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N:o 51

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin
nojalla, sellaisena kuin se on laissa 662/1994:
1§
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan linja-autolla harjoitettavassa luvanvaraisessa linjaliikenteessä
koko valtakunnan alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta silloin, kun matkan pituus ei
ylitä 100 kilometriä.
Tämä asetus ei koske liikennettä, jonka
harjoittaminen perustuu liikenne- ja viestintäministeriön, lääninhallituksen tai kunnan
kanssa tehtyyn ostosopimukseen. Kuljetusmaksuihin sisältyy arvonlisävero.
2§
Sarjaliput
Linjaliikenteessä on myytävä seuraavia
sarjalippuja 25 prosentin alennuksella tämän
asetuksen liitteen mukaisesta perushinnasta:
9—2004

1) ostopäivästä 12 kuukauden ajan voimassa olevia liikenne- ja viestintäministeriön
määrittelyjen mukaisia 44 matkan älykortteja,
sekä
2) lukuvuoden voimassa olevia ja vain
koulumatkoihin kelpaavia älykortteja, joiden
kokonaishinta määräytyy suoritettujen matkojen määrän perusteella.
3§
Lisämaksut ja -alennukset
Edellä 2 §:ssä mainitun lisäksi matkustajalta saadaan periä tarvittaessa lisämaksu
pikavuorossa tai erillinen yömaksu.
Pikavuoromaksusta on annettava 25 prosentin alennus, jos maksu on etukäteen lippua
ostettaessa lisätty sarjalipun hintaan.
Koululaisliikenteessä alle 12-vuotiaille on
myytävä sarjalippuja 50 prosentin alennuksella perushinnasta.
440201
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4§
Muita määräyksiä

Matkustajille tulee etukäteen tiedottaa perittävistä maksuista ja lippujen kelpoisuusehdoista.
Matkustaja voi maksaa matkansa ostamansa sarjalipun oikeuttamalla tai sitä lyhyemmällä matkalla.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ostetut sarjaliput on hyväksyttävä ilman hinnan
korotusta ostohetkellä määräytyneen kelpoisuusajan mukaisesti.
Tällä asetuksella kumotaan linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista 10 päivänä joulukuuta 2002 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1125/2002).

5§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2004.
Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004
Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Osastopäällikkö, ylijohtaja Harri Cavén
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Liite

Matkan pituus
enintään km

Laskennallinen perushinta
(yhdensuuntainen matka)
euro

44 matkan
älykortti
euro

6
9
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

2,0818
2,2515
2,5303
2,8121
3,2606
3,8212
4,4212
5,0000
5,5303
6,0303
6,5000
7,6212
8,6606
9,6606
10,5818
11,4424

68,70
74,30
83,50
92,80
107,60
126,10
145,90
165,00
182,50
199,00
214,50
251,50
285,80
318,80
349,20
377,60

132

N:o 52

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä
rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Tarkoitus ja soveltamisala
Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata
Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavan, elintarvikkeeksi käytettävän maidon ja elintarvikkeiksi
käytettävien maitopohjaisten tuotteiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden
eläintautien leviäminen maahan kyseisen
maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla maitoa ja maitopohjaisia tuotteita saadaan tuoda
Suomeen kolmansista maista.
Kolmansista maista tuotavan maidon ja
maitopohjaisten tuotteiden eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään erikseen.

2§
Suhde eräisiin säädöksiin
Tuotteita koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi elintarvikelaissa (361/1995) ja sen
nojalla annetuissa säännöksissä.

