
EKE  NKULKULAITOS  
1981  

FINLANDS SJÖFARTSVÄSENDE  1981,  SVENSK  RESUME 
THE FINNISH BOARD OF  NAVITATION  1981, ENGLISH SUMMARY 



MERENKULKUHALLITUS  
Pääjohtaja 

 Jan-Erik Jansson  

Kansliaosasto  
Ylijohtaja  Heikki  Muttilainen 

Hallintotoimisto 
Taloustoimisto  
Tilasta-  ja  rekisteritoimisto  

Luotsi-  ja  majakkaosasto  
Merenkulkuneuvos Jaakko Manninen 

Luotsi-  ja  meripelastustoimisto 
Liikennetoimisto  
Teknillinen toimista 

Merenkulkuosasto  
Merenkulkuneuvos  Osa  Siivonen 

Merenkuluntarkastustoimisto 
Laivatoimisto  
Merenkulun ympäristönsuojelutoimisto 

Merikarttaosasto  
Merenkulkuneuvos Eero Muuri 

Karttatoimisto 
Merenmittaustoimisto 

 Soti lastoi  mista  

SISÄLTO  
Pääjohtajan sanat 	  1  
Kotimainen tannisto menestyi 	 2  
Merenkuiku 	  3  
Luotsaustoiminta 	  4  
Merenkulun turvallisuus 	  5  
Ympäristönsuajelu 	  5  
Merenmittaus 	  6  
Merikarttatoiminta 	  7  
Väylätoiminta 	  8  
Alushankinnat 	  10  
Jäänmurtajatoiminta 	  11  
Karhu-luokan jäänmurtajien uusiminen  1 2  
Kansainvälinen yhteistoiminta 	 14  
Hallinta 	  15  
Talous 	  16  
Resumé 	  18 
Summary 	  20  

KANSI 
Vuoden  1981  merkittävin väylätyö- 
kohde Rauman  9.0  metrin väylä 
avattiin  239.  juhlallisilla vesipat- 
sailla. 	 Het.ungn  Paino Oy  



PÄÄJOHTAJAN SANAT 

Tämä merenkulkulaitoksen vuosikertomuksen sup-
peampi kuvitettu laitos esittelee ensisijaisesti vuoden 

 1981  aikana suoritettuja toimia merenkulun turvalli-
suuden ylläpitämiseksi  ja  parantamiseksi. Merenkulku- 
laitos esitellään sekä melko teknillisenä keskusvirasto-
na että merellä tapahtuvan toiminnan valossa. Laitos ei 
voi, eikä tandokaan, olla  vain  yhdestä näkökulmasta 
asioita tarkasteleva etujärjestö, vaan  sen  toiminta pe-
rustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen siitä, miten 
merenkulkua voidaan kehittää  ja  järjestää vapaana, kai-
kille osapuolille turvallisena  ja  taloudellisena 
toimintana. 

Merenkulkulaitokseen  on  keskitetty useita tehtäväkoko-
naisuuksia. jotka monessa muussa maassa hoidetaan 
erillisissä virastoissa  ja  järjestöissä. Keskittäminen  on 

 rationaalista  ja  säästää henkilökuntaa. Merenkulun 
alalla  ja  etenkin turvallisuusvaatimuksissa tapahtuva 
kehitys lisää kuitenkin jatkuvasti työtehtävien määrää  ja 

 erikoistaa  niitä. Kuitenkaan merenkulkuhallituksen voi-
mavaroja ei ole voitu lisätä samassa suhteessa,  ja  näin 

 ollen  henkilökunnan työpaine  on  kasvanut siinä mää-
rin. että pitkäjänteinen työ  on  jäämässä liian vähälle 
huomiolle. Tämä  on  vaarallista, koska merenkulkuhalli-
tuksen tulisi valmistella  ja  ottaa käyttöön ajallaan myös 
Suomessa kaikki kansainvälisesti päätety't meriturvalli-
suutta edistävät säännökset.  

