
Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.

Takseihin liittyvät tekniset vaatimukset 1.7.2018 alkaen
Liikenteen palveluista annettuun lakiin liittyvien määräyshankkeiden sidosryhmätilaisuus 23.8.2017 
Timo Kärkkäinen



Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.

Taksamittari taikka muu sitä vastaava laite 
tai järjestelmä



Liikenteen turvallisuusvirasto

Taksamittarin vaatimukset lain tasolla 1.7.2018 alkaen
• Ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta annettu laki (321/2017), joka tulee voimaan 1.7.2018  

• 25 §:n (Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja varusteet) 2 momentti 
Jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan mittaamiseen, luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa on oltava taksamittari tai hinnan määrittelyssä on käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää, jolla saavutetaan taksamittaria vastaava mittaustiedon luotettavuus sekä tiedon suojauksen taso.

• 27 a § (Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita koskevat määräykset)
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa lisäksi tarvittaessa tarkemmat tekniset määräykset:
---------------
8) 25 §:n 2 momentissa tarkoitetusta taksamittarista tai muusta laitteesta.
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Taksamittarin teknisten vaatimusten nykytila
• Autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annettu asetus (1248/2002) kumotaan 28.8.2017 lailla ajoneuvolain muuttamisesta (507/2017) ja korvataan määräyksellä TRAFI/61749/03.04.03.00/2015

• Määräyksen kohta 3.7 (Taksamittari): 
Taksamittarin tulee täyttää mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY (mittauslaitedirektiivi) vaatimukset ja olla varustettu CE-merkinnällä.
Taksamittarin mittauslaitedirektiivissä tarkoitetun ilmastollisen käyttöympäristön tulee kattaa vähintään ne lämpötilat, joissa taksamittaria käytetään ajoneuvoon asennettuna. Mittauslaitedirektiivissä edellytetty suojaus tietojen turmeltumista vastaan tulee toteuttaa Liikenteen turvallisuusviraston myöntämän asennus- ja korjausluvan haltijan sinetöinnillä tai muulla mainitun direktiivin vaatimukset täyttävällä luotettavalla tavalla. Sinetöinnin on oltava sellainen, ettei mittarin osoitusta voida muuttaa sinetöintiä murtamatta lukuun ottamatta taksien tietojärjestelmien välityksellä sähköisesti suoritettavia taksitaksojen etäasennuksia. Taksamittarista, jonka taksat asennetaan etäasennuksena, tulee olla tulostettavissa raportti viimeksi suoritetusta etäasennuksesta.
Taksamittarin asennuksesta ja korjauksesta säädetään ajoneuvolaissa ja sen nojalla.
• Muutos asetuksen 1248/2002 17 §:ään (Taksamittari) verrattuna merkitty yliviivattuna
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) näkemykset taksamittarisääntelystä
• Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EU (kumonnut aiemman mittauslaitedirektiivin 2004/22/EY) on valinnainen siten, että perustellusta syystä jäsenvaltio voi olla sääntelemättä direktiivin piiriin kuuluvia laitteita, kuten taksamittaria (direktiivin käyttämä termi on tosin taksimittari)

• Valinnaisuus toimii kuitenkin niin, että minkäänlaista rinnakkaista sääntelyä ei sallita
• Ajoneuvolain 25 §:n 2 momentin säännös muusta taksamittaria vastaavasta laitteesta tai järjestelmää ei siis ole sopusoinnussa Tukesintulkinnan kanssa mittauslaitedirektiivistä 

• Mittauslaitedirektiivin olennaiset vaatimukset eivät rajoita taksamittareissa käytettävää teknologiaa  
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Vaihtoehdot taksamittarien vaatimuksista Trafin määräyksessä
1. Ei anneta lainkaan ajoneuvolain 25 §:n 2 momentin perussäännöstä täsmentävää määräystä

• Ajoneuvolain 27 a §:n määräysvaltuudessa on ehto ”tarvittaessa”
• Mittauslaitelain (707/2011) muuttamisesta annetulla lailla 1138/2016 pannaan jo mittauslaitedirektiivi 2014/32/EU täytäntöön 

2. Viitataan määräyksessä mittauslaitedirektiiviin, mutta ei laadita teknisiä määräyksiä taksamittaria vastaavalle laitteelle tai järjestelmälle
3. Viitataan määräyksessä mittauslaitedirektiiviin ja laaditaan tekniset määräykset taksamittaria vastaavalle laitteelle tai järjestelmälle

• Millaisia tekniset vaatimukset voisivat olla? 
• Joka vaihtoehdossa kuljetuksen tilaaja (kuten Kela tai kunta) voi toki vaatia mittauslaitedirektiivin mukaista taksamittaria 
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Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.