Neuvoston direktiivi 92/46/ETY (31992L0046); EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 1, neuvoston direktiivi 92/118/ETY
(31992L0118); EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49, neuvoston direktiivi 94/71/ETY (31994L0071); EYVL N:o L
368, 31.12.1994, s. 33, komission päätös 95/340/EY (31995L0340); EYVL N:o L 200, 24.8.1995, s. 38, komission
päätös 95/342/EY (31995L0342); EYVL N:o L 200, 24.8.1995, s. 50, komission päätös 95/343/EY (31995L0343);
EYVL N:o L 200, 24.8.1995, s. 52, neuvoston direktiivi 96/90/ETY (31996L0090); EYVL N:o L 13, 16.1.1997,
s. 24, komission päätös 96/106/EY (31996L0106); EYVL N:o L 24, 31.1.1996, s. 34, neuvoston direktiivi 97/78/EY
(31997L0078); EYVL N:o L 24, 30.1.1998, s. 9, komission päätös 97/115/EY (31997L0115); EYVL N:o L 42,
13.2.1997, s. 16, komission päätös 97/252/EY (31997L0252); EYVL N:o L 101, 18.4.1997, s. 46, komission päätös
2001/743/EY (32001L0743); EYVL N:o L 278, 23.10.2001, s. 32, komission päätös 2002/995/EY (32002L0995);
EYVL N:o L 353, 30.12.2002, s. 1, komission päätös 2003/56/EY (32003L0056); EYVL N:o L 22, 25.1.2003,
s. 38, komission päätös 2003/58/EY (32003L0058); EYVL N:o L 23, 28.1.2003, s. 26, komission päätös 2003/59/EY
(32003L0059); EYVL N:o L 23, 28.1.2003, s. 28, komission päätös 2003/669/EY (32003L0669); EYVL N:o L
237, 24.9.2003, s. 7.
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Toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta
toimitettavan, kolmannesta maasta peräisin
olevan maidon ja maitopohjaisten tuotteiden
asiakirjavaatimuksista ja valvonnasta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa annetussa
maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä
(879/1997).
3§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) maidolla:
a) raakamaitoa eli yhden tai useamman
eläimen utareesta saatua maitoa, jota ei ole
kuumennettu yli +40 °C eikä käsitelty muullakaan vaikutukseltaan vastaavalla tavalla;
b) raaka-ainemaitoa eli jalostettavaa nestemäistä tai pakastettua raakamaitoa tai raakamaidosta valmistettua maitoa, josta on
voitu poistaa tai johon on voitu lisätä maidon
luonnollisia ainesosia;
c) kulutusmaitoa eli lopulliselle käyttäjälle
juotavaksi tai muuten käytettäväksi tarkoitettua maitoa;
d) lämpökäsiteltyä kulutusmaitoa eli pastöroitua, iskukuumennettua tai steriloitua kulutusmaitoa;
2) ternimaidolla maitoa, jota eläin tuottaa
neljän vuorokauden ajan synnytyksestä;
3) maitopohjaisella tuotteella:
a) maitotuotteita eli tuotteita, joiden alkuperäisenä raaka-aineena on käytetty yksinomaan maitoa ja joihin on lisätty vain
valmistuksen kannalta tarpeellisia aineita,
joilla ei ole korvattu mitään maidon aineosaa
kokonaan eikä osittain; ja
b) yhdistelmämaitotuotteita eli tuotteita,
joihin maito tai maitotuote kuuluu olennaisena osana määrän tai tuotteen ominaisuuksien suhteen ja joissa mikään osa ei korvaa tai
ole tarkoitettu korvaamaan mitään maidon
aineosaa;
4) laivaliikenteen muonituksella Suomen ja
muun valtion välisessä, jäsenvaltion rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä miehistön ja matkustajien matkan
aikana nautittaviksi tarkoitettuja elintarvikkeita;
5) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;
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6) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa
maito tai maitopohjaiset tuotteet on tuotettu,
valmistettu tai pakattu;
7) viejämaalla kolmatta maata, jossa erä on
lastattu lopulliseen kuljetusvälineeseen Euroopan yhteisön alueelle kuljetusta varten;
sekä
8) määrämaalla Euroopan unionin jäsenvaltiota, johon maito tai maitopohjaiset tuotteet toimitetaan.
4§
Soveltamisalan rajoitus
Tätä asetusta ei sovelleta maitoon tai
maitopohjaisiin tuotteisiin, jotka:
1) tuodaan maahan laivaliikenteen muonitusta varten;
2) kuljetetaan Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan;
taikka
3) tuodaan Suomeen varastoitaviksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan.
5§
Tuonti omaan käyttöön
Tämän asetuksen 10 §:n 2 momentin
2 kohtaa sekä 13 ja 15 §:ää ei sovelleta
yksityishenkilön mukanaan käsimatkatavaroissa tai muiden tavaroiden joukossa tuomaan ja tämän yksityistaloudessa käytettäväksi tarkoitettuun erään
a) Grönlannista, Färsaarilta, Islannista,
Norjasta, Andorrasta, San Marinosta, Sveitsistä, Virosta, Liettuasta, Latviasta, Puolasta,
Tsekin tasavallasta, Slovakiasta, Unkarista,
Sloveniasta, Romaniasta, Bulgariasta, Maltalta tai Kyprokselta tuotavaa maitoa ja maitopohjaisia tuotteita; ja
b) maitoa tai maitopohjaisia tuotteita sisältävää äidinmaidonkorviketta, vauvanruokaa
tai erityisruokaa lääketieteellisin perustein
edellyttäen, että erän tuotteet ovat avaamattomissa alkuperäisissä vähittäismyyntipakkauksissaan, joissa ne säilyvät huoneen lämmössä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun erän koko
ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin mitä
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yksittäisen henkilön voidaan, tuotteen ominaispiirteet huomioiden, katsoa kohtuudella
voivan kuluttaa.
6§
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön
Tämän asetuksen 7 §:n 2 momenttia sekä
8—13 ja 15 §:ää ei sovelleta maitoon tai
maitopohjaisiin tuotteisiin, jotka tuodaan
suurlähetystöjen tai diplomaattisia oikeuksia
nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan
käyttöön Norjasta, Andorrasta ja San Marinosta sekä tämän asetuksen liitteessä luetelluista kolmansista maista kyseisessä liitteessä olevan taulukon mukaisesti.
7§
Tuonnin yleiset edellytykset
Maahan tuotava maito ja maitopohjaiset
tuotteet eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai
eläinten terveydelle.
Maahan tuotavan maidon ja maitopohjaisten tuotteiden on täytettävä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta
annetun lain (1195/1996) ja sen nojalla
annettujen säännösten vaatimukset.
2 luku
Naudan, lampaan, vuohen ja puhvelin maito
ja siitä valmistetut maitopohjaiset tuotteet

9§
Tuonti Andorrasta, San Marinosta ja
Uudesta-Seelannista
Uudesta-Seelannista tuotavan maidon ja
maitopohjaisten tuotteiden osalta noudatetaan
Uuden-Seelannin ja Euroopan yhteisön välisestä sopimuksesta tehdyn komission päätöksen 2003/56/EY määräyksiä.
Andorrasta ja San Marinosta tuotavan
maidon ja maitopohjaisten tuotteiden osalta
on noudatettava, mitä niiden ja Euroopan
yhteisön välisissä sopimuksissa on erikseen
määrätty.
10 §
Tuonti muista kolmansista maista kuin Norjasta, Andorrasta, San Marinosta ja UudestaSeelannista
Muista kolmansista maista kuin Norjasta,
Andorrasta, San Marinosta ja Uudesta-Seelannista saadaan maitoa ja maitopohjaisia
tuotteita tuoda maahan tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon mukaisesti.
Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin ehtona on lisäksi se, että:
1) ne täyttävät raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden
tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä annetun neuvoston
direktiivin 92/46/ETY vaatimukset;
2) niiden mukana on komission päätöksen
97/115/EY mukainen terveystodistus; sekä
3) ne ovat peräisin Euroopan yhteisöjen
komission tai maa- ja metsätalousministeriön
elintarvike- ja terveysosaston hyväksymästä
laitoksesta.