Merenkulkulaitoksen talouselämällemme  elintärkeä 
tehtäväalue  on  talvimerenkulun mandollistaminen 

 jäänmurtaja-avustuksella. Kuten sisäsivuilla käy ilmi, 
kolmen vanhimman Karhu-luokan jäänmurtajan talou-
dellinen käyttöikä alkaa olla lopussa,  ja  ne olisi pikimmi-
ten korvattava uusilla. Merenkulkuhallitus toivoo mää-
rärahoista päättävien myönteistä suhtautumista uu-
sien jäänmurtajien edellyttämiin suuriin investointei-
hin. Nämä investoinnit varmistaisivat talvimerenkulun 
turvaamisen nykyisellä tasolla. 

Lopuksi pyydän saada kiittää merenkulkuhallituksen 
kanssa kuluneena vuonna yhteistyössä  toimineita lu-
kuisia viranomaisia, laitoksia  ja  järjestöjä, jotka aina 
ovat suhtautuneet pyrkimyksiimme hyvin positiivisesti.  

Paajohtaja  Jan -rik Jansson  

O/5 
7K H)  
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KOTIMAINEN TONNISTO MENESTYI 

Yleinen suuntaus merikuljetuksissa jatkui vuonna 
 1981  paljolti samanlaisena kuin edellisenä vuotena 

Rahtitaso oli heikko, mikä johtui lähes kaikkien alustp
-pien  voimakkaasta tonniston ylitarjonnasta, eikä tilan-

teessa ole nähtävissä minkäänlaisia paranemisen 
merkkejä. 

Myös Suomen ulkomaankaupan kuljetuksissa jatkui 
kehitys edellisenä vuonna aloittamaansa rataa. Tuolloi-
nen kasvun hidastuminen kääntyi vuonna  1 981  lieväk

-si  laskuksi  siitä huolimatta, että transitoliikenne edel-
leen kasvoi,  sekin  tosin huomattavasti aikaisempia vuo-
sia rauhallisemmin. Kilpaillessaan supistuneista tavara- 
määristä saavutti suomalainen tonnisto erinomaiset tu-
lokset. Edellisenä vuonna menetetyt kuljetusosuudet 
onnistuttiin valtaamaan takaisin korkoineen, niin että 
suomalaisen tonnistpn osuus vienti-  ja  tuontikuljetuk-
sissa  vuonna  1981  oli  50%,  mikä  on  suurin osuus yli 
viiteen vuoteen. Tämä merkitsi samalla sitä, että huoli-
matta kokonaistavaramäärän pienenemisestä, suomal-
ainen tonnisto kuljetti ulkomaankaupassa tavaroita 
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Myös oman uI-
komaankauppamme kuljetuksissa suomalaisen tonnis

-ton  kuljetussuorite  kasvoi voimakkaasti. 

öljyntorjunta 

Öljyvahinkojen torjuntavalmius tehostui huomattavas- 
ti, kun öljyvahinkojen torjuntaan saatiin tukialus Hylje, 
joka  on  tarkoitettu torjunnan komentoalukseksi sekä 

kerätyn öljyn vastaanottoalukseksi. Kun  jo  tilatut,  avo-
meriolosuhteissa toimimaan pystyvät öljynkeruualuk

-set  saadaan tukialuksen täydennykseski,  on  käytettä-
vissä tuntuvasti tehokkaampi kalusto avoimessa  vedes-
sä kelluvan  öljyn torjuntaan. 

Väylätyöt  

Hiilen kaukotuntia koskevat ensimmäiset ratkaisut teh-
tiin  varsin  nopeasti vuoden  1981  aikana, kun voitiin 
todeta, että ainoastaan suora hiilen kaukotunti antaa 
riittävän varmuuden taloudellisista hiilitoimituksista. 
Ensimmäisenä toimenpiteenä päätettiin syventää In-
koon väylä  13  metriln  ja  seuraavaksi Tahkoluodon 

 1 5,3  metriin. Inkoon väylä  on  tarkoitus ottaa käyttöön 
 jo  syksyllä  1 982  ja  Tahkoluodon  väylä vuonna  1 985.  

Viitoitusuudistus  toteutettiin merialueilla kevään  ja  al-
kukesän aikana. Uudistus sai erittäin paljon huomiota 
osakseen eri tiedotusvälineissä, mikä olennaisesti aut-
toi toteutuksen onnistumisessa. Uusien merikarttojen 
myynti ylitti kaikki ennakko-odotukset nousten lähes 
nelinkertaiseksi normaaliin verrattuna. 

