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Veneiden rekisteröintiuudistuksesta

Laki veneiden rekisteröinnistä on muuttunut, uusi laki astui voimaan 1.10.2007. Tämän jutun tarkoituksena on kertoa, mitä se käytännössä tarkoittaa. Uudistus koskee kaikkia veneitä lukuun ottamatta soutuveneitä, jollia ym. pieniä paatteja, myös vanhassa moottorivenerekisterissä jo olleita. Lisätietoja löytyy nettisivulta www.maistraatti.fi, josta tämänkin tarinan tiedot ovat pääosin peräisin.

Useimmat purjehtijat lienevät kanssani samaa mieltä siitä, että purjeveneiden viranomaisrekisteröinti on tarpeetonta byrokratiaa. Laki on kuitenkin säädetty, ja sitä on noudatettava sakon uhalla. Voi rekisterin olemassaolosta löytää jotakin hyvääkin: varkauksien selvittämisessä siitä voi olla hyötyä (oikea omistaja tiedetään varmasti) samoin kuin hätä- ja katoamistapauksissa. Myös jos jossakin venetyypissä havaitaan esim. turvallisuutta vaarantavia puutteita (muistakaa Marino 7000!), rekisterin avulla voidaan tiedottaa asiasta kaikille ko. venetyypin omistajille.

1. Mitkä veneet on rekisteröitävä?

Rekisteröintipakko koskee kaikkia moottorilla tai purjeella varustettuja vesikulkuneuvoja , joiden runkopituus on vähintään 5,5 metri￤5,5 metriä. Lisäksi tätä lyhyempikin vene, jonka koneteho on vähintään 15 kilowattia (20,4 hv) kuuluu rekisteröintipakon piiriin. 

Veneen runkopituudella tarkoitetaan sen suurinta pituutta ilman törmäyslistoja, keulapuomia, kaiteita tms. Pituuteen ei lasketa perämoottoria tai osia, jotka voi irrottaa ilman työkaluja. Perävetolaite, kiinteä uimataso ja vastaavat kuitenkin luetaan runkopituuteen.

Oikeastaan ainoa tavallisia huviveneilijöitä koskeva poikkeus rekisteröintivelvollisuudesta ovat yksinomaan kilpailukäytössä olevat veneet. Tällä tarkoitetaan kilpaveneluokkiin rekisteröityjä veneitä, joilla vain kilpaillaan tai harjoitellaan kilpailuja varten. Jos sen sijaan tällaista venettä käytetään myös vapaa-ajanvietossa, se tulee rekisteröidä. Oma suositukseni on, että myös aktiivikilpailijoiden kannattaa rekisteröidä vähintään 5,5 metri￤5,5 metriä pitkä veneensä varmuuden vuoksi, niin ei tule viranomaisten kanssa sanomista.

2. Miten rekisteröinti hoidetaan?

Rekisteri-ilmoitus voidaan tehdä mihin tahansa maistraattiin riippumatta veneen omistajan kotikunnasta tai veneen kotisataman sijainnista. Helsingin maistraatti sijaitsee osoitteessa Albertinkatu 25 (Bulevardin kulmassa), ja se on avoinna valtion virka-aikaan, siis ma-pe klo 8.00-16.15.

Kun vene ilmoitetaan ensimmäistä kertaa rekisteriin, annetaan täytetty ilmoituslomake sekä veneestä ja moottorista (jos hankittu erikseen) luovutustodistuksen, kauppakirjan, maksukuitin tms. jäljennös. Alkuperäinen on hyvä ottaa maistraattiin mukaan. Jos tällaista omistusoikeutta osoittavaa paperia ei ole tallella, kelpaa esim. seuran kommodorin tai kahden muun henkilön allekirjoittama todistus sen sijasta. Suosittelen jälkimmäistä toimintatapaa, jottei Ullaa ja Hetaa turhaan rasiteta tällaisilla muodollisuuksilla.

Rekisteröinti-ilmoituslomake löytyy netistä em. osoitteesta, mallikappale myös ohesta. Siinä kysytään sekä veneestä että omistajasta varsin yksityiskohtaiset tiedot. Veneestä tarvitaan likimain samat tiedot (merkki, malli, päämitat, runkonumero, moottorin merkki, malli, valmistenumero jne.) kuin alustodistukseen ja katsastuspöytäkirjaan on merkitty. Nämä paperit ovatkin hyvä lunttilappu ilmoituslomaketta täytettäessä.

