan epätavallisia
ohjauksen korjauksia

Ovet. Perusdirektiivi 70/387/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa, että ajoneuvo täyttää vaatimukset:
-

ovia on voitava käyttää helposti ja turvallisesti

-

ovet ja lukot on suunniteltava siten, että niiden sulkeminen ei aiheuta häiritsevää ääntä

-

ajoneuvon sivuille saranoitujen ovien saranoiden on oltava kiinnitetty kulkusuunnan puoleiseen ovien etureunaan

Äänimerkinantolaite. Perusdirektiivi 70/388/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998
alkaen. Katsastaja toteaa, että ajoneuvo täyttää vaatimukset:
-

on annettava yhtäjaksoista ääntä

-

suurimman äänenvoimakkuuden on oltava vähintään 93dB

Taustapeilit/näkyvyys taakse. Perusdirektiivi 71/127/ETY tyyppihyväksyntävaatimus
1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa, että ajoneuvo täyttää vaatimukset:
-

kaikkien peilien on oltava säädettäviä

-

taustapeilit on kiinnitettävä siten, että ne pysyvät vakaasti paikoillaan ajoneuvon tavanomaisissa ajo-olosuhteissa

-

taustapeilit on sijoitettava niin, että kuljettajalla on istuimeltaan tavanomaisessa ajoasennossa selvä näkyvyys tielle ajoneuvon taakse
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Jarrulaitteet. Perusdirektiivi 71/320/ETY laajennus 98/12/EY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen sekä dokumentti 1.1.1996 alkaen. Jarrulaitteita ei voi muuten
todeta kuin vaatimalla vaatimuksenmukaisuustodistuksen, jossa selviää, että ajoneuvo
täyttää vaatimukset

Radiohäiriöt. Perusdirektiivi 72/245/ETY laajennus 95/54/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.10.2002 alkaen. Radiohäiriöitä ei voi todeta muuten kuin vaatimalla vaatimuksenmukaisuustodistuksen, jossa selviää, että ajoneuvo täyttää vaatimukset.

Sisäturvallisuus. Perusdirektiivi 74/60/ETY ja laajennus 78/632/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa, että ajoneuvo täyttää vaatimukset:
-

katon sisäpuoli ei saa sisältää mitään taakse- tai alaspäin suuntautuvia epätasaisuuksia tai teräviä reunoja

-

pääniskualueella vahvistetun rajatun alueen ulkopuolella istuin on pehmustettava estämään pään suoraa kosketusta

Luvattoman käytön estävät laitteet. Perusdirektiivi 74/61/ETY ja laajennus 95/56EY
tyyppihyväksyntä vaatimus 1.10.1998 alkaen. Luvattoman käytön estävät laitteet todetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksen perusteella.

Ohjauslaitteen toiminta törmäystilanteessa. Perusdirektiivi 74/297/ETY ja laajennus
91/662/ETY tyyppihyväksyntä vaatimus 1.10.1997 alkaen. Ohjauslaitteen toimintaa
törmäystilanteessa ei voi todeta muuten kuin vaatimalla vaatimuksenmukaisuustodistuksen.

Istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuus. Perusdirektiivi 74/408//ETY ja laajennus
96/37/EY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1993 alkaen. Istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuus todetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksen perusteella. Lisäksi katsastaja voi todeta, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
-

kaikkiin uloimpiin etuistuimiin on asennettava pääntuki

-

istuinten takaosissa ei saa olla vaarallisia epätasaisuuksia tai teräviä reunoja

Ulkonevat osat. Perusdirektiivi 74/483/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa, että ajoneuvo täyttää seuraavat vaatimukset:
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-

yli 10mm kiinnittimistään ulkonevien lisäkoristeiden on painuttava sisään, irrottava ja taivuttava, kun niiden ulkonevimpaan kohtaan kohdistuu 10 daN
suuruinen voima