8§
Tuonti Norjasta
Norjasta saadaan maitoa ja maitopohjaisia
tuotteita tuoda maahan sellaisista laitoksista,
jotka kyseinen maa on ilmoittanut EFTA:n
valvontaviranomaiselle laitoksiksi, joista maitoa tai maitopohjaisia tuotteita saadaan viedä
Euroopan talousalueelle.
Tämän asetuksen 13 §:ää ei sovelleta Norjasta tuotavaan maitoon ja maitopohjaisiin
tuotteisiin.

3 luku
Muiden eläinlajien kuin naudan, lampaan,
vuohen tai puhvelin maito ja siitä valmistetut maitopohjaiset tuotteet
11 §
Tuonti
Muiden eläinlajien kuin naudan, lampaan,
vuohen tai puhvelin maitoa ja siitä valmis-
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tettuja maitopohjaisia tuotteita saadaan tuoda
maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto on myöntänyt siihen tuontiluvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.
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14 §
Muut asiakirjat

4 luku

Tämän asetuksen 6 §:n tarkoittamissa tapauksissa on maidon ja maitopohjaisten tuotteiden mukana oltava asiakirja, josta käy ilmi
tuotteiden alkuperämaa.

Ternimaito ja ternimaitopohjaiset tuotteet

15 §

12 §

Erityiset pakkausmerkinnät

Tuonti

13 §

Kolmansista maista tuotavan maidon ja
maitopohjaisten tuotteiden pakkauksissa on
oltava vähintään yhdellä määrämaan virallisista kielistä seuraavat merkinnät:
1) alkuperämaa;
2) laitoksen hyväksymisnumero;
3) maininta ″raakamaitoa″ jos kyseessä on
raakamaito, tai ″valmistettu raakamaidosta″
jos kyseessä ovat raaka-maidosta valmistetut
tuotteet, joiden valmistukseen ei kuulu lämpökäsittelyä; sekä
4) vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen
käyttöajankohta.

Terveystodistus

16 §

Edellä 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun
terveystodistuksen on oltava alkuperäinen,
numeroitu, yhdelle paperiarkille laadittu ja
tämän asetuksen säännösten mukaisesti täytetty. Todistus on laadittava vähintään yhdellä
eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisista kielistä. Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa
sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan terveystodistus
laatia myös englannin kielellä.
Terveystodistuksen allekirjoittaa ja päivää
se alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen
edustaja, joka on vastuussa siitä, että raakamaito, lämpökäsitelty maito tai maitopohjaiset tuotteet ja niiden valvonta vastaavat 10 §:n
2 momentin 1 kohdassa mainitun direktiivin
vaatimuksia. Todistuksessa on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, ammattinimike tai virka-asema ja
allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomaisen
virallinen leima. Allekirjoituksen ja leiman on
oltava erivärisiä kuin todistukseen painettu
teksti.

Asiakirjojen ja todistusten säilyttäminen

Ternimaitoa ja ternimaitopohjaisia tuotteita
saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja
metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto on myöntänyt siihen tuontiluvan.
Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.
5 luku
Muut säännökset

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä
asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja todistukset
vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.
17 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos
Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on noudatettava niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen elintarvike- ja terveysosasto antaa
alkuperä- tai viejämaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.
18 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä
helmikuuta 2004.
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Tällä asetuksella kumotaan kolmansista
maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista 7 päivänä huhtikuuta 1997

annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös
(304/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2004
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola
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Liite
Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita saadaan tuoda maahan kolmansista maista alla olevan taulukon mukaisesti
Tuoteryhmä A:

Raakamaito ja raakamaidosta valmistetut maitopohjaiset tuotteet, jotka on
käsitelty alaviitteen 1 mukaisesti.

Tuoteryhmä B:

Lämpökäsitelty maito, lämpökäsitellystä maidosta valmistetut maitopohjaiset tuotteet ja lämpökäsitellyt maitopohjaiset tuotteet, jotka on käsitelty alaviitteen 2 mukaisesti.

Tuoteryhmä C:

Lämpökäsitelty maito, lämpökäsitellystä maidosta valmistetut maitopohjaiset tuotteet ja lämpökäsitellyt maitopohjaiset tuotteet, jotka on käsitelty alaviitteen 3 mukaisesti.

MAA
Alankomaiden Antillit
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Botswana
Brasilia
Bulgaria
Chile
Costa Rica
El Salvador
Etelä-Afrikka
Etiopia
Grönlanti
Guatemala
Honduras
Hongkong
Intia
Islanti
Israel
Kanada
Kenia
Kiinan tasavalta
Kolumbia
Kroatia
Kuuba
Kypros
Latvia
Liettua
Madagaskar
Makedonia
Malta
Marokko

Tuoteryhmä
A (1)

Tuoteryhmä
B (2)

Tuoteryhmä
C (3)

0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
0
+
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0
+
0

0
0
0
0
+
0
0
+
+
0
0
0
0
+
0
0
0
0
+
0
+
0
0
0
+
0
+
+
+
0
+
+
0

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Mauritania
Mauritius
Meksiko
Namibia
Nicaragua
Panama
Paraguay
Puola
Romania
Singapore
Slovakia
Slovenia
Sveitsi
Swazimaa
Thaimaa
Tsekin tasavalta
Tunisia
Turkki
Ukraina
Unkari
Uruguay
Uusi-Seelanti
Valko-Venäjä
Venäjä
Viro
Yhdysvallat
Zimbabwe

0
0
0
0
0
0
0
+
0
0
+
+
+
0
0
+
0
0
0
+
0
+
+
0
0
+
0

0
0
0
0
0
0
0
+
+
0
+
+
+
0
0
+
0
0
0
+
0
+
0
0
+
+
0

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ = tuonti on sallittu
0 = tuonti ei ole sallittu
(1)

Raakamaidon, joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Euroopan unionin alueella keräilytai vakiointikeskukseen tai käsittely- tai jalostuslaitokseen ja sitten käytettäväksi elintarvikkeeksi, mukana on oltava komission päätöksen 97/115/EY liitteen A mukainen terveystodistus.
Raakamaidosta valmistettujen maitopohjaisten tuotteiden, joiden valmistukseen ei liity
lämpökäsittelyä, mukana on oltava komission päätöksen 97/115/EY liitteen D mukainen
terveystodistus.

