MUSEOAJONEUVOLAUSUNTO/MUSEIFORDONSUTLÅTANDE
Kerho/Klubb

Laus. n:o/Utl.nr

MA-V./MR-År

Valokuva/Fotografi

VMPK
Rek. n:o/Reg. nr.

Valm.vuosi/Tillv. år

Merkki/Märke
Malli, Korimalli/Modell, karossmodell

Valm.n:o/Tillv. nr.
Valm.numeron sijainti/Tillv. numrets placering

Ajoneuvolaji/Fordonstyp

Paikk. lkm./Platsant

Väri/Färg
Ajoneuvon valmistaja/Fordonets tillverkare
Pituus/Längd

Valm.maa/Tillv. land

Leveys/Bredd
cm

Omamassa/Egenmassa

Korkeus/Höjd
cm

Kantavuus/Bärförmåga

kg

Akseliväli/Hjulbas

Kok.massa/Totalmassa

kg

Syl. luku/Cyl. antal

cm

kg

Iskun pit./Slaglängd

Vaihteet/Växlar

Poltton. tilav./Tank

cm

l

Lavan sisämitat/Flakinnermått
kg

Moottorin numero/Motorns nr.
Syl. halk./Cyl. Ø

Takaylitys/Baköverhäng

cm

Akselimassat/Axelmassor

mm
Kytkin/Koppling

cm

kg

Moottorin valmistaja/Motorns tillverkare
Toimintatapa/Verkn. sätt

Raideväli-e/Spårvidd fram Raideväli-t/Spårvidd bak

cm

Iskutilavuus/Slagvolym
mm

cm
Käyttövoima/Drivkraft

Teho/Effekt

Jäähdytys/Kylning
Venttiilit/Ventiler

cm3

Valitsin/Väljare

Ohjauslaitteen tyyppi ja sijainti/Styrinr. och placering

Rengaskoko/Däckdimension

Pyörien tyyppi/Hjultyp

Akselistorakenne/Axelkonstr.

Jousitus/Fjädring

Käyttöjarru/Färdbroms

Seisontaj./Parkeringsbroms

Runko-, kori- ja muiden laitteiden rakenne/Beskrivning av ram, kaross och övriga anordningar
Jännite/Spänning

Ajovalojen tyyppi/Körbelysning

Merkinantolaite/Signalanording

Matkamitt. lukema/Vägmätarställning

Kotipaikka/Hemort

Ed. rek. n:o/Tidigare reg. nr

V
Ensirek./Första reg.

Valm.vuoden määritysperuste/Grunder för bestämmandet av tillv. året

Ed. rek. merkitty omistaja/Senaste i reg. antecknande ägaren

Ajoneuvosta antamani tiedot ovat oikeat ja tulen noudattamaan annettuja ohjeita ja määräyksiä.
Uppgifterna jag gett om fordonet är riktiga och jag kommer att följa givna direktiv och bestämmelser.
Omistajan allekirjoitus
Ägarens underskrift

Maksettu/Bet.

Huom! Ajoneuvo on merkittävä rekisteriin MA:ksi kuuden
kuukauden kuluessa MA-lausunnon myöntämisestä.
Obs! Fordomet bör MF-registreras inom sex månader från
beviljandet av MF-utlåtandet.

Nimen selvennys
Namnet förtydligat

Ei sisällä ALV:a
Innerhåller ej moms
EUR

Täyttää ajoneuvolain 24 §:n vaatimukset/Uppfyller kraven i motorfordonslagens 24 §.

Lomakepohjan luovuttanut ______/______20______

Tark. paikka ja aika/Granskn. plats och dat. _______________________________________________________________ ______/______20______

MA-sihteeri/MF-sekr.

Tarkastaja/Granskare

Tarkastaja/Granskare

Nimen selvennys/Namnet förtydligat

Nimen selvennys/Namnet förtydligat

Nimen selvennys/Namnet förtydligat

_____________________________________________ ______/______20______

________________________________________________

Paikka ja aika/Plats och tid.