-

puskureiden päiden on oltava käännettyinä sisäänpäin ajoneuvon ulkopintaa
kohden

-

ajoneuvon kulkiessa suoraan renkaita lukuun ottamatta mikään pyörien osa,
joka sijaitsee pyörien akselin kautta vaakatasossa kulkevan linjan yläpuolella,
ei saa vaakatasossa ulottua rakenteen ulkopinnan tai rakenteen ääriviivojen ulkopuolelle

Nopeuden mittaus ja peruutuslaitteet. Perusdirektiivi 75/443/ETY tyyppihyväksyntä
vaatimus 1.1.1998 alkaen. Nopeuden mittaus ja peruutuslaitteet todetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksen perusteella. Lisäksi katsastaja voi todeta, että ajoneuvo täyttää seuraavat vaatimukset:
-

kaikki ajoneuvot on varustettava peruutuslaitteella, jota voidaan käyttää kuljettajan paikalta

-

kaikkiin ajoneuvoihin on asennettava nopeudenmittauslaite

Lakisääteiset kilvet ja merkinnät sekä niiden sijainti ja kiinnitysmenetelmä. Perusdirektiivi 76/114/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa,
että lakisääteiset kilvet täyttävät seuraavat vaatimukset:
-

valmistajan kilpi on lujasti kiinnitettävä selvästi näkyvään paikkaa ja sen pitää
sisältää valmistajan nimi, ETY-tyyppihyväksyntä numero, valmistenumero,
suurin sallittu paino kuormattuna, ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu paino
kuormattuna ja jokaisen akselin suurin sallittu akselipaino

-

valmistenumero on merkittävä valmistajan kilpeen, alustaan, runkoon tai muuhun vastaavaan rakenteeseen

-

valmistenumeron on oltava kaksiosainen ja sijoitettava selvästi näkyvään paikkaan esim. takomalla tai meistämällä niin, ettei se häviä näkyvistä tai turmellu

Turvavöiden kiinnityspisteet. perusdirektiivi 76/115/ETY ja laajennus 96/38/ETY
tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen. Turvavöiden kiinnityspisteet todetaan
vaatimuksenmukaisuustodistuksen perusteella. Lisäksi katsastaja voi todeta, että turvavöiden kiinnityspisteet täyttävät seuraavat vaatimukset:
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-

etuistuinten ulommaisten paikkojen vöiden osalta kiinnityspisteiden on sovelluttava kelauslaitteella ja kaksiosaisella nauhanohjaimella varustetuille turvavöille

-

etuistuinten vöillä on oltava kaksi lattiakiinnityspistettä ja yksi yläkiinnityspiste

-

ulommaisten takaistuimien vöillä on oltava kaksi lattiakiinnityspistettä ja yksi
yläkiinnityspiste

-

kulmien on oltava 30°-80° kaikissa tavanomaisissa istuimen asennoissa

Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus. Perusdirektiivi 76/756/ETY ja laajennus
97/28/EY tyyppihyväksyntävaatimus 1.10.2000 alkaen. Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus todetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksen perusteella. Lisäksi katsastaja voi todeta, että valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus täyttää seuraavat vaatimukset:
-

kaikkien merkkivalolaitteiden on oltava yhdensuuntainen tieliikenteessä olevan ajoneuvon alustasoon nähden

-

parin muodostavat valaisimet on oltava toisiinsa nähden symmetrisesti

-

ainoastaan suuntavalaisimet ja hätävilkkukytkentä saavat olla vilkkuvia valaisimia

-

kaukovalaisin on pakollinen ja niitä on 2 kpl tai 4kpl, merkkivalon sytyttävä
valojen ollessa päällä sekä oikea sijainti

-

lähivalaisin on pakollinen ja niitä on 2 kpl, oikea sijainti sekä korkeudensäätölaite