(2)

Lämpökäsitellylle maidolle, lämpökäsitellystä maidosta valmistetuille maitopohjaisille
tuotteille ja lämpökäsitellyille maitopohjaisille tuotteille on suoritettu lämpökäsittely,
joka vastaa vähintään lämpökäsittelyä 72 °C:n lämpötilassa 15 sekunnin ajan. Käsittelyn
jälkeen tuotteiden on annettava kielteinen reaktio fosfataasikokeessa.
Tuontierän mukana oltava komission päätöksen 97/115/EY liitteen B mukainen terveystodistus.

(3)

Lämpökäsitelty maito, lämpökäsitellystä maidosta valmistetut maitopohjaiset tuotteet ja
lämpökäsitellyt maitopohjaiset tuotteet on käsitelty seuraavalla tavalla:
a) sterilointi siten, että F°-arvo on vähintään 3;
tai

N:o 52
b)

139

alustava lämpökäsittely, joka vaikutukseltaan vastaa vähintään lämpökäsittelyä
72 °C:n lämpötilassa 15 sekunnin ajan ja jonka jälkeen tuote antaa kielteisen reaktion fosfataasikokeessa ja jota seuraa:
- toinen lämpökäsittely, joka on joko korkeassa lämpötilassa tapahtuva pastörointi, iskukuumennus tai sterilointi ja jonka seurauksena tuote antaa kielteisen reaktion peroksidaasikokeessa;
tai
- maitojauheen tai muun kuivatun tuotteen ollessa kyseessä toinen, vähintään
alustavaa lämpökäsittelyä vastaava lämpökäsittely, jonka jälkeen tuote antaa kielteisen reaktion fosfataasikokeessa ja jota on seurattava kuivaus;
tai
- käsittely, jossa tuotteen pH-arvo on laskettu alle arvon 6 vähintään tunnin
ajaksi.
Tuontierän mukana oltava komission päätöksen 97/115/EY liitteen C mukainen terveystodistus.
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä
Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981
annetun tieliikennelain (267/1981) 72 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
1242/1997:
1§
Asetuksen soveltamisala
Tämä asetus koskee ajokorttiasetuksen
(845/1990) 4 §:n 1 momentin mukaiseen
ajokorttiin tehtäviä merkintöjä.
2§
Ajokorttiin tehtävät merkinnät
Ajokortin etusivulle merkitään seuraavat
tiedot:
1. sukunimi;
2. etunimet;
3. syntymäaika ja -paikka; syntymäpaikka
merkitään sen valtion tunnusta käyttäen, jossa
ajo-oikeuden haltija on syntynyt; tunnus on
Euroopan unionin jäsenvaltion (EU-valtio) ja
muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion (ETA-valtio) kohdalla maatunnus ja
muiden valtioiden kohdalla ensisijaisesti YKtunnus;
4a. myönnetty; ajokortin myöntämispäivä,
joka vastaa ajo-oikeuden alkamispäivää tai
jos ajo-oikeuden haltijalla on useampia eri
aikaan alkaneita ajo-oikeuksia, viimeisimmän
ajo-oikeuden alkamispäivää, jos vastaavaa

