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Kristiinankaupungin 

ensimmäinen vuokra-auto, 

Opel vm. 1914

• Rekisteröinti: 1907 Poliisilaitos / nimismies -> 1922 Lääninhallitus -> 1966 Autorekisterikeskus 

(ajoneuvohallintokeskus) -> 2010 Trafi (Traficom)

• Katsastus: 1907 Tarkastus- / katsastusmies -> 1941 Katsastusalue -> 1968 Autorekisterikeskus -> 1994 

yksityinen katsastustoiminta

• Ajokortit: 1907 Tarkastus- / katsastusmies -> 1926 Katsastusmies ja poliisi -> 1929 Autokoulu, 

katsastusmies ja poliisi -> 1968 Autokoulu, Autorekisterikeskus ja poliisi

• Liikenneluvat: 1907 Maistraatti / poliisi / nimismies

• Valvonta: Poliisi / nimismies

• Poikkeusajat

• Ensimmäinen maailmansota / sisällissota

• Toinen maailmansota

• Poikkeustilanteisiin varautuminen (armeija ja muut viranomaiset)



• Moottoriajoneuvojen rekisteröinti Suomessa 
alkoi kesällä 1907 Helsingissä.

• 15 cm korkea rekisterinumero sijaitsi auton 
takana, vuokra-autoilla valkoinen mustalla 
pohjalla, yksityisautoilla punainen valkoisella 
pohjalla. Vuokra-autoissa oli lisäksi 
numerolla varustettu lyhty eteenpäin.

• Poliisi velvoitettiin pitämään kirjaa 
automobiileista. Kirjattavia asioita olivat 
järjestysnumero; omistajan nimi, ammatti ja 
osoite; ajoneuvon katsastuspäivämäärä ja 
kuljettajaksi hyväksyttyjen henkilöiden nimet 
ja osoitteet. 

• Vuosittain aloitettiin uusi kirja, johon siirrettiin 
edellisestä vielä voimassa olleet merkinnät. 
Helsingin vuokra-autojen rekisterikirja on 
säilynyt vuodesta 1911 ja yksityisautojen 
vuodesta 1912 lähtien. Kirjat kuitenkin sisältävät 
vielä vanhempia merkintöjä 
katsastuspäivämääristä.

• Kirjat eivät sisällä autojen merkkejä tai 
teknisiä tietoja.

• Helsingin esimerkkiä alettiin noudattaa 
muissa kaupungeissa jo ennen 
ensimmäistä maailmansotaa



MISTÄ TIETOJA AUTOISTA?



KOKO MAAN KATTAVA REKISTERIJÄRJESTELMÄ

• Suunnitteilla jo 1913 Helsingin maistraatin asettaman komitean 

johdolla

• Toteutuminen jäi sodan ja itsenäistymisen vuoksi vuoteen 1922

• Läänikohtaiset rekisterikirjat: 

• Kadonneet

• Uudenmaan lääni

• Turun ja Porin lääni

• Viipurin lääni (osittain Viipurissa?)

• Säilyneet

• Helsingin kaupunki (KA)

• Hämeen lääni (HMA)

• Vaasan lääni (VMA)

• Mikkelin lääni (Mmob)

• Kuopion lääni (JMA)

• Oulun lääni (Omob)



Hämeen lääninkanslian arkisto 

Ao:8 Automobiilirekisteri



LÄÄNIKOHTAISET REKISTERIKORTISTOT

• Rekisterikortistoja pidettiin 1920-luvun lopulta 
lähtien, muutos tapahtui eri lääneissä eri aikoihin

• 1960-luvun puolivälissä rekisterikortistoja säilyttäville 
lääninhallituksille annettiin oikeus hävittää yli 
kymmentä vuotta aiemmin rekisteristä poistettujen 
ajoneuvojen kortit, on mahdollista, että vastaavia 
määräyksiä on annettu jo aiemmin

• Kortistoissa säilynyt kortteja pääasiassa 1950-luvun 
puolivälissä ja myöhemmin käytössä olleista 
ajoneuvoista

• Määräys luopua kortistojen ylläpidosta annettiin 
1973

• Vallitsevan arkistokäytännön mukaisesti aineisto 
saatiin tuhota tästä kymmenen vuoden kuluttua

• Vaihtelevan suuri osa kortistoista kuitenkin pelastui 
ajoneuvoharrastajien haltuun



