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Täyttöohjeet

Vesikulkuneuvon rekisteri-ilmoitus
Täyttöohjeet
Täytä kaikki pakolliset (*) tiedot. Pakollisten tietojen puuttuminen viivästyttää ilmoituksen käsittelyä.
Rekisteritunnus
TIEDOT VESIKULKUNEUVOSTA*

Nykyinen rekisteritunnus. Ensirekisteröinnin yhteydessä Liikenne- ja viestintävirasto antaa
rekisteritunnuksen.
Vesikulkuneuvon tekniset tiedot voi tarkistaa käyttäjän käsikirjasta, vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy käsikirjan viimeiseltä sivulta. Lisätietoja voi hakea myös vesikulkuneuvon
valmistajan verkkosivuilta.

Tunnusnumero/
CIN-koodi/WIN-koodi*

Voi olla myös vesikulkuneuvon runkonumero. Jos numero ei ole tiedossa, merkitään 999.
Uudemmissa veneissä WIN-koodi on peräpeilin oikealla puolella, muoto esim.
FI-KPA8A68BJ505. Jos vesikulkuneuvossa ei ole peräpeiliä, numero löytyy peräosasta.
Vanhemmissa veneissä WIN-koodi löytyy usein sinisestä kilvestä tai valmistajan kilvestä.

Merkki*

Esim. Bella, Buster, Mariner. Malli ilmoitetaan kohdassa Malli.

Malli*

Esim. Bellassa malli voi olla 440R, 652, 850 jne.

Rungon pituus (m)* ja Suurin leveys (m)*
Valmistajan ilmoittama rungon suurin pituus ja leveys. Jos ei tiedossa tai omavalmiste,
niin luotettava mittaustieto.
Suurin henkilömäärä*

Valmistajan ilmoittama suurin sallittu henkilöluku. Jos ei tiedossa tai omavalmiste, niin arvion voi
pyytää veneilytarkastajilta; veneilytarkastajat@traficom.fi

Vesikulkuneuvon nimi (jos on)

Vesikulkuneuvolle annettu nimi, esim. Maria, Johanna, Donna.

Purjenumero (jos on)

Purjenumeroa ei saa rekisteritunnukseksi, vaan nämä kaksi ovat erillisiä tietoja.

Valmistusvuosi*

Valmistusvuosi on luettavissa veneen WIN-koodista. WIN-koodin kolmanneksi viimeisin numero
osoittaa veneen valmistusvuoden.

Vuosimalli*

Vuosimalli on luettavissa veneen WIN-koodista. WIN-koodin kaksi viimeistä numeroa osoittavat
veneen vuosimallin.

TIEDOT MOOTTOREISTA*
Vanha moottori poistetaan

Jos moottori vaihtuu, merkitse vanha moottori poistettavaksi.

Moottorin valmistenumero*

Löytyy moottorin kyljestä takuutodistuksesta tai esim. aiemmasta rekisteritodistuksesta. Moottorin valmistenumero tulee ilmoittaa oikein. Eräillä merkeillä valmistenumero on validoitu ja tulee
syöttää aina oikeassa muodossa. Lisätietoja: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/vesikulkuneuvon-moottorin-vaihtaminen

Vuosimalli

Löytyy takuutodistuksesta tai esim. aiemmasta rekisteritodistuksesta.

Moottorin merkki ja malli*

Merkki voi olla esim. Volvo Penta ja malli esim. D1-13, D1-20, D1-30.

Rekisteristä poisto

Poista vesikulkuneuvo rekisteristä, jos se on: lunastettu, myyty ulkomaille, viety ulkomaille,
poistettu käytöstä, rikkoutunut tai uponnut.

Lopullinen poisto

Lopullisella poistolla tarkoitetaan vesikulkuneuvon poistamista rekisteristä niin, ettei se enää
koskaan palaa rekisteriin. Omistajan on tehtävä lopullista poistoa varten aina erillinen selvitys.

TIEDOT OMISTAJISTA/HALTIJOISTA

LIITTEET

Jos omistajia ja/tai haltijoita enemmän kuin yksi, muut omistajat/haltijat voi ilmoittaa
esim. vapaamuotoisella liitteellä.
Ensirekisteröinti: luovutuskirja tai kauppakirja sekä vaatimustenmukaisuusvakuutus uudesta
vesikulkuneuvosta ja uudesta moottorista
Omavalmisteen tai historiallisen veneen ensirekisteröinti: lomake MU6432, (Lisätietoja omavalmisteen tai historiallisen veneen ensirekisteröintiä varten). Nämä rekisteröinnit tehdään Traficomissa.
Omistajanvaihdos: luovutuskirja tai kauppakirja
Lisätietoa veneilijöille: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/veneilijalle

LOMAKKEEN TOIMITUSOSOITE

Täytetty ja allekirjoitettu lomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen
Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM tai kirjaamo@traficom.fi
Vaihtoehtoisesti voit asioida sopimusrekisteröijällä.

Lomakkeen alkuun