Ky/mäpihlajan  majakka  ja  luotsiasema ahtojäiden  
puristuksessa. 
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Vuonna  1 981  Suomen satamissa käyneiden alusten 
määrä  (22 783  kpl)  kasvoi edellisvuoden  0,8%,  kun 
taas suoraan ulkomailta saapuneiden alusten määrä 

 (16 266  kpl)  väheni  4,6%.  joten alusten kiertely Suo-
men satamissa lisääntyi usean vuoden vähenemis-
suuntauksen jälkeen. 

Tavaraliikenne  
Suomen  ja  ulkomaiden välisestä tavaravaihdosta kulki 

 84%  meritse vuonna  1 981,  eli suunnilleen yhtä paljon 
kuin vuonna  1 980.  Satamien ulkomaan tavaraliiken-
teen kokonaismäärä oli  48,6  milj. tonnia.  eli lähes  0.8 

 milj, tonnia  vähemmän kuin vuonna  1 980.  Tuonnin 
määrä oli  30.2  milj. tonnia ja  viennin määrä  1 8,4  milj. 
tonnia.  

Kun transitokuljetukset  (2.8  tonnia)  vähennetään sata-
mien ulkomaan liikenteen kuljetusmääristä, Suomen  ja 

 ulkomaiden väliset merikuljetukset pienenivät  1,4  milj. 
tonnia.  

Ilanduttava piirre merenkulussa vuonna  1981  oli, että 
kotimaisen tonniston osuus lisääntyi sekä vienti että 
tuontikuljetuksissa huomattavasti vuoteen  1 980  ver-
rattuna. Suomalaiset alukset kuljettivat  24  milj. tonnia 

 tavaroita eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kai-
kenkaikkiaan suomalaiset alukser kuljettivat  50%  Suo-
men  ja  ulkomaiden välisestä meriliikenteestä. Tämä 
osuus  on  kansainvälisestikin tarkasteltuna erittäin suu-
ri.  sillä  esim.  Ruotsissa sikäläisen tonniston osuus  on 

 vuosittain  vain 20-30%  koko  liikenteestä. 

Suomenlanden satamien osuus ulkomaisesta tavaralii-
kenteestä oli  59%,  Pohjanlanden satamien  24%,  Lou-
nais-Suomen satamien  15%  ja  Saimaan alueen sata-
mien  2%.  
Matkustajalilkenne  
Meritse Suomen  ja  ulkomaiden välillä matkusti  6,7 

 milj.  henkilöä. Verrattuna vuoteen  1 980,  jolloin meren-
kulkulakkojen vuoksi matkustajamäärä jäi  5,9  milj.  mat

-kustajaan,  kasvua oli  14%  ja  vuoteen  1979  verrattuna 
 10%.  Suomen  ja  Ruotsin välisten reittien osuus mat-

kustajaliikenteestä oli  93%  ja  lisäksi Ahvenanamaan  ja 
 manner-Suomen välillä kuljetettiin  240000  matkusta-

jaa. 

Suomen kauppalaivasto 
Suomen kauppalaivastoon (^  1 9  nrt)  kuului vuoden 

 1981  lopussa  483  alusta, joiden yhteinen vetoisuus 
oli  2 478 938  brt. Kauppalaivaston vetoisyus lisääntyi 
vuoden  1981  aikana 6%:lla, kun taas lukumäärä pie-
neni neljällä. Kauppalaivaston keskimääräinen ikä  brut

-torekisteritonnia  kohden oli vuoden  1 981  lopussa 
 9,54  vuotta  ja  alusten keskimääräinen vetoisuus  5 132 

 brt. Bruttorekisteritonneissa laskettuna Suomen kaup-
palaivasto oli vuoden  1 981  lopussa  24.  suurin maail-
massa, mikä  on 0,6%  maailman kokonaistonnistosta. 
Huomattava  osa  Suomen kauppalaivastosta  on  yksin-
omaan ulkomaisten satamien välisessä liikenteessä; 
esim. vuonna  1 980  tällaisia aluksia oli  64  kpl, yhteisel

-tä  vetoisuudeltaan  956094  brt.  

