
S 

S 

MERENKULKUHALLITUKSEN  

TIEDOTUSLEHTI 
SJÖFARTSSTYRELS  ENS  

INFORMATIONSBLAD  
10. 11. 1972 
	Helsinki —Helsingfors 	No 23/72  

MERENK ULKUHALLITUKSEN KIERTOKIRJE  

10.11. 1972 

Asia: Ohj eita luot sau stutkinnon 
 suorittamiseksi 

Luotseille,  joilla ei ole ohjauskirjaa, annetaan merenkulkuhal-

lituksen  26. 6. 1969  vahvistama luotsin harjoittelukirja, johon tällaista 

luotsikokelasta koskevien henkilötietojen ohella tehdään merkinnät hä-

nen saamistaan todistuksista sekä jatkuvasti kaikesta hänen ohjauskir_ 

 jan  saamiseksi tarpeellista pätevyyttä osoittavasta toiminnastaan eri 

tehtävissä. 

Luotsiasernan  esimiehen  on  mandollisimman usein annettava 

luotsikokelaalle tilaisuus seurata luotseja näiden toimittaes  sa  luotsa - 

uksia, asettaessa viittoja  paikoilleen  tai korjatessa  niitä  ja  niiden si-

joitusta sekä suorittaessaan muita viittamerkkitöitä  ja  matalien tutki-

muksia. Hänen  on  kaikin tavoin kehitettävä luotsikokelaan pätevyyttä 

kaikissa luotsiammatin vaatimissa tehtävissä. Näistä eri toimituksista 

 on  tehtävä merkintä harjoittelukirjaan. 

Kun luotsiaseman esimies huomaa luotsikokelaan riittävästi 

harjoitelle  en luotsaustutkintoa  varten sekä tutustuneen alaa koskevaan 

lainsäädäntöön  ja  muihin annettuihin ohjeisiin  ja  määräyksiin, tulee 

hänen siitä ilmoittaa luotsipiiripäällikölle, joka tämän jälkeen määrää 

ajan tutkinnon suorittamista varten; tutkintotilaisuudessa tulee hänellä 

olla mukanaan harjoittelukirjansa. 

Luotsaustutkintc  käsittää käytännölliset kokeet  ja  suullisen tut-

kinnon. Luotsaustutkinnon suorittaa luotsipiiripäällikkö, joka kuitenkin  
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voi antaa  sen  joko osaksi  tai  kokonaan apulaisluotsipiiripäällikön tehtä-

väksi. 

Käytärinölliset  kokeet  on toimeenpantava  kaikilla niillä väylillä, 

joilla tutkittavan  on  kyettävä suorittamaan luotsauksia. Kokeessa luotsi-

kokelaan  on  suoritettava tarkastusaluksen  tai  muun merenkulkulaitoksen 

käytettävissä olevan aluksen luotsaus, jolloin ohjaustutkintoa suorittavan 

pätevyyttä tutkii tutkinnon toimittaja apunaan luotsattavan aluksen pääl-

likkö sekä luotsipiiripäällikön harkinnan mukaan  sen luotsiaseman  esi-

mies, jonka luotsausalueeseen väylä kuuluu. Kaikista koeluotsauksi  sta 

 on  tehtävä merkintä harjoittelukirjaan ilmoituksineen kokeen hyväksymi-

sestä  tai  hylkäämisestä  ja  on  kunkin edellämainituista koetilaisuudessa 

läsnäolleista virkailijoista vahvistettava tämä merkintä nimikirjoituksel-

laan. 

Luotsaustutkintoa suoritettaessa  on  todettava, että tutkittava pe-

rusteellise sti tuntee kaikki luotsausalueelle kuuluvat kulkuväylät, sata-

mat  ja ankkuripaikat,  niiden pohjan laadun  ja  syvyyden, matalikkojen 

ulottuvaisuuden, laadun  ja  syvyyden sekä niiden merkitsemiseksi asetet 

tujen viittojen sijoitinmerkit, ohjausta varten rakennetut purjehdusmer - 

 kit,  majakat, johtoloistot, niiden valotunnukset  ja  sektorit sekä tosisuun-

nat kuijettavalla väylällä. Luotsaustutkinnossa  on  myöskin todettava, että 

tutkittava  on  tutustunut merenkulkuhallituksen  19. 10. 1971 vahvistamiin 

luotsausohjei sun  ja luotsipalvelusanastoon. 

