Pdf-ohje - Pdf-Instruktion

Tyhjennä lomake - Töm blanketten

Hakemus miehityksen vahvistamiseksi
Ansökan om fastställande av bemanningen
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta (1687/2009)
Lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009)

Alus
Fartyg

Aluksen nimi Fartygets namn
Kotipaikka Hemort

Entinen nimi Föregående namn
Tunnuskirjaimet Signalbokstäver IMO-numero IMO-nummer

Traficom-numero Traficom-nummer

Aluksen tyyppi Fartygstyp

Pituus Längd (m)

Rekisterinumero Registernummer
Leveys Bredd (m)
Matkustajamäärä Passagerarantal

Bruttovetoisuus Bruttodräktighet (ITC 1969)

Koneteho Maskineffekt (kW)

Koneiston automaatioaste Maskineriets automationsgrad

Ajoaika pääteasemien välillä Körtid mellan ändhamnar

Liikennealue Fartområde

Toimi Befattning

Pätevyyskirja Behörighetsbrev

Henkilömäärä Antal personer

Yhteensä Sammanlagt
Miehitystodistuksen voimassaolo alkaen pvm tai haetaan määräajaksi Bemanningscertifikatet giltigt fr.o.m. eller för tiden
Laivaisäntä
Redaren

Laivanisännän nimi Redarens namn
Postiosoite Postadress
Sähköposti E-post

Puhelin Telefon

Toimitusosoite, jos eri kuin yllä oleva Leveransadress, om annan än ovan
Laskutusosoite, jos eri kuin yllä oleva Faktureringsadress, om annan än ovan
Allekirjoitus
Underskrift

Kiireellinen käsittely Snabb handläggning
Normaali käsittelyaika on 10 työpäivää. Pikakäsittelystä peritään 200 euron
lisämaksu. Maksua ei peritä, mikäli hakemus voidaan käsitellä ilman
erikoisjärjestelyitä.
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Paikka ja päiväys Ort och datum

Yhteystiedot
Kontaktuppgifter

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Liikenne- ja viestintävirasto / Kirjaamo
PL 320, 00059 TRAFICOM
kirjaamo@traficom.fi
Puh. 029 534 5000 / faksi 029 534 6597

Normal handläggningstid är 10 arbetsdagar. För snabb handläggning
tillkommer en avgift på 200 €. Avgiften uppbärs inte om ansökan kan
handläggas utan särskilda åtgärder.

Allekirjoitus ja nimenselvennys • Underkskrift och namnförtydligande

Ansökan sänds till adressen nedan:
Transport- och kommunikationsverket / Kirjaamo
PB 320, 00059 TRAFICOM
kirjaamo@traficom.fi
Tfn 029 534 5000 / fax 029 534 6597
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Seuraava sivu - Följande sida

Lomakkeen alkuun - Till början av blanketten LIITE BILAGA

Selvitys työjärjestelyistä aluksella
Utredning om arbetet ombord
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä
(508/2018)
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens
behörighet (508/2018)
HUOM! Kaikki kohdat on täytettävä
OBS!
Samtliga punkter måste ifyllas
Selvitykset
seuraavista
järjestelyistä

Vahtijärjestelyt Vakthållningsarrangemangen

Uppgifter
om följande
omständigheter
Työ- ja lepoaikojen järjestäminen Ordnandet av arbets- och vilotiderna

Satamakäyntien taajuus ja merimatkojen pituudet Hamnanlöpens frekvens och sjöresornas längd

Aluksen kiinnitys ja irrotus Förtöjningen och lösgöringen av fartyget

Lasti, lastinkäsittely, ahtaaminen sekä lastinkiinnittäminen Last, lasthantering, stuvning och säkring av lasten

Laivaväestä ja matkustajista huolehtiminen ml. laivaväen ruokahuolto
Omhändertagandet av fartygspersonalen och passagerarna inkl. fartygspersonalens mathållning

Aluksen käyttö, huolto ja kunnossapito Fartygets drift, service och underhåll

Turvatoimijärjestelyt sekä meriympäristön suojelu Sjöfartsskydd och skyddet av havsmiljön

Päällikön ja konepäällikön osallistuminen vahdinpitoon sekä aluksella annettava koulutus
Befälhavarens och maskinchefens deltagande i vakthållningen samt utbildning som ges ombord
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Hätätilanteista suoriutuminen (tulipalo, karilleajo, mies yli laidan, yhteentörmäys)
Hantering av nödsituationer (brand ombord, grundstötning, man-över-bord, kollision)

Muut mahdolliset selvitykset Övriga eventuella utredningar
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Tulosta - Skriv ut blanketten

