
BILAGA 
(Bilagan utdelas till landstings

männen och finns i övrigt till
gänglig på landstingets kansli.) 

Fordonsffirordningen 
(FFS 233/82) 



Fordonsförordning 26.3.1982 
(FFS 233/82) 

I kap. 

Allmänna stadganden 

Tillämpningsområde 

I § 

1 §. 1. S.tadgan~ena i denna förordning tillämpas på all 
fordonstraf1k på vag, p~ alla fordon och deras förnöden
hecer samt på spårvagnar.s utru~i:ning. 

2. Förordningens stadganden tillämpas dock 
inte 

a) på fordon som används endast på sådan 
arbetsplats eller sådant fabriks-, hamn-, lager-. 
tävlings- eller annat motsvarande område som 
är avskilt från allmän trafik, 

b) på sådan för handikappad avsedd rullstol 
som är handdriven eller försedd med en motor. 
vars effekt är högst I kW och vars konstrukti
va hastighet är högst 1:5 km/h, ej heller 

c) på sådan sparkstöuing, på sådant lekfor
don eller motsvarande .anordning, som. inte är 
förs~tt med motor. ('~g.q. i<i~'l/S~) 

3. Denna förordning och med Stöd av den meddebdc föreskrifter 
tilläm~ pi sidana militärfordon som definieras i 2 S militärfordons· 
förordningen (901187}, med undantag av pansarfordon, pi det sin som 
stadgas i milit2rfordonsförordningen eller bcsräms med sröd av den. 
(26S.1989H71) . 

4. Med ministeriet avses i denna förordning trafikminis
terier. 

Motordrivet fordon 

2 § 

2 §. 1. Mocordriyna fordon är n101orfordon, traktor, 
motorredskap och cerrängfordon. . 

2. Motorfordon är ecc morordrivet fordon, som är avsen 
huvudsakligen för befordran av personer eller gods eller for 
annan färdsel på väg och som ince bör anses som traktor 
mocorredskap eller cerrängfordon. Motorfordon är bil' 
mocorcykel och moped. ' 

3. T;akior är ~tt motordrivet fordon, som är 
konstruerat huvudsakligen för att driva arbets
redskap eller för att dra andra fordon. En 
trafiktraktor är en för transport av vara av
sedd, med hydraulisk ledramstyrning försedd 
lastbärande traktor. En trafiktraktor är också 
en annan traktor, som används för transport 
av vara och som är försedd med släpvagn vars 
verkliga totala vikt är större än 12 ton. ~men 
trafiktraktor anses dock ej traktor, som an
vänds för transport som avses i 17 a § (435/86) 
lagen om skatt på motorfordon. En lraktors 
konstruktiva hastighet är högst 40 km/h, en 
1rafiktraktors dock högst 50 km/h (.• · ) 

. '1_ql1. l<'1!?c1/Xl-<-i 

~. /\1otmn•dsktJ/J ;i1 

a) eu 11101ordrivct fordon, vilkc1 :tr konstru
erat eller utrustat som arbetsmaskin och vars 
största konstrukti,·a hastighet är högst 40 km/ 
h, 

b) ett för väghållningsarbete konstruerat an
nat motordrivel fordon, än en bil, även om 
dess största konstruktiva hastighet överstiger 
40 km/h, och 

c) en för förflyttning av påhängsvagnar från 
hamn till fartyg avsedd terminaltruck, vars 
konstruktiva hastighet är högst 50 km/h, om 
den inte bör anses vara lastbil eller trafiktrak
tor. ( ioi. <1. 14 &<t /~ "T4) 

5. Terrängfordon är ett {ör befordran av 
personer eller gods eller för dragning av andra 
fordon avsett, för färdsel på is, i snö eller på 
sankmark eller för färdsel med stöd av marken 
konstruera! motordrivet fordon, såsom mo
lorsläde eller luftkuddefartyg. Som terrängfor
don anses dock inte fordon, som är avseu att 
framföras även på väg. (i9 .'1. J<'.1,~/K~·'-i) 

Bil 

3 § 

3 §. I. Med bil avses err huvudsakligen för befordran .:I\' 
personer eller gods eller för en bcscämd specialuppgih 
konstruerar mocorfordon med minst tre hjul eller ltl(d 
band, såframt fordonet inre bör anses som mocorcykel. 

2. Personbil är en huvudsakligen för person
befordran avsedd bil med plats för högst ålta 
personer utöver föraren och vars totalvikt är 
högst 3500 kg. En terrängpersonbil är en speci-
ellt för terrängbruk avsedd personbil.(~.<\. l<i~(I j&~Lj 

3. En buss är en huvudsakligen för person
befordran avsedd bil med plats för flera än 
åtta personer utöver föraren. En minibuss är 
en buss med plats för högst 16 personer utöver 
föraren.. ( ~?.I?-. ll\ti•=t i I?-~ o) 

4. Paketbil är en för godstransport avsedd bil med en 
cocalvikt av högsc 3 500 kg. 

5. Lastbil är en för godstransport a\•scdd bil med en 
cotalvikc som är högre än 3 500 kg. 

6. Specialbil är e11 för en bcsrämg spccialuppgifr avsedd 
och för ändam11cc konstruerad och ucrustad bil, som imc 
hör cill andra bilkategorier, eller en p~ bilchassi konsrrucr.id 
arbccsmaskin. 



7Crrii11gpcrso11/11l 

( '1"1 (i .1Ci~CJ/8t4p a § . . . 
I. Terrängpersonbil är en p.:rsonbil 1 v!lkcn 

åtminstone en fram- och en bakaxel är drivan
de eller kan kopplas så au den blir drivande 
axel. 

2. En terrängpersonbil uppfyller ytterligare 
minst fyra av följande fem villkor: 

a) framöverhängsvinkeln är minst 28°, 
b) rampvinkeln är minst 14°, 
c) baköverhängsvinkeln är minst 20°, 
d) den fria markhöjden mellan axlarna är 

minst 200 mm, och 
e) den fria markhöjden vid fram- och bakax-

eln är minst 175 mm. 
3. Framöverhängs-, ramp- och baköver

hängsvinkeln fastställs enligt standarden ISO 
61211978. Mätningarna utförs då den obelasta
de bilen befinner sig på ell jämnt, vågrätt 
underlag, varvid eventuell utskjutande ut_rust
ning, såsom vinsch och dragkrok'.. är lösgior?, 
framhjulen är ställda rakt och dacktrycket ar 
normalt. Yttre diametern på däck som använd~ 
vid mätning får ej överskrida diametern pa 
däck avsedda för bil av tillverkaren. 

Invalidtaxi 

().1Al'f8'~1'1) 3 b § 
I. En invalidtaxi är en för transport av 

rullstolsinvalider och rörelsehindrade konstru
erad och utrustad personbil, som används i 
tillståndspliktig persontrafik.(.).'l.. '1. .l"i'H/~3g) 

2. En invalidtaxi har med tanKe på rullstol 
ramper eller lyftare och plats för minst två 
rullstolar med ett utrymme åv minst 0, 7 x l, I 
meter för vardera. På utrymmet för rullstolar 
får för alternativt bruk finnas sitsar, som lätl 
kan vändas åt sidan. Rullstolarna och de som 
färdas i dem skall på ell tillförlitligt sätt kunna 
fastgöras i fordonel. 

3. Höjden på utrymme, som är reserverat 
för transport av rörelsehindrad, är minst 1,45 
meter och höjden på den öppning som leder till 
detta utrymme är minst l ,30 meter. Tillträdet 
till bilen skall kunna ske lätt. 

4. En invalidtaxi har på bilens tak eller fram
och baktill på bilen en skylt med gul botten. 
som är försedd med den i vägtrafikföror~
ningen (182/82) angivna symbolen för handi
kappade nr 683 och texten INV A TAX!. 
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Specialbilar 

(.)!(,'(,l'f~1/a'lLt) 3 c § 

I. En brandbil är en för brand- och rädd
ningsväsendets bruk särskilt konstruerad bil 
vars totalvikt är över 3 500 kg. En brandbil ä; 
också en annan bil, som innehas av kommunen 
eller myndighet som underlyder statens rädd
ningsförvaltning, av läroanstalt inom statens 
räddningsförvaltning eller av luftfartsstyrelsen 
?ch som används uteslutande för uppgifter 
inom brand- och räddningsväsendet. Som 
brandbil betraktas också manskapsbil, som 
befinner sig i brandkårens ägo och som har 
plats för minst åtta personer utöver föraren. 
En brandbil utmärks med kommunens vapen 
eller brandkårens namn eller med den symbol 
som kännetecknar det statliga ämbetsverk som 
äger bilen. Brandbilen är försedd med fasta 
alarmanordningar och motsvarar dessutom vad 
konstruktion och utrustning beträffar de av 
inrikesministeriet utfärdade bestämmelsernalJ.l.'. m'/t.t· 

2. En ambulansbil är en bil som vederböran
de hälsocentral har godkänt för sjuktransport 
och som vad mått och utrustning beträffar 
uppfyller de krav som social- och hälsostyrel
sen har fastställt. bJ.'-J 'l'!1 /'i.3 g . 
3. En veterinärbil är en av en person- eller 

paketbil konstruerad och utrustad, för använd
ning inom veterinärarbetet avsedd bil, som ägs 
av en veterinär vilken utövar veterinäryrket 
och som har plats för passagerare endast på 
det säte som är beläget bredvid förarens. Den 
inre höjden på den del av karosseriet som är 
belägen bakom veterinärbilens förarhyttdel, 
uppmätt på elt område som är 0,8 meter brett 
och 1,4 meter långt, är minst 0,5 meter. l detta 
utrymme finns för veterinärarbete fast installe
rad maskinförsedd kylanordning samt fasta 
skåp, lådsystem och andra nödvändiga kon
struktioner. 

4. En husbil är en för turism konstruerad 
och utrustad bil som uppfyller trafikministeri
ets bestämmelser. En husbils inre höjd är minst 
1,9 meter på ett område, vars bredd är minst 
0,4 meter och längd minst 40 procent .av 
bostadsdelens längd. ( 'l.l . t 'J. · 1'1~l\ / 11 SO) 

5. En likbil är en för transport av lik avsedd, 
till färgen svart, vit eller silvergrå bil, som ägs 
av en idkare av begravningsverksamhet och har 
ett karosseri försett med fast draglavett. Mel
lan likbilens förarhytt och kistutrymmet finns 
en fast mellanvägg. Kistutrimmets 'längd, upp
mätt på en höjd av 0,4 meter från draglavet
ten, är minst 2, l meter. I kistutrymmet finns 
högst ett säte för en person. 

6. En servicebil är en specialbil, som ägs av 
staten, statens affärsverk, el-, värme-, telefon-, 
gas- eller vattenverk eller kommun, är konstru
erad på ett paketbils-, lastbils- eller busschassi 
och avsedd för service som gäller väg, gata, 
bana och banmateriel samt el-, värme-, tele-, 
gas- och vattenverkens nät av anläggningar och 



ror lranspon av rcparationsmanskap och ul
rusrning samt ;ir försedd med erforderliga ar
betsredskap och anordningar samt som utöver 
förarsätet har plats för högst ålla personer. En 
servicebil är också en specialbil; som ägs av 
annat än i detta moment avsett samfund och är 
avsedd för service av fordon och maskiner 
samt transport av reparationsmanskap och till
behör samt utrustad med erforderliga arbets
redskap och konstruerad på ett paketbils-, 
lastbils- eller bussehassi och som har utrymme 
för högst två personer brcvid föraren. 

Motorcykel 

4§ 
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4 §. I. Med motorcykel avses ett tvåhjuligt moror· 
fordon, dock inre moped, med eller uran löstagbar sidvagn 
samt en trehjuligt motorfordon, vars egenvikt är högst 400 

~ r-2. Lätt motorcykel är en med högst 125 cml:s or· 
bränningsmotor försedd tvåhjulig motorcykel. . L 

3. Varumotorcykel är en cvå- eller trehjulig motorcyk( 
som är avsedd och konstruerad för varutransport. :h 

4. Invalidmotorcykel är en för handikappad avsedd 0< 

ko~st_ruerad trehjulig motorcykel. 

Moped 

5 § 

5 §. 1. Med moped avses etc två- eller trehjuligr mo
torfordon, utrustat med en högst 50 cm·':s förbränningsmo
tor eller dmoro~, vars effekt är högst 1 kW och ~ar> 
konstruknva hasughet är högst 30 km/h. Mopeds egenv1k't 

an bam~ricr är som tvåhjulig högst 60 kg och som 
UI • h"" T k rchjuhg ogst .) ·g. 1 

7 \fammoped är en för varutransport avsedd och kon-
;;~rad moped. . . 
· 3, /11valid111oped är en för handikappad avsedd och 
konscruerad rrchjulig moped, vars egenvikt är högst 100 kg. 

Utryckningsfordon 

6 § 
6 §. Ut1)·ck11i11gs(ordo11 är en särskilt utrustad brand-, 

rolis· eller ambulansbil ell.er ~Il för räddningsverksamhet 
Jrl(dd od1 ucrustad spec1alh1I eller en särskilc utrustad 
palismororcykel. 

Terrängsfordon 

. 7 § : 

7 S· 1. Med motors/öde avses ett terrängfordon försett 
med medar eller band. Motorkälke är en branddriven 
motorsläde med plats för högst två personer utöver föraren 
och med en egen\•ikt av högst 500 kg. 

2. Med tcrrii11g11ag11 avses en cerrängfordon med lufr
frllda däck. 

. 3. Med Juftkuddefartyg avses ett fordon, 
som huvudsakligen med hjälp av en luftkudde 
kan färdas med stöd av land eller vatten och 
som inte är avsett för färd längs med marken. 

(/q.ct. \l\~'l ;.~n-lt) 

Släpfordon 

8 § 

8 § J. Med släp(ordo11 avses fordon som konstruerar 
·- cr

0

dras av morordriver fordon. Släpvagn och släpanord ror a 
ning är släpfordon. 

2. Med släpvagn avses en för befordran a_~ personer ellc; 
gods eller för turisn:iändamå!_ konstruerat slapfordon. Slad1 
ir en med medar försedd ~lapvagn. . .. . 

3. Påhängsvagn är en slapv:ign, som nll en vasenrhg de 
~lasrar det dragande fordonet. Ege1.rtl1g släpvagn ar_. c1 
slå vagn, vars belasming __ huvud~~khgen vilar på sral"' 

l_P vagnen. Lätt släpvagn ar en for godstransport avsed< 
1 ap I ·k ·· I ·· 750 k egentlig släpvagn, vars tota v1 ·c ar 10gsc .. g. .. .. 

4. Med släpa11orduing avses annat slapfordon an slap 

ragn. 

Fordon som saknar motor 

9 § 

9 S. 1. Med cykel avses ert för befordran av en eller flera 
personer eller gods konstruerar fordon med minst två hjul, 
l'ilket är förserr med pedaler eller vcvanordning och saknar 
motor. 

2. Med bäst(ordo11 avses en häsrdragen vagn eller släde. 
3. Sparlmöning, lekfordon eller motsvarande anordning 

anses inre som fordon. 

Ovissa fall 

10 § 

10 §. I ovissa iall bestämmer minisrcrict cill vilken grupp 
fordon skall hiinföras och ger erforderliga anvisningar 
därom. 

De.fi11itio11er 

11 § 

11 §. I. Med crr fordons cge1111ik1 avses dess vikt i fulle 
körskick med all sedvanlig urrusrning, inberäknat reserv
hjul, verktyg, bränsle od1 smörjmedel samr kylväcska. Till 
en husvagns egcn\'ikr räknas barrerier och en varrenrank på 
över 50 liter, som iir fasr ansluren till utrustningen, men inre 
0)'rgasbehållare. (l!l.11.198S/972) 

2. Fordons b.Jr(ön11åga är dess största cillåma gods- och 
pcrsonbelasming. Vid besrämmandcc av bärförmågan skall 
vikten av tlväl iörarcn som passagerarna beräknas till 70 
kg. -· . 

