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KAUPALLISEEN KALASTUKSEEN KÄYTETTÄVÄN ALUKSEN REKISTERÖINTIHAKEMUS
Aluksen nimi

Aikaisempi rekisteritunnus

OMISTAJA JA YHTEYSTIEDOT
IRCS-radiokutsu

Yhteystiedot alukselle ( puhelin- ja telefaxnumero, satellittipuhelinnumero sekä sähköpostiosoite)

Aluksen omistajan tai omistajien nimet

Osoite /

Kansallisuus Henkilötunnus

Omistusosuus %

Y-tunnus

..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Aluksen omistavan yrityksen edustajan nimi (nimet), osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Aluksen vuokraajan tai haltijan nimi (nimet) ja osoite puhelinnumero ja henkilötunnus

Vuokra tai hallinta-osuus %

...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Kalastuslisenssin haltijan nimi, osoite ja henkilötunnus/Y-tunnus, jos eri kuin aluksen omistaja
...........................................................................................................................................................................................................................................................

ALUKSEN TEKNISET TIEDOT
Aluksen rakentamismaa – paikka, sekä vuosi

Telakka /valmistaja ja mallinimi

Ensimmäinen rekisteröintipäivämäärä kalastusalukseksi

Aluksen kotipaikka

,

Päämoottorin teho

Aluksen rungon materiaali

Muu moottoriteho

Moottorityyppi, malli ja valmistusvuosi

kW

kW
Mittakirjapituus

Aluksen kokonaispituus LOA

Aluksen leveys B1

Aluksen vetoisuus

Sivukorkeus T1

Katsastuksen voimassaolo (pvm)

GT

PÄÄASIASSA KÄYTETTÄVÄT PYYDYKSET
Pyydys 1

Pyydys 2

Pyydys 3

Pyydys 4

MUITA TIETOJA JA ALLEKIRJOITUS
Muita tietoja

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

(ELY A1.1)

REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET
Aluksen nimi
Aikaisempi kalastusalusrekisteritunnus

Kalastusalukselle annettu nimi, esim. Lokki, Ahti, Peto.
Aluksen edellinen rekisteritunnus mikäli alus on ollut aikaisemmin
rekisteröitynä, voi olla myös ulkomainen tunnus. Tässä tarkoitetaan
aluksen ulkoista tunnusta.
IRCS-radiokutsu
Viestintäviraston antama kutsutunnus
Aluksen omistavan yrityksen edustajan nimi (nimet), osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus
Aluksen omistajaa edustavan tahon nimi ja muut tiedot
Lisenssin haltijan nimi, osoite ja henkilötunnus, jos eri kuin aluksen omistaja
Haltijan tiedot merkitään niiden poiketessa omistaja kohtaan merkityistä
tiedoista.
Aluksen rungon materiaali
Puu, metalli, lasikuitu/muovi, muut
Ensimmäinen kalastusalusrekisteröintipäivämäärä
Enimmäisen rekisteröinnin päivämäärää ei tarvitse merkitä mikäli alus ei
aikaisemmin ole ollut EUkalastusalusrekisterissä.
Päämoottorin teho
Teho on ilmoitettava kilowatteina yhden desimaalin tarkkuudella.
Moottorityyppi, malli ja valmistusvuosi
Dieselmoottori, bensakäyttöinen sisämoottori, sähkömoottori,
perämoottori. (Esim. perämoottori, honda BF40A,vm.2008)

Muu moottoriteho

Apukoneen kokonaisteho ilmoitettava kilowatteina

Aluksen mitat merkitään seuraavan ohjeen mukaisesti mittoja koskeviin kohtiin:
Alle 12 m alukset
Pituudeltaan alle 12 m alusten ja veneiden omistajien on mitattava aluksensa ja veneensä tämän ohjeen mukaan seuraavien
kuvien osoittamalla tavalla (kuvat 1. ja 2.). Mitattavat kohteet ovat aluksen ja veneen leveys (B 1), kokonaispituus (LOA) ja
sivukorkeus (T1), jotka ilmoitetaan ilmoituslomakkeen asianomaisiin kohtiin. Tiedot ilmoitetaan senttimetrin tarkkuudella.
12 m tai pidemmät alukset
Pituudeltaan 12m tai pidemmät alukset toimittavat kansainvälisen mittakirjan josta käy ilmi aluksen mittakirjapituus,
vetoisuus (GT) leveys ja syvyys. Myös aluksen suurin pituus tulee ilmoittaa. Suurimmalta kokonaispituudeltaan alle 15 m
alusten vetoisuus lasketaan asetuksen (EY) N:o 3259/1994 kaavan mukaisesti. Tiedot ilmoitetaan senttimetrin tarkkuudella.
Katsastuksen voimassaolo (pvm)
Pituudeltaan 10 m tai pidemmät ammattimaiseen kalastukseen käytettävät kalastusalukset ovat Liikenteen
turvallisuusviraston (Trafi) katsastusvelvollisuuden piirissä (Asetus alusten katsastuksista 1123/99 ja Asetus eräiden
kalastusalusten turvallisuudesta 65/2000). Rekisteröintilomakkeen liitteenä on toimitettava voimassa oleva
katsastustodistus. Trafi antaa lisätietoja kalastusalusten katsastuksesta ja mittauksesta. Mittausten mukaiset tiedot
merkitään lomakkeeseen.
Pääasiassa käytettävät pyydykset
Allekirjoitus

Vähintään kaksi yleisintä pyydystyyppiä mainittava
Ilmoituslomake on päivättävä ja allekirjoitettava aluksen omistajan
toimesta. Mikäli omistaja on muu kuin luonnollinen henkilö niin
yhtiöjärjestyksen mukainen allekirjoittaja tai muu valtakirjalla.

LIITTEET:
Kalastusaluksen rekisteröintihakemukseen tulee liittää tarvittavat asiakirjat alusryhmästä riippuen.
Avomerialukset:
Kansallisuuskirja (Trafi)
Kauppakirja tai muu omistuksen osoittava asiakirja
Kansainvälinen mittakirja (Trafi)
Katsastustodistus (Trafi)
Moottorin valmistajan todistus konetehosta tai todistus konetehon muuttamisesta
Mikäli omistaja on muu kuin luonnollinen henkilö, kopio kaupparekisteriotteesta (laki 690/2010, 21§,2 momentti,4 kohta.
Selvitys lain 690/2010, 10§:n edellytysten täyttymisestä
Selvitys lain 690/2010, 11 §:n edellytysten täyttymisestä
Lain 690/2010, 15 §:n mukainen toimintasuunnitelma
Rannikkoalukset:
Kauppakirja tai muu omistuksen osoittava asiakirja
Katsastustodistus* (*kokonaispituudeltaan yli 10 m pituiset alukset)

KOKONAISPITUUDELTAAN ALLE 15 M PITUISEN ALUKSEN MITTAAMINEN