ajo-oikeutta ei ennestään ole; taikka ajokortin
kaksoiskappaletta annettaessa kaksoiskappaleen myöntämispäivää;
4b. viimeinen voimassaolopäivä; ajokortin
viimeinen voimassaolopäivä, joka vastaa ajooikeuden voimassaolon päättymispäivää tai,
jos asianomaisella on useampia eri aikaan
päättyviä ajo-oikeuksia, ensiksi päättyvän
ajo-oikeuden viimeistä voimassaolopäivää;
4c. myöntäjä; ajokortin myöntäjäksi merkitään ajo-oikeuden haltijan asuinpaikan poliisi;
4d. hallinnollinen numero;
5. ajokortin numero; ajokortin numero
vastaa ajo-oikeuden haltijan henkilötunnusta;
9. ajokorttiluokat; ajokortin etusivulle merkitään ajo-oikeuden haltijan ajo-oikeus ajokorttiasetuksen 6 §:n (1168/1999) ajo-oikeuden laajuutta koskevien merkintöjen mukaisesti; ajokortin kääntöpuolelle on painettu
Suomessa käytössä olevia ajokorttiluokkia
vastaavat kuvakkeet, joiden kohdalle merkitään 10-12 kohdassa tarkoitetut tiedot, T- ja
M-luokkia koskevat tiedot kuitenkin vain, jos
sitä vastaava kuljettajantutkinto on suoritettu
erikseen.
Ajokortin kääntöpuolelle merkitään seuraavat tiedot:
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10. myönnetty; merkintä vastaa päivää,
jolloin ajokorttiluokkaa vastaava ajo-oikeus
on alkanut ja se siirretään myöhemmin
annettavaan ajokorttiin;
11. viimeinen voimassaolopäivä; ajokorttiluokkaa vastaavan ajo-oikeuden viimeinen
voimassaolopäivä;
12. erityisehdot; ajokorttiluokkaa koskevat
ehdot, rajoitukset ja muut tiedot merkitään
3 §:n mukaisesti numerokoodia ja siihen
mahdollisesti liittyvää lisätunnusta käyttäen;
jos merkintä koskee kaikkia ajo-oikeuden
haltijalla olevia ajokorttiluokkia se voidaan
tehdä kohtien 9—12 alla olevaan tilaan 12;
13. kohta on varattu viranomaisen hallinnollisia merkintöjä varten siinä EU- tai
ETA-valtiossa, johon ajokortinhaltija muuttaa
vakinaisesti asumaan ja jossa annettaviin
ajokortteihin tehdään vastaavansisältöiset
merkinnät; kohta ei ole Suomessa käytössä;
14. kohta on varattu muita kuin ajooikeuteen liittyviä viranomaisen hallinnollisia
merkintöjä varten; kohta ei ole Suomessa
käytössä.
Moottoriajoneuvoasetuksen (330/1957) nojalla ennen 1.7.1972 myönnettyjen ajokorttien
myöntämispäiväksi kohtaan 10 merkitään
todellisesta myöntämispäivästä riippumatta
poliisin ajokortti-ilmoituksen perusteella ajokorttirekisteriin tallennettu päivämäärä, jollei
ajo-oikeuden haltija esitä poliisille luotettavaa
selvitystä tätä varhaisemmasta myöntämispäivästä.
3§
Ehtojen ja rajoitusten merkitseminen
ajokorttiin
Ajokorttiasetuksen 16 §:n 1 momentissa
(1243/1997) säädettyjä ajo-oikeuteen liittyviä
ehtoja, rajoituksia ja muita tietoja koskevat
merkinnät tehdään ajokorttiin yhdenmukaistettuja yhteisön koodeja ja kansallisia koodeja
käyttäen. Koodin 44 yhteydessä on käytettävä
alakoodia.
Muussa EU- tai ETA-valtiossa annettua
ajokorttia vaihdettaessa siihen merkityt tämän
asetuksen liitteenä olevat komission direktiivin 2000/56/EY liitteen I mukaiset yhdenmukaistetut yhteisön koodit alakoodeineen,
milloin alakoodin käyttö on pakollista, siir-
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retään annettavaan ajokorttiin tämän asetuksen säännöksiä soveltuvin osin noudattaen.
4§
Yhdenmukaistetut koodit
Ajokorttimerkinnöissä 3 §:n 1 momentin
mukaisesti Suomessa käytettävät yhteisön
koodit ovat:
KULJETTAJA (lääketieteelliset syyt)
01. Näönkorjaus ja/tai -suojaus
02. Kuulokoje/viestintäapuväline
03. Proteesi/ortopedinen apuväline
AJONEUVON MUKAUTUKSET
10. Muutettu vaihteisto;
15. Muutettu kytkin;
20. Muutetut jarrujärjestelmät;
25. Muutetut kaasupoljinjärjestelmät;
30. Muutetut yhdistetyt jarru- ja kaasupoljinjärjestelmät;
35. Muutettu hallintalaitteisto, kuten valokatkaisimet, tuulilasinpyyhin tai -pesin, äänimerkinantolaite, suuntavilkut;
40. Muutettu ohjauslaitteisto;
42. Muutettu muutetut taustapeili;
43. Muutettu kuljettajan istuin;
44. Moottoripyöriin tehdyt muutokset (alakoodin käyttö pakollinen 3 momentin mukaisesti);
45. Ainoastaan sivuvaunullinen moottoripyörä;
50. Rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon tai
valmistenumeroon (ajoneuvon tunnusnumero);
51. Rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon tai
rekisterikilpeen (ajoneuvon rekisterinumero);
HALLINNOLLISET KYSYMYKSET
70. Ajokortin vaihtaminen; koodin lisäksi
merkitään ajokortin numero ja myöntäjä
maatunnusta tai yhteisön ulkopuolisten maiden osalta YK- tai ECE-tunnusta käyttäen;
71. Ajokortin kaksoiskappale; koodin lisäksi merkitään ajokortin numero ja myöntäjä
maatunnusta tai yhteisön ulkopuolisten maiden osalta YK- tai ECE-tunnusta käyttäen;
73. Rajoitettu B-luokan kolme- tai nelipyöräisiin moottoripyöriin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 60 km/h
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(B1); koodia käytetään vain muussa EU- tai
ETA-valtiossa saadun ajo-oikeuden merkitsemiseksi ajokorttiin;
78. Rajoitettu ajoneuvoihin, joissa on automaattivaihteisto; koodia käytetään kun kuljettajantutkinto on suoritettu neuvoston direktiiviin 1991/439/ETY liitteen II muuttamisesta annetun komission direktiivin
2000/56/EY liitteessä II olevan 5.1 kohdan
toisen alakohdan mukaisella ajoneuvolla;
79. (...) Rajoitettu sulkeissa mainittujen
eritelmien mukaisiin ajoneuvoihin direktiivin
10 artiklan 1 kohdan soveltamisen yhteydessä.
Tieto ajokortin myöntäjästä merkitään koodien 70 ja 71 yhteydessä muiden kuin EU- ja
ETA-valtioiden kohdalla ensisijaisesti YKtunnusta käyttäen. Koodia 73 ja 79 käytetään
vain ajo-oikeuden haltijalla ennestään olevan
ajo-oikeuden merkitsemiseksi ajokorttiin silloin kun vastaavaa ajokorttiluokkaa ei ole
Suomessa käytössä tai kun ajo-oikeutta ei
voida muuten merkitä ajokorttiin.
Koodin 44 yhteydessä moottoripyörään
tehty muutos yksilöidään alakoodia käyttäen
seuraavasti:
44.01 Yhdellä toiminnolla käytettävä jarru;
44.02 Mukautettu käsikäyttöinen jarru (etupyörä);
44.03 Mukautettu jalkajarru (takapyörä);
44.04 Mukautettu kaasukahva;
44.05 Mukautettu käsivälitteinen vaihteisto
ja käsikäyttöinen kytkin;
44.06 Mukautettu taustapeili tai mukautetut
taustapeilit;

