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Poikkeus ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita koskevista 
vaatimuksista 

Ajoneuvot 

Suomen Moottoriliitto ry:n kilpailukalenteriin merkityissä moottoripyörien trial- ja 

endurokilpailuissa käytettävät trial- ja enduromoottoripyörät, jäljempänä mootto-

ripyörät 

Asia 

Suomen Moottoriliitto ry on hakenut Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) 

poikkeusta ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita koskevista vaati-

muksista trial- ja endurokilpailuissa käytettäville moottoripyörille käytettäessä ky-

seisiä moottoripyöriä kilpailuissa, matkalla kilpailuihin ja sieltä pois sekä kilpailu-

jen edellyttämässä katsastuksessa.  

Moottoripyörät poikkeavat ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita 

koskevista vaatimuksista seuraavasti:  

- Moottoripyöristä on maastossa ajoa varten poistettu taustapeilit ja suuntava-

laisimet  

- Päiväsaikaan järjestettävissä kilpailuissa moottoripyöriä käytetään etu- ja ajo-

valaisimet korvattuna huomiovalaisimilla  

- Nastojen lukumäärä ja nastojen ulkonemien keskiarvo ylittävät ajoneuvon 

nastarenkaiden teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä annetun Lii-

kenne- ja viestintäviraston määräyksen (TRA-

FICOM/220809/03.04.03.00/2019) kohdan 3 vaatimukset 

- Renkaissa käytetyt nastat eivät ole määräyksen TRA-

FICOM/220809/03.04.03.00/2019 mukaisesti Liikenne- ja viestintäviraston 

tyyppihyväksymiä 

Päätös 

Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyy hakemuksen.  

Jotta haetut poikkeukset eivät lisää turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle 

aiheutuvaa riskiä vähäistä enempää, on päätös voimassa seuraavin ehdoin: 

1. Nastojen kokonaispituus on enintään 25 mm.  

2. Nastojen kärjen tulee olla lieriön muotoinen eikä kärjen muodostava lieriö saa 

olla putkimainen.  

3. Nastoja on renkaassa enintään 350 kpl. 

Tämä päätös on voimassa 31.12.2026 asti käytettäessä tässä päätöksessä tarkoi-

tettua moottoripyörää Suomen Moottoriliitto ry:n kilpailukalenteriin merkityissä 

moottoripyörien trial- ja endurokilpailuissa sekä matkalla kilpailuun ja sieltä pois 

tai kilpailun edellyttämässä katsastuksessa. 

Suomen Moottoriliitto ry Viite 

Hakemus 18.10.2022 Jussi Pitkähalme 

Nuijamiestentie 5 A 10 

00400 Helsinki 
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Jäljennös tästä päätöksestä on esitettävä tiedoksi päätöksessä tarkoitettuihin kil-

pailuihin osallistuville sekä kilpailuja valvovalle poliisiviranomaisella. 

 

Sovelletut säännökset  

- Ajoneuvolaki (82/2021) 17 § 

- Ajoneuvon nastarenkaiden tekniset vaatimukset ja tyyppihyväksyntä  

(TRAFICOM/220809/03.04.03.00/2019) 

- Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä 

kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet  

(TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020) 

Päätöksestä perittävä maksu ja sen perusteet 

400,00 euroa 

- Valtion maksuperustelaki (150/1992) 4 §  

- Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston maksulli-

sista suoritteista (1255/2021) 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen voi vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta. Oikaisuvaa-

timusohje liitteenä.  

Lisätietoja    

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastaja Mikko Nurmi, puh. 029 534 5392, 

mikko.nurmi@traficom.fi   
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