ENTÄ JOS REKISTERIKANTAKORTTIA

EI LÖYDY

• Rekisteriotteet ajoneuvon mukana

• Katsastuskortit, Sisältää samat 

perustiedot kuin rekisterikortti: 

Omistaja, rekisteritunnus, tekniset 

perustiedot

• Vanhojen omistajien tiedot 

vanhoista  rekisterinumeroista



AUTOREKISTERIKESKUS (ARK)

• Autorekisterikeskus aloitti toimintansa 1.1.1966, jolloin ajoneuvorekisterien pito 

siirrettiin sen tehtäväksi, samalla luovuttiin läänitunnuksista uusien rekisteröintien 

yhteydessä

• 1965-1975 koneella kirjoitetut määrämuotoiset kortit

• 1975 -> Rekisterit atk-muodossa

• 1968 myös katsastustoiminta ja kuljettajantutkinnot siirtyivät ARK:lle

• Ajokorttirekisteri siirtyi virastolle 1972

• Useimpia lääninhallitusten kortistoja pidettiin yllä vuoteen 1973 asti



MISSÄ LÄHTEET OVAT?

• Kukin Kansallisarkiston toimipiste sisältää oman toimialueensa 

lääninhallitusten, poliisilaitosten ja nimismiespiirien arkistoaineistot

• ARK:n aineistot ovat vanhemmilta osin Kansallisarkistossa Helsingissä

• Aineistot on järjestetty hieman eri tavoin, lähtökohtana kuitenkin kunkin 

viranomaisen toiminta-aikainen järjestys, asiakirjoja voi hakea 

Kansallisarkiston Vakka-tietokannan avulla ja tilata arkistolaitoksen 

toimipisteeseen katseltavaksi Astia-verkkopalvelusta, jatkossa näistä säilyy 

vain Astia ja tavoitteena on, että asiakirjat ovat katsottavissa digitaalisina ja 

haettavissa tekstintunnistuksen avulla, tähän on kuitenkin vuosia

• Henkilötietoja sisältävissä aineistoissa on usein käyttörajoitus

• Hävitysluvan aikoinaan saaneita rekisteri- ja katsastuskortteja, 

sekä muutamia rekisterikirjoja on SAHK:n kerhojen ja Mobilian 

hallussa, näistä löytyy luettelo esimerkiksi SAHK:n

verkkosivuilta: http://www.sahk.fi/19

http://www.sahk.fi/19
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KH + armeija

Muut säilyneet rekisterilähteet

Säilyneet kantakortit

Ei rekistereitä

Kaupunkikohtaiset rekisterit

Läänikohtaiset rekisterikirjat

Läänikohtaiset rekisterikortistot

ARK-rekisteri



POIKKEUSAIKOJEN REKISTERIT

• Ensimmäinen maailmansota / sisällissota

• Ajoneuvojen luettelointi koko maassa 

• Nimismiespiirit, poliisilaitokset -> 

Kenraalikuvernöörin kanslia ->Venäjän 

armeija

• Valkoinen armeija

• Käytössä olevat ajoneuvot

• Sotasaalisajoneuvot

• Omistajilleen palautettavat ajoneuvot

• Sotakelpoiset ajoneuvot

• Nimismiespiirien ja poliisilaitosten 

ilmoitukset moottoriajoneuvoista 1919-

1925



TOINEN MAAILMANSOTA

• Suojeluskunnat vastuussa sotakelpoisten ajoneuvojen 
luetteloinnista omilla alueillaan

• Ajoneuvojen ja omistajien luettelot ja 
liikekannallepano

• Ajoneuvojen palautukset ja arvonmääritykset

• Oton ja palautuksen yhteydessä luettelot , joissa 
rekisterinumero ja SA-numero

• Armeijan ajoneuvokirjanpito

• SA-numerot ajoneuvot lähettäneiden 
suojeluskuntapiirien perusteella

• Moottoriajoneuvotoimistot

• Divisioonien moottoriajoneuvokirjanpito

• Autokomppanioiden ja autokorjaamoiden 
kirjanpito



TOINEN MAAILMANSOTA
Kansanhuolto

• Valvoi mm. 
moottoriajoneuvojen 
siviilikäyttöä, polttoaineita ja 
renkaita 1939-1949

• Käytössä olevien ajoneuvojen 
KH-kortit

• Sisältävät vastaavat tiedot 
kuin rekisterikortit + tietoa 
ajoneuvon käytöstä

• KH-numeroista ja 
rekisterinumeroista luetteloita 
kaikista kansanhuoltopiireistä