Kun maistraatti on käsitellyt ilmoituksen, se lähettää kotiin rekisteritodistuksen, josta selviää rekisteritunnus, sekä maksulapun. Rekisteritodistus (alkuperäiskappale) on oltava veneessä mukana sillä liikuttaessa. Siitä kannattaa tietysti ottaa jäljennös, jota säilyttää kotona. Alkuperäistodistuksen paras säilytyspaikka veneessä on yhdessä alustodistuksen ja katsastuspöytäkirjan jäljennöksen kanssa, silloin ne löytyvät tarvittaessa helpoimmin kun poliisi, merivartiosto tai muu viranomainen niitä kysyy. Todettakoon, että pelkkä rekisteritodistus ei riitä, se ei osoita seuralipun käyttöoikeutta kansallislippuna.

Ensirekisteröinti-ilmoitus on tehtävä vuoden kuluessa lain voimaantulosta, siis syyskuun 2008 loppuun mennessä. Ensi purjehduskauden voi liikkua ilman rekisteritunnusta, mutta suosittelen kuitenkin rekisteröinnin hoitamista mahdollisimman pian, ettei joudu viime hetkien ruuhkaan. Rekisterikilven (esim. siirtokirjaintyyppisen) hankkimiseenkin pitää varata oma aikansa, ja se on helpompi kiinnittää ainakin paatin kylkeen ennen vesillelaskua.

Myös vanhastaan moottorivenerekisterissä olleiden veneiden kippareilta vaaditaan toimenpiteitä. Heidän tulee tehdä maistraattiin tarkistusilmoitus kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta, ts. viimeistään syyskuun loppuun 2010 mennessä. Nopeat kuitenkin palkitaan: jos ilmoituksen tekee jo tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä, ei siitä peritä maksua. Ilmoitus tehdään samalla netistä löytyvällä lomakkeella kuin ensirekisteröintikin.

Edellä selostetut säännöt pätevät myös silloin, kun hankkii uuden (siis veistämöltä tulevan) tai ulkomailta tuotavan käytetyn veneen. Tällöin ilmoitus on tehtävä ennen veneen käyttöönottoa. Jos taas ostaa kotimaasta käytetyn, jo rekisteröidyn veneen, on uuden omistajan tehtävä kuukauden kuluessa kaupasta muutosilmoitus. Menettely on pääpiirteissään sama kuin ensirekisteröinnissä, mutta rekisteritunnus ei vaihdu. Se on venekohtainen, ja pysyy samana veneen koko elinkaaren ajan aivan kuin purjenumero. Poikkeuksena on kuitenkin ns. lisämaksullinen tunnus, jonka vanha omistaja voi halutessaan siirtää uuteen veneeseensä. Lisämaksullista tunnusta ei kuitenkaan voi vielä saada, mistä tarkemmin jäljempänä.

3. Rekisteritunnus

Viranomainen antaa ensirekisteröitävälle veneelle rekisteritunnuksen, joka koostuu yhdestä kirjaimesta (A, H, K, L, M, O, R, S. T, U, V tai X eli moottorivenerekisterin vanhat läänikohtaiset tunnuskirjaimet) ja sattumanvaraisesta numerosarjasta.

Omistajan tulee itse merkitä tunnus veneen molemmille sivuille siten, että se on kulussa ollessa selvästi näkyvissä, ei siis esim. kylkeen aivan vesilinjan tuntumaan. Kirjaimen ja numeroiden tulee erottua hyvin taustastaan. Joissakin tapauksissa, esim. lakatussa puuveneessä tämä voi vaatia tunnuskilpeä tai -tarraa, jossa pohja on yksivärinen ja kirjain sekä numerot siitä selvästi erottuvaa väriä. Kun veneen kylki, ruffin sivu tms. kiinnitysalusta on yksivärinen, riittävät tähän maalatut tai tarralla tms. keinolla aikaansaadut numerot. Mallia voi vakoilla jo entuudestaan rekisterissä olleista moottoriveneistä.

Tunnuksen kirjaimen ja numeroiden pitää olla vähintään 75 mm korkeita ja niiden viivaleveyden vähintään 15 mm. Numeroiden välin tulee olla vähintään 20 mm sekä kirjain- ja numero-osan vähintään 40 ja enintään 100 mm. Jos käytetään tunnuskilpeä (esim. lakatussa veneessä, ks. edellä), sen tulee olla suorakaiteen muotoinen, vähintään 120 mm korkea ja ulottua vähintään 25 mm tunnuksen kummallekin puolelle. Tunnus tulee myös kirjoittaa vaakasuoraan, esim. mastoon allekkain kiinnitettävä tunnus ei kelpaa.