3. En fordons 10tah1ikt är summan av egcnvikcen och 
b.ärförmigan. :-.i:ir en husvagns totalvikt fastställs skall som 
b.ärförm:1ga räkn:is minsr 2.0 procent av egenvikren. 
(18.11.19881972.) 

4. Fordons axeltryck är den del av fordoners rotalvikc, 
som förmedclsc n:1gon av dess axlar belastar vägen. I fordon 
med boggikonsrruktion är hoggitrycket summan av boggis 
axclrrvck. 

5. Släpfordons koppli11gsvikt är den summa av fordonets 
egenvikt och bcl3.Stning som högst kan tillåtas för fordonet 
kopplar ~ill ~nnac fordon. 
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ila§ 

11 a §. (28. ! 0. I 988/912) I. Med E-godkä1111a11de a,•ses 
godkännande av eH fordons konsrrukrion, urrusrning eller 
del cnligr ert reglemenre som kir fogars rill den i Gencve 
den 20 mars 1958 ing~ngna Ö\"erenskommclsen om för . 

enhedigande av villkoren för rypgodkännande av urrusming 
och delar cill motorfordon samt om ömsesidigt erkännande 
av sådanr godkännande (fördrS 70176). 

2. Med e-godkäm1a11de avses rypgodkännande av en 
konsrrukcion, ecr tillbehör eller en del enligt Europeiska 
ekonomiska gemenskapens råds direktiv. 

l lb § 

11 b §. (28.10.1988/912) I. r bestämmelserna om be
gränsning a\' ursläpp avses med Il)' bilmodell en modell som 
har ecr avvikande karosseri eller en av,•ikande moror, 
jämfört med de bilmodeller som finns på marknaden i 
Finland. 

2. Som ecc avvikande karosseri anses dock inre ecc 
karosseri som hör rill samma modellserie, men vars dörran
tal eller rak- eller bakparrikonsrrukrion skiljer sig fdn den 
modell som finns på marknaden. Som ecc avvikande karos
seri anses inre heller en kaross vars framparti skiljer sig från 
modellen på marknaden, om karosserikonsrrukrionens bä
rande delar så som fronrpU.ren, inre sränksk.ärmar och 
främre längsgående rambalkar är idenriska med den modell 
som finns på marknaden. 

3. Som en avvikande moror anses inre en moror vars 
följande egenskaper är identiska med en modell som finns 
på marknaden: 

a) avsrånder mellan bredvidliggande cylindrars micrpunk-
rer, 

b) cylinderblockers konsrrukrion, 
c) insugnings- och urblåsningsvenrilcrnas placering, 
d) gasutbytesmcrod och 
e) arbcrsperiod. 
4. I oklara fall avgör ministerier huruvida dcr är fråga om 

en ny bilmodell. 

llc § 

11 c §. (28.10.1988/912) I. Utsläpp i gas(om1 och par
tikelutsläpp som avses i denna förordning urgörs av den 
kolmonoxid (CO), de kolvären (HC) och kväveoxider 
(NO,) som avgaserna från en orco- och dieselmoror inne
håller och de kolvären som avdunstar från ocromotoms 
bränslesystem samr diesclmororns parrikelutsläpp. 

2. Med utSläppstest avses en mätning av 
avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp i 
enlighet med anvisningarna i 18 g §.(~'1.~.~V~!l.W) 

3. Med lågemissionsbil avses en bil som 
uppfyller kraven enligt 18 a § och dessutom 
18 b eller 18 c § eller alternativt enligt 18 d § 

och dessutom 18 celler 18 f§. (:Z.i\.'-.1'1'1'( /~'l.'i~) 

2 kap. 

Konstruktion och utrustning 

Allmä1111a stadga11dc11 

12 § 

12 §. (28.10.19811/912) Minisrerier meddelar särskildJ 
föreskrifcer om maximi,•ärdcna för buller som föranleds a,· 
användning av fordon samr om märningen_ av bullernivån. 

Se TMb om vcrkn>llighc< av fordonsförordnmg<n 8.2.1983/1 SO 

ss ·~. 72, 99, 115 o.:h 138. 

13 § 

13 §. I. Fordon och speciellr dess bränslesystem skall rill 
sin konsrrukrion \'3f3 sådanr, arr anrändningsriskcn :ir 
möjligast liren. 

2. I fordons karosscriurrymmc får inre användas sådanr 
inrednings- eller byggnadsmarerial, i vilken en brand sprider 
sig snabbr eller nrveckbr gifriga gaser. 

14 § 

14 §. 1. I fordon får inre finnas något, S-Om hindrar 
sikren fdn förarplatsen över vägen framår och år sidom:i 
eller som är rill förf.\ng för förarens funkrion. 

2. Anordningarna för fordons manövrering skall vara så 
konstruerade och placerade, acc de under färd kan användas 
läcr och säkerr. Sätena skall vara pålitligt fäsra i fordonet. 
Förarsätet skall dessutom rill sin placering och sina egen
skaper vara ändamålscnligr. 

3. Passagerarutrymmer i ccr fordon skall vara så kon
struerar, urrusrar och inrecc, arr personskadorna vid en 
häftig inbromsning eller rrafikolycka blir möjligast små. 

15 § 

15 §. Axeländarna får inre överskjura fordonets ytrerlin
jer. I karosserier får inre iinnas sådana urskjurande lås, hakar 
eller andra anordningar eller sådana skadade delar, som kan 
förorsaka fara eller förilng. 

16 § 

16 §. I. i\ndring av err s.idanr ford,ons konsrrukrion 
beträffande vilk~n besikmingsskyldigher gäller, är rillårc1 
endast med tillstånd av bilregisrercenrrakn eller med rill 
stånd S-Om ecr :iv bilrcgisrcrccntralcn förordnar hesikmi.ngs 
srälle h"ar givic i enlighet med bilrcgisr.:rccnrralcns an 
visningar. (12.6.1987/547) 

2. I fordon får inre användas pl obehörigt särr n.:parcra 
de delar, som kan- ävenryra säkcrhcren. 



17 § 

17 §. L Moror<lrivc1 fordon sbll, 0 111 inre ne&in an-
norlunda sradgas, ha: 

a) pilirf~g och sä~er sry~inriiuning; 
h) r:"1rf1g och cftekrrv l:ir<lhrorns-
e) iindam;"se~1liga krat1iivediiring~.1nordninuar-
d) dkkm•a l111ddiimrningsa11ordninpr; "' ' 
e) korl_1us m~d hd- och halvljus; 
1: hakl1us oc11 hakrclkkrorer (27.1 LI ':187/874): 
g) brungula rcflckrorer som sms -~r sr'dor 1"· .. k ' , · . na. or arr 

1_11a_r ~-1 u~ e~1 konsrruktions_<lcl eller elt redskap som iir 
smal.t_rc an fordoner och sk1mer ur fr:unlör fordonet eller 
mer an en mcrcr haUr (J J . .l.1988/290)-

h) ~rfo:derliga backspeglar (3 U.1988/290); 
~) l1uds1gnalanor<lning (31 .. L1988/290); 

2~i16)~ufctyllda däck eller gummikl:idd.1 hand (.l LU 988/ 

k) varningsrriangcl, om fordoncrs roralvikt är högre iin 
500 kg (JU. I '.188/290), och 
_ I) bcsrändigt märkt tilh·erkningsnummer, som givits av 
for

1
donecs nllvcrk~rc eller av myndighcr (J LJ.1988/290). 

_-· Pi 1~1otord~_ivcr fordon fir i~te monreras andra ljus 
o..:h reflekrorer an de som :t\'Ses 1 denna paragrai och i 
18-22 SS- (27.11.!987/874) 

Bil 

18 § 
I. En bil ~kall vara försedd med anordningar 

och ~trustmng som nämns i 17 §. Därtill skall 
en bil ha: 

a) parkeringshroms och, när det är ir;,ga om en lastbil, 
buss eller specialbil wm är försedd med tryckluirsbromsar 
och vars toralvikr iir minsr 12 000 kg, en reservbroms; 

b) Iåsni_ngsfria bromsar, när det ä; fråga om 
en _tank~1l som är avsedd- för transport av 
farhga amnen och vars totalvikt överstiger 
12 000 kg, en dragbil för en motsvarande 
tanksläpvag?• vars totalvikt överstiger 
~ 000 _kg, nagon annan lastbil, vars totalvikt 
oversuger 16 000 kg och som är avsedd att 
använ_das som dragbil för en släpvagn vars 
totalvikt överstiger 10 000 kg, och en bu;s som 
är försedd_ med tryckluftsbromsar;(L1.<a.l'!qD/ ) 

c) backnmgsanordning; 1-t>'-
d) parker~ngsljus och regisrreringsskylts ljus; 
c) bromslius och backningsljus; 
I) körriktningsljus och koppling av dem som \'arnings

blinker; 

g) igenkänningsljus som anger bilens upp
gift, när det är fråga om personbil som an
vänds i yrkesmässig beställningstrafik, om inte 
ministeriet bestämmer annat, i över 2,6 meter 
bred specialbil, specialtransportbil och dragbil 
för specialtransportsläpvagn av motsvarande 
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bredd igenkänningsljus och reflektorer som 
anger att det rör sig om en exceptionellt bred 
transport, konturljus för buss, blinkande blått 
larmljus för bil som används som utrycknings
fordon och blinkande brungult igenkännings· 
och varningsljus för bogserbil, bil som används 
för väghållning eller som dragbil för special
transportsläpvagn och likaså för andra bilar 
om vil_ka_ mini~teriet så bestämmer särskilt; (J.'..?.14'\Y.'. 

h) korliusstralkastarrengörare, dock ej i buss ~~~ 
som används uteslutande i tillståndspliktig lo-
kal- eller närrrafik; 

i) vindruta,. vindruretÖrkare och vindrmespolarc sann 
dc:froster-

j) defr~srcr för bakrutan i personbil, do.:k inre på rerräng-

personbil och bil med öppen karosserikonsrruktion; 

k) hastighetsmätare, i lastbil eller buss likväl 
färdskrivare; färdskrivare behöver dock inte 
finnas i buss som används uteslutande i till
ståndspliktig lokal- eller närtrafik förutsatt att 
den är försedd med hastighetsmätare;('-<}:).. \CIAl/1\%~ 

I) taxameter i personbil som anv:i.nds i till
ståndspliktig beställningstrafik, om inte läns-
styrelsen har beviljat befrielse från detta krav; <5"\ 

Ll.'J. ~ . \'l'\1 /41..,. I 
m) platser för rcgisrreringsskylrar; 
n) s_ränkskiirmar och när det är fd.ga om en bil, vars 

roralv1kr är högre än 3 500 kg, sränkskydd på den bakerst~ 
axeln; pl dragbil för påhängsvagn fordras dock inre sränk
skvdd· 

0

0) ä'ndamålsenlig och vid behov med särskilda anord
ningar dämpad fjädring; fjädring krävs dock inre i en bil 
\';trS konstruktiva hastighet är högst 5(T km/h eii.:r vars 
srörst:> rillåma hastighet har begränsats rill 50 km/h; 

i:; t:tt brandsäkerr bränslesystem och en säkert placcrJd 
bränsletank, om bilen har förbränningsmoror; 

q) crr bilbiilrc för varje egenrlig sirrplats, om bilc111 

coralvikr är högst 3 500 kg, dock inre för en sittplats som .är 
riktad •'r sidan eller bakit, ej heller för err ihopfällbart s.lrc 
som är avserr för tillfälligt bruk; 

r) anordning för förhindrande av olovlig användning; 

s) _en. dragkrok eller dragkoppling fram- och 
baktill 1 en buss, samt baktill i en lastbil vars 
axeltryck är högre än 6 000 kg; 

t) bakstötfångare eller motsvarande under
körningsskydd, om bilens totalvikt är högre än 
3 500 kg, om inte ministeriet bestämmer annat· 
och ' 

u) sidoskydd eller motsvarande konstruk
tioner när det gäller en lastbil samt specialbil 
vars totalvikt överstiger 3 500 kg, dock int~ 
dragbil för påhängsvagn eller sådan bil på 
vilken sidoskydd inte kan monteras på grund 
av den konstruktion som bilen har med tanke 
på ett speciellt användningsändamål. 



I a. I en buss skall ytterligare finnas 
a) sido- och gavelskydd för passagerarutrym

met samt i en minibuss en motsvarande stöd
konstruktion, 

b) minst i ena bussgaveln en för lyftning och 
bogsering. av bussen lämplig tvärgående balk 
eller mo~varande konstruktion, 

c) som .. utgångar tillräckligt med bruksdörrar 
samt dörrar, fönster och takluckor som passar 
som nödutgångar, 

d) i annan än med ståplatser försedd buss ett 
säkerhetsbälte på förar- och guidesätet och på 
varje passagerarsäte, framför vilket det inte 
finns ett ryggstöd till ett lika riktat passagerar
säte, 

e) ett bländningsskydd för chauffören, 
f) en spegel eller annan anordning, som ger 

chauffören möjlighet att se passagerarutrym
met, 

g) tillräcklig uppvärmning, ventilation, be
lysning och ljudisolering vid förarplatsen och i 
passagerarutrymmet, samt 

h) brandsläckare, förstahjälpsförnödenheter 
och nödiga verktyg. ().':l.l!l.. \"S"l /l!l.8'0 

!.. En bil sbll "" Sl)'rinr:i1111i11gc11 r~ viinscr;l sidan. En 
spc.:ialbil som anvii11ds for ''iit;h.111ning och en bil som 
används för urddni11g och uppsamling av pose (~r OJ 
sryrindrmingcn p;l högra sidan. Om hruksiindamålcr serurc 
ändras, behöver sryrinriirrningen inre flyrras. Sryrinrir:· 
ningen (;le vara r~ högra sidan även på bilar, som inföns ull 
lander som flycrgods fdn ecr land med vänsrerrrafik, och rJ 
museibilar. (12.6.1987/547) 

2 a. En bil skall utrustas med sådana däck 
och fälgar som dess registrerade totalvikt och 
axeltryck förutsätter. Däcken, dock inte re
gummerade däck, skall vara E-godkända i 
enlighet med regel nr 30, 54, eller 64 eller 
försedda med beteckningen DOT, enligt Fören
ta Staternas trafikministeriums krav. Däck på 
vilka kordväven är synlig eller vilka uppenbart 
riskerar att explodera får inte användas. Det är 
förbjudet att på framhjulen använda däck 
vilkas obalans kan störa styrningen. Slitbanan 
skall ha ett mönsterdjup om minst I ,6 mm på 
alla däck utom de yttre däcken vid dubbelmon
tering. 0-?. i 'J.. ;qgr.i /1i8"D} 

2 b. På en bil vars totalvikt är högst 3500 kg 
skall under december, januari och februari 
användas vinterdäck vilkas slitbana har ett 
mönsterdjup om minst 3,0 mm. Vinterdäck 
behöver inte användas 

a) på resa till utlandet eller från utlandet till 
Finland, 

b) på en bil som har registrerats utomlands 
och används i Finland, 

c) på de yttre hjulen av parhjul, 
d) vid tillfälliga ·förflyttningar i anslutning 

till tillverkning, import, reparation, besiktning 
av eller handel med bilar, 
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e) på en museibil, eller . 
f) på en sådan bil till vilken vinterdäck mte 

kan fås. ( i. 'l.. '\. l'l S'\ / ~~·f!) 
2 c. På en bil vars totalvikt är högst 3500 kg 

skall de däck som monteras på samma axel 
vara likadana i fråga om dimension, konstruk
tion och egenskaper. Används radialdäck på e~ 
sådan bil, skall däck av detta slag monteras pa 
alla hjul. På andra bilar får inte heller på 
samma axel användas till den grad olika däc~ 
au detta kan medföra olägenhet eller fara. 