Suomen  ja u'komaiden  väliset  merikuljetukset  ja 
	

Mnrikuljntukset tavararvhmlttaln 
	

Suomen kauppalaivasto  ( ̂   19  nrt  
matkustajalilkenne  vuosina  1950  -  1981 	 vuonna  1981 	 vuosina  1970 —1981 
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LUOTSAUSTOIMINTA  

Suomen vaikeakulkuisilla rannikko-  ja  sisävesiväylillä 
 tarvitaan luotseja ulkomaankaupalle elintärkeän laivalii-

kenteen turvalliseksi hoitamiseksi. Luotsaustapahtu-
mia oli vuonna  1981  lähes  40000.  

Suomen kandeksasta luotsipiiristä  on  kuusi rannikolla 
 ja  kaksi sisävesillä. Rannikon 32:lla luotsiasemalla oli 

vuoden lopussa  369  luotsia  ja  yli sata kutterinhoitajaa. 
Sisävesien luotsiasemilla oli  69  luotsia. 

Luotsaustoiminnan  lisäksi luotsipiirit valvovat  ja  huolta- 
vat  merenkulun turvalaitteita. Kullakin piirillä  on  oma 
väyläaluksensa, joka toimii merenkulun turvalaitteiden 
rakentamiseen  ja  huoltoon liittyvissä tehtävissä. Väy-
länhoidon lisäksi väyläalukset avustavat jäänmurtoteh-
tävissä, Helsingin piirin  Lonna  avusti tehokkaasti alku-
ja  loppuvuoden liikennettä Saimaan syväväylillä. 

Merenkulkuhallitus  hoitaa myös aktiivisesti yhteysalus-
liikennettä Lounais-Suomen  ja  Savonlinnan saaristois

-sa.  Saaristolle tärkeän yhteysliikenteen palvelukset ovat 
saariston  kanta-asukkaille maksuttomia. 

Yhteysalusliikenteessä  toimi vuonna  1 981 00  alusta. 
Niissä kuljetettiin vuoden aikana  1 61 000  matkustajaa. 

 24000  kulkuneuvoa.  yli  12400  tonnia  tavaraa,  ja 
 1 709  eläintä. 

Luotsilaitos  on  osa  meripelastusjärjestelmäämme;  vuo-
den  1981  aikana luotsit ovat ottaneet osaa merivartios-
tojen järjestämiin meripelastusharjoituksiin sekä aktii-
visesti osallistuneet öljyntorjuntaan eräissä onnetto-
muustapauksissa.  

Luotsausten  määrät 
kpl 
	 vuosina  1970 —1981 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81  

Aluskoon  kasvaessa luotsausten määrä  on  viimeisten 
kymmenen vuoden aikana jatkuvasti vähentynyt. Luot-
sauksen merkitys  on  kuitenkin suurien alusten aiheut-
tamien kasvavien ympäristöriskien vuoksi kasvanut. 

50 000 

40000 

30 000 

20 000 

10000  

Ahvenanmaalla sijäitseva vuonna  1985  rakennettu 
Märketin majakka, kuten lähes kaikki merenku/ku-

hallituksen majakat,  on  kokonaan automatisoitu. 
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MERENKULUN 
TURVALLISUUS 
	

YMPÄRISTÖNSUOJELU  

Merenkulun turvallisuuden valvontaa suoritetaan  mää
-räaikaisina katsastuksina  ja  alusten merikelpoisuuden 

jatkuvana tarkkailuna. Näin pyritään varmistamaan ih-
mishengen  ja  ominaisuuden turvaaminen alusilla  ja  se, 

 ettei atusonnettomuuden myötä pääse syntymään ym-
päristötuhoa. 

Merenkulun turvallisuutta valvovat kuusi rannikon  me
-renkulkupiiriä  ja  yksi sisävesien merenkulkupiiri. 

Kansainvälisten yleissopimusten voimaansaattaminen 
 on  aiheuttanut tarkastusta koskevien normistojen uu-

distamistarvetta. Uusien sääntöjen  ja  katsastusohjei
-den  astuttua  voimaan voidaan katsoa, että tarkastustoi-

minta  on  saavuttanut kansainvälisten yleissopimusten 
edellyttämän tason. 

