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KAUPPA-  JA  TEOLLISUUSMINISTERIÖN YLEISOHJE ALUKSEN MIEHITYKSESTX  
JA LAIVAHENKILÖKUNNAN PXTEVYYDESTh  ANNETUN ASETUKSEN SOVELTAMISESTA 
UITTOTYÖHÖN KÄYTETTXVÄN ALUKSEEN 

Annettu Helsingissä  12  päivänä huhtikuuta  1985  

Kauppa  ja  teollisuusministeriö  on  aluksen miehityksestä  ja  laiva- 
henkilökunnan pätevyydestä  16  päivänä maaliskuuta  1984  annetun 
asetuksen  (250/84) 83 §:n  nojalla antanut seuraavan yleisohjeen: 

Aluksen miehityksestä  ja laivahenkilökunnan  pätevyydestä annettua 
asetusta  (250/84)  sovelletaan ulttotyöhön käytettävään alukseen 
ainoastaan, milloin tällaista alusta käytetään yleisellä kulkuväy-
lällä suoritettaviin puutavaran  tai  muun materiaalin hinaus-  ja 
työntötehtäviin.  Kuorman kokoamisessa, siirtämisessä, suluttami

-sessa ja  purkamisessa käytettävät alukset kuorman pudotuspaikalla, 
suluissa, siirtolaitoksissa  tai tehdasvarastoissa  samoin kuin 
irtouiton avustamiseen käytettävät alukset, matkahinaukseen käytet-
täviä aluksia lukuunottamatta, jäävät siten pääsääntöisesti asetuk-
sen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Milloin syntyy erimielisyyttä siitä, sovelletaanko edellä mainittua 
asetusta yksittäiseen uittotyöhön käytettävään alukseen, ratkaisee 
asian, eri osapuolia kuultuaan, merenkulkuhallitus. 

Tämä yleisohje tulee voimaan  1  päivänä toukokuuta  1985. 

 Helsingissä  12  päivänä huhtikuuta  1985  

Ministeri 	Jermu Laine  

Vs.  esittelijä 	KariMuukkonen 
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TILLÄMPNING  AV  FÖRORDNINGEN  OM  FARTYGSBEMANNING OCH FARTYGSPERSO-
NALENS BEHÖRIGHET  (250/84)  PÅ FARTYG SOM ANVÄNDS  I FLOTTNINGSARBETEN  

Handels- och industriministeriet har  den 12  april  1985  gett allmänna 
anvisningar om tillämpningen av förordningen om fartygsbemanning 
och fartygspersonalens behörighet  (250/84) på  fartyg som används i  
f lottningsarbeten.  
Anvisningarna trädde i kraft  den 1  maj  1985. 
De  publiceras här. 
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HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS ALLMÄNNA ANVISNINGAR  OM 
 TILLÄMPNING  AV  FÖRORDNINGEN  OM  FARTYGSBEMANNING OCH FARTYGSPERSO-

NALENS BEHÖRIGHET  (250/84)  PÅ FARTYG SOM ANVÄNDS  I FLOTTNINGSARBETEN  

Givna i Helsingfors  den 12  april  1985  

Handels- och industriministeriet har med stöd av  83 §  förordningen 
om fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet  (250/84) 

 gett följande allmänna anvisningar: 

Förordningen om fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet 
 (250/84)  tillämpas  på  fartyg som används i flottningsarbeten endast 

 då  sådant fartyg används i allmän farled för bogsering eller skjut-
bogsering av trävara eller annat  material.  Fartyg som används för 
att samla, flytta, slussa och lossa lasten där  den  släpps ned i 
sjön, i slussar, flyttningsanordningar eller fabrikslager, och 
fartyg som används för att hjälpa  till  med lösflottning, med 
undantag av fartyg som används för transportbogsering, kommer 
alltså i regel att stå utanför förordningens tillämpningsområde.  

Då  meningsskiljaktigheter uppstår om tillämpningen av ovan nämnda 
förordning  på  enskilt fartyg som används i flottningsarbete  är  det 
sjöfartsstyrelsen som efter att  ha  hört parterna i frågan avgör 
ärendet. 

Dessa allmänna anvisningar träder i kraft  den 1  maj  1985. 

 Helsingfors  den 12  april  1985 

Minister 	 Jermu Laine  

Stf föredragande 	Kari  Muukkonen 
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