Luonnos valtioneuvoston asetukseksi
ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 2 §:n
1 momentin 1 kohta, 17 §, 21 §:n 3 momentti, 22 §:n 2 momentti, 25 §:n 1 momentin 3 kohta,
36 §:n 2 momentti, 38 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 421/2010, 21 §:n 3 momentti
asetuksessa 1265/2015 ja 25 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 320/2008, seuraavasti:
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) rekisterillä ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) liikenteen palveluista
annetussa laissa (320/2017) tarkoitettua ajoneuvoliikennerekisteriä liikenneasioiden rekisteriä;
——————————————————————————————
17 §
Ennakkoilmoitustodistuksen antaminen
Ennakkoilmoituksen tekijällä on oikeus saada ennakkoilmoitustodistus ajoneuvoliikenteen
tietojärjestelmästä rekisteristä, kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus.
21 §
Rekisterikilpien antaminen
——————————————————————————————
Autoa, ja moottorikelkkaa ja raskasta moottorikelkkaa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä
sekä muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Liikenteen turvallisuusvirasto Liikenne- ja
viestintävirasto voi hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten lisäkilven.
22 §
Rekisterikilpien kiinnitys
——————————————————————————————
Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa
eteen tai taakse, moottorikelkassa ja raskaassa moottorikelkassa molemmille sivuille ja muussa
ajoneuvossa taakse kilville varattuihin paikkoihin ajoneuvon poikkisuuntaan, pystyasentoon tai
enintään 30 astetta alareunasta ulospäin kallistettuna ja siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai
varuste osittainkaan peitä sitä. Rekisterikilpi tulee tarvittaessa pohjustaa tai kehystää siten, ettei
se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekisterikilpeä ei saa taittaa, leikata tai peittää, eikä siihen saa kiinnittää tarraa, merkkiä tai kilpeä.

——————————————————————————————
25 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri
Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:
——————————————————————————————
3) moottorikelkan, raskaan moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä
on enintään kolminumeroinen luku ja enintään kolme kirjainta mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla;
——————————————————————————————
36 §
Siirtomerkki
——————————————————————————————
Siirtomerkit on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen
tai taakse, moottorikelkassa ja raskaassa moottorikelkassa molemmille sivuille sekä muussa ajoneuvossa taakse siten, että rekisteritunnus on vaikeudetta luettavissa. Siirtomerkkiä ei saa kiinnittää siten, että se haittaa kuljettajan näkyvyyttä. Muutoin siirtomerkistä on voimassa, mitä 21
§:n 3 momentissa ja 23 §:n 2 momentissa säädetään rekisterikilvistä.
——————————————————————————————
38 §
Rekisteriin merkittävät ajoneuvot
Ajoneuvon autokiinnitystä varten ajoneuvoliikennerekisteriin saa hakemuksesta merkitä seuraavan ajoneuvon, jota ei ole ajoneuvolain 8 §:nssä tai 64 a §:n nojalla ole tarkoitetusta syystä
merkitty rekisteriin:
1) kuorma-auto, kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksytty hinattava ajoneuvo, linja-auto, traktori ja moottorityökone, jos ajoneuvon mitat tai massat ylittävät tieliikenteessä sallitut arvot;
2) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettu taikka varustettu moottorityökone, rinne- ja latuverkoston kunnossapitoon rakennettu tai varustettu moottorityökone, rinne- ja latuverkoston
kunnossapitoon rakennettu tai varustettu muu maastoajoneuvo kuin moottorikelkka tai raskas
moottorikelkka, ilmatyynyalus sekä kävellen ohjattavaksi tarkoitettu traktori ja moottorityökone;
3) metsänhoitoon rakennettu tai varustettu omamassaltaan vähintään 10 000 kilogrammaa
oleva traktori ja moottorityökone; ja
4) umpirenkain tai telaketjuin varustettu omamassaltaan vähintään 10 000 kilogrammaa oleva
traktori ja moottorityökone.
Rekisteriin talletetaan soveltuvin osin ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 3 luvussa tarkoitetut tiedot.

2