Vuonna  1981  suomalaisia aluksia kohtasi  83  menon-
nettomuutta, joista  67  sattui Suomen aluevesillä. On-
nettomuuksista  39%  oli karilleajoja  ja  pohjakosketuk

-sia,  26%  yhteentörmäyksiä.  

Merenkulkuhallituksen saamien tietojen mukaan vuon-
na  1981  sattui  61  kuolemaan johtanuttaveneonnetto-
muutta. Näissä menetettiin  72  ihmishenkeä. Onnetto-
muuksista  75%  sattui sisävesillä  ja  25%  merellä. On-
nettomuuksissa menetetyistä noin  2/3  oli  alkoholin 

 vaikutuksen alaisena.  Vain  3%:lla  uhreista oli pelastus-
liivit yllään. 

Vuoden  1 981  aikana tapahtui ainoastaan yksi merkit-
tävä ympäristöä vaarantanut kanilleajo.  Ms Algol  ajoi 
tammikuussa karille Utön luona. Pelastustyön aikana 
aluksesta poistettiin ympäristölle vaarallisia kemikaale-
ja  ja  ehjänä säilyneistä säiliöistä tyhjennettiin öljy. 

Öljyntorjuntavalmiutemme  parani huomattavasti, kun 
kesäkuussa vastaanotettiin öljyntorjunnan tuki-  ja  vas

-taanottoatus  Hylje. Merkittäviin hankintoihin kuuluu 
myös hätätyhjennysjärjestelmä,  jota  käytettiin menes-
tyksekkäästi  jo  ms  Algolin  tapauksessa. 

Yhteistyötä eri viranomaisten kanssa tiivistethin vuo-
den aikana. Ensisijaisina yhteistoimintakumppaneina 
toimivat merivartiosto  ja  merivoimat.  Merivartioston yh-
teydessä käynnistettiin Itä-merellä liikkuvien vaarallisia 
lasteja kuljettavien alusten sijainninilmoitusjärjestelmä. 
Merivoimien kanssa sovittiin uuden öljyntorjunta-alus 
Hylkeen yhteiskäytöstä. 

Painopistealueita  vuoden  1 981  ympäristönsuojelun 
säännöstön valmistelutyössä olivat kuntien öljyntorjun-
tavalmiusohjeet, satamien jätteiden vastaanottolaitteil

-le  asettamat vaatimukset sekä vaarallisten kemikaalten 
kuljetussäännökset. 

Oljyntorjunta -alus Hylje ensimmäisessä  jääolo - 
suhteissa tapahtuneessa  ö/jyntorjuntatehtävässään 

 Aura-joel/a  Turussa.  
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MERENMII IAUS  

Merenkulun väylien suunnittelua  ja  rakentamista var-
ten tarvittavat perustiedot vesialueista hankitaan  me

-renmittaustoiminnan  avulla. Merenmittaus tuottaa 
myös ne tiedot, jotka tarvitaan merikarttojen valmista-
mista ja  ajantasallapitoa  varten. 

Merenmittaust'öt  sekä rannikolla että sisävesillä koh-
distuivat kertomusvuonna väylänmittauksiin, joiden ta-
voitteena oli väylien parantaminen  ja  kulkusyv'jyden 

 suurentaminen  tai  kokonaan uusien väylien  tai  väylä- 
osuuksien valmistaminen. Järjestelmällistä alueluo-
tausta suoritettiin ainoastaan Pohjois-Itämerellä  Bog-
skärm  kaakkoispuolella  sekä Perämerellä Hailuodon 
länsipuolella.  

Jo  vuonna  1 979  aloitettuja  väri-infrakuvauskokeiluja 
jatkettiin myös kuluneena vuonna. Väri-infrakuvauksen 
avulla voidaan kartoittaa esim. vielä luotaamattomien 
vesialueiden karikoita aina neljän metrin syvy,'teen 
saakka. Merenkulkuhallitus  on  etsinyt mittaustyön no-
peuttamiseksi uutta tekniikkaa; vuoden  1981  aikana 
saatiin ensimmäiseen merenmittausalukseen tietoko-
neen ohjaama piirturi, joka  jo  mittauspaikalla tulostaa 
korkeuskäyräkartan merenpohjasta. 