• Kortistot hyvin säilyneet ja 
järjestetyt



MITEN SAADAAN LIHAA REKISTERIAINEISTOJEN MUODOSTAMAN

LUURANGON PÄÄLLE?
• Rekisteri kertoo vain kuka ajoneuvon 

omisti sekä ajoneuvon tekniset- ja 

vakuutustiedot

• Lisäksi tarvitaan tietoa, mihin ajoneuvoa 

on käytetty, sekä mitä sen omistajat ovat 

tehneet ja keitä he ovat olleet

• Ajoneuvon edellisten omistajien antamat 

tiedot kannattaa kirjoittaa aina ylös

• Valokuvat ovat erinomaista 

lähdemateriaalia

• Kannattaa muistaa, että ajoneuvon historia 

ei pääty sen ”ensimmäisen kayttöhistorian” 

loppuun ja harrastekäytön alkuun



MITEN KÄYTETÄÄN MUISTITIETOA LÄHTEENÄ

• Muistitieto on usein ainoa lähde yksittäisten 
yksityisessä omistuksessa olleiden ajoneuvojen 
historiasta

• Olennaista kirjoittaa ajoissa muistiin ja 
hakemukseen auki, mitä on kerrottu, kuka on 
kertonut, koska on kerrottu

• Periaatteessa, mitä varhaisemmasta 
perimätiedosta on kyse, sen luotettavampaa tieto 
on, vai onko? 

• Tieto muuttuu, ellei sitä kirjoiteta ylös

• Yleensä kannattaa kirjoittaa ylös se, mitä itse on 
ajoneuvolla tehnyt, tätä varhaisemmat ”tiedot” 
ovat aina enemmän tai vähemmän epävarmoja

• Muistitietoja tukemaan kannattaa käyttää 
valokuvia, rekisteritietoja, henkilöhistoriaa yms. 
joilla voidaan osoittaa muistitiedon pitävän 
paikkansa



MINKÄLAISTA HISTORIATIETOA

HAKEMUKSEEN HALUTAAN?
• Lautakunta haluaa ennen kaikkea 

tietoa avustuksen kohteena olevan 
ajoneuvon käyttöhistoriasta Suomessa

• Hakemukseen on hyvä perustella, miksi 
kyseinen ajoneuvo on historialtaan 
paikallisesti tai valtakunnallisesti 
merkittävä

• Merkittävää historiaa on myös 
paikallinen historia, ei vain 
presidenttien autot

• Ajoneuvon historian voi selvityksessä 
suhteuttaa sen käyttöaikakauden 
laajempaan historiaan, esim. linja-
autojen ja vuokra-autojen merkitys 
Suomen liikenteessä 1920-luvulta 
1950-luvulle



HYÖDYLLISIÄ VERKKOSIVUJA
Kansallisarkisto on siirtymässä uuteen arkistojärjestelmään, mistä johtuen kaikki palvelut eivät 

toimi tällä hetkellä. Uuden järjestelmän pitäisi tulla käyttöön vuonna 2021.

• Kansallisarkiston digitoidut aineistot: http://digi.narc.fi/digi/

• Kansallisarkiston puolustusvoimien ja puolustushallinnon aineisto: 

http://kronos.narc.fi/aarre/aarre.php

• Kansallisarkiston asiakirjojen tilaus: https://astia.narc.fi/astiaUi/

• Kansallisarkiston tietopyynnöt: https://astia.narc.fi/astiaUi/research_menu.php

• Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu

• Museoiden, kirjastojen ja arkistojen yhteinen tietokanta: https://www.finna.fi/

• Perinneajoneuvorekisterin kotisivu: 

https://www.mobilia.fi/kokoelmat/perinneajoneuvorekisteri

• Viipurin läänin moottoriajoneuvojen luettelo: https://kampiveivi.fi/viipurin-laanin-

autot/

http://digi.narc.fi/digi/
http://kronos.narc.fi/aarre/aarre.php
https://astia.narc.fi/astiaUi/
https://astia.narc.fi/astiaUi/research_menu.php
https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu
https://www.finna.fi/
https://www.mobilia.fi/kokoelmat/perinneajoneuvorekisteri
https://kampiveivi.fi/viipurin-laanin-autot/


Kiitos!

Mikko Pentti

mikko.pentti@mobilia.fi


