KAUPALLISTA KALASTUSTA HARJOITTAVIEN KALASTUSALUSTEN
REKISTERÖINTIJÄRJESTELMÄ
KALASTUSALUKSEN REKISTERÖIMINEN (690/2010 6,7,8,9 ja 13 §) (lomake ELY A1.1)
Alus tai vene jota käytetään kaupalliseen kalastukseen (saalis tai osa siitä myydään) on rekisteröitävä
kalastusalusrekisteriin ennen kalastuskäyttöön ottamista. Rekisteröiminen tapahtuu lähettämällä
huolellisesti täytetty rekisteröintihakemus aluksen omistajan kotipaikan mukaiseen ELY-keskukseen, joka
kirjaa hakemuksen tiedot keskusrekisteriin. ELY-keskuksen tulee saada maa- ja metsätalousministeriöltä
vahvistus rekisteritilan käytölle ennen rekisteröinti- tai rekisteröintilupapäätöksen tekemistä
Rekisteröinnin edellytyksenä on, että rekisterissä on rekisteritilaa riittävästi rekisteröitävälle alukselle.
Rekisteritila mitataan aluksen vetoisuutena (GT) ja konetehona (kW). Tästä johtuen ei ilmoitettavan aluksen
välitön rekisteröinti aina ole mahdollista mikäli hakija ei itse samalla poista vähintään vastaavaa
kapasiteettimäärää. Kalastusalusrekisterissä alukset on ryhmitelty kahteen ryhmään joille on määritelty
omat kapasiteettirajansa: 1) kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituiset kalastusalukset (rannikkoalukset)
ja 2) kokonaispituudeltaan vähintään 12 metrin pituiset kalastusalukset (avomerialukset).
REKISTERÖINTILUVAN HAKEMINEN (690/2010) 12§ (Lomake ELY A2.1 kohta 1.)
Jos halutaan etukäteen varmistua rekisteröintimahdollisuudesta, vaikka kaikkia tietoja hankittavasta
aluksesta ei vielä ole, voidaan hakea rekisteröintilupaa. Hankittavan aluksen osalta on kuitenkin sitovasti
ilmoitettava aluksen suurin koneteho (kW) sekä kokonaispituus, leveys, laitakorkeus sekä suurimmalta
kokonaispituudeltaan yli 15 m alusten osalta vetoisuus (GT). Lisäksi hakemuksen yhteydessä ilmoitetaan
haetaanko rekisteröintiluvan saamiseksi alusrekisterissä käyttämättömänä olevaa rekisteritilaa vai
sitoudutaanko luvan saamiseksi poistamaan yksilöidyt alukset vai tullaanko samassa yhteydessä
käyttämään hakijalle rekisteritilan säilyttämispäätöksellä annettua rekisteritilaa.
KALASTUSALUKSEN POISTAMINEN REKISTERISTÄ (690/2010)16 § (Lomake ELY A2.1 kohta 2)
Kalastusaluksen poistaminen rekisteristä suoritetaan aluksen omistajan toimesta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti ELY-keskukseen. Aluksen poistamisesta annetaan päätös. Mikäli aluksen poistaja haluaa
määrätyn ajan kuluessa mahdollisuuden rekisteröidä uuden aluksen kalastusalusrekisteriin, ja säilyttää
poistamaansa rekisteritilaa, on tätä haettava alusta poistettaessa. Kts. myös kohta Rekisteritilan
säilyttäminen.
REKISTERITILAN SÄILYTTÄMINEN (690/2010) 12 ja 18 § (Lomake ELY A2.1 kohta 2)
Alus ja sen kapasiteetti ovat sen omistajan hallinnassa. Jos kalastusalus poistetaan rekisteristä omistajan
pyynnöstä, omistajalla on oikeus säilyttää poistetun aluksen rekisteritila käytettäväksi toisen
kalastusaluksen rekisteröintiin tai rekisteröidyn kalastusaluksen kalastuskapasiteetin lisäämiseen samassa
alusryhmässä johon alus oli rekisteröity. Rekisteritilan säilyttämistä tulee pyytää kirjallisesti samalla kun
pyydetään aluksen poistamista rekisteristä. Aluksen rekisteristä poistamisen yhteydessä tehdään tällöin
päätös rekisteritilan säilyttämisestä. Päätös on voimassa vuoden ja sen voimassaoloa voidaan erityisestä
syystä pidentää enintään yhdellä vuodella. Rekisteritilan säilyttämislupaa ei voi siirtää tai myydä toiselle.
REKISTERIIN MERKITTYJEN TIETOJEN MUUTTUMINEN (690/2010) 22, 29 § (Lomake ELY A2.1 kohta 3)
Kalastusalusta ei saa käyttää kaupalliseen kalastukseen, jos sillä ei ole voimassa olevaa kalastuslisenssiä
johon merkityt tiedot ovat paikkansa pitäviä. Jos alusta koskevat rekisterissä olevat tiedot muuttuvat, on
siitä viipymättä tehtävä ilmoitus rekisterinpitäjälle. Mikäli aluksen kalastuskapasiteettia lisätään, on lisäys
rekisteröitävä ennen kuin kalastusaluksen käyttöä kaupalliseen kalastukseen saadaan jatkaa. Hakemus on
syytä tehdä rekisterinpitäjälle etukäteen. Koska kalastuskapasiteetin lisääminen edellyttää rekisteröintiä, on
hakijan hankittava käyttöönsä tähän tarvittava rekisteritila. Omistustietojen muuttumisesta tulee ilmoittaa
viipymättä kirjallisesti ja mukaan tulee liittää kauppakirja, saantitodistus tai muu asiakirja josta omistuksen
siirtyminen käy ilmi.
HAKEMUKSET JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN
Edellä mainitut toimenpiteet voidaan suorittaa ELY-keskuksista saatavilla tarkoitusta varten laadituilla
lomakkeilla. Aluksen omistajalla ja haltijalla on lisäksi velvollisuus antaa rekisterin ylläpidon kannalta
tarpeellisia tietoja rekisterinpitäjälle tämän pyynnöstä (690/2010) 22 §.

OIKEUSOHJEET:
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (690/2010)