-

etusumuvalaisin on valinnainen ja niitä on 2 kpl sekä oikea sijainti

-

peruutusvalaisin on pakollinen ja niitä on 1 kpl tai 2 kpl sekä oikea sijainti

-

suuntavalaisin on pakollinen, kaksi etusuuntavalaisinta, kaksi sivusuuntavalaisinta ja kaksi takasuuntavalaisinta sekä oikea sijainti

-

hätävilkkukytkentä on pakollinen ja kaikkien suuntavalojen tulee vilkkua samaan aikaan sekä merkkivalo on pakollinen

-

jarruvalaisin on pakollinen, niitä on 2 kpl tai 3kpl sekä oikea sijainti

-

takarekisterikilven valaisin on pakollinen, sijainti ja lukumäärä sellainen, että
se valaisee koko rekisterikilven

-

etuvalaisin on pakollinen ja niitä on 2 kpl sekä oikea sijainti

-

takavalaisin pakollinen ja niitä on 2 kpl sekä oikea sijainti

-

takasumuvalaisin on pakollinen ja niitä on 1 kpl tai 2 kpl, oikea sijainti
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-

takaheijastin on pakollinen ja niitä on 2 kpl sekä oikea sijainti

Heijastimet. Perusdirektiivi 76/757/ETY ja laajennus 97/29ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.10.1999 alkaen. Katsastaja toteaa, että löytyy E-hyväksyntä ja oikea sijainti.

Etu-, taka-, jarru-, sivu-, ääri- ja huomiovalaisimet. Perusdirektiivi 76/758/ETY ja
laajennus 97/30/EY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1993 alkaen. Katsastaja toteaa, että
valaisimista löytyy E-hyväksyntä, lukumäärä, sijainti ja väri ovat oikeat.

Suuntavalaisimet. Perusdirektiivi 76/759//ETY ja laajennus 89/277/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1993 alkaen. Katsastaja toteaa, että E-hyväksyntä löytyy, lukumäärä, sijainti ja väri ovat oikeat.

Rekisterikilven valaisin. Perusdirektiivi 76/760/ETY ja laajennus 97/31/EY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1993 alkaen. Katsastaja toteaa, että E-hyväksyntä löytyy, lukumäärä, sijainti ja väri ovat oikeat.

Ajovalaisimet

ml.

hehkulamppu.

Perusdirektiivi

76/761/ETY

ja

laajennus

89/517/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.993 alkaen. Katsastaja toteaa, että Ehyväksyntä löytyy, lukumäärä, sijainti ja väri ovat oikeat. Lisäksi katsotaan umpioista
merkinnät minkälaiset valaisimet siellä voi olla, tässä tapauksessa merkinnät on DC,
HC eli lyhyet on ksenon-polttimolla ja pitkät halogeeni-polttimolla sekä valaisimien
referenssiluku ei saa ylittää 100.

Etusumuvalaisimet. Perusdirektiivi 76/762/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1993
alkaen. Katsastaja toteaa, että E-hyväksyntä löytyy, lukumäärä, sijainti ja väri ovat
oikeat.

Hinauslaitteet. Perusdirektiivi 77/389/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1997 alkaen. Katsastaja toteaa, että hinauslaitteet täyttävät vaatimukset:
-

kaikissa moottoriajoneuvoissa on oltava niiden etu- ja takaosaan asennettu erityinen hinauslaite, johon vetoköysi voidaan kiinnittää
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Takasumuvalaisimet. Perusdirektiivi 77/538/ETY ja laajennus 89/518/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1993 alkaen. Katsastaja toteaa, että E-hyväksyntä löytyy, lukumäärä, sijainti ja väri ovat oikeat.

Peruutusvalaisimet. Perusdirektiivi 77/539/ETY ja laajennus 97/32/EY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1993 alkaen. Katsastaja toteaa, että E-hyväksyntä löytyy, lukumäärä, sijainti ja väri ovat oikeat.