c f.'Ul 1%'1 /~t-trn 

2 d. Om el! reservdäck tillfälligt måste an
vändas på en bil på grund av en däckskada, 
tillämpas inte 2 b och 2 c mo_m. Bilen skall 
dock därvid framföras med 1akua_g_ande av 
särskild försiktighet. l i~ .lj. t'Wt / .3'1~) 

2 e. Lufurycket i ett personbilsdäck får inte 
utan särskilda skäl avvika nedåt med mera än 
20 procent från det tryck som ~nligt bil- eller 
däcktillverkarens rekommendation motsvarar 
bilens belastning. ( j. ~ . '1. lq & Ct /Sk "l ~ ) 

3. En bil får, utöver de ljus och renektorer 
som nämns i 17 § och ovan i I mom., ha: 

;i) cx1ra helljus och en hil, som urför snöplognrng,7h~ placaadc cx1r;1 hcll111s och exrra halvlius (31.3.198_8/-9_ ·· 
h) blinkande bru11gula igenkännings· och varningslp 

n:ir <ler iir idga om bil som ;invänds som urryc~n 1n!'.'._ 
fordon, bil som anviinds i arbete på eller bred~id vag.°'· 
med cillsdnd av hesikmingsscällc även annan bil; . 

c) igenkänningsljus som anger bilens uppgift sam_r '"" 
blinkande sroppljus, när d.!r är fråga om polisbil och btl 1<."' 

används i polisens rjänsreuppgi(r; . l 
d) igcnkänningslju~ (~r vägunderhållsb1I enligc vill·,-< 

som bcsräms av nurnsrcncr; 
c) varselljus; 
I) dimsrrålkastarc; 
g) dimbakljus; 
h) cxrra bromsljus; 
i) konrurljus; 
j) siclljus; . . _ .. · I~ 
k) arbcrs- och h1älpl1us, som behovs f<:r Jasrn~gf lgl ca 

och annan användning av fordoncr, nar det a: r dl :t 
lastbilar och s~ccialb~lar oc~ lik~så andra b~~r,dc ~..! 
sistnämnda anvands for spcc1clla andamål sed 
känrs av bcsikmingssrällcr (31.3.1988/290); 

J) högst tre gula igenkänningsljus, när det ~r 
fråga om en lastbil som används som dragbil 
för släpvagn; ( l"l ,~. i<l'lo/1-b"-) 

4
) 

~1 ) fram~ ~h sidr~flekrorer. (27.11.198?/87 



Avgasutsläpp (28.10.1988/912) 

18a § 

l8 a §. (28.10.1988/912) 1. Avgasucsläppen från en oc-
cller dieselmocor i en personbil får inte under bilens 

''=rsta 80 000 körkilomerer eller under de fem försra 
~kslren,. varv i~ den gr~ns s<?m f?~sc överskrids är av
~r;nde, vrd utslappsrest oversnga foliande värden: 

kolmonoxid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 1 g/km 
kolvärcn · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . 0,25 g/km 
b•äveoxider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 g/km 

2. En personbil anses upp()'lla kraven enligt 1 mom., om 
J•-g•sucsläppen, multipli~erade med de i 18 d S nämnda 
iö~mringsfakcorerna, vilka beakcar hållbarhetskravet, i en 
0
n]jppscesc inte övcrsciger de nämnda värdena. 
3. En personbil som införes cill landet som begagnad, en 

rcrsonbil som ändrats fdn pakec· eller specialbil och en 
rcrsonbil som är cillverk~d i en enstaka exemplar anses 
Jock uppfylla kra\'en enligt I 111om., om avgasursläppen 
l(lffi uppmäcs vid en ucsläppsresr för bilen, uran arr för
~mringsfakrorerna beakras, inre översciger värdena i 1 
mom._ 

Utsläpp ge110111 a11d11mt11i11g (28.10.1988/912) 

l8b § 

18 b S- (28.10.1988/912) 1. Vevhuser och dess venrila
tionssysccm för en personbils otromotor skall vara planerar 
och konscruerac same kunna underhållas på erc sådanr sän, 
JIC dcc inre från vevhuset kan cränga \It skadliga gaser i 
luften. 

2. Mängden av kolväten som avdunstar från en med 
orromocor försedd personbils bränsles)'Stem får inre vid ecr 
utslippsccsr överstiga 2,0 g under bilens försca 80 000 
lörkilomecer eller de fem försra bruksåren, varvid den förse 
Ö\"crskridna gränsen är avgörande. 

J_ En p;:rsonbil anses uppfylla kravet i 2 111om., om 
mängden av de avdunscade kolvätena, mäcc i ecc utsläpps
tcst, ince överstiger det nämnda värdet med ect cillägg a\' dec 
föcsjmringsvärde som hållbad1erskra\'et i 18 d S a\'Ser. 

4. En personbil som införes till landec som begagnad, en 
personbil som ändrats från paket- eller specialbil och en 
personbil som är cillverkad i err enscaka exemplar _anses 
dock uppfylla kraven enligt I och 2 mom., om av
dunscningsucsläppen, som uppmäts vid ect ursläppstest för 
bikn, ucan act försämringsvärdet beaktas, inre överstiger 
.-irdct i 2 mom. 

Partikelutsliipp 

18c § 
I. Fr.i.n en personbil som har dieselmotor får 

avgasernas partikelutsläpp inte under bilens 
första 80 000 körkilometer eller fem första 
bruksår, varvid den först överskridna gränsen 
är avgörande, vid ett utsläppstest överstiga 
0,124 g/km. (vuo. \<\<tl/\'l..'\ai) 
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2._ En personbii anses uppfylla kravcc enligt 1 mom., 0111 
pamkclucsl~p~c, märc i en ucsläppsresr, inre överstiger 
kraver mulnpl1cerat med den försä111ringsfaktor som avses i 
18 d 5 och som beaktar hållbarherskravec. 

3. En_ personbil som införes rill landcr som begagnad, en 
personbil som ändrats fr:ln paket- eller specialbil och en 
personbil som är rill\'crkad i en enstaka exemplar anses 
dock uppfylla kta\•et enligt I 1110111., om dcr parrikclursläpp 
som uppmäts vid ert ursläppsresc för bilen, uran an för
sämringsfaktorn beaktas, 1111e överstiger värdet i I mom. 
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Avgasutsläpp från paketbilar 

l'l.1',K>, 1'1'11/1'2.'l'i) 18 d § 
I. Avgasutsläppen från en otto- eller diesel

motor i en paketbil får inte under bilens första 
200 000 körkilometer eller under de elva första 
bruksåren, varvid den gräns som först över
skrids är avgörande, vid utsläppstest överstiga 
följande värden: 

kolmonoxid 
kolväten 
kväveoxider 

6.2 g/km 
0.5 g/km 
1,1 g/km 

2. En paketbil anses uppfylla dessa kra\', om 
avgasutsläppcn, multiplicerade med de i 18 g § 
nämnda försämringsfaktorerna. vilka beaktar 
hållbarhetskravet, i ett utsläppstest inte över
stiger de nämnda värdena. 

3. En paketbil som införts till landet som 
begagnad och en paketbil som är tillverkad i ett 
enstaka exemplar anses dock uppfylla dessa 
krav, om avgasutsläppen som uppmäts vid ett 
utsläppstest för bilen, utan att försämringsfak· 
torerna beaktas, inte överstiger värdena i I 
mom. 

Utsläpp från paketbilar genom m·d1111sflli11g 

(ll\."6 .1'1'\1/1!!.'1~) 18 e § 
I. Vevhuset och dess ventilationssystem för 

en paketbils ottomotor skall vara planerat och 
konstruerat samt kunna underhållas på ett 
sådant sätt, att det inte från vevhuset kan 
tränga ut skadliga gaser i luften. 

2. Mängden av kolväten som avdunstar från 
en med ottomotor försedd paketbils bränslesys
tem rar inte vid ett utsläppstest överstiga 2.0 g 
under bilens första 200 000 körkilometer eller 
de elva första bruksåren, varvid den först 
överskridna gränsen är avgörande. 

3. En paketbil anses uppfylla kravet i 2 
mom., om mängden av de avdunstade kolvä
tena, mätt i ett utsläppstest, inte överstiger det 
nämnda värdet med ett tillägg av det försäm
ringsvärde som hållbarhetskravet i 18 g §avser. 

4. En paketbil som införts till landet som 
begagnad och en paketbil som är tillverkad i ett 
enstaka exemplar anses dock uppfylla dessa 
krav, om avdunstningsutsläppen, som uppmäts 

vid ett utsläppstest för bilen, utan att försäm
ringsvärdet beaktas, inte överstiger värdet i 2 
mom. 

Partikelutsläpp frtin paketbilar 

( l"·'<>.V!'1V111~) 18 f § 
I. Från en paketbil som har dieselmotor får 

avgasernas partikelutsläpp inte under bilens 
första 200 000 körkilometer eller bilens elva 
första bruksår, varvid den först överskridna 
gränsen är avgörande, vid ett utsläppstcst 
överstiga 0, 162 g/km. 

2. En paketbil anses uppfylla detta krav, om 
partikelutsläppet. mätt i ett utsliippstest. inte 
överstiger kravet multiplicerat med den försäm
ringsfaktor som avses i 18 g § och som beaktar 
hållbarhetskravet. 

3. En paketbil som införs till landet och en 
paketbil som är tillverkad i ett enstaka exem
plar anses dock uppfylla detta krav, om det 
partikelutsläpp som uppmäts vid ett utsläpps
test för bilen, utan att försämringsfaktorn 
beaktas, inte överstiger värdet i l mom. 

Tester och j(irsiimringsfaktorer 

(.> .. >i. I() .V{~l /1 'l.'1'\ 18 g § 
I. Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp 

mäts i enlighet med testanvisningarna, Federal 
Test Procedure (FTP 75), som har uppgjorts av 
Förenta Staternas federala miljöskyddsverk 
(EPA) eller de testanvisningar som ingår i de 
bestämmelser som avses i 18 i§ l mom. 

2. Försämringsfaktorn för begränsningssyste
met för avgas- och partikel utsläppen fås genom 
att avgas- och partikelutsläppen från personbi
lar efter 80 000 körkilometer och från paketbi
lar efter 200 000 körkilometer delas med mot
svarande utsläpp efter 6 400 körkilometer. För
sämringsfaktorn bestäms i enlighet med de 
mätanvisningar som avses i l mom. Försäm
ringsfaktorn får dock inte i något fall under
stiga talet l. 

3. Som försämringsvärde för begränsnings
systemet för kolväteavdunstningen från person
bilar används skillnaden mellan avdunstnings
utsläppen av kolväten efter 80 000 körkilome
ter respektive 6 400 körkilometer och från 
paketbilar på motsvarande sätt skillnaden efter 
200 000 körkilometer respektive 6 400 körkilo
meter. Försämringsvärdet bestäms i enlighet 
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med de mätanv1snmgar som avses i I mom. 
Försämringsvärdet är dock inte i något fall 
negativt. 

4. I stället för de försämringsfaktorer och det 
försämringsvärde som mätts genom ett i 2 och 

3 mom. nämnt försämringstest får, på begäran 
av fordonstillverkaren eller importören. använ
das försämringsfaktorer och försämringsvärden 
enligt följande tabell: 

Motortyp eller utsläppsbegränsningsme1od Försämringsfaktorer 
person-/ paketbil 

Försämrings
värdc 

partikel- avdunstnings· CO HC NO, 
utsläpp utsliipp 

Ottomotor +oxiderande katalysator ..... . 
Ottomotor utan katalysator .............. . 
Ottomotor + trevägskatalysator .......... . 
Dieselmotor ................................ . 

1.2/1,5 
1.2/ 1.5 
1.2/1.5 
1,1/1.2 

1,3/1,7 
1,3/1,7 
1.3/1,7 
1,0/1.0 

1,0/1.0 
1,0/1.0 
1,1/1.2 
1,0/1.0 1,2/1,5 

0/0.4 
0/0.4 
0/0.4 

Märkning, hruk.1·a111•1:mi11g, hlyfi·i he11si11 

(J.l\.ltl.\Ci'\l/1~>i) 18h § 
I. I en lågemissionsbils motorutrymme skall 

fästas ett klart synligt beständigt klistermärke 
på vilket är inmärkt biltillverkarens försäkran 
att personbilen uppfyller kraven i 18 a § och 
dessutom 18 b eller 18 c § och att paketbilen 
uppfyller kraven i 18 d § och dessutom 18 e 
eller 18 f §. Klistermärket skall dessutom ha en 
anteckning om motortyp och motorns viktigas
te inställningsvärden. Klistermärket skall vara 
sådant att det inte går att lösgöra utan att det 
går sönder och det skall fästas på en sådan del 
som inte lätt kan lösgöras. Om märket har text. 
skall den vara finsk-, svensk- eller engelsksprå
kig. 

2. Tillverkaren eller importören av en låg
emissionsbil skall med varje ny bil ge en finsk
eller svenskspråkig bruks- och serviceanvisning 
för avgasreningssystemet, avsedd för den som 
använder bilen. Dessa skall innehålla anvis
ningar om hur bilen samt anordningar, utrust
ning och konstruktioner som hör till avgasre
ningen skall användas och underhållas, så att 
utsläppen hålls inom föreskrivna gränser. 

3. En lågemissionsbils ottomotor skall kunna 
använda blyfri bensin. Detta krav anses upp
fyllt. om bränsletankens påfyllningsöppning är 
konstruerad så, att tanken inte kan fyllas med 
en påfyllningspistol vars munstycke har en 
diameter på 23,6 mm eller mera. 

4. En lågemissionsbil som har ottomotor 
skall i närheten av bränsletankens påfyllnings
öppning ha en lätt synlig skylt eller ett klister
märke med en finsk, svensk, engelsk eller tysk 
uppmaning att använda blyfri bensin. 

5. På en bil som är importerad av någon 
annan än fordonstillverkarens representant, får 
texter och instruktioner som avses i I och 2 
mom., i stället för på finska eller svenska vara 
skrivna på engelska. tyska eller franska. 

Dokume11teri11g örer all kra1•e11 11ppf1·/ls 

(_,t,:;.~.\~'\l/1i'1i\') 18 i§ 
I. En personbil anses uppfylla kraven 1 

18 a §och dessutom 18 b eller 18 c § och en 
paketbil kraven i 18 d §och dessutom 18 e eller 
18 f§, om den är av en modell som 

a) i enlighet med de mätanvisningar som 
avses i 18 g § har testats i ett laboratorium. 
vilket står till förfogande för den som tillverkat 
bilen eller avgasreningsaggregatet, och som 
biltillverkaren på basis av dessa tester försäkrar 
vara en modell med lågemission, 
· b) har testats i en finsk eller utländsk 

oavhängig forskningsanstalt i enlighet med de 
mätanvisningar som avses i 18 g § eller är 
granskad av en sådan anstalt och för vilken 
bilregistercentralen, på basis av dessa tester 
eller ett av forskningscentralen utfiirdat utlåt
ande, har bevilj:H ett bevis över bilmodellens 
lågemission, 

c) enligt ett certifikat av en behörig myndig
het överensstämmer med Förenta Staternas 
federativa krav (Code of Federal Regulations. 
§ 86.087-8) som gäller för personbilar som 
tagits i bruk 1987 eller senare, 

d) enligt ett certifikat av en behörig myndig
het överensstämmer med de bestämmelser som 
trädde i kraft i Schweiz den I oktober 1988 för 
personbilar, 



-10-

cl enligt ett certifikat av en behörig ;nyndig
het överensstämmer med de bestiirnmclser som 
t riidde i kraft i Österrike den i januari och den 
I oktol"l<:r 1987 för personbilar. 

