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MERENKULKULAITOKSEN  PÄÄTÖS 
 LINJALUOTSINKIRJASTA  

Annettu Helsingissä  20 paivänä  toukokuuta  1998 

Merenkulkulaitos  on  päättänyt  6  päivänä helmikuuta  1998  annetun luotsausasetuksen 
 (92/1998) 8 §:n  nojalla:  

l  
Linjaluotsinkirjan  saamisen edellytykset 

Linjaluotsinkirjan  saamisen edellytyksenä  on,  että hakija: 
	 S  

1) on  ennen linjaluotsin tutkintoa osallistunut hyväksytysti aluksen navigointiin aluksen 
päällikkönä  tai perämiehenä  sillä väyläosuudella, jolle hän  hakee linjaluotsinkirjaa;  

2) suorittaa hyväksytysti koeluotsauksen; sekä  
3) suorittaa hyväksytysti merenkulkupiirin järjestämän teoreettisen linjaluotsin tutkinnon.  

2  
Matkat aluksen päällikkönä  tai perämiehenä  

Hakijan  on  osallistuttava aluksen navigointiin aluksen päällikkönä  tai perämiehenä  seuraavasti:  

1)  Lastialuksen linjaluotsinkirjaa  varten hakij alta vaaditaan vähintään viisi matkaa väylän 
molempiin suuntiin viimeksi kuluneiden  12  kuukauden aikana,  jos hän  hakee linjaluotsin-
kirjaa väylän molemmille suunnille. 
Hakijalta vaaditaan kymmenen matkaa väylän yhteen suuntaan viimeksi kuluneiden  12 

 kuukauden aikana,  jos hän  hakee linjaluotsinkirjaa  vain  tälle yhdelle suunnalle. 



2)  Matkustaja-aluksen linjaluotsmkirjaa  varten vaaditaan vähintään  25  matkaa väylän 
molempiin suuntiin viimeksi kuluneiden  12  kuukauden aikana. Väylillä Turku/Naantali - 
NyharnnfMaarianhaminaja Turku/Naantali -  Utö  tai  vastaavilla Saaristomeren alueen 
väylillä vaaditaan kuitenkin vähintään  50  matkaa väylän molempiin suuntiin viimeksi 
kuluneiden  12  kuukauden aikana. 

Edellä  1  ja  2  kohdassa mainituista matkoista  1/10  voidaan korvata aluksenkäsittely -
simulaattorissa suoritetuilla harjoitteluajoilla. 
Merenkulkulaitos  voi hyväksyä pienenmiän määrän  matkoja, jos:  
a) hakija uusii vanhentunutta linjaluotsinkirjaa;  tai 
b) hakijalia  on  voimassa oleva linjaluotsinkirja jollekin muulle väylälle;  tai 
c) matkustaja-aluksen linjaluotsinkirjan hakijalla  on  voimassa oleva lastialuksen 

linjaluotsinkirja kysymyksessä olevalle väylälle.  

3 
 Koeluotsaus  

S  
Hakijan  on  suoritettava hyväksytysti merenkulkupiirin jäijestämä koeluotsaus väylän 

molempiin suuntiin,  jos hän  hakee linjaluotsinkirjaa väylän molemmille suunnille. 
Kustaanmiekan kautta liikennöivän matkustaja-aluksen linjaluotsinkirjan hakijalta vaaditaan 

koeluotsauksen lisäksi todistus aluksenkäsittelysimulaattorissa suoritetuista harjoitteluaj oista 
Kustaanmiekan kautta,  jos  aluksen nettovetoisuutta osoittava luku  on  yli  5000.  

Koeluotsauksessa  hakijan  on  osoitettava tavanomaisen  VHF-liikenteen edellyttämä kielitaito 
joko suomen  tai  ruotsin kielellä.  

4 
 Linjaluotsin  tutkinto 

Hakijan  on  suoritettava hyväksytysti merenkulkupilrin järjestämä teoreettinen tutkinto, jonka 
tarkoituksena  on  selvittää, onko hakija riittävän hyvin perehtynyt kysymyksessä olevaan 

• 

	

	väyläosuuteen  sekä vesialuetta, luotsausta  ja alusliikenteen  ohjaus-  ja tukipalvelua (VTS) 
 koskeviin säännöksiin. 

Tutkintokielenä  on  joko suomi  tai  ruotsi.  

5  
Aluskohtaisuus 

Linjaluotsinkirja  annetaan aluskohtaisena. Merenkulkupiiri voi  1  -  4  pykälissä  tarkoitetun 
osaamisen perusteella hyväksyä linjaluotsintutkinnon tulleen osittain  tai  kokonaan suoritetuksi 
myös muun aluksen osalta samalle väylälle,  jos  olennaista eroa alusten koon, teknisten 

 j  ärjestelyjen  ja turvallisuusjohtamisj ärjestelyjen  kesken ei ole. 
Mikäli hakij  alla  on  jo väylälle  jollain muulla aluksella suoritettu linjaluotsin tutkinto, hänen ei 

tarvitse suorittaa  1  §  :n 3  kohdassa tarkoitettua teoreettista tutkintoa uudelleen. 



ni  

6 
Linj aluotsinkirjan  voimassaolo 

Linjaluotsinkirja  on  voimassa viisi vuotta  ja  se  voidaan hakemuksesta uudistaa. Uutta 
teoreettista tutkintoa  tai koeluotsausta  ei tällöin vaadita,  jos  hakija  on  osallistunut aluksen 
navigointiin kysymyksessä olevalla väylällä vähintään  10  matkalla viimeksi kuluneiden  12 

 kuukauden aikana.  

7 
 ilmoitusvelvollisuus  

Jos  aluksen päällikkö käyttää linjaluotsinkirjan antamaa oikeutta kulkea väylällä ilman luotsia, 
 on  hänen ilmoitettava siitä asianomaiselle luotsiasemalle  tai liikenteenohjauskeskukselle 

 vähintään  24  tuntia ennen  ja  varmistettava ilmoitus vähintään kolme tuntia ennen aluksen 
saapumista luotsausalueelle. 	 S  
Matkaa suunniteltaessa  on linjaluotsinkirjan  haltijan yhtämittainen toiminta-aika 

meriturvallisuussyistä  rajoitettava enintään kuudeksi tunniksi.  

8 
Linjaluotsinkirj  an  peruuttaminen 

Merenkulkulaitos  voi peruuttaa linjaluotsinkiijan henkilöltä, joka  on  rikkonut toistuvasti 
merenkulkua koskevia säännöksiä  tai  muusta meriturvallisuuden kannalta painavasta syystä.  

9 
Voimaantulo  

Tämä päätös tulee voimaan  1  päivänä kesäkuuta  1998.  
Tällä päätöksellä kumotaan  23  päivänä helmikuuta  1998  annettu merenkulkulaitoksen päätös 

linj aluotsinkirj asta. 
Ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnetyt linjaluotsinkirjat ovat voimassa aikaisemmin 

voimassa olleiden määräysten mukaisesti. 

Helsingissä  20  päivänä toukokuuta  1998  

Pääjohtaja 	 Kyösti Vesterinen 

Ylijohtaja 	 Heikki Muttilainen  
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