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ammattikäyttöön rakennetut alukset 
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Postiosoite PL 913, 00101 Helsinki 
Puhelinvaihde 0295 33 6000 (ma–pe klo 8–16.15), kirjaamo@museovirasto.fi 

ALUKSEN PERUSTIEDOT 

Aluksen nimi Rekisteritunnus 

Kotipaikka Alustyyppi  

Rakennusvuosi Rakennuspaikka ja telakka 

Aluksen tilaaja Aluksen suunnittelija 

Rungon mittapituus LPP Suurin pituus LOA 

Leveys Syväys 

Paino  Vetoisuus (NT ja/tai GT) 

ALUKSEN OMISTAJA 

Nimi  Puhelinnumero 

Postiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka  Sähköposti 

YHTEYSHENKILÖ 

Yhteyshenkilön nimi  

Puhelinnumero Sähköposti 
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TIETOJA ALUKSESTA 

 
Aluksen alkuperäinen käyttötarkoitus 
 

 
❑ Lastialus  
 
❑ Matkustajalaiva 
 

❑ Kalastusalus 
 

❑ Hinaaja 
 

❑ Erikoisalus 
 
❑ Puolustusvoimien alus 
 
❑ Rajavartiolaitoksen alus  
 
❑ Merenkulkulaitoksen alus  
 
❑ Muu  

Aluksen nykyinen käyttötarkoitus  
 

 
❑ Museoalus (museon kokoelmissa, staattisesti säilytettävä alus) 

 
❑ Museoalus (museon kokoelmissa, kulkukuntoinen alus) 
 
❑ Lastialus (rekisteröity alusrekisteriin) 
 
❑ Matkustaja-alus (rekisteröity alusrekisteriin) 
  
❑ Huvialus (rekisteröity venerekisteriin)  
 

❑ Muu käyttötarkoitus 

Aluksen aikaisemmat omistajat  

Aluksen aikaisemmat nimet  
 

Aluksen käyttöhistoria  

Aluksen yhteys merkittäviin henkilöihin, tapahtumiin tai ilmiöihin   
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ALUKSEN ALKUPERÄISYYS JA AUTENTTISUUS   

 

Rungon ja kannen rakennusmateriaalit   

Rungon ja kannen rakennustapa (hitsattu, niitattu, tasasauma, limisauma jne)   

Aluksen sisätilojen kuvaus (hytit, salongit, messi, lastiruuma jne)   

Onko rungon muotoja muutettu aluksen käyttöhistorian aikana (esimerkiksi runkoa on pidennetty, keulan tai perän muotoa on muutettu jne.)  

Kuvaile rungon, kannen ja kansirakenteiden materiaaleihin tehdyt merkittävimmät muutokset (esimerkiksi käytetty liimapuuta tai korvattu alkuperäinen 
puulaji jollain toisella puulajilla). Arvioi kuinka paljon aluksessa on jäljellä alkuperäisiä materiaaleja, ja kuinka paljon materiaaleista on korvattu jollain 
toisella materiaalilla. 

Arvioi kuinka paljon on runkoa ja kantta korjattu muilla kuin alkuperäistä vastaavilla tekniikoilla? (esimerkiksi niitattua runko korjattu hitsaamalla, puurunko 
on lasikuidutettu jne) 

Kuvaile rungon ja kannen pintakäsittelyä ja väritystä.  

Miten aluksen kansirakenteiden muoto ja lukumäärä ovat muuttuneet käyttöhistorian aikana? 
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Kansirakenteiden rakennusmateriaalit, rakennustapa, pintakäsittely ja väritys  

Mitä aikakautta aluksen nykyinen rungon, kannen ja kansirakenteiden väritys vastaa?   

Kuvaile aluksen nykyistä takilaa ja takilaan tehtyjä muutoksia (esimerkiksi maston tai pyöröpuiden mittojen muutokset, purjepinta-alan muutokset). 
Konealuksissa kuvataan mastot ja lastipuomit. Määritä myös mastojen ja puomien materiaalit, ja mahdolliset alkuperäisestä poikkeavat materiaalivalinnat.  

Aluksen pääkoneet. Höyrylaivoissa ilmoita kattilan valmistaja, mahdolliset kattilan vaihdot, höyrykoneen merkki, malli ja tyyppi sekä mahdolliset 
höyrykoneen vaihdot. Konealuksissa ja apumoottorilla varustetuissa purjelaivoissa ilmoitetaan pääkoneen merkki, malli ja tyyppi sekä mahdolliset 
pääkoneen vaihdot. 
 

Kuvaile aluksen varustusta (esimerkiksi ankkurit, ankkuripeli, valonheittäjät, hinauslaitteet, vinssit jne) ja kerro, kuinka paljon varustuksesta on 
ammattikäytön aikaista alukseen kuulunutta varustusta.   

Saavutettavuus: kuvaile lyhyesti miten suuri yleisö voi päästä tutustumaan alukseen?  

Missä ja miten alusta säilytetään purjehduskauden ulkopuolella? 

Muita tietoja, joihin aluksen omistaja haluaa kiinnittää huomiota 

Lisätietoja aluksesta (julkaisut, artikkelit, verkkosivut jne.) 
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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 

 

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

 

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. 

 

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 Museovirastoon, käyntiosoite on Sturenkatu 2 a, 00500 Helsinki.  
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