Luotsikokelaan  on  tämän lisäksi osattava luotsausasetus, tulli-  ja 

karanteenisäännökset luotseille  kuuluvilta osilta, säännöt yhteentörmää-

misen ehkäisemiseksi merellä, minkä lisäksi häneltä vaaditaan täydelli-

nen perehtyminen luotsausla skujen kirjoittamiseen  ja luotsausmaksujen 

 perimiseen. 

Luotsikokelaalle,  joka ei ole kyennyt suorittamaan luotsaustutkin

-toa, annettakoori  tilaisuus kokeen uusimiseen, kuitenkaan ei aikaisemmin 

kuin kolmen kuukauden kuluttua edellisestä yrityksestä. Ellei luotsikoke

-las  kanden vuoden kuluessa ole kyennyt suorittamaan tarpeellista tutkin-

toa ohjauskirjan saamista varten,  on  hänet katsottava luotsin virkaan 

kykenemättömäksi. 

Kun luotsikokelas  on  suorittanut luotsaustutkinnon, tulee luotsi - 

piiripäällikön kirjoittaa siitä merenkulkuhallituksen vahvistamalle lomak- 
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keelle  todistus joka  ohjauskirjan  myöntämistä tarkoittavan esityksen 

ohella  on liitteineen  lähetettävä  merenkulkuhallitukselle.  Samalla lähe-

tetään  merenkulkuhallitukselle  siellä säilytettäväksi myös asianomaisen 

 harjoittelukirja. Luotsikokelaan harjoitusaika  on  vähintään  6  kuukautta 

 ja luotsikokelaan  tulee tänä aikana toimia  jäänmurtajassa  II perämie-

henä  noin neljän viikon ajan. Mikäli  ko.  aikana ei  tarjoudu  tilaisuutta 

 jäänmurtajaharjoitukseen,  niin voidaan  se  suorittaa  ohjauskirjan  saa-

misen jälkeenkin. Jokainen palvelukseen otettu  luotsikokelas,  jolla ei 

ole aikaisempaa  jäänmurtajakokemusta,  on  velvollinen suorittamaan 

 ko. jäänmurtajapalvelun. 

Ohjauskirjan  saaneen luotsin  on  alussa annettava luotsata  vain 

 pieniä aluksia, jotta  hän  saa tarvittavan tottumuksen.  Senjälkeen  voi-

daan hänelle antaa asteittain suurempia aluksia  luotsattavaksi.  

Jos luotsausalueelle, senjälkeen  kun luotsi  on  saanut täydelli-

sen  ohjauskirjan,  tulee uusia väyliä, suoritetaan  lisäohjauskirjaa  var-

ten ainoastaan käytännöllinen  luotsaustutkinto  näillä väylillä, minkä 

jälkeen  luotsipiiripäällikön  on  lähetettävä tästä todistus  merenkulkuhal-

litukselle esityksineen ohjauskirjan  myöntämiseksi.  

Luotsipiiripäällikkö  voi harkintansa mukaan etenkin,  jos karil-

leajo  on  sattunut, määrätä luotsin suorittamaan tarpeelliseksi katso- 

massaan laajuudessa uudistettu  luotsaustutkinto,  josta  on  tehtävä il-

moitus  merenkulkuhallitukselle.  

Pääjohtaja  Helge Jääsalo 

KD  3656/72/502 

 Ryhmä  G  
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Ärende: Instruktioner för avläggande 
av lotsexamen  

Åt  de  lotsar, vilka inte har styrningssedel, utfärdas av sjö-

fartsstyrelsen  26.6. 1969  fastställd övningsbok, vari förutom lotsaspi-

rantens personuppgifter antecknas  de  betyg han erhållit samt fortgå-

ende sådan verksamhet i olika uppdrag, som kan bestyrka hans kom-

petens för erhållande av styrningssedel. 

Förman  på  lotsstation bör  så  ofta som möjligt bereda  lots-

aspirant  tillfälle att medfölja  lots, då  han utför lotsning, utplacerar 

remmare, iståndsätter dem eller justerar deras läge samt vid ut-

förande av andra remmararbeten och undersökningar av grund och i 

övrigt  på  allt sätt befrämja lotsaspirantens färdighet i alla  till lots-

yrket hörande uppgifter. Angående alla dessa förrättningar bör  an-

teckning göras i övningsboken.  

Då  förman  på  lotsstation anser, att lotsaspirant i tillräcklig 

utsträckning praktiserat för lotsexamen samt gjort sig förtrogen med 

lagstiftningen  på  området och andra gällande instruktioner och före-

skrifter, bör han informera lotsfördelningschefen som därefter be-

stämmer tidpunkten för examens avläggande. Vid examenstillfället 

bör aspiranten uppvisa  sin  övningsbok. 
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Lotsexamen omfattar såväl praktiska prov som muntligt förhör. 