44.07 Mukautetut merkinantolaitteet kuten
esimerkiksi suuntavilkut tai jarruvalo;
44.08 Istuinkorkeus, jolta kuljettajan molemmat jalat ylettyvät istuma-asennossa koskettamaan tien pintaan.
5§
Kansalliset koodit
Ajokorttimerkinnöissä käytettävät kansalliset koodit ovat:
103 ajokortin kaksoiskappale; koodin lisäksi merkitään kaksoiskappaleen järjestysnumero;
105 poikkeuslupa.
6§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2004.
Tällä asetuksella kumotaan 19 päivänä
joulukuuta 1997 annettu liikenneministeriön
päätös ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä
(1244/1997).
Ilman ajokorttiin tehtävää merkintää saadaan ajokorttirekisterissä käyttää koodia 104
ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetetun
hyväksyttyjä ajolaitteita koskevan ehdon mukauttamiseksi 4 §:ssä tarkoitetuiksi koodeiksi
10—51.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004
Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu
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Yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta annetun
komission direktiivin 2000/56/EY Liitteen I mukaiset ajokorttimerkinnöissä EU- ja ETAvaltioissa käytettävät yhteisön yhdenmukaistetut koodit ja alakoodit
KULJETTAJA (lääketieteelliset syyt)
01. Näönkorjaus ja/tai -suojaus
01.01 Silmälasit
01.02 Piilolinssi(t)
01.03 Suojalasi
01.04 Himmennetty linssi
01.05 Silmänsuojus
01.06 Silmälasit tai piilolinssit
02. Kuulokoje/viestintäapuväline
02.01 Kuulokoje yhdelle korvalle
02.02 Kuulokoje kahdelle korvalle
03. Proteesi / ortopedinen apuväline
03.01 Yläraajan proteesi / ortopedinen apuväline
03.02 Alaraajan proteesi / ortopedinen apuväline
05. Rajoitettu käyttö (alakoodin käyttö pakollinen, ajo-oikeus rajoitettu lääketieteellisistä
syistä)
05.01 Rajoitettu matkoihin päiväsaikaan (esimerkiksi tunti auringonnousun jälkeen ja tunti
ennen auringonlaskua)
05.02 Rajoitettu matkoihin ... kilometrin säteellä ajokortin haltijan asuinpaikasta tai
ainoastaan matkoihin ...
kaupungissa/alueella
05.03 Ei oikeutta kuljettaa matkustajia
05.04 Rajoitettu enintään nopeuteen ... kilometriä tunnissa
05.05 Ajaminen sallittu ainoastaan ajokortin haltijan seurassa
05.06 Ilman perävaunua
05.07 Ei ajoa moottoriteillä
05.08 Ei alkoholia
AJONEUVON MUKAUTUKSET
10. Muutettu vaihteisto
10.01 Käsivälitteinen vaihteisto
10.02 Automaattivaihteisto
10.03 Sähkökäyttöinen vaihteisto
10.04 Mukautettu vaihdetanko
10.05 Ilman aluevaihteistoa
15. Muutettu kytkin
15.01 Mukautettu kytkinpoljin
15.02 Käsikäyttöinen kytkin
15.03 Automaattikytkin
15.04 Etuosasta porrastettu / poiskäännettävä / irrotettava kytkinpoljin
20. Muutetut jarrujärjestelmät
20.01 Mukautettu jarrupoljin
20.02 Laajennettu jarrupoljin
20.03 Vasemmalle jalalle soveltuva jarrupoljin
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20.04 Jalkapohjalla painettava jarrupoljin
20.05 Kallistettu jarrupoljin
20.06 Käsikäyttöinen (mukautettu) käyttöjarru
20.07 Tehostetun käyttöjarrun täyskäyttömahdollisuus
20.08 Käyttöjarruun integroidun hätäjarrun täyskäyttömahdollisuus
20.09 Mukautettu seisontajarru
20.10 Sähkökäyttöinen seisontajarru
20.11 (Mukautettu) jalkakäyttöinen seisontajarru
20.12 Etuosasta porrastettu / poiskäännettävä / irrotettava jarrupoljin
20.13 Polvella käytettävä jarru
20.14 Sähkökäyttöinen käyttöjarru
25. Muutetut kaasupoljinjärjestelmät
25.01 Mukautettu kaasupoljin
25.02 Jalkapohjalla painettava kaasupoljin
25.03 Kallistettu kaasupoljin
25.04 Käsikäyttöinen kaasupoljin
25.05 Polvella käytettävä kaasupoljin
25.06 Tehostettu kaasutin (sähkökäyttöinen tai ilmaohjattu)
25.07 Kaasupoljin jarrupolkimen vasemmalla puolella
25.08 Kaasupoljin vasemmalla
25.09 Etuosasta porrastettu / poiskäännettävä / irrotettava kaasupoljin
30. Muutetut yhdistetyt jarru- ja kaasupoljinjärjestelmät
30.01 Rinnakkaiset polkimet
30.02 Polkimet samassa (tai melkein samassa) tasossa
30.03 Liukuohjattava kaasutin ja jarru
30.04 Ortopedisesti varustettu liukuohjattava kaasutin ja jarru
30.05 Poiskäännettävät/irrotettavat kaasu- ja jarrupolkimet
30.06 Korotettu lattia
30.07 Sivusta porrastettu jarrupoljin
30.08 Proteesia varten sivusta porrastettu jarrupoljin
30.09 Etuosasta porrastetut kaasu- ja jarrupolkimet
30.10 Kantapään/säären tuki
30.11 Sähkökäyttöinen kaasupoljin ja jarru
35. Muutettu hallintalaitteisto (Valokatkaisimet, tuulilasinpyyhin/-pesin, äänimerkinantolaite,
suuntavilkut jne.)
35.01 Hallintalaitteiden käyttö ei haittaa ohjausta ja käsittelyä
35.02 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta otetta ohjauspyörästä ja lisälaitteista
(säätimet, katkaisinvivut jne.)
35.03 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta vasemman käden otetta ohjauspyörästä ja
lisälaitteista (säätimet, katkaisinvivut jne.)
35.04 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta oikean käden otetta ohjauspyörästä ja
lisälaitteista (säätimet, katkaisinvivut jne.)
35.05 Hallintalaitteet käytettävissä irrottamatta otetta ohjauspyörästä ja lisälaitteista
(säätimet, katkaisinvivut jne.) sekä yhdistetyistä jarru- ja kaasupoljinjärjestelmistä
40. Muutettu ohjauslaitteisto
40.01 Vakio-ohjaustehostin
40.02 Vahvistettu ohjaustehostin
40.03 Ohjauksen varmistusjärjestelmä
40.04 Pidennetty ohjauspylväs
40.05 Mukautettu ohjauspyörä (esim. suurempi ja/tai paksumpi pyöräosa, pienempi
ohjauspyörän halkaisija)
40.06 Kallistettu ohjauspyörä
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40.07 Pystysuorassa tasossa oleva ohjauspyörä
40.08 Vaakasuorassa tasossa oleva ohjauspyörä
40.09 Jalkakäyttöinen ohjaus
40.10 Vaihtoehtoinen mukautettu ohjaus (esim. ohjaussauva)
40.11 Nuppi ohjauspyörässä
40.12 Ohjauspyörän ortopedinen laite kättä/käsiä varten
40.13 Jännetuella varustettu ortopedinen laite
42. Muutettu/muutetut taustapeili(t)
42.01 Ulkopuolinen taustapeili (vasemmalla tai) oikealla puolella
42.02 Ulkopuolinen taustapeili lokasuojassa
42.03 Sisäpuolinen lisätaustapeili liikenteen seuraamista varten
42.04 Sisäpuolinen laajakulmataustapeili
42.05 Katvealueet kattava taustapeili
42.06 Sähkökäyttöinen(/-set) ulkopuolinen(/-set) taustapeili(t)
43. Muutettu kuljettajan istuin
43.01 Kuljettajan istuin hyvän näkyvyyden takaavalla korkeudella normaalin välimatkan
päässä ohjauspyörästä ja polkimesta
43.02 Vartalon muotoon mukautettu kuljettajan istuin
43.03 Sivusta tuettu kuljettajan istuin tukevan istuma-asennon varmistamiseksi
43.04 Käsinojallinen kuljettajan istuin
43.05 Kuljettajan istuimen liukukiskojen pidennys
43.06 Mukautettu turvavyö
43.07 Valjastyyppinen turvavyö
44. Moottoripyöriin tehdyt muutokset (alakoodin käyttö pakollista)
44.01 Yhdellä toiminnolla käytettävä jarru
44.02 (Mukautettu) käsikäyttöinen jarru (etupyörä)
44.03 (Mukautettu) jalkajarru (takapyörä)
44.04 (Mukautettu) kaasukahva
44.05 (Mukautettu) käsivälitteinen vaihteisto ja käsikäyttöinen kytkin
44.06 (Mukautettu/mukautetut) taustapeili(t)
44.07 (Mukautetut) merkinantolaitteet (suuntavilkut, jarruvalo jne.)
44.08 Istuinkorkeus, jolta kuljettajan molemmat jalat ylettyvät istuma-asennossa koskettamaan tien pintaan
45. Ainoastaan sivuvaunullinen moottoripyörä
50. Rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon/valmistenumeroon (ajoneuvon tunnusnumero)
51. Rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon/rekisterikilpeen (ajoneuvon rekisterinumero)
HALLINNOLLISET KYSYMYKSET
70. Ajokortti nro ..., myöntänyt: ..., vaihdettu (YK/ECE-tunnus yhteisön ulkopuolisten
maiden osalta, esim. 70.0123456789.NL)
71. Ajokortin nro ... kaksoiskappale (YK/ECE-tunnus yhteisön ulkopuolisten maiden osalta,
esim. 71.987654321.HR)
3
72. Rajoitettu A-luokan ajoneuvoihin, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm ja
enimmäisteho on 11 kW (A1)
73. Rajoitettu B-luokan kolme- ja nelipyöräisiin moottoripyöriin (B1)
74. Rajoitettu C-luokan ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu massa on enintään 7 500 kg (C1)
75. Rajoitettu D-luokan ajoneuvoihin, joissa on enintään 16 istuinta kuljettajan istuimen
lisäksi (D1)
76. Rajoitettu C-luokan ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu massa on enintään 7 500 kg (C1)
ja joihin on kytketty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on yli 750 kg, jos näin muodostuvan
ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään 12 000 kg ja jos perävaunun suurin
sallittu massa on enintään vetoajoneuvon kuormittamaton massa (C1+E)
3