I) enligt ett certifikat av en behörig myndig
het ö1·erensstiimmer med de hestiimmclser som 
triitt i kraft i Sverige från och med modellåret 
1989 för personbilar eller som triidcr i kraft 
fr;"u1 och med modeli<iret 1992 för p;tkctbilar. 

!!) enligt ett certifikat av en bchöri!! mvndig
hct' ö1·cr;nsstiimn:er med de h-~stiimn;clser st>~n 
1riitt i kraft i Norge den I ianuari 1989 för 
personbilar med ott~1nwtt1r elier den I 1lkt<>ber 
i'"~() for personbilar med diesclm.it<1r cll<!r den 
i 11kll>ber 1991 riir paketbilar. 

h) enligt etl cntilibi av rn hd1;irig myndig
h·:t ö1·crell5stiin1111er 111cd de h:stii111111cls~r SlHn 
utliirdadcs i Förhuncbn:publil:cn Tyskland den 
·'.~juni 1985 (StV7.0 § 47. i\nlage XXIII!. 

i) iir E-godkiind i enlighet 111.:d bilaga 4 i\ i 
"•'!!lc111cntet nr SJ. eller 

j) ii.r e-godkiind i enli!!hct nwd bilaga 111 a 
direktivet nr ~8;76. 

:i. E11 godkiinnande enligt I mom. kan 
utvidgas till all giilla nya hilmndellcr. om i 
·.kssa an1·iinds en motor som enligt definitionen 
1 I I h § J 1nun1. hiir till s;1:11111;~ 111<ltorli1milj. 
<.ioJkiinnandet kan ut vidgas cndas! i del foll 
all <len nya bilmodellens ~tsliipp kan bed{imas 
qra mindre eller högst lika stora som hos den 
hilt11od.::ll för 1·ilkcn ~!!odkii11n;1ndct ursprungli
gen ii r beviljat. 

J. Ett godkiinnande bevis som avses i I 
mom. ,1ch- cll godkiinnande som beviljats pi1 
!!rund av tillverkarens rörsiikran eller ett u1-
föndskt certifikat kan Jras in. <'lil bilrcgister
,-.:ntrakn pil basis av atförda stickprov eller 
uppgit'tcr :t\' i punkten c ··j niin111d:1 m~ ndig
heter konstaterar alt de b!lrnndelkr som intyget 
:J\·,er inte liingre n10rS\'arar fiirulsii1 tnin):!arna 
fiir •'tt g•><lkiin11andc. 

.-J. :\1inisrcrict kan bcstiimn1a ::tt i I nHHn. 
j pun!:ten nii11111d;1 certifikat g1idkiinns en

dast i det fall :llt i Finland ull'ifrd:i tcsrcr <>c!' :11· 
,:;i !•·:hi\rii! mvndi!!lwl hn·ilj:it godkii1,n:111dc 
:)111.;1••;idi!-!t .. ~<'d.L·!i111~1" i n·"r'--·f:ti'\' l:1nd. 

!. 1yf/ippshl'griius11i11gar .f{}r \•isso JU r.·.·011hif,·
gr11pr··r och iil'tiga hiltn· 

l).l\.K>.\'\'1.l/i'l.'ll\") I!< j § 
I. 0111 inre en tcrriingpersonbil eller en s:\dan 

annan personbil vars biirl'iirm:lga överstiger 

760 kg eller som har ändrats från en paketbil 
med en biirförmaga som överstiger 760 kg 
uppfylla bcsriimmelscrna i 18 a § och dessuwm 
18 b eller 18 c §. tilliimpas på den bestämmel
serna i 18 d-18 f§§. 

2. lkstiimmelserna i 18 a-18 i§§ tillämpas 
inte 

a) på personbih1r som iir· förtullade som 
ilyttgods, 

b) p{1 bilar som skall exportregistreras. 
c) p:I personbilar som innehas av en friim

mande stats representation eller en medlem av 
dipll>matk:°1ren. 

d) pii en personbil som skall anviindas i 
hastighetstävlingar och vars motor enligt re!!
lcrn:t-l'iir hastigl~etstiivlinl! f:ir trimmas. d71 hik~n 
anviinds i tiivling sam! ·~·id fiird till och fri1n 
tiivlinl!cn. 

c) 1;i1 en bil. 0111 det fiirllutil minst 25 ar 
~edan utg{111gen av dess rillverknings:1r. 

I) p:i en bil som erhållits som arv eller genom 
lcstamente och inte 

g) pi1 bilar som skaffats p:i en tullauktion 
eller n;"1gon annan av staten ordnad auktion. 

3. En-i 2 mom. nämnd bil som har en otto
dlcr dieselmotor, med undantag av en i e
p11nkten avsedd minst 25 ;ir gamm:tl bil. od1 en 
specialbil vars totalvikt uppg<'ir till högst J 500 
kg skall för avgasernas del uppfylla 

a) bcstiimmelserna enligt 18 a-18 i§§, 
b) kraven i E-reglcmentel nr 15/04 eller nr 83 

eller ett motsvara~de senare E-reglemente, 
c) kraven i e-reglementet nr 70/220. sådant 

det iir senast ändrat genom reglementet nr 
83/351/EEC eller ett motsvarande senare reg
lemente. 

d) F0renta Slaternas krav för liitta lastbilar 
fr:ln modell:iret 1975 eller senare modellår 
<Cndc or Federal Rei!lllations. § 86.075--9). 
. 4. En med dieseln~ntor försedd lastbil och 
buss samt dieselmotorn i en specialhil. vars 
h)ialvikt Överstiger ] 50() kl!. Skall rör aV!!aSer-
11:1s del uppfyll;( - -

al kraven i E-reglemcntet nr 491()1 eller ett 
motsvarande senar~ re!!lemcn1c. . 

h) kraven i c-reglem~ntet nr 88177 iEEC eller 
ett motsvarande s~nare reglemente. eller 

c) Förenta Staternas kr:1v för tunl!a diesel
drivna bilar l'nin modelli1ret 1985 cliCr senare 
modellår (Code of Federal Regulations. 
§ X6.0X5-- I 1 ). 

5. En med dieselmotor försedd bil som avses 
i 3 och 4 mom. eller bilens motor skall 
hctriiffandc motorns rökbildning upprylla kra-

ven i E-reglementet nr 24/03 eller ett motsva
rande senare E-reglemente. om inte bilen upp
fyller de krav som stadgas i 18 a och 18 e §§ 
eller i 18 d och 18 f §§ eller de krav som avses 
i denna paragrafs 3 mom. d-punkt eller 4 mom. 
c-punkt. 



Användning av slirskydd på bildäck 

(~U;'.1qa<1/~·1s) ~ t~k~ 
1. Bildäck får förses med dubbar, snökedjor 

eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt 
skadar vägytan. Dubbdäck får användas mel
lan den I november och den 31 mars. Dubb
däck får även under annan tid användas på 
U!ryckningsfordon, på bilar som är avsedda 
för terrängbruk och som används inom 
försvarsmakten, på bilar som används för 
väghållning och på bogserbilar sam! vid tillfäl
lig förOYttning av en bil i anslutning till bilhan
del eller bilreparation och på alla bilar, om 
vädret eller väglaget förutsätter detta. 

2. Då dubbdäck används på en bil vars 
totalvikt är högst 3500 kg skall de monteras på 
alla hjul med undantag de yttre hjulen vid 
användning av dubbelmontering. De olika 
däckens dubbantal får avvika högst 25 procent 
från dubbantalet på det däck som har det 
största antalet dubbar. 

3. Om ett reservdäck tillfälligt måste använ
das på grund av en däckskada, tillämpas inte 
denna paragraf. Bilen skall dock därvid fram
föras med iakttagande av särskild försiktighet. 

/1111ale1 dubbar på bildiick och 1110/1/ering 
av dubbarna 

Ö? .'\. \{{'i"l/~<t~) ~ IZ 1. ~ 
I. På en bils dubbdäck vars r'älg har en 

diameter av högst 13 • får finnas högst 90 
dubbar, på ett däck vars fälg har en diameter 
av högst 15" högst 110 dubbar och på ett däck 
som monteras på en större fälg högst 150 
dubbar. 

2. Dubbarna skall fästas vid däcket så att på 
slitbanans mitt minst en tredjedel av banans 
bredd lämnas utan dubbar. 

3. Medeltalet av dubbspetsarnas utstick får 
på ett nytt dubbdäck eller då nya dubbar ha~ 
fästs på ett använt däck vara högst 1,2 mm. Pa 
ett använt dubbdäck får dubbens utstick vara 
högst 2,0 mm. 

Godkännande av dubbar för bildäck 

{)..~ .ci. 1'1~'1/~'<~) "*++ l8 ~ ~ . 
I. De dubbar som används på en bils dubb

däck skall vara av godkänd typ. En dubb får 
ha endast en spets och denna får inte vara vass 
eller rörformig. Ansökan om typgodkännande 
av dubbar skall göras hos bilregistercentralen. 
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2. E!! villkor för typgodkännande av en 
dubb är a!! dubbens statiska dubbkraft, mä!! 
med e!! utstick på 1,2 mm, i e!I personbilsdäck 
är högst 120 N och a!! dubbens vikt är högst 
1,8 g. I ett lätt lastbilsdäck får dubbens ovan 
avsedda dubbkraf! vara högst 180 N och dess 
vikt högst 2,3 g samt i e!I lastbilsdäck respekti-

ve 340 N och 3,0 g. I C!I personbils dubbdäck, 
vars märknine. av tillverkningsveckan är 152 
eller senare etter som oberoe~de av märkning 
av tillverkningsveckan tas i bruk cfler den 31 
mars 1993, får dubbens vikt vara högst 1,1 g 
eller 1,4 g, om ovan avsedda dubbkraft är 
högst 100 N. (g.?>. \qq[ /~~I) 

3. Bilregistercentralen meddelar närmare 
föreskrifter om mätning av dubbars dubbkraft. 
Bilregistercentralcn kan även godkänna andra 
dubbdäck än sådana som avses i 2 mom. på 
villkor att det slitage som dubbdäcket orsakar 
på vägbeläggningen inte är större än det slitage 
som orsakas av ett dubbdäck med dubbar som 
motsvarar kraven enligt 2 mom. 

Skyddande av personbils karosseri 
mot korrosion 

Oli .<\ 19~"' /~t-4) +s-++ t'S tL ~ 
I. En personbils karosseri anses vara skyd

dat mot korrosion på.ett godtagbart sätt om 
bilens tillverkare eller av tillverkaren befull
mäktigad importör beviljar korrosionsgaranti 
mot genomrostning för minst sex år. Erforder
lig garantitid är dock minst åtta år för person
bil av modell som typbesiktigats den I januari 
1992 eller därefter. Till en sådan garantis 
giltighet får härvid inte hänföras sådana 
förpliktelser som medför merkostnader för 
bilens ägare, vilka överstiger kostnaderna för 
sådan skötsel och service som hör till den 
sedvanliga användningen av bilen. Garantin 
skall gälla efter ägarbyte. Garantin skall även 
stå i kraft efter kollisionsreparation på villkor 
att reparation utförs enligt direktiv givna av 
tillverkare eller importör. 
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2. En personbils karosseri anses även vara 
skyddat mot korrosion på ett godtagbart sätt, 
om korrosionsskyddsbehandlingen har utförts 
på det sätt som anges i den finska standarden 
SFS 4085/1982 med balk- och underredesrost
kyddsmedel som uppfyller kraven i standarder
na SFS 4086/ I 982 och 4087I1982 eller på ett 
sätt som motsvarar nyare finska standarder 
eller utländska stadarder med motsvarande 
anspråksnivå. 

3. Det material och de konstruktionslös
ningar samt den utrustning som främjar skyd
det, vid behov kompletterade med annan än i 2 
mom. avsedd, vid tillverkningen utförd korro
sionsskyddsbehandling, anses motsvara nämn
da behandling, om den sammanlagda verkan 
av dessa lösningar och åtgärder skyddar karos
seriet mot korrosion på ett sätt som minst 
motsvarar den i 2 mom. avsedda behandlingen. 
1r.au åstadkommandet av ett sådant skydd 
C.orutsätter användning av korrosionsskydds
amnen, skall följande egenskaper hos dem 
motsvara åtminstone nivån hos kraven i de i 2 
mom. åsyftade standarderna: 

a) såväl balk- som underredesskyddsmedlets 
korrosionsskyddsförmåga och köldhärdighet 
vid temperaturen -20°, 

b) balkskyddsmedlets korroslonsskyddsför
måga i fogar, och 

c) underredesskyddsmedlets hållbarhet vid 
mekaniskt slitage. 

Motorcykel 

19 § 

19 §. 1. Mororcykel skall vara försedd med ovan i 17 5 
nämnda anordningar och urrusrning. Därtill skall den h~: 

a) parkeringsljus och regisrrcringsskylrs ljus (27.I l.1987/ 
874); 

b) bromsljus och körrikrningsljus (27.11.1987/874); 
c) blinkande blårr lannljus, om mororcykcln används som 

urryckningsfordon (27.11.1987/874); 
d) hasrighersmärarc (27.11.1987/874); 
c) sränkskärmar; . 
f) ändamålsenlig fjädring, om mororcykdns konsrruknrJ 

hasrighcr är högre än 50 km/h; 
g) crr brandsäkerr bränslcsysrem, om mororcykd förscu5 

med förbränningsmoro·r; · 
h) anordning för förhindrande av olovlig användning; 
i) parkeringsbroms eller spärranordning för färdbrom~0 

samr parkeringsljus, sMramr fråga är om en rrehjulig dkr 
med sidvagn försedd mororcykel; och 

j) vindrura och vindrurerorkare sanir -spolare, sM~:1°.''. 
fråga är om en med räckr förarhyrr försedd rrch1uh~ 
mororcykel. 

, Mororcykel får, uröver de ljus och reflekrorer som 
n1~;ns i 17 5 ?Ch ovan i 1 mom., ha: 

~) ci.:ira hellius; .. . . . 
b) kopplt.ng a'' kornkm~ngsliusen som varningsblinkcr; 
c) rörr blinkande sropplius, när dcr är fråga om polismo· 

rorc)'kd; . 
d) varsdlius; 
c) dimsrrål.kasrarc; 
0 dimbaklius; och 
g) si?reflekrorcr. (27. l I.1987/874) 
J. Sidvagn får kopplas endasr nll sådan mororcykcl, vars 

q::cnvikr är 1mnsr WO kg. Sidvagnen skall kopplas rill 
mororcykclns hogr;1 sida. Den sbll ha parkerings·, bak- och 
körrikmingsl1us, rdlckrorcr, sr:inksbnn och varningsrriang· 
<I. (2~.I l.19S7/S74) 

4. En motorcykel skall för avgasutsläppcn; 
del uppfylla kraven i E-reglemenlet nr 4010 I 
eller ett motsvarande senare E-reglemente 
Denna bestämmelse tillämpas inte på en mo· 
torcykel, om det förOutit minst 25 år sedan 
utgången av dess tillverkningsår. ()..'l. l .11'1y'L{~!j 

Däck och slirskydd till motorcykel 

(.'.>-~ A. i'i'l:.q/ 'N8) 19 a § 
1. En motorcykel skall ha luftfyllda däck 

vilkas bärförmåga; då de är avsedda för mo
torcykelbruk, motsvarar den vikt hos det be~as
tade fordonet som vilar på ifrågavarande h1ul. 
Däck vars kordväv är synlig eller vilka uppen
bart riskerar att explodera får inte användas. 
Däckets slitbana skall över hela bredden ha ett 
ändamålsenligt mönster med ett mönsterdjup 
av minst 1,0 mm. 

2. På en motorcykel skall användas för 
vinterbruk lämpade grovmönstrade däck under 
den tid som avses i 18 § 2 b mom. De undan
tag som i nämnda moment stadgas för bilar 
gäller i tillämpliga delar också för motorcyk-

lar. 
3. Användning av slirskydd på motorc~kel 

är tillåten på de villkor som i 18 h och 18 J §§ 
stadgas för bilar vilkas totalvikt är högst 3500 

kg. 