Pysäköintivalaisimet. Perusdirektiivi 77/540/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1993
alkaen. Katsastaja toteaa, että E-hyväksyntä löytyy, lukumäärä, sijainti ja väri ovat
oikeat.

Turvavyöt. Perusdirektiivi 77/541/ETY ja laajennus 2000/3/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen. Turvavyöt todetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksen perusteella. Lisäksi katsastaja voi todeta, että turvavyöt täyttää seuraavan vaatimuksen:
-

uloimmissa etuistuimissa kolmipistevyöt

Näkyvyys eteenpäin. Perusdirektiivi 77/649/ETY ja laajennus 90/630/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1997 alkaen. Katsastaja toteaa, näkyvyys eteenpäin täyttää seuraavat vaatimukset:
-

auton sisä- tai ulkopuolelle ei saa erityisesti määrättyjen merkkien ja laitteiden
lisäksi ripustaa tai kiinnittää mitään merkkejä, esineitä tai laitteita jotka voivat
haitata näkyvyyttä

-

tuulilasiin tai etusivuikkunoihin ei saa asentaa minkäänlaisia kalvoja

Hallintalaitteiden merkinnät. Perusdirektiivi 78/316/ETY ja laajennus 93/91/EY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa, että hallintalaitteiden merkinnät täyttävät seuraavat vaatimukset:
-

lähivalaisimen ilmaisimen väri vihreä

-

kaukovalaisimen ilmaisimen väri sininen

-

etusumuvalaisimen ilmaisimen väri vihreä

-

takasumuvalaisimen ilmaisimen väri keltainen

-

suuntavalaisimen ilmaisimen väri vihreä

-

hätävilkun ilmaisimen väri punainen

-

seisontajarrun ilmaisimen väri punainen

21
Huurteen- ja sumunpoistolaitteet. Perusdirektiivi 78/317/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa, että huurteen- ja sumunpoistolaitteet täyttävät seuraavat vaatimukset:
-

puhallin toimii

-

useampi nopeus oltava laitteessa

Tuulilasinpesin ja – pyyhin. Perusdirektiivi 78/318/ETY ja laajennus 94/68/EY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa, että tuulilasinpesin ja pyyhin täyttää seuraavat vaatimukset:
-

tuulilasinpesimen tulee toimia

-

pyyhkimessä tulee olla useampi nopeus

Lämmitysjärjestelmät.

Perusdirektiivi

78/548/ETY

tyyppihyväksyntävaatimus

1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa, että lämmitysjärjestelmä täyttää seuraavat vaatimukset:
-

ajoneuvossa tulee olla asennettuna lämmityslaite

Roiskesuojat. Perusdirektiivi 78/549/ETY ja laajennus 94/78/EY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa, että roiskesuojat täyttävät seuraavat vaatimukset:
-

lokasuojan kokonaisleveyden oltava riittävä peittämään koko renkaan leveys

Pääntuet. Perusdirektiivi 78/932/ETY ja laajennus 96/37/EY tyyppihyväksyntävaatimus 1.10.1999 alkaen. Katsastaja toteaa, että pääntuet täyttävät seuraavat vaatimukset:
-

jos pääntuen korkeutta ei voi säätää, sen korkeuden oltava vähintään 800mm
etuistuinten osalta ja 750mm muiden istuinten osalta

-

jos pääntuen korkeutta voidaan säätää, on sen osan, johon pää nojaa, oltava
vähintään 100mm korkea

Massat ja mitat M1-luokka. Perusdirektiivi 92/21/ETY tyyppihyväksyntävaatimus
1.1.1998 alkaen. Katsastaja toteaa, että massat ja mitat eivät ylitä seuraavia vaatimuksia:
-

suurimmat sallitut mitat ovat: pituus 12 000mm, leveys 2 500mm ja korkeus
4 000mm
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-

suurin ajoneuvolle sallittu massa ei saa ylittää valmistajan määrittelemää suurinta teknisesti sallittua kuormitettua massaa

Turvalasit. Perusdirektiivi 92/22/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1998 alkaen.
Turvalasit todetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksen perusteella täyttävän vaatimukset. Lisäksi katsastaja voi todeta, että laseista löytyy E-hyväksyntä

Renkaat. Perusdirektiivi 92/23/ETY tyyppihyväksyntävaatimus 1.1.1993 alkaen. Katsastaja toteaa, että E-hyväksyntä löytyy, renkaiden koko on oikea ja kantavuusluokka
on riittävä.

