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6
ne- ja viesttintäministeriö pyytää lausuntoa eesityksestä ajoneuvolain
a
n
Liikenn
(1090//2002) ja ajjoneuvojen katsastustoiminnasta a nnetun lain (957/2013))
muutta
amisesta. Sa
amassa yhteydessä valm
mistellaan muuutoksia myö
ös ajoneuvo-jen liik
kennekelpoissuuden valvo
onnasta ann
nettuun valti oneuvoston asetukseen
n
(1245//2002).
Suome
en Autotekniillinen Liitto ry
r (SATL) kiiittää mahdolllisuudesta la
ausua asias-sa.
Yleistä
sessä ehdottetaan henkilö- ja paketttiautojen m ääräaikaiska
atsastusvälin
n
Esityks
muutosta. Uuden e
esityksen mukaan yksity
yiseen liikentteeseen käyttettäviin M1-ja N1--luokan ajon euvoihin tuliisi suorittaa määräaikaisskatsastus ensimmäisen
e
n
kerran 4 vuoden kkuluttua käytttöönotosta. Tämän
T
jälkeeen katsastus
s suoritetaan
n
den välein ain
na 10 vuotee
en saakka kä
äyttöönotostaa. Kun käyttö
öönotosta on
n
2 vuod
kulunu
ut yli 10 vuottta, tulisi katsastus suorittaa vuoden vvälein.
Vikatilastov
vertailu 2015-2016
T
elokuu
ussa 2016 juulkaisemien vikatilastojen
v
n
Liikentteen turvallissuusvirasto Trafin
mukaa
an alle 8-vuo
otiaita autoja
a hylättiin ensimmäisellää katsastusk
kerralla 8,96
6
prosen
nttia. Kolme yyleisintä hylk
käykseen joh
htavaa vikaaa olivat: etuak
kselisto, jou-situs ja iskunvaim
mennus sekä käyttöjarrutt. Alle kahdeeksanvuotiaita autoja olii
21,7 % kaikista kattsastuksista.
autojen hylk
9-10 -vuotiaiden
käysmäärä ensimmäiseellä katsastuskerralla olii
18,36 %. Kolme yyleisintä hylk
käysvikaa oliv
vat samat kuuin alle 8-vu
uotiaissa au-aita autoja oli 13,4 % kaik
kista katsastuuksista.
toissa. 9-10 -vuotia
Yli 10--vuotiaita au
utoja hylättiin
n ensimmäis
sellä katsasttuskerralla 34,3 %. Ylei-simmä
ät hylkäysviatt noudattelev
vat samaa lin
njaa alle 10-vvuotiaiden autojen kans-sa. Yli 10vuotiaita a
autoja oli 64,9 % kaikista
a katsastuksiista.
Vikatila
astovertailun
n perusteella
a yli 8-vuotia
aiden autojenn säännöllinen määräai-kaiskatsastus vuod
den välein olisi
o
liikenne
eturvallisuudeen kannalta tarpeellista,,
koska jo nykyisellä
äkin katsastu
usaikavälillä lähes joka viidennes au
uto hylätään
n
mäisellä katssastuskerralla.
ensimm
aikutus katsastustarpee
eseen
Määräaikaishuollon va
Kokem
muksen perussteella voida
aan todeta, että
e autojen ssäännöllinen merkkihuol-loissa käyttäminen
n harvenee jo 3-5 vuod
den kohdallaa. Kokemusten mukaan
n
merkkikorjaam
moissa käyviistä autoista noin joka neeljänteen auttoon ei huol-monim
toja tehdä merkin h
huolto-ohjelm
man mukaise
esti. Näissä ttapauksissa auton liiken-alvonta jäisi uuden lakim
muutoksen m
myötä täysin autoilijan ar-neturvallisuuden va
vaksi usean vvuoden ajaks
si.
vioitav
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Joillakin ajoneuvom
merkeillä mä
ääräaikaishuo
oltoon sisältyyvät katsastusta vastaa-vat tarrkastukset te hdään ainoa
astaan 60 000 km välein.. 30 000 km välein suori-tetaan ainoastaan suppeampi tarkastus. Tähän
T
pienem
astukseen eii
mpään tarka
a ajoneuvom
merkeillä kuullu etuakselis
ston, jousitukksen ja iskun
nvaimennuk-kaikilla
sen eik
kä jarrujen la
aajempi tarka
astus. Juuri edellä
e
mainittut tarkastuskohteet ovatt
määräaikaiskatsasstuksessa yle
eisimpiä hylkäysperusteitta.
Jos liikennekelpoissuuden valv
vontaa halutaan siirtää enemmän huoltokorjaah
niin tulisiko Trafin
T
sitten valvoa
v
niitä?
moiden vastuulle, n
Ajomäärän
n vaikutus ka
atsastustarp
peeseen
Liikenn
neturvallisuu
uden kannaltta olisi myös hyvä huoomioida ajetu
un kilometri-määrän vaikutus kkatsastustarp
peeseen. Yk
ksityisessä liiikenteessä on
o olemassa
a
paljon ajoneuvoja, joilla ajetaan jopa 50 00
00 km vuodeessa. Ensimm
mäiseen kat-sastuk
kseen menne
essä tällaise
ella ajoneuvo
olla voidaan ajaa jopa 200
2 000 km..
Mones
sti nämä ajon
neuvot ovat N1-luokan
N
pa
akettiautoja, joiden katsa
astusväliä on
n
ehdote
ettu harvenevvan radikaalisti. Uuteen asetukseen olisi syytä lis
sätä rajoitta-va kilometrimäärä, jonka jälkee
en katsastusv
väli tihenisi yyhteen vuoteen.
LVM:n oma
an selvitys liikenneturvallisuusvaik
kutuksista
Tietyillä lähtöoletukksilla tehdyn
n Autoforen laskentamennetelmän perrusteella esi-aväli johtaisi enintään ko
olmen vuotuissen liikennekuoleman li-tetty katsastusaika
ymiseen, eniintään kuude
en vakavan loukkaantum
misen lisään
ntymiseen ja
a
säänty
enintää
än 80 loukkkaantumisen lisääntymise
een. Tämänn perusteella
a liikennetur-vallisuuden kehitykksen suunta on esityksen
n takia väärä .
Yhteenveto
o
en pohjalta katsastusväl
k
minen nykyi-Edellä mainittujen perusteluide
in harventam
a
alle
a 8-vuotiai lle henkilö- ja
j pakettiau-sestä mallista on ttarpeellista ainoastaan
at tai yli 200
0 000 km ajjetut autot tuulisi kuitenkin katsastaa
a
toille. Yli 8-vuotiaa
utoissa hylkä
äysvikojen m
määrä kasvaa
a jo suureksi..
vuoden välein, kosska näissä au
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en Autotekni llinen Liitto ry
Suome

Turo Tiililä
T
Hallituksen puheen
njohtaja

Pasi
P
Perhonieemi
Toiminnanjohhtaja

ATL) on autoa
alan ammattila
aisten ja asian
ntuntijoiden yhhteistyö- ja koulutusjärjestö..
Suomen Auttoteknillinen Liitto ry (SA
SATL toimii jäsenyhdistysstensä kattojärjestönä, jonkka tavoitteena
a on ylläpitää ja kehittää kooko autoalan osaamista ja
a
ammattitaitoa
a.
SATL:n toimiinta on puolue
eetonta ja riipp
pumatonta. Me
e emme ole ammatti- tai etu
ujärjestö, vaann autoalan vas
stuu- ja asian-tuntijatehtävisssä toimivien henkilöiden ve
erkostoitumiso
organisaatio ja
a yhdysside.
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