Moped 

20 § 

20 §. I. En moped skall vara försedd med anordningar 
och ucrusming som nämns i 17 S. Därcill skall den ha: 

a). fram- och sidreflekcorer; 
b) ect brandsäkerr bränslesystem, om mopeden har för

bränningsmotor; 
c) en anordning för förhindrande av olovlig användning; 

och 
d) scänkskärmar. (31.3.1988/290) 
2. På moped krävs dock inte helljus eller backspegel. 
J. Moped flr, utÖ\'er de ljus som nämns i 17 S och ovan i 

I mom., ha: 
a) helljus; 
b) parkeringsljus; 
c) bromsljus; och 
d) körrikmin~sljus. (27.11.1987/874) 

4. En moped skall för avgasutsläppens del 
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uppfylla kraven i E-reglementet nr 47 eller ett 
motsvarande senare E-reglemente. ( tt-8. iC\C{,o /1-C-b) 

/ Däc~ ~~h. slirskydd till moped 

L' '.l.A i'IS'1/'€:/3) 20 a § 
l. En moped skall ha luftfyllda däck vilkas 

bärförmåga motsvarar den vikt hos den belas
tade mopeden som vilar på ifrågavarande hjul. 

2. På en moped skall användas för vinter
bruk lämpade grovmönstrade däck under den 
tid som avses i 18 § 2 b mom. De undantag 
som i nämnda moment stadgas för bilar gäller i 
tillämpliga delar också för mopeder. 

3. Användning av slirskydd på moped är 
cillåten på de villkor som i 18 h och 18 j §§ 
stadgas för bilar vilkas totalvikt är högst 3500 
kg. 

Traktor och motorredskap 

21 § 

21 S. 1. Traktor och motorredskap skall vara försedda 
med ovan i 17 S nämnda anordningar och ucrusrning; på 
dem krävs dock inre helljus. Därtill skall de ha: 

a) parkeringsbroms eller spärranordning för färdbrom-
sen· 

b) backningsanordning; 
c) parkeringsljus (27.11.1987/874); 
d) körrikmingsljus och koppling av dem som vamings-

blinkcr (27.11.1987/874); · 
c) blinkande brungult igenkännings- och varningsljus, om 

crakcom eller motorredskapet används i arbete på eller 
bredvid väg (27.11.1987/874); och 

f) vindruta och vindrutetorkare samt utom motorredskap 
som används i jordbruk, vindrutespolare och defroster, dl 
förarhytten är täckt (27.11.1987/874). · 

2. En trafiktraktor skall därjämte vara 
försedd med 

a) bromsljus, 
b) färdskrivare, och 
c) stänkskärmar. (~'i _.-1. tci:s<i /&.1-4 J 

_ 2 å. Traktor och motorredskap, vilkas egenvikt är större 
an 500 kg, skall baktill vara försedda med långsame gående 
fordons skylt. Skylt krävs ej, om till craktorn eller mo
torredskapet har kopplats ett släpfordon, som är försetr 
med sådan skylr. (21.12.1984/1029) 

3. Bärförmågan hos däcken på en traktor 
och ett motorredskap skall motsvara den be
lastning som däcken utsätts för på grund av 

fordonets totalvikt. Traktorer och motorred
skap vilkas konstruktiva hastighet är högst 
10 km/h får vara försedda med kompakta 
däck, metallhjul eller band. Däcken och ban
den får förses med dubbar, snökedjor eller 
motsvarande slirskydd som inte väsentligt ska
dar vägytan. [ ~ .<\. 1<13r.\ /<;s i.t ~) 

4. På traktor eller motorredskap, vars egen
vikt är högst 500 kg, krävs inte backspegel eller 
körriktningsljus. l ~l cl . l'i ~q / ~ 1-~ ) 

5. Traktor eller motorredskap, som är avsedd acr styras 
av en gående, skall ha en anordning som stoppar fordoner 
ifall föraren misrer sin grepp om manöverorganen. Sådant 
fordon behöver inte ha bak· eller körrikmingsljus, backspe
gel, backningsanordning eller ljudsignalanordning. 

5 a. Traktorer och motorredskap som är 
försedda med hydrostatisk kraftöverföring be
höver inte ha egentlig färdbroms, om de stad
gade retardationskraven för färdbromsen kan 
uppfyllas med hjälp av kraftöverföringen. (i1 .<;s. t'\"iC /r t>..t. ·~ 

6. Tcakror och motorredskap får, ucöver de ljus och 
1 

reflekrorer som nämns i 17 S och ovan i 1 och 2 a mom., 
ha: 

a) bromsljus; 
b) backningsljus; 
c) dimsrrålkasrare; 
d) dimbakljus; 
e) sidljus; 
f) nödvändiga arbers- och hjälpljus; och 
g) fram- och sidreflekrorer. (27.11.1987/874) 
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Terrängfordon 

22 § 

22 §. I. Terrängfordon skall vara förscrr med ovan i 
17 § nämnda anordningar och utrustning. Dän:ill skall dec 
ha: 

a) parkeringsbroms eller spärranordning för färdbrom
sen; 

b) körriktningsljus, om fordoner har räcke förarhyrr och 
dess egenvikr är högre än 500 kg (27.11.1987/874); 

c) fram- och sidrcflckrorer (27.11.1987/874); och 
d) vindrura, vindruterorkare samr -spolare och defroster, 

om förarhytten är täckr (27.11.1987/874). 
2. Motorkälke skall ha en anordning, som stoppar käl

ken då föraren mister sirr grepp om manöverorganen. 

2 a. Bärförmågan hos däcken på ett terräng
fordon skall motsvara den belastning som på 
grund av fordonets totalvikt vilar på däcken. 
Däcken och banden får förses med dubbar, 
snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte . 
väsentligt skadar vägyta~- ( 1"l . (i. iC'i ~ /8_Lt ,s>) 

3. På cerrängfordon krävs inre helljus och på mororkälke 
inre backspegel. 

4. Terrängfordon får, ucöver de ljus som nämns i 17 § 
och ovan i 1 mom., ha: 

a) helljus; 
b) parkeringsljus; 
c) bromsljus; och 
d) nödvändiga arbers- och hjälpljus. (27.11.1987/874) 

Släpf.mlou 

23 § 

23 §. I. Err släpfordon skall, · 0111 inre ann ar sradgas 
nedan, ha: 

a) bakljus; 
b) fram- och bakretlckrorcr; 
c) körrikrningsljus, dl dragfordonets körrikmingsljus inre 

är tydlige synliga; 
d) luftfyllda däck, medar eller gummiklädda band; 
e) en ändamålsenlig och vid behov med särskilda anord

ningar dämpad fjädring, om släpfordonet är försett med 
luftfyllda däck och dess hastighet inre har begränsats till 50 
km/h eller mindre; 

f) beständigt märkt tillverkningsnummer, som. getts av 
fordonets tillverkare eller av en myndighet, om det är fdga 
om en släpvagn som skall registreras; 

g) hAllbara och ändamålsenliga kopplingsanordningar 
mellan dragfordonet och släpfordonet; 

h) p4 ett släpfordon, som utgör en del av en fordonskom
bination som är över 15,5 meter Ung, en bakåtriktad skylt 
som anger längden; och 

i) baktill p4 ett släpfordon, som har kopplars riff en 
traktor eller ett motorredskap, en skylt som anger htngsamt 
gående fordon. (31.3.1988/290) 

Släpvagn till bil 

24 § 

I. En bils släpvagn skall vara försedd med 
de anordningar och den utrustning som nämns 

23 §. Därtill skall den ha: 

a) en påliclig och eifekriv färdbroms, dock inre på en lärt 
släpvagn; 

b) en parkeringsbroms och en anordning som s.'.iner 
släpvagnens bromsar i funkrion om kopplingen ger eh:er; 

c) låsningsfria bromsar, när det är fråga om 
en släpvagn till en tankfordonskombination 
som är avsedd för transport av farliga ämnen 
och släpvagnens totalvikt överstiger 6 000 kg 
samt när det är fråga om någon annan släp-
vagn vars totalvikt överstiger 10 000 kg; ~nx. iq'fö/rc~) 

d) framljus; 
e) sidljus, om längden hos släpvagnens karosserikonsrruk-

rion överstiger 6 meter; 
I) bromsljus; 
g) körriktningsljus; 
h) en belrst placs för regisrreringsskylcen; 
i) i en över 2,6 meter bred släpvagn för specialrrans

porter igenkänningsljus och rdlekcorer, som anger art der 
rör sig om en sådan exccpcionellc bred cransport; 

j) scänkskärmar och, om dcr är fråga om en släpvagn vars 
roralvikc är högre än J 500 kg, sränkskydd på den bakcma 
axeln; 

k) varningstriangel; 
I) bakstötfångare eller motsvarande under

körningsskydd, om släpvagnens totalvikt är 
högre än 3 500 kg, ifall inte ministeriet bestäm
mer annat; och 

m) sidoskydd eller motsvarande konstruk
tioner när det är fråga om en släpvagn var 
totalvikt överstiger 3 500 kg, dock inte en så 
dan släpvagn för specialtransporter som ä 
avsedd för transport av långa odelbara förem~· 1 
eller sådan släpvagn på vilken sidoskydd inte 
kan monteras på grund av den konstruktion 
som släpvagnen har med tanke p;i ell speciell 

användningsändamål. n.g. ~~ 



l a. I fråga on släpvagnar till bilar gäller för 
däck, användning av vinterdäck och dubbdäck 
samt egenskaper hos dubbdäck i tillämpliga 
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delar vad som stadgas i 18 § 2 a-2 e mom. 
och 18 h-18 j §§om bildäck. En lätt släpvagn 
behöver dock inte förses med vinterdäck.t;.') .( ~.tq&<"\ftJ.st) 2. Traktorsläpvagn och sl:ipvagn rill mocorre<lskap får, 

utöver de ljus och reflektorer som nämns i 23 § och ovan i 
I mom., ha: -=---r. Bils släpvagn får utöver de ljus och reflektorer som 

nämns i 23 S och ovan i I mom. ha: 
a) backningsljus; 
b) dimbakljus; 
c) extra bromsljus; 
d) konturljus; 
e) sidljus p;\ släpvagn, vars karosserikonstruktion inte är 

längre än 6 meter; 
f) arbets- och hjälpljus som är nödvändiga för lastning 

och lossning; och 
g) sidreflekrorer. 

Släpvagn till motorcykel, moped, cykel och 
terrängfordon 

25 § 

25 §. I. Mot0rcykels släpvagn skall vara försedd med 
ovan i 23 5 nämnda anordningar och utrustning och därtill 
ha bromsljus och stänkskärmar. 

I a. I fråga om släpvagnar till motorcyklar 
och mopeder gäller för däck, användning av 
vinterdäck och dubbdäck samt egenskaper hos 
dubbdäck i tillämpliga delar vad som stadgas i . 
19 a § om motorcyklars däck. ( n A.1c1~1/s~t:~) 

2. Stadgandena i 23 S tillämpas inte p;\ cerrängfordons 
släpvagn, vars totalvikc är högst 200 kg. Vid körning i 
förh:\llande, som enligt trafikreglerna föracsärrer använd
ning av belysning, skall släpvagnen dock ha reflektorer. 

3. Stadgandcna i 23 S cillämpas inte på mopeds och 
cykels släpvagn. Den skall dock ha reflektorer och luftfyllda 
däck. 

Släp.vagn till traktor och motorredskap 

25 a § 

25 ~ §. (27.11.1987/874) I. !rakcorsläpvagn och släp
vagn ull motorredskap skall vara törscdda med anordningar 
och utrustning som nämns i 23 S. Framreflektorer krävs 
dock endast pi en traktorsläpvagn som är bredare än 2 20 
meter, och p;\ en släpvagn till motorredskap vilken' är 
bredare än 1,60 meter. ' 

I a. En släpvagn, som är kopplad till en 
trafiktraktor, skall därjämt vara försedd med 

a) en tillförlitlig och effektiv färdsbroms, 
b) en parkeringsbroms och en anordning 

som sätter släpvagnens bromsar i funktion om 
kopplingen ger efter, 

c) framljus, 
d) sidljus, när släpvagnens karosserikon-

struktion är längre än 6 meter, 
e) bromsljus, 
f) körriktningsljus, och ) 
g) stänkskärmar. ( iC\ A. IC('(O../& i-4 

a) bromsljus; 
b) backningsljus; 
c) körriktningsljus; 
d) sidljus; 
e) arbccs- och hjälpljus som är nödvändiga för lastning 

och lossning; och 
f) sidreflekrorer. 

Släpanordning 

26 § 

26 §. (27.11.1987/874) 1. Släpanordning skall ha ovan i 
23 S nämnda anordningar och utrustning. Den kan dock 
vara försedd med kompakta däck eller metallhjul. Till 
traktor eller motorredskap kopplad släpanordning behöver 
ha bakljus endast under förhållanden som enligt trafikreg
lerna förursätter användning av belysning. 

I a. Bärförmågan hos de luftfyllda däcken 
på en släpanordning skall motsvara den vikt 
hos släpanordningen som vilar på ifrågavaran
de hjul. Däck vars kordväv är synlig eller vilka 
uppenbart riskerar att explodera får inte an
vändas. Om anordningens högsta tillåtna has
tighet är större än 40 km/h, skall däcket över 
hela bredden ha ett ändamålsenligt mönster 
med ett mönsterdjup av minst 1,6 mm. (9.'). q .1Cf~'l/8ta) 

2. Släpanordning Ur, utöver de ljus och reflektorer som 
nämns i 23 S , ha: 

a) framljus; 
b) bromsljus; 
c) backningsljus; 
d) körriktningsljus; 
e) sidljus (31.3.1988/290); 
f) sidrcflekrorcr (31.3.1988/290); och 
g) arbetsljus, om släpanordningens totalvikt överskrider 

3 500 kg (J U.1988/290). 

Cykels utmstning 

27 § 

27 §. 1. Cykel skall ha foninstone en effektiv bromsan
ordni~g. Cykel, som är avsedd för transport av gods eller 
flera an en person, cykel med släpvagn och cykel, som har 
flera än rvå växlar, skall dock ha rv;\ separata effektiva 
bromsanordningar. 
- . 2. Cykel skall ha fram-, sid-, pedal- och bakreflektorer. 
Vid körning i "Törh:\llanden, som avses i 36 S 2 mom. 
v~gtr~fiklagcn (267 /81 ), skall 0'kcln framtill ha en till
rackhgt effektiv scr;\lkascare med vitt sken. 

3. Cykels tillverkningsnummcr och en märkning som 
anger dess. tilh•crkningsår skall vara beständigt inmärkta pi 
synlig plats i ramen. 

4. Cykel skall som ljudsignalanordning ha en ringklocla. 



Närmare bestämmelser 

28 § 

28 §. Närmare bcsrämmclser om fordons konsrrukrion 
och urrusrning urfärdas av minisrericr, som även besluccr 
om sådan cilläggsucrusrning, som säkerheren och ändamåls· 
enligheren kräver. 

3 kap. 