Lisäpöytäkirjaan kirjataan vaatimuksentaso, sekä se miten ne on katsottu täyttyvän.
Jos on kirjoitettu todistus, niin silloin ne on katsottu täyttyvän vaatimuksenmukaisuustodistuksen mukaan. Jos kohta on tyhjänä, niin silloin ne on katsottu suoraan ajoneuvosta. Tässä päästään opinnäytetyön tarkoitukseen, kun katsastajan työpakista (Liite
3) voidaan laittaa suoraan vaatimuksentaso lisäpöytäkirjaan ja lisäksi tarkastaa, että
vaatimuksenmukaisuustodistuksen vaatimukset täyttää oikeat vaatimukset. Niin vaatimuksen tasoa ei tarvitse lähteä etsimään lakikirjasta, jolloin säästetään aikaa. Esimerkissä käytettyä vaatimuksenmukaisuustodistus ei ole Audin, vaan melkein saman
ikäisen, joten muutamassa kohdassa Audi täyttää vähän lievemmät vaatimukset. Aina
katsotaan vaatimuksenmukaisuustodistuksesta direktiivien täyttyvän sellaisista järjestelmistä, joista on muuten mahdotonta tietää täyttääkö ne vaatimukset. Esimerkiksi
radiohäiriöt, katsastaja ei voi millään tietää, aiheuttaako jokin ajoneuvon sähköjärjestelmä radiohäiriöitä. Kun, taas esimerkiksi valojen umpiosta on helppo katsoa Ehyväksyntä merkki ja valojen sijaintia on yleensä oikea jo valmiiksi.

8 TULOKSET

Pyysin työkavereita antamaan palautetta ohjelmistosta, että saan tietää olenko onnistunut työssäni. Palaute on aika lailla sitä, mitä odotinkin. Tällaisella sovelluksella on
tilausta, varsinkin liitteen 1 osalta, koska se nopeuttaa katsastajan työtä, ettei tarvitse
lakikirjaa selailla koko päivää ja etsiä direktiivejä sieltä. Jonkun verran sain myös ideoita, miten Internet-sivuja voi vielä parantaa tulevaisuudessa. Vähän enemmän olisin
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halunnut saada palautetta, kun nyt noin puolet vain antoi palautetta. Palautteet on siinä
muodossa suoraan kuin ne on saatukin.
”Hyvältä näyttää ja ainakin itse voisin tuota käyttää, olen vähän kaipaillut tuommoista
työkalua, koska a-katsastuksen puolella oli käytössä vähän samansuuntainen työkalu.
Nopeuttaa työn tekemistä, kun ei tarvitse lakikirjan kanssa painia. Paketti- ja linjaautojen alaluokat voisi lisätä myös sivuille.”
”Hyvältä näyttää katsastajan työpakki. Liite 1 helpottaa ja nopeuttaa työntekoa (lakikirjan selaus ja pykälien etsiminen ajoneuvon iän mukaan vähenee). Raskaan kaluston
osio helpottaa myös, kun suurimpia rengaskantavuuksien lisiä ei tarvitse laskea, eikä
jarrukellojen kokoja miettiä, vaan kaikki löytyvät suoraan yhteen paikkaan koottuna.”
”Katsastajan työpakki on toteutettu selkeästi ja helposti käytettäväksi. Ajoneuvoluokitus on selvitetty hyvin selkeällä tavalla erillisessä osiossa. Lisätoimintona voisi olla
linkkejä Trafin antamiin ohjeistuksiin esim. istuinten hyväksyntä direktiivin kohdalla.”
”Tässä vaiheessa tällä käyttökokemuksella vaikuttaa erinomaiselta. Myös lisätiedot
hyvä tietää/massa ja mittatiedoista on hyvä käydä tarvittaessa tarkistamassa. Kun tietoa on paljon ja täytyisi se saada nopeasti työtilanteessa selville, uskoisin tästä kehittyvän hyvän apuvälineen meille kaikille.”
”Näin äkkitutustumisella vaikuttaa hyvältä nimenomaan rekisteröinti ja miksei joitain
muutoskatsastuksia ajatellen.”
”Palautetta sen verran että, jos siihen saisi rakennettua jokaisen kohdan perään linkin
lainkohtiin.”
”En

