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ALUKSEN PERUSTIEDOT 

 

Aluksen nimi   Aikaisemmat nimet  

Veneen tyyppi / luokka Rekisteritunnus / purjenumero 

Kilpavene / huvivene Moottorivene / purjevene   

Rakennusvuosi  Veistämö / veistäjä 

Aluksen tilaaja Aluksen suunnittelija 

Pituus (m) Vesilinjan pituus (m) 

Syväys Paino  

 
 

ALUKSEN OMISTAJA  
 

Nimi  Puhelinnumero 

Postiosoite Postinumero  

Postitoimipaikka    Sähköposti   

 

YHTEYSHENKILÖ  

 
Yhteyshenkilön nimi  

Puhelinnumero    Sähköposti   
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TIETOJA ALUKSESTA 

 
Tieoja aluksen rungosta (rakennusmateriaalit, purjeveneissä myös kölimateriaali) 

Kansi ja hytit (rakenne ja rakennusmateriaalit)   
 

Tietoja aluksen takilasta (tyyppi, maston ja puomin rakennusmateriaalit ja mitat, vanttien materiaali, purjepinta-ala). Jos takila ei ole alkuperäinen, niin 
kerro mitä on muutettu alkuperäiseen verrattuna. 

Moottori (merkki, malli, teho ja vuosimalli) 

Jos moottori on vaihdettu, niin alkuperäinen ja aiemmat moottorit (merkki, malli, teho ja vuosimalli) 

Merkittävimmät muutokset (esim. lasikuidutettu, kansirakenteita muutettu, masto vaihdettu jne.) 

Käytetyt entisöintimenetelmät (esim. runko rimoitettu ja liimattu, kaaret vaihdettu laminoituihin, teräskaaret haponkestävään teräkseen jne.) 
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Lisätietoja veneestä (esim. kirjallisuus, veneseurojen matrikkelit, lehtijutut, kaitafilmit, videot jne.) 

Piirustukset (jos veneestä löytyy piirustukset, niin kerro mitä ja missä ne ovat; esim. linjapiirustus, rakennepiirustus, purjepiirustus jne., piirustuksia 
säilytetään aluksen omistajalla, museossa, arkistossa jne) 

Aiemmat omistajat (aiempien omistajien nimet, sekä omistusvuodet) 

Veneseurat (ne veneseurat ja yhdistykset joiden jäsenenä vene on ollut) 

Kilpailutulokset ja tapahtumat (merkittävimmät) 

Saavutettavuus: kuvaile lyhyesti miten suuri yleisö voi päästä tutustumaan alukseen? (esimerkiksi regatat, purjehduskilpailut jne) 

Missä ja miten alusta säilytetään purjehduskauden ulkopuolella? 

Muita tietoja, joihin aluksen omistaja haluaa kiinnittää huomiota 
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OHJEITA 

Liitteinä toimitettavat asiakirjat 

Valokuvat 

Hakemuksen käsitelyssä tarvitaan valokuvia, joista käy ilmi miltä alus näyttää tällä hetkellä. Valokuvat ovat hakemuksen pakollinen 
liite, eikä hakemuksesta pysty tekemään ratkaisua ilman valokuvia. Kun toimitat valokuvia ota huomioon,   

• että sinulla on oikeus käyttää lähettämiäsi valokuvia

• että olet ilmoittanut jokaisesta toimittamastasi kuvasta kuvalähteen ja/tai kuvaajan nimen

• että olet ilmoittanut ajankohdan (vuosi tai vuosikymmen), jolloin kuva on otettu

• että liitteinä toimitettuja valokuvia ei palauteta

Toimita hakemuksen liitteiksi seuraavat kuvat jpeg-muodossa 

• vene vesillä, mieluiten kulussa,

• vene ylhäällä telakoituna

• sivukuva

• vene edestä

• vene takaa

• vene etuviistosta

• vene takaviistosta

• kuva istumalaatikosta

• kuva sisältä

• kuva pilssistä

• kuva moottorista

• vanhoja kuvia veneestä

Jos omistat toimittamiesi kuvien käyttöoikeudet, niin ilmoita annatko Museovirastolle oikeudet käyttää kuvia tiedotuksessa, 
tutkimustyössä, perinnealusrekisterin verkkosivuilla ja/tai rekisterin tietojärjestelmässä.    

KYLLÄ EI 

Muut asiakirjat 

Jos haluat toimittaa hakemuksen liitteeksi muita asiakirjoja kuten piirustuksia tai muita aluksen historiaan kuuluvia asikirjoja, niin älä 
lähetä meille aitoja vaan kopio alkuperäisestä. Liitteinä toimitettuja asiakirjoja ei palauteta. 
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OHJEITA  

 

Hakemuksen lähettäminen    

 

Ennen hakemuksen lähettämistä kiinnitä erityistä huomiota siihen, että kaikki hakulomakkeen kohdat on täytetty mahdollisimman 
hyvin. Hakemukset arvioidaan pääasiassa hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Hakemukseen voidaan pyytää käsittelyn 
kuluessa täydennyksiä. 

 

Hakemuksen lähettäminen sähköpostilla  

 

• kun olet täyttänyt ja tallentanut hakulomakkeen lähetä se Museovirastoon osoitteeseen lvavustus@museovirasto.fi  

• toimita liitteet (valokuvat ja mahdolliset muut asiakirjat) samassa sähköpostissa kuin hakemus. Nimeä valokuvat ja liitteet 
edellä esitetyllä tavalla.  

 

Postitse 

 

• kun olet täyttänyt ja tallentanut hakemuksen, voit tulostaa ja lähettää sen postitse osoitteeseen Museovirasto, PL 913 
00101 Helsinki. Voit liittää hakemukseen valokuvia ja muita liitteitä edellä esitettyjen ohjeiden mukaan.  

 

Hakemuksen voi myös tuoda henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Museovirastoon, käyntiosoite on Sturenkatu 2 a, 00500 
Helsinki.  
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