Spårvagns konscrukcion och ucruscning 

Allmä11 ko11stmktio11 

29 § 

29 §. I. Spårvagn skall cill _sin ~o~srrukcion, ~crus::;'.ng 
och skick vara säker och t övngc for andamålet la~p . gs· 

2. Spårvagn skall ha effekciva färd- och par ena 
bromsar samt rälsbroms. 

Ljus och reflektorer 

30 § 

30. §. I. Spårvagn skall framtill ha: h 
a} err p.1 cenrrumlinjen placerat körljus med halv- oc

11 helljus, som avger virr sken, eller rvå i förhållande 0 

cenrrumlinjen symmecriskr placerade dylika ljus; . . 
b) err scparar eller med körljusen kombinerat parkenags 

ljus; och . . . . . dkr 
c) en viu l1us, som innehåller lm1ebctecknmgen 

-numret. 
2. Spårvagn.skall baktill ha: . för· 
a) ett på cenrruml~n~en placerat . bakljus eller ~å 1 b3i:· 

hållande till cenrrumlm1en symmemskc placerade röda 

ljus; och. . . . . k Jae<· 
b) två 1 förh.lllandc nll cemrumlm1en symmems t P 

rade röda ret1ekcorcr. 
3. Spå~·agn skall på vardera sidan ha åcminsroac •"" 

brungule körrikmingsljus. 
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Öurig 11tn1st11i11g 

31 § 

J t §. Spårvagn skall ha: 
i) vindruta, vindrutetorkare och defroscer; 
b) ljudsignalanordning; 
c) erforderliga. backspcgl.ar;__ . . 
d) inncrbclysmng, som nllrackl1gc lyser upp vagnens 111rc 

odi crappstcgen; och 
c) signalanordning, som leder från passagerarurrymmcc 

o1I förarhyrrcn. 

32 § 

32 §. För spårvagns släpvagn gäller cillämpliga delar 
.,d som ovan är sradgac om spårvagn. 

4 kap. 

Fordons vikter och huvudmärr samt 
fordonskombinacioner 

Vikter 

33 § 
Då fordon framförs på väg får dess axel

och boggitryck inte överstiga följande värden: 
a) annan än i_ c-pu~kten avsedd ~ 

axel separat eller 1 bogg1 . . . . . . . . . . . . . I 0 l , 
dock: t 
såsom drivande axel för buss . .. . . 10,5 tj 
såsom drivande axel för buss då I 

buss används i utlandstrafik......... 11,5 t' 
b) drivande axel utrustad med 

dubbelhjul, separat eller i boggi, i 
lastbil, då bilen används för trans
port av färdigt lastade container el
ler motsvarande släpvagn som förs 
från eller till utlandet........... . . . . . 11,5 t 

c) axel° med enkelhjul, separat eller 
i boggi 
: ! b!l ···.:·····- ...... , .... .. ... . .. . . 8 

1 bils slapvagn ....••. _........... . 9 

d) motordrivet fordon med tvåaxlad 
boggi, om axelavsdndet. är mindre 
än 1,3 mecer eller om i boggin den 
ena axeln är lufr- och den andra 
bladfjädrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 t 



e) tvåaxlad bladfjädrad boggi på 
motordrivet fordon i andra än i 
d-punkten avsedda fall ............. . 

f) tvåaxlad luftfjädrad boggi på 
motordrivet fordon i andra än i 
d-punktcn avsedda fall ............. . 

g) mocordrivec fordon med creaxlad 
boggi. om dec mindre av boggi:i.x
larn:i..s avscind är minsc 1,3 meter .. 

h) släpfordon med cv:i.axlad boggi, om 
axelavscånder är mindre än 1,3 me-
ter eller om boggins vikcfördelning 
ince är symmecrisk eller om i bog-
gin den ena axeln är luft- och den 
andra bladfjädrad ................ . 

i) släpfordon med cvåaxlad boggi. i 
andra än i h-punkcen avsedda fall, 
om axclavscåndec är minsc 1.3 me-
cer och mindre än 1,8 mecer ...... . 

j) släpfordon med cvåaxlad boggi. i 
andra än i h-punkcen avsedda fall, 
om axclavscåndec är minsc 1,8 me-

18 l 

19 l 

24 { 

16 { 

18 ( 

cer................................ 20 t 
k) släpfordon med treaxlad boggi. om 

dec mindre av boggiaxlarnas av
sc:i.nd är mindre än 1,3 mecer eller 
om boggins vikcfördelning ince är 
symmecrisk eller om i boggin en
d:i..sc en axel är luft- eller blad-
fjädrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 t 

I) sl:ipfordon med creaxlad boggi. i 
andra än i k-punkcen avsedda fall, 
om dec mindre av boggiaxlarnas 
avsc:i.nd är minsc 1,3 mecer . . . . . . . . 24 c 

33 a § 
I. Då en bil framförs på väg får dess 

totalvikt inte överstiga följande värden: 

a) cv:i.axlad bil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 c 
buss och i 3 3 § b punkcen avsedd 
bil. vars drivaxclvikc är minsc 11,0 
eon, dock......................... 18 c 
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b) treaxlad bil ........... ~......... 25 J/ i'i.C{. i'i~y 
c) treaxlad bil försedd med luft-

26 
t \: ~ "llt ) 

fjädrad boggi .................•..... 
d) treaxlad led buss................ 28 t 

2. Totalvikten för en fordonskombination 
bestående av en bil och en därtill kopplad 
släpvagn får inte, när den framförs på väg, 
överstiga följande värden, varvid axlar, vilkas 

. axeltryck är mindre än fem ton, inte beaktas 
då antalet axlar räknas: 

a) en kombination, som bildas av 
en bil och en påhängsvagn •.•••••••. 

b) en kombination, som bildas av 
en bil och en egentlig släpvagn 

44 t 

femaxlad . . . • . . • • • . . . • • . • • • • • . • . • . 44 t 
sexaxlad . . . . . . . . . . • . • . • • • . . . • . . . • • 48 t 
sjuaxlad . . . . • • • • • . • . . . . . . • • • • . . . . • 56 t 

( J.~ ~ · \C{ ic1 /&-:r-14) 

.1. V~tg· och v;11l~11by~:;n.1<1sstyrcl..;c11 kan p~"i 
de a1t111:11111a 'J:;ar som de11 bcsUttnmcr och 
med v;igh;ilbrc.:11s samtycke också på andr:i 
vägar tillåta a11va11dning av kombination bestå
e°.de av en bil och en egentlig släpvagn med 
hogst 60 lons totalvikt i stället för 56 ton som 
tillåtits för en sjuaxlad kombination, nä; jor
~en är frusen. En förutsäuning för ett sådant 
ttl.lstånd är, an i denna paragraf och i 33 § 
namnda axel- och boggitryck och totalvikter 
s~mt det viktförhållande mellan släpvagn och 
btl som nämns i 40 § 3 mom. c-punkten inte 
överskrids och an fordonskombinationen god
känts för användning med vikter, som över
ensstämme~ med tillståndet. (:1<1.'). 1Cfo/l /l?.r'i) 

4. En bils och en därcill kopplad släpvagns 
samm~nlagda cocalvikc får inte hdler överstiga 
den vikt, som fås genom au beräkna ecc ton för 
varje 4,4 kilowacc av uppm::im effekcen i dragbi
lens mocor enligc ECE-. ISO. eller DIN-systemet. 

5. Tocalvikcen för ecc bandfordon får vara 
högst 20 eon. 

6. Av ecc motordrivcc fordons egenvikt och 
tocalvikc skall minst 20 procenc belasta den 
scyrande framaxeln eller -axlarna. 

{ }C\A 1ll&ti A1L\) 34 § 

I. Ett motordrivet fordons längd får inte 
överstiga följande värden: 

a) buss ........................... . 
med led konstruktion dock ....... . 
b) annat motordrivet fordon ..... . 

14,5 m 
18 
12 

m 
m 

2. En släpvagns längd. frånsell dess kopp
lingsanordningar, får inte överstiga följande 
värden: 

a) påhängsvagn 
från draganordningen till ändan 

av släpvagnen (draglängd) .......... . 
från draganordningens lodräta 

axel i vågrän plan till en godtycklig 

12 m 

punkt framför den . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,04 m 
b) släpvagn: 
enaxlad eller utrustad med mot-

svarande boggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 m 
två- eller fleraxlad . . . . . . .. . . . .. . . . 12,5 m 

3. En fordonskombinations längd får inte 
överstiga följande värden: 

a) en fordonskombination, som 
bildas av en lastbil och en påhängs
vagn samt annan än i b-<l-punkt-
en avsedd fordonskombination .... 16,5 m 

b) en kombination, som bildas av 
en lastbil och en påhängsvagn, som 
är speciellt avsedd för transport av 
stolpar eller motsvarande långa fö-
remål................................ 20 m 

c) en kombination, som bildas av 
en bil och en egentlig släpvagn eller 
släpanordning, som är enaxlad eller 
utrustad med motsvarande boggi.. 18,35 m 

varav summan av lastutrymmets 
yttre mått . • . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . 15,65 m 

och avståndet från främre delen 
av dragbilens lastutrymme till bak
re delen av släpfordonets lastut-
rymme............................... 16,00 m 

d) en kombination, som bildas av 
en lastbil och en två- eller neraxlad 
egentlig släpvagn.................... 22 m 
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.95~ 
35 §. I. Erc fordons stiirsta 1illfo1a ltiijd :ir 4,0 111c1cr 

och bredd 2,6 nterer. (13.l J.l')S?/850) 
. I. a. Med avvikelse fr:\n l mom. :ir rdhjulig cykels odt 

mopeds srörsra rill:hna bredd dock 0,80 mercr. Flcrhjulig 
C)'kels och mopeds srörsra rillårn:i bredd är 1,25 mcrcr. 
(19. 12.1986/1008) 

2. Bredden hos en egentlig släp,·agn, som har koppbrs 
riff en bil med en roralvikr :iv högsr 3 500 kg, får överskrida 
dragbilens bredd. Om sl.'ipvagnens bredd överskrider 2,30 
meter, får släpvagnen dock vara högsr 0,60 merer bredare 
än dragbilens i registret införd:i bredd. (18.11.1988/972) 

3. Bredden hos andra släpvagnar än sådana egentliga 
släpvagnar som avses i 2 mom. f.\r överskrida dragbilens 
bredd med högsr 0, 15 merer. En påhängsvagns bredd får 
överskrida dragbilens bredd, märc vid framaxeln, med högsr 
0,30 merer. En släpvagn för specialrransporrer och en 
släpanordning som kopplas riff en bil f.\r vara bredare än 
dragbilen. (18.11.1988/972) 

4. När ett fordons bredd fosmälls beakras inre backspe
gel, körrikcningsljus eller sidljus och inre heller rillfälligr 
monrerade anordningar p;\ fordon som används vid väg
hållning. (18.11.1988/972) 

35 a § 
I. Baköverhänget får, mätt till bilens och 

släpvagnens yttersta punkt, utgöra högst 75 
procent av axelavståndet eller i fråga om en 
påhängsvagn av al(slåndet från axeln till vänd
punkten, .dock högst 4,0 meter. 

2. Ett fordon och en fordonskombination 
skall kunna vända så, all då dess yttersta 
främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 
12,5 meters radie, rör sig dess inre sida längs 
en cirkelbåge med minst 5,0 meters radie eller 
om det är fråga om en kombination, som avses 
i 33 § b-punkten och bildas av ett fordon och 
dess släpvagn, längs en cirkelbåge med minst 
5,3 meters radie. 

3. En buss, som är mer än 13 meter lång, 
skall dock kunna vända så au då dess yttersta 
främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 14 
meters radie, rör sig dess inre sida längs en 
cirkdbåge med minst 6,0 meters radie. Dess
utom skall bussens kaross vara dimensionerad 
så att då buss~n sätts i rörelse och ratten är i en 
position som motsvarar en vändcirkel med 12,0 
meters radie eller ifall vändcirkeln är större, i 
en position som motsvarar den minsta vändcir
keln, får karossens längst bort belägna bakre 
hörn förskjuta sig högst 0,8 meter, mätt från 
ett lodrätt plan, som bestäms av bussens sida i 
dess längdriktning_ l fråga om en ledbuss får 
den här avsedda förskjutningen i sidled dock 
högst uppgå till 1,2 meter. 



Specialtru11spor1er 

( '}'J...l)..l'i~'l/1·Ho) 35 b § 
~ I. Då ett olastat fordon eller en for-

donskombination, ett odelbart föremål eller en 
färdigt lastad eller tom container som införs 
från utlandet eller utförs dit transporteras, får 
transportens maximimått överskrida de i 34 
och 35 §§ bestämda gränserna som följer: 
a) transportens högsta höjd mätt från 

marken är . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 m 
b) transportens maximibredd vid an-

nan än containertransport är . . . . . . 4,0 m 
c) maximilängden för en kombination 

av lastbil och påhängsvagn eller 
släpanordning, vid annan än con
tainertransport är.......... . . . . . . . . 30,0 m 

2. Flere odelbara föremål får framföras vid 
samma transport, om de odelbara föremålen 
som transporteras vart och ett för sig skulle 
medföra överskridande av antingen transpor
tens längd, bredd eller höjd. Inga andra tillåt
na mått får överskridas vid placering av trans
porterade föremål på, bredvid eller ~fter var
andra. Såvida en transport kan utföras på 
alternativa sätt, vilka vart och ett för sig 
medför överskridande av olika gränsvärden, 
skall den föreskrift som gäller bredden iakttas i 
första hand och den som gäller höjden i andra 
hand. 

3. På ovan i I mom. avsedda transporter 
tillämpas ej bestämmelserna i 35 a §. 

4. Såvida transporten är bredare än 3,5 
meter eller vägytan är smalare än 7 ,0 meter är 
den högsta tillåtna hastigheten för transporten 
60 km/h. 

5. Ministeriet utfärdar särskilda bestämmel
ser om speciahransportfordons konstruktion 
och utrustning. 

6. Vid genomförande av transporter skall i 
övrigt de instruktioner som väg- och vatten
bygnadsstyrelsen utfärdat om specialtranspor
ter på allmänna vägar iakttas. 

36 § 
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36 §. I. Traktorer och motorredskap, _vilkas bredd är 
större än 2,6 meter, men dock inre överstiger 3,0 merer, får 
köras på väg vid flycrning av rrakrorn eller mororredskapcr 
från en arbersplacs cil! en annan, eller i serviccsyf~e. 
(31.3.1987/290). . 

2. Vid uppmärning av rrakrors srörsra bredd bcakras inre 
rillkopplar :irbcrsredskap och urbredningshjul. 

3. Till en rrakror filr kopplas err släpfordon, vars bredd 
är högsr 2,6 mcrer, oavserr om dess bredd ö'·erstiger 
crakrorns bredd. Till en rrakror, vars bredd översriger 2,6 · 
meter, Ur dock kopplas en släpanordning med högsr samma 
bredd som trakrorn på villkor art släpanordningen inre 
framförs på väg annar än vid flyrming från en arbersplacs rill 
en annan, eller i scrviccsyfrc. (31.3.1987/290) 

37 § 

37 §. 1. p,, 1110torre<lskap, so111 används vid v3gh3llning 
eller skördebärgning, tillämpas incc bcscämmclscrna i 34 
och 35 §S rörande huvudmå.uen. Redskap Ll.r dock inre 
uppenbart iivemyra den övriga rraiiken. . 

2. För släpanordningar, vilka används i lanrbruk eller tör 
väghållning, rillämpas inre de bcsrämmelser, som begränsar 
fordonets bredd, sHramr alla skäliga åtgärder för elimine
rande av överbredd har vidtagits och bredden inre uppen
bart ävencyrar elen övriga trafiken och såframt de ö'·erbreda 
anordningarna har märkes på. sätt som ministeriet b.:
srämmer. 

J. Ovan i 2 mom. avsedda släpanordningar, som inre 
hindrar dragfordonets eller därtill kopplad släpvagns bak
ljus eller reflekrorer att synas bakår, behöver inre förses med 
motsvarande ljus eller reflekrorer, ej heller med körrikr· 
ningsljus, om dragfordoners eller därtill kopplad släpva.gns 
körrikcningsljus eller frfo dragfordonet med handen givet 
körrikrningsceckcn rydligr syns bakåc.(21.12.1984/1029) 

38 § 

38 §. Ministeriet utfärdar bestämmelser om fordons öv
riga mån. 