minä

tuosta

oikein

keksi

mitään

parannettavaa

tai

lisättävää,

minun mielestä siinä on melko kattava tietopaketti kaikin puolin.”

Ohjelmistolle tulee olemaan käyttöä katsastusalalla jo tällaisenaan. Erityisesti liite 1
tulee nopeuttamaan työtä sekä on helppo käydä tarkistamassa esimerkiksi raskaan
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kaluston sallitut massat. Tulevaisuudessa on vielä enemmän hyötyä, kun ohjelmistoa
saadaan kehitettyä eteenpäin.

9 POHDINTA

Tavoitteena oli katsastusalaan liittyvän ohjelmiston rakentaminen, jolla pystyy helposti löytämään ajoneuvoja koskevia asetuksia/säädöksiä. Ohjelmiston käytön tulisi olla
myös helppo. Tavoitteessani onnistuin mielestäni hyvin, ohjelmisto toteutettiin Internet-sivuina, koska ne on helppo päivittää sekä Internet on kaikkien saatavilla. Työkavereilta saamani palaute osoittaa myös, että olen onnistunut.

Itse työssä tarvitsi tutustua teoriaan aika paljon eli toisin sanoen lakikirjaa lukiessa ja
itse työ suoritettiin tietokoneen äärellä. Siihen olen vähän pettynyt miten huonosti
direktiiviensisältö löytyy. Googlettamalla direktiivin, niin löytyy tietoa siitä miten
tyyppihyväksyntää haetaan ja miten järjestelmä testaus suoritetaan. Mutta itse sisältöä
ei tahdo löytyä millään, eli mitä direktiivi vaatii järjestelmältä ja kuinka sen katsotaan
täyttyvän. Työtä tehdessä jäi paljon mieleen asioita kuten ajoneuvoluokkien määritelmät, raskaan kaluston mitat ja massat, liitteen 1 oikeanlainen tulkinta sekä tutustuminen rekisteröintikatsastukseen, koska siitä on hyötyä tulevaisuudessa, kun saa lisää
katsastusoikeuksia. Työn hankalin puoli oli liitteen 1 selventäminen, koska ensinnäkin se on hyvin sekava ja vaikeasti tulkittava. Onneksi työpaikalta sai apua tähän. Toiseksi liite 1 pitää olla tehtynä täysin oikein tai muuten siitä ei ole mitään hyötyä.