Merenmittauksesta  huolehtii  9  merenmittausretkikun-
taa.  joista yksi toimii sisävesillä. Merenmittausretkikun-
nilla  on  käytössään yhteensä  7  tukialusta,  3  mittaus- 
alusta  ja  53  mittausvenettä. Merenmittausta  ja sen 

 liitännäistehtäviä  hoitaa kaikkiaan  262  henkilöä. 

/ 

Vaijeriharaus  suoritetaan kuljettamalla määrätt'n  sy-
v,.yteen  vaakasuoraan asetettua vaijeria pitkin väylä- 
aluetta. Vaijeriin kiinnitetyt merkkipoijut antavat varoi-
tuksen,  jos  merenpohja  kohoaa määrätyn syiystason 
yläpuolelle. Harauksella saadaan ehdoton varmuus sii-
tä, voiko tietyn kulkusyvy'inen alus liikkua väyläalueella. 

Vaijeriharaus  asettaa 
sääolosuhteille suuret vaatimukset. 



MERIKARTTATOIMINTA  

Merenkulkuhallituksen merikarttaosasto julkaisi vuon-
na  1981  yhteensä  117  merikarttaa,  4  viittakarttaa  ja 

 1 2  merikarttasarjaa.  Osa  kartoista  painettiin merenkul-
kuhallituksen omassa karttapainossa  ja osa  maanmit-
taushallituksen karttapainossa.  Karttojen markkinointi 
siirtyi vuoden  1 981  alusta maanmittaushallituksen 
karttapainolle. 

Merikarttojen  tuotannon painopiste oli alkuvuodesta 
uuden viitoitusjärjestelmän mukaisten merikarttasarjo-
jen valmistuksessa sekä lisäpainosten otossa rannikko-
kartoista. Lisäksi aloitettiin Saimaan kanavan kartaston 

 ja  erikoiskarttasarjan  Helsinki -Porkkala  julkaisemiseen 
tähtäävät työt. Merikarttasarjasta  C  Hanko-Hangö jul-
kaistiin uudentyyppinen suurempi mittakaavaisilla eri-
koiskartoilla lisätty painos, samoin otettiin väyläkartasta 

 Turku—Ahvenanmaa  uusi täysin korjattu painos. Lisäk-
si valmistettiin  ja  painettiin viittakartat Puulavedestä, 
Kiantajärvestä  ja  Simojärvestä. 

Merikarttoja  myytiin  tai  luovutettiin virkakäyttöön yh-
teensä  1 54 500  kappaletta. Merikarttasarjoja myytiin 

 tai  luovutettiin vastaavasti yhteensä  55 000  kpl.  Myynti 
oli viitoitusuudistuksen vuoksi lähes nelinkertainen  nor

-maalivuoden  myyntiin verrattuna. 

Muut julkaisut  
Merenkulkuhallitus  julkaisee vuosittain ammatflmeren-
kulkijoille tarkoitettua Tiedonantoja merenkulkijoille. 
joka sisältää  mm.  tietoja turvalaitteiden muutoksista, 
merenkulun esteistä  ja  luotsipalvelusta.  Julkaisu ilmes-
tyy kolme kertaa kuukaudessa. Veneilijöille tarkoitettu 
vastaava julkaisu ilmestyi vuonna  1981  neljä kertaa. 
Lisäksi virallisluontoisista päätöksistä tiedotetaan Me-
renkulkuhallituksen tiedotuslehdessä, joka ilmestyi ker -
tomusvuonna  30  kertaa. Karttapaino osallistui uuden 
viitoitusjärjestelmän tiedottamiseen valmistamalla 

 60000  kpl  asiasta sekä suomeksi että ruotsiksi kerto-
vaa vihkosta sekä  5000  kpl moniväristä  julistetta. 

Merenkulkuhallituksen karttapainossa työskenteli  fak-
torin  johdolla  1 9  henkilöä, joukossa piirtäjiä, painajia, 
kopisti, valokuvaaja  ja  sitomotyöntekijöitä. 