Katsastusmiehen nimi ja toimipaikan leima/
Besikningsmannens namn och platsens stämpel

OHJEITA MUSEOAJONEUVON OMISTAJALLE

ANVISINGAR FÖR MUSEIFORDON

MUSEOAJONEUVO ON OHJEISSA LYHENNETTY MA

MUSEIFORDON HAR I DESSA ANVISINGAR FÖRKORTATS MF

1. MA:n KATSASTUS
Rekisteritietojen erikoisehtoihin merkitään 1. Museoajoneuvo, 2. Lausunnon
numero ja 3. lausunnon pvm. Katsastusmies merkitsee MA-lausuntoon ja sen
kaksoiskappaleisiin katsastuspäivämäärän ja allekirjoittaa lausunnot. Lausunnon
kohtaan ”Rek. no” katsastusmies merkitsee ajankohtaisen rekisteritunnuksen.
Alkuperäinen lausunto annetaan omistajalle.

1. MF. BESIKTNING
Bland specialvillkoren i registreringsbeviset antecknas. 1. Museifordon, 2. Intygets
nummer och 3. intygets datum. Besiktningsmannen undertertecknar MF-utlåtandet
och dess kopior. Vid punkten ”Reg.nr” antecknas det aktuella registernumret.

2. MA:n MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS
MA-lausunto on esitettävä määräaikaiskatsastuksessa. Vuonna 1960 ja sen jälkeen
käyttöön otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajoneuvot
on katsastettava kahden vuoden välein ja vuonna 1959 tai aikaisemmin käyttöön
otetut neljän vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä. Katsastuksessa
tarkastetaan, että rekisteröintitodistuksessa (rekisteriotteessa) ja MA-lausunnossa
on merkittynä sama omistaja. Samoin tarkastetaan ettei ajoneuvon ilmiasua tai
rakennetta ole muutettu MA-tarkastuksen jälkeen.
3. OMISTAJANVAIHDOS
Samalla kun muutetaan rekisteritietoihin omistajanvaihdos, muutetaan lausuntoon
myös uuden omistajan nimi ja osoite.
MA-tarkastaja voi myös muuttaa lausuntoon uuden omistajan nimen ja osoitteen.
4. MA-REKISTERISTÄ POISTAMINEN
Mikäli katsastusmies yhdessä MA-tarkastajan kanssa toteaa, ettei ajoneuvo täytä
asetettuja vaatimuksia, tai ilmenee muu perusteltu syy, ajoneuvo voidaan poistaa
MA-rekisteristä. Mikäli ajoneuvon omistaja haluaa poistaa ajoneuvonsa MArekisteristä, on ajoneuvolle otettava normaali liikennevakuutus ja suoritettava
muutoskatsastus. Muutoksen yhteydessä on vaihdettava museoajoneuvoille
tarkoitetut rekisterikilvet tavallisiin rekisterikilpiin.

2. PERIODISK BESIKTNING AV MF
MF-utlåtandet bör uppvisas vid den periodiska besiktningen. Besiktningpliktiga
museifordon som tagits i bruk 1960 eller senare bör besiktigas vartannat år och
fordon ibruktagna 1959 eller tidigare vart fjärde år. Besiktningen bör ske före juni
månads utgång. Vid besiktningen granskas att samma ägare är antecknad på både
registreringsbeviset och MF-utlåtandet. Besiktningsmannen granskar att fordonets
utseende och konstruktion inte ändrats efter MF-granskningen.
3. ÄGARBYTE
I samband med ändringen i registreringsbevised ändras också ägaruppgifterna i MFutlåtandet. Även MF-granskarna kan ändra ägaruppgifterna i utlåtandet.
4. ANNULERING AV MF-BETECKNING
Ifall besiktningsmannen tillsammans med MF-granskarnsa konstaterar att fordonet
inte längre uppfyller MF-kraven bör fordonet styrkas ur MF-registret. Om ägaren
vill avlägsna fordonet ur MF-registret bör ändringbesiktning utföras och en normal
trafikförsäkring tecknas. I samband med ändringen bör de för museifordon avsedda
registerskyltarna bytas till vanliga registerskyltar.

Ajoneuvon kuvaus, historia ja huomautukset:/Beskrivning av fordonet och dess historia samt anmärkningar:

Laus. n:o/Utl. nr
Ajoneuvon omistaja/Fordonets ägare

Puh.n:ot/Tel. nr.

Lähiosoite/Adress

Postin:o/Postnr.

Postitoimipaikka/Postanstalt

Pvm./Datum

Omistajan allekirjoitus/Ägarens underskrift

Omistajan vaihdokset:/Ägarbyten:

Kotipaikka/Hemort

VMPK 8.2010

