
Japsistarat ry
Museoajoneuvolausunto

Ajoneuvotiedot Lausunto nro:  ________ 20______

Merkki  Rek.nro Valmistusvuosi

Malli  Valm. nro

Valm. nro:n sijainti  Ajoneuvolaji Väri Rungon väri

Ajoneuvon valmistaja                           Valmistusmaa                      Paikkalkm.

Ensirek.vuosi Valmistusvuoden määritysperuste

Ed. omistaja  Kotipaikka  Ed. rek.nro  

 

Ajoneuvosta antamani tiedot ovat oikeita               Paikka                         Aika
ja sitoudun noudattamaan annettuja
määräyksiä ja ohjeistuksia    

    

Omistajan allekirjoitus   

Nimen selvennys

Täyttää ajoneuvolain 24 § vaatimukset

Tark.paikka ja aika                                   _________________________________________  _____ . ____  20 ________  

  

Tarkastaja  Tarkastaja

Nimen selv.  Nimen selv.

Muutoskatsastus  
  Katsastushenkilön nimi ja leima

Paikka

Aika  _____ . ____  20 ________

   (Leima)

Pituus (cm)             Leveys (cm)             Korkeus (cm)           Akseliväli (cm)        Raideväli (sivuv.) (cm)      Omamassa (kg)   PA-säiliö ( l ) 

 

Moottorin valmistaja                         Moott. nro                                            Käyttöv.          Jäähdytin

Toimintatapa          Moott. rakenne/syl. lukum.                   Syl. halk.             Iskun pit.             Iskutil.                  Teho                Venttiilit

Kytkin  Vaihteet  Valitsin

Rengaskoko   etu- / taka-  Pyörien tyyppi

Jousitus  etu- / taka-   Käyttöjarru       

Runkorakenne       Seisontajarru

Jännite Ajovalot ja tyyppi  Merkinantolaite  Matkamittarin lukema

Tekniset tiedot

10 x 15 cm
MP:n  valokuva, vasen puoli tai 

äänenvaimentimen puoli, 
jos yksi äänenvaimennin

_____ . ____  20 ________

Japsistarat-jäsen

Huom! Ajoneuvo on rekisteröi-
tavä MA:ksi 6 kk:n kuluessa MA-
lausunnon myöntamisestä.
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Ohjeet museoajoneuvon omistajalle
Museoajoneuvo on ohjeissa lyhennetty MA

1. MUUTOSKATSASTUS
Rekisteritietiojen erikoisehtoihin merkitään: 1. Museoajoneuvo. 2. Lausunnon numero. 3. Lausunnon pvm. MA-
lausuntoon ja sen kaksoiskappaleeseen katsastaja merkitsee katsastuspäivämäärän ja allekirjoittaa lausunnon sekä 
leimaa sen katsastuspaikan leimalla. Lausunnon kohtaan ”rek. no.” katsastaja merkitsee ajankontaisen tai uuden 
rekisteritunnuksen. 
Alkuperäinen lausunto ja sen kuvallinen  kaksoiskappale annetaan omistajalle, joka lähettää kaksoiskappaleen Jap-
sistarat ry:lle. a)

2. OMISTAJA
Samalla kun t
osoite.
Omistajamuu
tävä Japsistar

3. MA-REKIST
Mikäli katsast
perusteltu syy
on näissä tapa
yhteydessä on

Ajoneuvon kuvaus ja mahdolliset huomautukset

Ajoneuvon om

Postiosoite 

Omistaja

Uusi omist
Nimi 

Postiosoite 

Nimi 

Postiosoite 

Nimi 

Postiosoite 

Nimi 

Postiosoite 

Nimi 

Postiosoite 
(Osoite: Markku Sorvisto, Viljavarastontie 9, 84100 Yliviesk
32

NVAIHDOS
ehdaan rekisteriotteeseen omistajamuutos, muutetaan myos MA-lausuntoon uuden omistajan nimi ja 

toksen voi tehda MA-lausuntoon MA-tarkastaja tai katsastaja. Tiedot omistajanvaihdoksesta on lähetet-
at ry:lle.

ERISTÄ POISTAMINEN
aja yhdessä MA-tarkastajan kanssa toteaa, ettei ajoneuvo täytä asetettuja vaatimuksia, tai ilmenee muu 
, ajoneuvo voidaan poistaa MA-rekisteristä. Mikäli ajoneuvon omistaja haluaa poistaa MA:n rekisteristä, 
uksissa ajoneuvoon suoritettava muutoskatsastus ja otettava normaali liikennevakuutus. Muutoksen 
 mahdollinen MA-rekisterikilpi vaihdettava normaaliin rekisterikilpeen.

10 x 15 cm
MP:n  valokuva, oikea puoli

istaja    

  Postinro Postitoimipaikka

Uusi omistaja sitoutuu allekirjoituksellaan 
noudattamaan annettuja määräyksiä ja ohjeistuksia.

n vaihdokset

aja   

  Allekirjoitus   

  Postinro Postitoimipaikka Pvm

  Allekirjoitus

  Postinro Postitoimipaikka Pvm

  Allekirjoitus

  Postinro Postitoimipaikka Pvm

  Allekirjoitus

  Postinro Postitoimipaikka Pvm

  Allekirjoitus

  Postinro Postitoimipaikka Pvm
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