Merenmittauksen  tukialus.  100  tonnia  painava 
 Sesta.  siirrettiin kesällä  1981  Kuopiosta  Niinivedelle 

maakuljötuksena.  Kuljetus  0/i  yksi Suomen 
suurimmista  maantieku/jetuksiste. 



VÄYLÄTOIMINTA  

Merenkulkuhallituksen väylätoiminnan tavoitteena  on 
 luoda  ja  ylläpitää mitoitukseltaan sekä turvalaitejärjes-

telmiltään tarkoituksenmukaista vesiväyläverkkoa. Väy-
läverkon suunnittelussa  ja  ylläpidossa  otetaan huomi-
oon yleisen liikennepolitiikan. väyläturvallisuuden alue-
politiikan, talvimerenkulun, kuljetusvälineiden sekä 
ympäristönsuojelun aiheuttamat tarpeet  ja  rajoitukset. 

Vuoden  1 981  aikana toteutettiin tähän mennessä suu-
rimmat väylärakennusohjelmat. Rauman  9,0  m:n  väylä 
valmistui, Vaasan  9,0  m:n  väylä otettiin käyttöön, Pie-
tarsaaren  9,0  rn:n väylätyö  sekä Rauman  8,5  m:nväy

-län  rakentaminen käynnistyivätja Inkoon  13,0  m:n  huh - 
väylän rakentaminen aloitettiin pikavauhdilla. Lisäksi 
parannettiin useita muita väyliä sekä rakennettiin  ja 

 peruskorjattiin ulkomerimajakoita, reunamerkkejä  ja  lu-
kuisa joukko pienempiä merenkulun turvalaitteita. 

Vaylien  vilkas  rakentaminen johtuu siitä, että meriväy
-lien  parantaminen  on  kuljetustaloudelhisesti  erittäin 

kannattavaa. Etenkin sellaiset väylät, joita pitkin kuljete-
taan suuria määriä hiiltä, öljyä, viljaa, raakamineraaleja, 
lannoitteita  tai  muita  bulk-tuotteita, olisi kurreellisesti 
syvennettävä  11-1 5  m:n väyliksi.  Hyvä esimerkki väy-
lätöiden kannattavuudesta  on  Inkoon hiiliväylä. Nykyi-
sen  10,0  m:n  väylän syventäminen  1 3,0  m:n väyläksi 

 maksaa  30  milj.  markkaa, mutta väylän valmistuttua 
rakennuskustannukset saadaan takaisin  jo  runsaan 
vuoden kuljetuskustannussäästöillä, kun voidaan käyt-
tää lähes  70.000  dwt:n  laivoja. 

Turvataitteet  

Vuosi  1981  oli viitoitusuudistuksen ensimmäinen voi-
massaolovuosi merialueilla. Viitoitusuudistuksen vuok-
si meriväyhien viitat, poijut  ja  reunamerkit  oli varustetta-
va uusin väri-, valo-, heijastin-  ja  huippumerkkitunnuk

-sin.  Uudistettuja  merenkulun turvalaitteita oli yhteensä 
noin  6 000  kpl.  Samalla tehtiin väyhien reunahinjamer-
kintään huomattavia rakenteellisia parannuksia. Meri-
väyhillä asennettiin  1 600  muoviputkiviittaa  ja  otettiin 
käyttöön tehokkaat tutkaheijastimet, minkä lisäksi kaik-
ki merkit varustettnn valoheijastimihla. 

Vene-, yhteysliikenne-  ja  uittoväyliä  varten kehitettiin 
uudentyppisiä kummeleita sekä heijastavia hinjataulu

-ja, ja  veneväyhille  suunniteltiin halpa muovinen viitta  ja 
 poiju. 

Kauppamerenkulun väyhien turvalaitteiden  kehittämi-
sessä pääpaino  on  ollut tutkassa hyvin näkyvän jääpoi

-jun  valmistuksessa sekä liikkuvien jäiden rasitukset kes-
tävien majakoiden, raunamerkkien  ja  tutkamerkkien  ra-
kennuskustannusten alentamispyrkimyksissä. 