Taksivalaisin ja muut taksin tekniset 
tunnisteet

Kuvan lähde: Titec Oy 



Liikenteen turvallisuusvirasto

Taksivalaisimen teknisten vaatimusten nykytila
• Autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annettu asetus (1248/2002) kumotaan 28.8.2017 lailla ajoneuvolain muuttamisesta (507/2017) ja korvataan määräyksellä TRAFI/61749/03.04.03.00/2015

• Määräyksen kohta 3.3.4 (Taksivalaisin): 
Taksivalaisimen tulee olla noin 300 mm levyinen ja noin 115 mm korkuinen ja sen tulee näyttää kaikkiin suuntiin keltaista valoa. Valaisimeen on eteen tai eteen ja taakse merkittävä mustin kirjaimin sana "TAKSI" tai "TAXI". Valaisimeen saa merkitä mustin merkein taksin järjestysnumeron, ryhmänumeroa osoittavan tunnuksen ja asemapaikan. Valaisimeen saa liittää laitteen, jolla valaisimen saa vilkkumaan hätätilanteessa.
Valaisin tulee asentaa auton katolle ja sen saa asentaa ajoneuvon keskelle tai vasemmalle puolelle vähintään 0,15 metrin etäisyydelle ajoneuvon sivusta.
• Muutokset asetuksen 1248/2002 25 §:ään (Taksivalaisin) verrattuna merkitty yliviivattuna ja lihavoituna
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Pohdinnat taksivalaisimen vaatimusten muutoksista Trafin määräyksessä
• Väri

• Sallittaisiinko valaisimessa muitakin värejä kuin keltainen?
• Sininen ja punainen ovat kuitenkin hankalia värejä

• Sininen voi sekoittua poliisin valaistuun kilpeen ja punaisen valon näyttäminen eteenpäin on pääsääntöisesti kielletty tieliikennelaissa
• Koko

• Olisiko nykyinen koko (300 mm × 115 mm) vain vähimmäisvaatimus ja suurempiakin valaisimia sallittaisiin ilman ylärajaa?
• Tekstit

• Vaaditaanko jatkossakin merkintä ”TAKSI” tai ”TAXI”?
• Onko merkintöjen väri oltava jatkossakin musta?
• Onko lisämerkintöjä syytä rajoittaa nykyiseen tapaan?

• Esimerkiksi pyörätuolin symboleja on jo nykyisissä taksivalaisimissa 
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Muut mahdolliset taksin tekniset tunnisteet

• Onko taksivalaisimen lisäksi tarvetta antaa teknisiä määrätä muista taksin tunnusmerkeistä?
• Trafille on ehdotettu, että taksin rekisterikilpi olisi keltainen

• Uusi rekisterikilpityyppi olisi hallinnollisesti raskas prosessi, joten Trafi ei näe sitä hyvänä ratkaisuna
• Trafin määräysvaltuudet eivät kata kilpityyppejä, vaan asiasta pitäisi säätää asetuksen tasolla

• Jos taksivalaisimen ulkoasu pidettäisiin riittävän yhtenäisenä, niin olisivatko muut tunnisteet silloin tarpeettomia?    
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Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.

Esteetön taksi

Kuvan lähde: Carsport Design 



Liikenteen turvallisuusvirasto

Invataksi ja esteetön taksi nykyisessä lainsäädännössä 
• Invataksin tekniset vaatimukset ovat ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1256/1992) 13 §:ssä

• Invataksissa on oltava vähintään kaksi pyörätuolipaikkaa (minimimitat: lattia-ala 0,7 m × 1,1 m ja korkeus 1,45 m) 
• Esteettömän taksin tekniset vaatimukset ovat taksiliikenteessä käytettävän esteettömän kaluston laatuvaatimuksista annetun asetuksen (723/2009)

• esteettömässä taksissa riittää yksi pyörätuolipaikka (minimimitat: lattia-ala 0,7 m × 1,1 m ja korkeus 1,35 m)
• Sekä invataksilla että esteettömällä taksilla on lisäksi vaatimuksia pyörätuolinostimelle tai kulkuluiskalle, kulkuaukoille ja pyörätuolin kiinnitykselle

• Vaatimusten yksityiskohdat eroavat hieman toisistaan  
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Määräysvaltuus esteettömien ajoneuvojen tekniikasta 
• Ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta annettu laki (321/2017), joka tulee voimaan 1.7.2018  

• 27 a § (Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita koskevat määräykset)
Liikenteen turvallisuusvirasto antaa lisäksi tarvittaessa tarkemmat tekniset määräykset:
---------------
7) esteettömistä ajoneuvoista sekä sellaisen muun M-luokan ajoneuvon, muun kuin ambulanssin, jota voidaan käyttää paareilla matkustavien tai vammaisten henkilöiden kuljetukseen, kuljetustilan mitoituksesta ja matkustamiseen tarvittavista apuvälineistä sekä niiden kiinnityksestä;
---------------
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Suunnitelmat esteettömien ajoneuvojen vaatimuksista Trafin määräyksessä
• Määräyksessä ei olisi enää erikseen invataksia ja esteetöntä taksia, vaan yksi esteettömän ajoneuvon määritelmä

• Teknisten vaatimusten lähtökohtana voisi olla nykyinen esteetön taksi
• Onko nykyisissä vaatimuksissa (pyörätuolinostimet tai kulkuluiskat, kulkuaukot ja pyörätuolin kiinnitys) muokattavaa tai karsittavaa?
• Puuttuuko jotain olennaisia vaatimuksia?

• Valtiovarainministeriön vastuulle jäisi harkita autoverohelpotuksia sellaisille määräyksen mukaisille esteettömille ajoneuvoille, joita käytetään taksina
• Lisäehtona veroedulle voisi olla minimimäärä (esimerkiksi 7) tavanomaista matkustajan paikkaa, silloin kun autossa ei kuljeteta pyörätuoleja 
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Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.

Liikenteen turvallisuusvirasto
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