440201/9
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77. Rajoitettu D-luokan ajoneuvoihin, joissa on enintään 16 istuinta kuljettajan istuimen
lisäksi (D1) ja joihin on kytketty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enemmän kuin 750
kg, jos a) näin muodostuvan ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään 12 000 kg
ja perävaunun suurin sallittu massa on enintään vetoajoneuvon kuormittamaton massa ja b)
jos perävaunua ei käytetä matkustajien kuljettamiseen (D1+E)
78. Rajoitettu ajoneuvoihin, joissa on automaattivaihteisto (Direktiivin 91/439/ETY liitteessä
II olevan 8.1.1 kohdan toinen alakohta)
79. (...) Rajoitettu sulkeissa mainittujen eritelmien mukaisiin ajoneuvoihin direktiivin 10
artiklan 1 kohdan soveltamisen yhteydessä
(Käyttö muun koodin yhteydessä:)
90.01: vasemmalle
90.02: oikealle
90.03: vasen
90.04: oikea
90.05: käsi
90.06: jalka
90.07: käytettävissä’’
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 4 a §:n
väliaikaisesta muuttamisesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
lisätään 9 päivänä syyskuuta 1990 ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 4 a §:ään, sellaisena kuin se on liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksessa 807/2002 uusi 5 momentti seuraavasti:
4 a §
Kuljettajaopetus linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta varten
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 2 momentissa säädetystä D-luokan
ajo-opetuksesta voidaan opetussuunnitelmassa vahvistaa enintään 15 tuntia annettavaksi
simulaattorissa, jos laite teknisiltä ja koulutuksellisilta ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan sekä liikenneympäristön ja -olosuhteet

riittävästi huomioon ottaessaan soveltuu opetussuunnitelmassa nimettävien oppisisältöjen
opetukseen D-luokan ajo-opetukselle asetettujen yleisten tavoitteiden mukaisesti. Simulaattorilla opetusta annettaessa opettajalla on
oltava D-luokan ajo-opettajan kelpoisuus ja
hänen on oltava mukana opetustilanteessa
koko oppitunnin ajan.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2006
toukokuun loppuun asti.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004
Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu
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Sisäasiainministeriön asetus
valtion varoista ryhmätunnistamistilaisuuteen osallistuvalle sivulliselle maksettavista
korvauksista
Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2004