39 § 

Fordonskumbinationer 

I. Motordrivet fordon får kopplas enbart till 
ett dragbart fordon i gången om annat ej 
föranleds av 42 § 4 mom. eller .44 s I mom./,}, 

t.).'•-<i1~·~·1 /1i, -t~ 
l. Ett fordon od1 en fordonskombin:ition skall kunna \·.än a sl, 

<ll <less yncrsu fr.änuc hiirn rör sig I.ängs en cirkdblgc med i: 
mcccrs radie, <lc:ss tnn: sid.1 riir sig längs en cirkclblgc med minst i 
mcn.:rs radie clkr, om det .är fr~g~ om kombin:Hion bcsdcndc ,a\' c1 

jJ S b·punktcn .--sc!I fordon och dess sl:ipvai;n, längs en cirkclbl 
med minsi 5.3 rncrcrs ndic. (13.11.1987/850) 

3. Fordonskombinacions vik1iördelning skall vara s~<la 
atr släpfordonets cotalvikc inte ö'·erscigcr der m:i:<ill\i""- J 

4. Kopplingsanordningarna mellan de~ dr~gande fordc 
ner och släpfordonet i en fordonskombmanon skall var 
ändamålsenliga och pllitliga. 

5. Ett motordrivet fordon och ett släpfordon 

som kopplas därtill skall i fråga om bredden, 
längden och andra kopplingsmått samt b~or~s
och elektricitetssystemen ävensom ovnga 
kopplingsanläggningar vara lämpliga att kopp-

las till varandra. ('l'l.i'l,.i't!!"</t'l.~Ö 
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40 § 

40 §. 1. ( 18.1 I. I y,qS/972) Till en bil vars t0ta!,·1k1 " 
högsc J 500 kg får kopplas en egentlig sbpvagn med end.111 
en axel eller med ersäcrande boggi eller med mocsvarandc 
dubbelaxelsysrem. Släpvagnens roralvikr får vara: 

a) om släpvagnen saknar bromsar, högsc s:i sror som 
bilrillvcrkaren godkänner, dock inre scörre än h.älfcen 31· 

dragbilens egenvikr; eller 
b) om släpvagnen är försedd med bromsar, högst~ stor 

som bilcillverkaren har godkänt och som är anceckna1 i 
cypbcsiktningsincyg, dock inte mer än 50 procent större in 
den dragande bilens egenvikt; om rillverkaren ime lur 
meddelat någon till:'iren vikr för släpvagnen, får släpl'agncns 
vikt vara högst lika sror som dragbilens egenvikt. 

2. Till specialbilar och bussar vilkas totalvikt är större in 
J 500 kg får kopplas en egemlig släpvagn som är försedd 
med endast en axel eller med ersäcrande boggi eller m(J 
motsvarande dubbelaxelsysrem. Släpvagnens roralvikt flr 
inom gränserna för stadgandena i JJ a § vara: 

a) om släpvagnen saknar bromsar, 750 kg, högst d()(l 
hälften av dragbilens egenvikr; 

b) om släpvagnen är försedd med bromsar, högst lika swr 
som dragbilens egenvikt; eller . 

c) om släpvagnen är försedd med bromsar och dragb1lclh 
alla axlar är dragande, högsr två gånger så stor som 
dragbilens egenvikc. 

J. Till en lascbil flr, inom gränserna för scadgandcnJ 1 

JJ a §, kopplas: 
a) en enaxlad eller boggikonsrruerad påhängsvagn, 1:JI' 

cocalvikr är högsr 40 procent srörre än dragbilens cotah·ikr: 
b) en enaxbd eller morsvarande boggikonsrruerad egcnt· 

lig släpvagn, vars roralvikr är högsr lika sror som dragbikn• 
toralvikr; eller 

c) en rvlaxlad eller mocsvarande boggikonscruerad cgc1'.1· 
tig släpvagn, vars coralvikr är högsr 40 procent större Jn 
dragbilens coralvikr eller, då dragbilens alla axlar är dragJn· 
de, högsr rvå gånger dragbilens roralvikt. 

4. Med undantag från bestämmelserna i l och 2 nion•. 
får rill en specialbil, som konsrruerats och urrustats _sl'.0~ 
bogserbil, kopplas en släpvagn som behöver bogscnn~ r 
grund av arr släpvagnen eller dess dragbil är 1 ob~· 1; 
enligher med vad som besräms om koppling av släpv.is0 11 

bstbil. 

41 § 

__ 41 §. 1. Till 111ot0rcykcl t:\r kopf?las enaxbd q:c''..'i';.~ 
slapvagn, vars t0talv1kr .'ir högsr häll ren a\' 11101orc~ k 
egenvikt och största bredd högsr 1,25 merer. 

1 
.• 

2. Till moped och cykel får kopplas ena~lad q;.l'.";'-~ 
släpvagn, vars bredd är högsr 1,25 merer och ro1;1h'1k1 h• ~ 
so kg. 

6"·:· 1q~'l/rn'1_):~ § 
1. Till _en traktor_ far kopplas en släpvagn, 

vars fakuska totalvikt är högst två gånger så 
stor som traktorns egenvikt. Släpvagnens fak
tiska totalvikt får likväl vara högst tre gånger 
så stor som traktorns egenvikt, då 

a) hos en släpvagn, som är försedd med en 
ax.el eller i stället med en ersättande boggi, 
minst en axel är drivaxel eller försedd med 
bromsar, 

b) minst två traktorns axlar är drivande 
axlar, eller 

e) minst 15 procent av släpvagnens totalvikt 
vilar på dragkroken. 

2. Den faktiska totalvikten hos en släpvagn 
som kopplas till annat än trafiktraktor får 
inom gränserna i I mom. vara högst 12 ton. 
Denna viktbegränsning tillämpas dock ej vid 
transporter som avses i 17 a § (435/86) lagen 
om skatt på motorfordon. 

3. Vid bestämmandet av totalvikten hos 
traktorns släpvagn får, då traktorns egenvikt 
beräknas, beaktas de tilläggsvikter och -kon
struktioner som är monterade i enlighet med 
t1llv~rkarens rekommendation, likväl högst en 
trediedel av traktorns i registret antecknade 
egenvikt. 

4. Till en lastbärande traktor som är försedd 
med ledramsstyrning får inte kopplas släpfor
don. 

43 § 

43 §. __ I. TiU_ mororredsbp får kopplas cndasr släpvagn, 
1001 anvands for transporr av rcdskapers cgcr bränsle clkr 
,morjmedcl S3mr ur_~usrning, eller husvagn. Släpvagnens 
w1all'1kr Lh var:i hogst JO proccm av mororredskapcts 
egenvikt. 

I a. Till ett motorredskap, vilket används 
som terminaltruck får, då den används inom 
hamnömrådet för nyttning av tomma och las
tade påhängsvagnar eller containers kopplas ett 
släpfordon, vars totalvikt är högst 50 procent 
större än terminaltruckens totalvikt. Termi
naltruckens totalvikt beräknas enligt truckens 
egen vikt kompletterad med den viktandel med 
vilken släpvagnen belastar trucken.(i'\ft.r\\$'--1/s·:r~) 

2. Till rerrängfordon får kopplas släpvagn, vars totalvikt 
.lr högst 50 procent av der dragande rerrängfordoncrs 
cgcnvikr. 



44 §. l. Släpanordning får kopplas cill morordnvcc for
don med iakttagande i tillämplig.1 delar av vad som är 
11 adgat om koppling av släpvagn. Släpanordning, som 
rnvänds i jordbruk, får tillfällige kopplas till släpvagn, som 
hJr kopplacs till craktor. (21.12.1984/1029) 

2. Till bogserbil får dock kopplas släpanordning så.som 
um släpvagns koppling till lastbil scadgats. 

S kap. 

Användning och belastning 

-~tadgaudeu om a1111ii11d11i11g 

45 § 

45 §. 1. Onö4ig och störande körning i cätort är för
hjuden. Fordons rutt och körsäcr skall även i övrige inom 
1jt0rc anpassas så, au andra inte onödigt störs. 

2. Fordon som stannat inom cäcorr av annan orsak än 
n·ingande trafikhinder får ha motorn igång endast om der 
jr nödvändige för fordonets tekniska, ändamålsenliga och 
..:ikra användning. 

46 § 

46 S. 1. Radio- eller cclevisionsmouagare eller annan 
ljudlcergivningsapparac Mr inte undt!r körning användas så 
lit den kan störa förarens koncentration på köruppgiften. 

2. Användning av radio- eller cclevisionsmottagare samt 
Jnnan ljudåtergivningsapparar i taxi och buss i linjetrafik är 
f<icbjuden, om n~gon a\' passagerarna s1 kräver. 

47 § 

47 S- Släpvagns självstyrda axel skall hållas 11\sr vid 
körning med iiver 50 km/h hastighet. · : 
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48 § 
I. Terrängfordon får inte användas på väg. 

Det är tillåtet att med motorsläde korsa väg 
eller överskrida bro. Om den transportuppgift 
som utförs med terrängfordonet eller terräng
förhållandena gör det oskäligt svårt att röra sig 
i terrängen eller om det vid korsande av väg 
från trygghetssynpunkt kan anses nödvändigt, 
får motorsläden dock med iakttagande av 
nödvändig försiktighet framföras tillfälligt på 
väg även i andra fall med att ai:vända då 
främst den oplogade delen av vagen. Om 
användandet av snöskoter på snöskoterled 
stadgas i vägtrafikförordningen.(~b.1'111 /~~. . 
2. Till bil kopplad släde får användas endast vid korntng 

p.I is. d f Il 
1 rn k kopplad släde får endast i un ancags a 
. . 1 tra tor d . f" orsakar fara eller 

""'ändas på väg, förutsatt att . Ct inte .. ~r få b I sras så 
<1lägcnhet för den övnga era fiken_. S_la en r e a d er 
nwckct som förhållandena och crafiksakcrheten det me g · 

48 a § 

48 a §. (22.1.1988/59) I. I en färdskrivare får samma 
<liJgramskiva användas av endast en förare. (31.3.1988/ 
~~O) . 