Internet-sivujen teko oli aika helppoa kotisivukoneen avulla, se oli melkein kuin olisi
Microsoft Wordillä tehnyt asiakirjoja ja sivupohjiakin oli valtava määrä mistä valita.
Näin lopuksi pitää sanoa, etten onneksi alkanut koodaamaan sivuja kokonaan itse kuten aluksi suunnittelin. Katsastajan työpakissa on sivuja jo niin paljon, että pelkkien
sivujen HTML-syntaksin tekoon olisi mennyt paljon aikaa, ja sitten vielä sisältö niihin. Kotisivukoneessa havaitsin yhden huonon puolen, nimittäin sen, että muutamaan
otteeseen hostingpalvelulla oli jotain teknisiä ongelmia, jolloin en päässyt ollenkaan
sivuja muokkaamaan. Ongelmat oli kuitenkin maksimissaan päivän mittaisia ja tukipyyntöihinkin vastattiin todella nopeasti.
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Tulevaisuudessa Internet-sivuihin voisi panostaa etenkin ulkoasuun ja sommitteluun
enemmän, mutta silti pitää ne yksinkertaisina ja tyylikkäinä. Omasta mielestä Katsastajan työpakki on todella hyvä, vaikka tällä hetkellä siellä ei sisältöä olekaan paljoa,
niin nyt on jo mielessä asioita, mitä sinne voi laittaa esim. rekisteröintitoimintaan ohjeita ja parannella vielä liitettä 1 sekä kaikkea muutakin mitä eteen tulee tulevaisuudessa. Muutenkin Savarin katsastukselle on tällä hetkellä tulossa kaksi muuta opinnäytetyötä, jotka voidaan laittaa sivuille, jos ne on vain sopivassa muodossa tehtyjä ja
saan luvan käyttää niitä. Ja ainahan sivuston pääsisältöä eli liitettä 1 voi vielä parannella helpommin ymmärrettävään muotoon tai nopeuttaa tiedonhakua sopivasti harkitulla tekstin linkityksellä.

Tietääkseni vastaavanlaista ohjelmistoa ei ole vielä olemassa, joten siihen nähden idea
on tosi hyvä. Kun tulevaisuudessa saa ohjelmistoa kehitettyä eteenpäin, niin siitä voi
tulla päivittäinen työkalu katsastajille, josta löytyy helposti tarpeellisia ohjeita/tiedotteita.

Tällä hetkellä E-säännöt ja direktiivit ovat rinnakkain, mutta tulevaisuudessa siirrytään
käyttämään pelkästään E-sääntöjä. Joka on ainakin omasta mielestä hyvä juttu, koska
se selkeyttää pykälien tulkitsemista. Yleinen trendi katsastuksen säännöksistä on se,
että ne koko ajan tiukkenevat. Karkeasti sanottuna päästöjä halutaan pienentää ja turvallisuutta lisätä. Päästötasojen tiukkenemisessa on hyvä puoli se, että CO2-päästöt
tippuvat, niin polttoaineenkulutus tippuu myös, koska CO2-päästöt ovat verrannollisia
polttoaineenkulutukseen. Turvallisuutta halutaan lisätä erilaisilla järjestelmillä kuten
ABS-jarruilla, turvatyynyillä jne. Parin viime vuoden ajan ovat aktiiviset turvajärjestelmät tehneet tuloaan, jotka auttavat kuljettajaa ennaltaehkäisemään onnettomuuksia,
esim. ajonvakautus, joka pyrkii estämään kuljettajan tekemiä ohjausvirheitä. Mutta
nämä eivät ole pakollisia järjestelmiä ajoneuvoissa eikä ole tietoa, että olisivat tulossa
pakollisiksi. Pakollisia järjestelmiä ajoneuvoissa on vain turvavyöt sekä jarrut kevyessä kalustossa. Poikkeuksena on alkolukko, joka pakollinen takseissa sekä koulukyydityksissä. Ajoneuvot testataan Euro NCAP-testeissä, ennen kuin ne tulevat markkinoille, jossa selvitetään miten ajoneuvonkori käyttäytyy erilaisissa kolaritilanteissa, koska
ajoneuvon valmistajat haluavat pyrkiä vähentämään loukkaantumisia kolaritilanteissa.
Tulevaisuuden osalta ei ole vielä tiedossa ainakaan katsastusasemilla, miten säännökset tulevat muuttumaan. Ainoa asia mikä tällä hetkellä tiedetään, on se, että kaikki
hinattavat laitteet tulee olla rekisteröitynä vuoden 2014 loppuun mennessä.
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