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun esitutkintalain
(449/1987) 38 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 645/2003:
1§

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Soveltamisala
Valtion varoista maksetaan ryhmätunnistamistilaisuuteen osallistuvalle sivulliselle korvausta matka- ja toimeentulokustannuksista
sekä taloudellisesta menetyksestä siten kuin
tässä asetuksessa säädetään.
2§
Korvauksen määrä

4§
Korvauksen maksaminen
Korvaus maksetaan pankkisiirtona tai maksuosoituksena. Ryhmätunnistamistilaisuudessa läsnä olevalle maksu voidaan erityisestä
syystä suorittaa käteisenä rahana.

Korvauksen määrän osalta on voimassa,
mitä valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen (813/1972)
2—8 §:ssä säädetään. Erityisestä syystä korvauksen määrästä voidaan poiketa.

5§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2004.

3§
Korvauksesta päättäminen
Korvauksesta päättää tutkinnanjohtaja.
Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2004

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Ylitarkastaja Keijo Suuripää
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista
19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002)
liitteen 1 kohta 28 ja liitteen 2 kohta 28 seuraavasti:
Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä syyskuuta 2004.
Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2004
Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Liikenneneuvos Kari Saari
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N:o 56
Liite 1

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE
YKSIKÖILLE

————————————————————————————
Ajoneuvoluokat,
Voimaantulopäivä
Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava joita vaatimus
järjestelmä,
E-sääntö koskee
Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiosa tai erilviä tai E-sääntöä
linen tekvastaamisesta
ninen yksikkö
- muutosdirekuudelle
ensi kertaa uudelle ensi kertaa
tiivit
ajoneuvokäyttöön
ajokäyttöön
tyypille
otettavalle
neuvo- otettavalle
ajoneuvolle tyypil- ajoneuvolle
le
28. Toi97/24/EY
L
17.6.1999
47
17.6.2003
ajoneuvon tulee olla
menpiteet
5 LUKU
E-sääntöä vastaava
ilman pi40
1993 (ei koske L2laantumieikä L5-luokan ajoneuvoa, jonka kokosen estäminaismassa > 400 kg)
seksi

- 2002/51/EY2

2

L

1.4.20033/
1.1.2006

1.7.20044/
1.1.2007

Ensimmäisistä voimaantulopäivämääristä alkaen on sovellettava direktiivin 5 luvun liitteessä II olevassa
2.2.1.1.5 kohdassa olevan taulukon rivillä A olevia raja-arvoja ja jälkimmäisistä päivämääristä alkaen rivillä B
olevia raja-arvoja. Jälkimmäisiä päivämääriä ei kuitenkaan sovelleta L5e- ja L7e-luokkiin. L1e-, L2e- ja L6eluokkiin on sovellettava 1.7.2004 alkaen direktiivin 5 luvun liitteessä I olevassa 2.2.1.1.3 kohdassa olevan
taulukon toisella rivillä olevia raja-arvoja.
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Ajoneuvoluokat,
Voimaantulopäivä
Vaatimus, Perusdirektiivi Vastaava joita vaatimus
järjestelmä,
E-sääntö koskee
Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiosa tai erilviä tai E-sääntöä
linen tekvastaamisesta
ninen yksikkö
- muutosdirekuudelle
ensi kertaa uudelle ensi kertaa
tiivit
ajoneuvokäyttöön
ajokäyttöön
tyypille
otettavalle
neuvo- otettavalle
ajoneuvolle tyypil- ajoneuvolle
le
- 2003/77/EY2a
L
4.9.2004/
1.1.20074a
1.1.20063a

————————————————————————————

2a
3

Ei sovelleta L1e-, L2e- ja L6e-luokkiin.
Trial- ja enduromoottoripyörien osalta vastaava päivämäärä on 1.1.2004.

3a

Ensimmäistä voimaantulopäivämäärää on sovellettava ajoneuvoihin, joihin sovelletaan direktiivin 5 luvun liitteessä II olevassa 2.2.1.1.5 kohdassa olevan taulukon rivillä A olevia raja-arvoja ja
jälkimmäistä päivämäärää ajoneuvoihin, joihin sovelletaan rivillä B olevia raja-arvoja. Jälkimmäistä päivämäärää ei kuitenkaan sovelleta L5e- ja L7e-luokkiin. L1e-, L2e- ja L6e-luokkiin on
sovellettava 1.7.2004 alkaen direktiivin 5 luvun liitteessä I olevassa 2.2.1.1.3 kohdassa olevan
taulukon toisella rivillä olevia raja-arvoja.
4
Trial- ja enduromoottoripyörien osalta vastaava päivämäärä on 1.7.2005.
4a
Voimaantulopäivämäärää on sovellettava ajoneuvoihin, joihin sovelletaan direktiivin 5 luvun
liitteessä II olevassa 2.2.1.1.5 kohdassa olevan taulukon rivillä B olevia raja-arvoja. Päivämäärää ei
kuitenkaan sovelleta L5e- ja L7e-luokkiin.

————————————————————————————
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Liite 2

PIENSARJATYYPPIHYVÄKSYTTÄVIÄ L-LUOKAN AJONEUVOJA KOSKEVAT
POIKKEUKSET LIITTEEN 1 VAATIMUKSISTA

————————————————————————————
Kohta

Kohde

Direktiivin
numero

28

Toimenpiteet ilman pilaantumisen estämiseksi

97/24/EY
5 LUKU
- 2002/51/EY
- 2003/77/EY

PiensarjatyyppiPiensarjatyyppihyväksytyn ajohyväksyntä
neuvon rekisteröintija muutoskatsastus
B
B

————————————————————————————

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ
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