Edellä mainittu lisämaksullinen tunnus on omistajan haluama kirjain-numeroyhdistelmä, joka voidaan hakemuksesta myöntää, ellei se ole jo käytössä. Tämä tulee kuitenkin mahdolliseksi ”aikaisintaan noin kolmen vuoden päästä” (autenttinen sitaatti Helsingin maistraatista). Syynä on ennestään moottorivenerekisterissä olleiden veneiden omistajille myönnetty kolmen vuoden määräaika tarkistusilmoituksen tekemiseen. Moottorivenerekisterin tiedot kun ovat kuulemma niin epäluotettavia, että ennen ko. kolmen vuoden määräajan päättymistä voitaisiin vahingossa antaa jollekin jo entuudestaan käytössä oleva rekisteritunnus. Niinpä oman purjenumeron (muodossa L-XXXX) saaminen rekisteritunnukseksi ei toistaiseksi onnistu.

4. Muutosilmoitukset

Kuten edellä jo kävi ilmi, rekisteritunnus on venekohtainen ja pääsääntöisesti voimassa veneen koko elinkaaren yli. Monista muutoksista on kuitenkin ilmoitettava maistraattiin. Kuten edellä jo kävi ilmi, veneen kaupan yhteydessä ilmoitusvelvollinen on uusi omistaja.

Vanha omistajakin joutuu eräitä ilmoituksia tekemään. Omistajiin liittyvät muutokset (nimen, osoitteen tai kotikunnan muutos, jonkin kimppaveneen osakkaan lähtö tai uuden mukaan tulo) ovat tällaisia. Jos veneen kone vaihdetaan tai veneeseen tehdään muita teknisiin tietoihin vaikuttavia muutoksia (esim. se maalataan eriväriseksi, avovene katetaan), on tehtävä muutosilmoitus samalla monikäyttölomakkeella kuin ensirekisteröintikin. Lomakkeesta selviää helposti, mitkä tiedot ovat sellaisia että niistä on ilmoitettava: kaikki siinä kysytyt. Muutosilmoitukset tulee tehdä kuukauden kuluessa muutoksen tapahtumisesta. Ilmoituksen yhteydessä on palautettava vanha rekisteritodistus maistraattiin ja esitettävä tarpeelliset selvitykset (esim. moottorinvaihdon yhteydessä uuden moottorin kauppakirja tms. selvitys omistusoikeudesta).
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5. Maksut ym. säädökset

Ensirekisteröinti maksaa 27 €. Lisämaksullisen tunnuksen saa 92 eurolla sitten, kun se on mahdollista. Ennestään moottorivenerekisterissä olleen paatin tarkistusilmoitus on maksuton, kun se tehdään viimeistään 30.9.2008, sen jälkeen 27 €. 

Uudessa vesikulkuneuvorekisterissä on eräitä samoja säännöksiä kuin vanhassa moottorivenerekisterissä. Ensinnäkin rekisteröitävän veneen kuljettajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Tässä kuljettajalla tarkoitetaan samaa kuin merilaissa aluksen päälliköllä: hän on henkilö, joka vastaa aluksen ohjailusta, ei välttämättä se, joka on kulloinkin ruorissa ja siinä mielessä kuljettaa venettä.

Rekisteröitävän veneen minimivarustuksesta on myös säädetty. Nämä vaatimukset ovat kuitenkin niin vähäisiä, että katsastettu vene täyttää ne ilman muuta.

6. Rekisteröinti ja katsastus

Veneen rekisteröinti ei millään tavoin poista katsastusvelvollisuutta seuran rekisteriin merkittäviltä veneiltä. Oikeastaan asia on päinvastoin: rekisteröintipakon alaista venettä ei hyväksytä katsastuksessa, ellei rekisteröintiä ole hoidettu, rekisteritunnusta kiinnitetty veneeseen säädetyllä tavalla ja rekisteritodistusta ole veneessä.

Rekisteröintiä ei vielä kuitenkaan vaadita tämän kevään katsastuksissa, onhan silloin vielä lain mukainen siirtymäkausi meneillään. Keväästä 2009 lähtien rekisteröinnin hoitamattomuus on kuitenkin ehdoton katsastuksen hylkäämisperuste. Tämä voi kuulostaa simputukselta, mutta seura ei yksinkertaisesti voi ottaa rekisteriinsä ja myöntää seuralipun käyttöoikeutta veneelle, joka ei täytä lain säännöksiä.
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