Lotsexamen verkställes av lotsfördelningschefen som  dock  kan överlåta 

uppdraget helt eller delvis  åt  biträdande lotsfördelningschefen.  

De  praktiska  proven  bör verkställas i alla  de  farleder, längs 

vilka aspiranten bör kunna utföra lotsningar. Aspiranten bör lotsa in-

spektionsfartyg eller annat  till  sjöfartsväsendets förfogande ställt far-

tyg, varvid aspirantens färdighet prövas av examinatorn biträdd av 

fartygets befälhavare samt enligt  lot  sfö  rd  elning  s  chefens gottfinnande 

förmannen  på den  lotsstation  till  vars område farleden hör. Alla prov-

lotsnirigar bär antecknas i övningsboken med uppgift om provets god-

kännande eller underkännaride, samt bekräftas med ovannämnda vid 

provtillfället närvarande funktionärers narnnteckningar.  

I  samband med avläggandet av lotsexamen bör examinatorn 

försäkra sig om att aspiranten äger grundlig kännedom om alla  till 

 lotsningsområdet  hörande farleder, hamnar och ankringspiatser, deras 

djup och bottenförhållanden, grundens utsträckning,  art  och djup samt 

 de  markeringsmärken som utvisar remmarnas  position,  ävensom för 

navigering uppförda sjömärken, fyrar, ledfyrar, deras fyrkaraktär och 

sektorer samt rättvisande kurser i  den  farled, där lotsning utföres. 

Vid examenstillfället bör  man  även försäkra sig om att examinanden 

 är  förtrogen med  de  av sjöfartsstyrelsen  19. 10. 1971  fastställda  lots

-ningsinstruktionerna  och lotsservice -ordlistan. 

Lotsaspirant bör dessutom behär ska lotsningsförordningen,  de 

 tull- och karantänsbestämmelser som berör lotsar, reglerna för und-

vikande av kollisioner  till  havs samt därtill vara fullständigt förtrogen 

med utskrivning av lotsräkningar och irikassering av lotsavgifter. 

Lotsaspirant, som underkänts i lotsexamen, bör beredas nytt 

tillfälle att avlägga  examen,  tidigast tre månader efter föregående för-

sök.  Om  lotsaspirant inte inom två  år  blivit godkänd i  examen  berätti-

gande  till  styrningssedel bör han anses vara inkapabel att handha lots-

tjänst.  

Då  lotsaspirant avlagt lotsexamen, bör lotsfördelning schefen 

skriva ut bevis däröver  på  formulär som fastställts av sjöfartsstyrel-

sen. Beviset bör jämte framställning om beviljande av styrningssedel 
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samt bilagor insändas  till  sjöfartsstyrelsen. Samtidigt översändes 

vederbörandes övningsbok  till  sjöfartsstyrelsen där  den uppbevaras. 

 Lotsaspirantens praktiktid omfattar minst  6  månader och  under  den-

na tid bör aspiranten cirka  4  veckor tjänstgöra som  II  styrman  på 

 isbrytare. Ifall tillfälle  till  isbrytarpraktik inte erbjuder sig  under 

 ifrågavarande tid, kan praktiken utföras även efter det styrnings-

sedeln erhållits. Varje lotsaspirant, som blivit anställd och saknar 

tidigare isbrytarpraktik  är  skyldig att fullgöra  den. 

Lots  som nyligen erhållit styrningssedel bör endast tillåtas 

lot'sa mindre fartyg,  tills  han fått tillräcklig erfarenhet. Därefter 

kan  åt  honom gradvis anförtros allt större fartyg.  

Om  inom lotsningsområdet öppnas nya farleder, efter det 

lotsen erhållit fullständig styrningssedel, avlägges för erhållande av 

tilläggsstyrningssedel endast ett praktiskt lotsningsprov i dessa  far-

leder varefter lotsfördelningschefen bör insända  till  sjöfartsstyrelsen 

bevis häröver jämte framställning om beviljande av styrningssedel. 

Lotsfördelningschef  kan, speciellt om grundstötning har in-

träffat, ta  under  övervägande att ålägga  lots  att förnya  examen  i 

 den  omfattning det kan anses befogat.  Om  förnyad  examen  bör an-

mälan göras  till  sjöfartsstyrelsen. 

Generaldirektör Helge jääsalo  

KD  3656/72/502 

 Grupp  G  
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