2 Föraren skall uppbevara diagramsk1vo.r' 
. äller honom och som avser de sena~le SJU 

~~~n!n, eller kopior ·av dem i den last~tl e.ner 
buss eller trafiktraktor som han för ullfallet 

kör. (~<VI J18<1 /8 '1-lt) 

/'erso11be(ordm11 

49 § 

49 §. l. I bil får förurom föraren finnas högst det i 
registret ancecknade personanralec passagerare. I personbil 
och i buss, som används i linjetrafik, får dock detca 
passagerarancal föraren inberäknad cillfälligt överskridas 
med 30 procent. 

2. Vid beräkning av passagcraranralcc beaktas inre en 
barn, som fylle högst 12 år, men rvå s~dana barn anses 
motsvara en passagerare. Det sammanlagda amalet barn och 
andra personer, föraren inberäknad, får dock inre ens 
tillfälligt överskrida det i bilens register antecknade person
antalet med mer än 50 procent. 

3. I personbil och buss får på sätena bredvid föraren 
placeras högst det i registret antecknade ancalet personer. 

4. I bils lasrutrymme får inte befordras personer. 
5. Minisceriec kan bestämma på vilket särr och på vilka 

villkor avvikelse kan ske fdn stadgandena i 1-3 mom. 
angående befordran av skol- och dagvårdsbarn same på 
vilket särr och på vilka villkor befordran av p<:rsoner i bilars 
lastutrymmen kan tillåtas med avvikelse fr~n 4 mom. 
(13.5.1988/434) 
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50 § 

50 §. (5.8.1983/693) Den i vägtrafiklagen stadgade skyl
digheten au använda bilbälce gäller inre: 

a) polisman eller fångvårdsansralcs bciatcningshavare, då 
de är ute i sådant tjänsteuppdrag, an användningen av 
bilbälte kan förorsaka fara eller avsevärd olägenhet; 

b) besiktningsman, som utför granskning av bil; eller 
c) den som delar ut post, tidningar eller andra varor som 

skall distribueras till flera platser, då den oavbrutna kör
sträckan är högst hundra meter och användningen av 
bilbälte förorsakar avsevärd olägenhet. (22.5 .1987/515} 

51 § 

51 §_ Med mocorcykcl får förutom föraren transporteras 
högsr en person under förutsärtning, art för denne finns 
lämplig sits och fomöd. I mororcykcls sidvagn får färdas 
högst rvå personer_ 

52 § 

52 §. Med moped ·får transporteras ert högst rio år 
gammalt barn, om mopeden är försedd med lämplig sirs för 
barnet och erforderliga fotskydd. 

( l-5. to.1'i11/li.bb) 53 § 
Den i vägtrafiklagen stadgade skyldigheten 

för motorcyklist, mopedist och snöskoterförare 
att använda skyddshjälm gäller inte 

a) förare eller passagerare i en trehjulig 
motorcykel med täckt förarhytt, 

b) förare av invalidmotorcykel eller invalid
moped, 

c) den som utför trafikövervakning eller 

f~!lgör _någ.ot annat t.ii{lsteuppdrag, om 
hJalmen ar till förfång i uppdraget, 

d) snöskoterförare i ren- eller skogskötscl
uppdrag eller 

e) pa~gerare i en snöskoters täckta släp-
vagn. ,, ... _ 

54 §. Med nakror och motorredskap får förutom föra
ren befordras högst två personer, s1framt åt dem har 
ordnats fa~ta, säkra sitsar. Personerna får inte vara till 
förfång för sikten och inte heller.på annat särt för fordonets 
framförande. 

55 § 

55 §. 1. .För personbefordran med mocorkälke gäller i 
tillämpliga delar vad som är stadgat om personbefordran 
med motorcykel. 

2. För personbefordran med annan motorsläde än mo
torkälke och med terrängvagn rillämpas sradgandena an
gående personbefordran med bil, som är konstruerad för 
morsvarande bruksändandl. 

56 § 

56 §. 1. Med cykel får inte befordras flera personer än 
vad cykeln är konstruerad för. 

2. Med cykel får person, som fyllt femron :k befordra 
err högsr tio år gammalt barn od1 person, som fyilr adercon 
år, rvå högst sexåriga barn. Befordran av barn är dock 
tilUren endasr om cykeln har för barner lämpad sirs och 
ändamålsenliga forskydd. Vid befordran av rvå barn skall 
cykeln ha rvå separara bromsanordningar. 

57 § 

5? §. Släpfordon får inte användas för personbefordran, 
om mre minisrerier annorlunda bestämmer. 

2. Med avvikelse från bestämmelser.na i I 
mom. _får personer transporteras i en snösko
ters slap~agn på en snöskoterled, dock inte då 
annan vag korsas.(18.~.J'i'l//'iU.) 

Fordons last 

58 § 

58 §. 1. I fo~don får inte placeras gods, djur eller perso
ner ~ art. det hindrar förarens sikt eller är till förfång vid 
mano~~ermg av fordonet, och inte heller så, art det skym
mer for fordonet föreskriver körrikmingsljus eller före
skriven lykta, reflektor eller skylt. 

2- Fordon skall lasras så, att ime lasten kan medföra fara 
f~r personer, skada egendom, släpa i marken, falla pi 
vagen, damma så art det stör eller förorsaka annat därmed 
jämförbart men eller åmdkomma onödige buller. Vid behov 
skall lasren surras eller täckas. 
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59 § 

59 §. I. Med fordon får inte transporteras större last än 
vad dess bärförmåga, axel- eller boggicryck eller cocalvikc 
tillåter. Lasten skall därtill placeras så, att inte axel- eller 
boggicryckec överskrids. 

2. Då lastens storlek vid lasrningcn ej kan fastställas 
cillräckligc noggrant, beaktas inte genom vägning kon
~racerad övervikt hos lasrbil samr dess och traktors släpvagn, 
ifall fordonets eller fordonskombinarionens cocalvikt över
skrids med högst 5 procent av den rillåcna vikten och 
fordoners eller fordonskombinacioncns axel- eller boggi
rryck överskrids med högst 10 procent av den tillåm:i 
vikren. Minisrerier kan besrämma på vilken grund srorleken 
av tillårcn last skall beräknas beroende på det trans
porterade godsets art och fordoners bärförmåga. 
(19.12.1986/1008) 

3. Fordon får inre lastas så, art lasten i sidled skjuter ut 
över fordonets kaross eller lastutrymme eller så, att fordo
nets rillåma höjd på väg överskrids. Last får, inom ramen 
för fordonets eller fordonskombinationens tillåtna längd på 
väg, skjuta ut över fordonets gränslinje framtill högst en 
meter och baktill högst rv:\ meter. 

3 a. Vid transport av båt Ur den avvikande från 3 mom. 
vara bredare än fordon som transporteras inom ramen för 
srörsra cil!;irna bredd för vägen. (18.11.1985/972) 
. 4. Vikren av gods som transponeras på personbils rak 

f:lr, inom ramen för den tillåtna tocalvikren för bilen, uppgå 
till högst I 0 procent av bilens egenvikr. 

5. Med moped och rvåhjulig cykel får rr:insporceras 
högst 50 kg gods samr med trehjulig varumoped och cykel 
högst 100 kg gods. 

60 § 

. f , f . I 1 loss:i i si rid 111cd 
~o c 1=o··r·rcn är skvld11• :i11 r;u• "" <H · •• 1 o Y· •• " ' ·· · > ::irs som 

sradgandena i <lerra kapitC.I r:i~en bst P·' n:irm:me I , 
crafikövervabre finner l:11nphg. 

Markering av last 

61 § 

61 s. 1. Om last framtill skjuter ut över for~on~t~ gräns
linje eller bakåll mer än en meter över dess gransh!11e, skall 
lastens yttersta del cydligt marker:is. För markering s!'all 
användas en röd eller rödgul markcringsflagga med mmst 
dimensionen 300 x 30-0 millimeter.. _ 

2. Under mörker eller vid skymning cl_lcr om vaderleks
förhillandena eller mocsvarande omständ~gheter. det annars 

åkallar skall för markering av lastens oversk1utande del 
~vändas framtill en lykta som visar vitt _sken !ramåt och en 
vit reflektor, samt baktill en lykta, som visar rott sken baldt, 
och en röd reflektor. 

62 § 

62 §. Motorredskap får inte, med undantag för i 43 S 1 
mom. avsedda transporter med släpvagn, användas för 
andra cransporrer än sådana, som skall utföras på själva 
arbetsplatsen och föranleds av redskapets egentliga bruks
ändamål. 

Fordo11sbestämda hastighetsbcgrä11s11i11gar 

63 § 
1. På vägar är den högsta tillåtna hastighe

ten för motordrivna fordon utan släpvagn 
a) för lasrbilar SO km/h; 
b) för paket· o.:h specialbilar 30 km/h, för paket- Och 

specialbilar vilkas egenvikt är högsr 1 800 kg och vilk., 
tagits i bruk år 1981 eller senare dock I 00 km/h; 

c) för bussar SO km/h, på motorvägar och i Lapplands lin 
även pi andra ,·ägar dock 100 km/h, om i bussen inre finns 
srående passagerare; 

d) för mopeder och terrängfordon 40 km/h, 
dock för snöskoter på snöskoterled 60 km/h,(~J,J1~1/q~) 

e) för annan traktor än trafiktraktor sajt 
motorredskap 40 km/h, ().'f.'i. l48<y'li'f.~, 

. f) för trafiktraktor 50 km/h, samt ~ 

f) för fordon som h:ir band av järn eller andra än med 
luftfyllda däck försedda hjul, 20 km/h. 

2. Den högsra rillårna hasrighcren för bussar är d0ck 
även pi andra än i I mom. c-punkten nämnda vägar 100 
km/h, om i bussen inre finns stående passagerare och om 
bussen ,·id bcsikrningen godkänrs för användning i dcmu 
hasrigher. En förursäcrning för godkännande är att bussen 
uppiyller följande villkor: 

a) bussen har ragits i bruk år I 9S I eller senare; 
b) bussen är försedd med låsningsfria bromsar; 
c) bussen är försedd med däck som tillverkaren hlr 

godkänr för am·ändning i en h:iscighcr av minsr 100 knvb 
uran tidsbegränsning; 

d) bussens moror har en effekr om minst 11 kilowatt för 
varje ron av bussens roralvikr; 

e) sätena är försedda med huvudsröd; 
f) de passagerarsäten framför vilka det inre finns nlgo1 

annat säte samt förarsätet är försedda med bilbälte; 
g) bakom förarplarsen finns ett skydd; 
h) bagaget kan göras fast stadigt pi sin plars; . 
i) färdskrivarens kapaciret omfattar hastigheter upp 1iU 

minst 125 km/h; och 
j) baktill på bussen finns en rund gul skylt med diamcran 

240 mm och en 20 mm bred svart kanr, på vilken calcr 100 
anges med 120 mm höga svarta siffror. 



3. På vägar är den högsta tillåtna hastighe
ten för motorfordon, till vilka ett släpfordon 
har kopplats: 

-24-

a) för b·ilar och motorcyklar 80 km/h, f Ör lastbilar dod: 
60 km/h, om släpfordonet inre är för~tt med brom52r; 

b) för mopeder och terrängfordon 40 km/h, o.s. ~. t'\'\Y,n. \ 
dock för snöskoter på snöskoterled, då perso- J 
ner inte transporteras i släpvagnen, 60 km/h, 

c) för annan traktor än trafiktraktor saml)bq .cl. H~'Y 
motorredskap 40 mk/h, J i 1-li) 

d) för trafiktraktor 50 km/h, samt . 
. h b d iörn eller d) för fordonskombinanoner, som ar. an a~ 

andra än med luftfyllda däck försedd~ h1.ul, 20 

4. Vid ·bogsering av motordrivet ford_o~ på 
dess egna hjul eller hjälpvagn är stö~sta ull.atna 
hastighet 60 km/h om en lägre hastighet eJ har 
stadgats för någotdera fordonet. ( 'i"i.q. iqa"\ /e,1'-1) 

6 kap. 

Särskilda stadganden 

64 § 

64 §. Stadgandena i denna förord~ing ~illä~pas ävc~ 
sådana fordonschassier som ännu mte ar forscdcb 

' k · fl k1orct. karosseri. I fråga om dem krävs doc mce re c . it 
backspeglar och scänkskär~ar eller -skydd ens ~å chass~ö<· 
förserc med förarhyrc och inte heller dragkopphng, bad ·ni: 
fångare eller motsvarande. undcr_kö~ingss~?'d.d, anm;ll'. 
för förhindrande av olovlig anvandnmg, korl1ussu 
rengörare eller färdskrivare. 

65 § 
I. Ett av bilregisterccntralcn förordnat be

siktningsställe kan i enskilda fall, i enlighet 
med bilregistercentralens vid behov utfärdade 
allmänna anvisningar, av särskilda skäl för ett 
fordon eller en fordonskombination bevilja 
undantag från stadgandena i denna förordning 

&~-ct.1Q~1 
g).L() 

som följer: ·aJt<l. 
a) undancag fdn scadgandec i 14 5 1 mom. för ~ Ocr 

ccakcor och mocorredskap, om dess bruksändam c 
utrusming så kräver; 

b) undantag från stadgandena i 18 § 2 a och 
2 b mom., 18 h § l mom., 19 a § 2 mom., 
20 a § 2 mom., 24 § I a mom. och 25 § •. a 
mom. för en fordonsmodell och ett enskilt 
fordon, 0-9. 'i. l<\~/g.qs>) ktCfl.(41 

c) undantag fe~ sradgandet i 18 5 1 mom. gt~ 12gi0 1 

bil som är införd till landet som flyttgods oc 
bruk före år 1985; . J för bt1. sod' 

d) undantag från scadgandet 1 18' 5 2 mom. 

e) från stadgandet i 18 g § 2-4 mom., då 
bilens avgasreningssystem, utan att vara E
eller e-godkänt fyller nämnda krav eller Fören
ta Staternas utsläppsbegränsningar av samma 
nivå eller strängare begränsningar. (_l\.-; .1Cj'lO/ 'J. L.j /:)') 

0 undantag frfo stadgandet i 39 § 2 mom. då der är fråga 

01 
en kombination, vars dragbil har minst fyra axlar, och 

0 
nJancaget är nödvändige endasc till en ringa del eller om 

" kombination där släpvagnen ha c::gits i bruk före år 

~;76. 9 2. Bilregistercentralen kan av särskilda skäl, {, 
om den konstruktion eller utrustning som be- l~-C\ iq~ 
hövs för fordonets bruksändamål kräver det, ~) 
medge undantag från stadgandena i denna 
förordning som följer: 

3) för fordonsmodell från stadgandct i 14 5 I mom.; 
b) för fordonsmodcll, med undancag av lastbil och buss 

irin scadgandcna i 33 S I -4 mom., 34 § I mom. och 35 S 
J mom.; 

c) för fordonsmodell från stadgandet i 
18 g § 2-4 mom., då bilens avgasreningssys
tem, utan att vara E- eller e-godkänt fyller 
nämnda krav eller Förenta Staternas utsläpps
begränsningar av samma nivå eller strängare 
begränsningar, 

dJ i enskilda fall för en fordonskombination från stad
gind~na i ~ 1 -44 ss~. och 

c) 1 enskilda fall for fordon från scadgandet i 59 5 3 
rnom. 

J. Minisceriet kan medge undantag från stadgandena i 
17-27, 33-40 och 58-62 §§ till den del decca inre med 
11öd av 1 eller 2 mom. ankommer på en besikmingsställe 
dkr på bilregiscercenrralen. 

4. Med avvikelse från vad som stadgas i 3 c § 
4 mom. kan ministeriet på ansökan klassificera 
såsom turistbil en bil som till sin inre höjd inte 
fullständigt uppfyller kravet i ovan nämnda 
moment och för vars del byggandet eller 

modifieringen till turistbil har påbörjats enligt 
besiktningsställets anvisningar senast den 31 
december 1989. 



66 § 

66 §. I. Väg· och vancnbyggnadssryrclscn bn för ,.,,, 
ud lxvilja rillstånd an på allmän väg använda s.,dant fordon 
dler fordonskombination eller cr:rnsporrera sådan lasr, som 
•n·ikcr fdn scadgandena i 33 -J5 §§ och 59 § 3 mom. 

2. Av viig· och vanenbyggnadsscyrelsen förordnad vät:· 
myndighet kan för viss tid bevilja i l mom. a\'Sctt cillsc[u;d 
för utförandet av en bestämd cransporr pl allmfo väg inom 
sm område. 

3. Väg- och vanenbyggnadssryrclsen kan bevilja cillsdnd 
so_m.avscs i 1 mom., och en vägmyndighet, som förordnacs 
dm1ll av väg- och vanenbyggnadssryrelsen, bn bevilja i 2 
mo":': nämnda tillstånd för rransporr, som förucom p.l 
•llman väg sker på annan väg, i fråga om sistnämnda dg 
med vägMllarens samtycke och på en särt som polisen 
godkänner. (12.6.1987/547) 

4. Polisen kan med samtycke av väghållaren för tillfällig 
transport inom sitt disrrikt bevilja i l mom. nämnda 
tillsdnd för en besrämd rid. (12.6.1987/547) 

67 § 

67 §. l. För sådant fordon eller sådan fordonskombi
nari~n, som inte registrerats eller anmälts för regiscrering, 
Lir 1 65 eller 66 SS avsett cillscånd beviljas endasc för 
ullfällig förflyttning ucan lasr. 

2. Om väg eller därtill hörande anordningar skadas 
under transport, som sker med stöd av i 65 eller 66 SS 
•vscn tillstånd, skall den som .fåct tillsrå!1det ersätta skadan. 

68 § 

av ändring i beslut som 
68 §. 1. Angknde sökande 

förvalmingsmyndigher meddelat med sröd av denna för· 
ordning gäller, med de undantag som scadgas i denna 
paragraf, vad i lagen om ändringssökande i förvalmin.gs
ärenden (154/50) är sradgat. Angående sökande av ändnng 
i kommunal myndighecs beslut gäller därtill vad i kommu· 
nallag~n (9 5 317 6) är scadgat. . 

2. Over beslut, som med sröd av denna förordnmg 
meddelacs av bcsikrningsställe, f~r besvär anföras hos bilre· 
giscercentralcn inom 30 dagar. Over besluc, som med stöd 
av denna förordning meddelars av bilregistercencralen samr 
av \'äg~ och vanenbyggnadssryrelsen får besvär anföras 
inom 30 dagar hos rrafikministerier. I ministeriers beslut 
med anledning av besvär Ur ändring inte sökas medelst 

besvär. 
3. Med stöd av denna förordning meddelar beslut eller 

förordnande skall följas även om det inre vunnit laga kraft. 

69 § 

69 §. Minisceriec ucfärdar bcsdn11nclser om verkställig
heten av denna förordning. 

70 § 

_70 §. Den; s?.m bryter mot denna förordning eller med 
srod a~ d~n ut~ardade bestämmelser, skall dömas cill maff 
såsom 1 vagcraf1klagen är stadgar. 

71 § 

71 §: 1. Den~a förordning träder i krati: den 1 april 
1982. 

2. Genom denna förordning upphävs: 
a) mot~rfordonsförordningen av den 4 oktober 1957 

(3301~?> Jäm~e däri senare förecagria ändringar; 
b) forordnu:igen den 23 juni 1975 angående vissa undan

tag fr~n skyl?1ghcten att anv~nda bilbälte (464/75); och 
c) foror?nmgen ~en 20 ma1 1977 om vissa undantag från 

mororcykl1~ts- sky~d1gh~t an använda s_kyddshjälm (398177). 
~- Av m1msrenec for kommumkanonsväsendcc och all

manna arbe~ena sa~c trafikminisreriet givna beslut förblir 
f~rtfara~de 1 krafc ulls annar bestäms med stöd av denna 
forordmng eller förordningen den 26 mars 1982 
fordons besikming och registrering (234/82). om 



/ 

72 § 

72 §. 1. Bussar samr last- och specialbilar, vilka ras i 
bruk för försra g:fogen den 1 januari 1985 dler därefter, 
skall ha anordning som förhindrar olovlig an\'ändning av 
bilen. 

2. Sradgander i 83 5 3 mom. vägrrafiklagen angiende 
skyddandet av personbils karosseri mor korrosion träder i 
kraft den 1 januari 1984 och det tillämpas pi bilar, som ras i 
bruk första gingen nämnda dag eller senare. 

3. Stadganden om bils backningsljus, bils och moror
cykels hastighersmärare, motorcykels körriktningsljus, pa
ket- och specialbilars bilbälten samt släpvagns fram- och 
sidljus tillämpas för fordon, vilka ras i bruk för första 
gingen den 1 januari 1984 eller därefter. 

4. Traktor och mororredskap, vars egenvikt är högst 
3 500 kg, skall frin och med den 1 januari 1984 förses med 
varningstriangel. 

Mom. S och 6 har upphävts genom F 21.12.1984/1029. 
7. Scadgandena om cykelns utrustning ållämpas si, att 

kravet pi rvi separata effekriva bromsanordningar di cy
keln har mer än tvi växlar, kraver pi fram-, sid- och 
pedalrdlekcorer och kravet pi att tillverkningsnumrec och 
märkningen som anger tillverkningsiret skall vara be
ständigt inm.ärkta i ramen, gäller cyklar, vilka tas i bruk för 
försra gingen den 1 januari 1985 eller därefter. 

73 § 

.. 73 § .. Fordon . som godkänts för trafik innan denna 
forordnmg trätt 1 kraft fir alltjämt användas i trafik, om 
ford~ner övere~mn:ier med sradganden, som var gällan
de fore denna forordnmgs ikraftträdande. 