Porkka/an  1,5  metrin väylä/lä oleva 
äskettäin veneväylille kehitetty koekummeli. 
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Väyläinvestointimäärärahat  

Luotsiasemat  ja 
 -  satamat  

Turvalahteet 

Ruoppau kset 

1977 	1978 	1979 	1980 	1981 

Tärkeimmät  työkohteet  1981 

1. Raumanväylä9,Om  
2. Vaasan väylä  9,0 m 
3. Inkoon väylä  13,Om  
4. Pietarsaaren väylä  9,0 m 
5. Rahjan  väylä  8,5 m 
6. Talviväylä  Helsingistä itään  9,0 m 
7. Uudenkaupungin  Hepokarin  väylä  7,0 m 
8. Yhteysväylät  Turun saaristossa  
9. Nukkujanmatalan  majakka  

10. Bogskärin  majakan peruskorjaus  
11. Kallbådagrundin  majakan peruskorjaus  
12. Bisagrundin tutkamerkki  
13. Raippaluodon luotsiasema  
14. Latokarin  satama  ja  tukikohta  
15. Kuusisen satama  
16. Kylmäpihlajan luotsisatama  
17. Loviisan tukikohta  
18. Vuokalan luotsiasema  ja  -satama  
19. Puumalan  luotsiasema  
20. Suolanden tukikohta  

00  

9  
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ALUSHANKINNAT  

Merkittävin vuonna  1 981  hankittu alus oli kesäkuun  3. 
 päivänä vastaanotettu  50  metrin pituinen öljyntorjun-

ta-alus Hylje. Hylje oli ensimmäinen  askel  kohti Itäme-
rensopimuksen täyttämistä. Uusi alus ratkaisee meres-
tä kerätyn öljyn jatkokäsittelyongelmat, koska Hylkeen 
laitteiston avulla voidaan öljy suodattaa  jo  merellä. Hyl-
je toimii myös öljyntorjunnan komento-  ja  tukialukse-
na.  Alus  on  puolustusvoimien käytössä. 

Vuoden toinen suuri hankinta oli  1 2,5  metrin luotsikut
-ten,  joka vastaanotettiin marraskuussa. Uusi kutteri  on 

 ensimmäinen luotsikutteri, johon  on  rakennettu hy-
draulinen voimansiirto, minkä ansiosta  kutterin  ominai-
suudet jääolosuhteissa paranevat. 

Lisäksi vuoden aikana vastaanotettiin  1 3  m:n öljyntor-
juntauisko  ja  10,5  m:n merenmittausvene.  

Suurimman osan  (70-80%)  jäänmurtajien käyttökus-
tannuksista muodostavat palkka-  ja  polttoainekustan-
nukset. Polttoainekustannusten pienentämiseksi onkin 
jm Voima  jo  muutettu raskasöljykäyttöiseksi  ja sen  en-
simmäinen ajokausi Osoitti muutostyöt kannattaviksi. 
Näin säästetään suurimpien jäänmurtajien ajokauden 
käyttökustannuksissa  6-9  mmk ajotunneista riippu-
en. Muutostöiden aiheuttamat lisäkustannukset saa-
daan takaisin  1-3  vuodessa. Jm  Sisu  siirty,i  raskaa-
seen polttoöljyyn vuonna  1 982  ja  jm  Urho vuonna 

 1983.  

Entistä  ya  Sääminkia,  joka aiemmin liikennöi Saimaalla, 
pidennettiin  1  0:llä  metrillä. Nyt  ya  Rosala Il:na  tunnettu 
alus liikennöi Rosalan reitillä  ja sen  kuljetuskapasiteetti 

 On 10-12  henkilöautoa. Rosala pysty' tarvittaessa 
kuljettamaan myös suuren kuorma-auton.  

inveatointimuärirahat  

Syksyllä  1981  käyttöön otettu  luotsikutteri 
 "kipeää "jäälle, joka murtuu  kutterin  painosta.  
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Suomi on  maailmassa ainoa maa, jonka kaikki satamat 
jäätät talvisin. Maantieteellisen sijaintimme vuoksi 
tuonti-  ja  vientiteollisuus  on  lähes täysin riippuvainen 
merikuljetuksista. Talvisatamien aukipitäminen onkin 
perusteltua,  jos  aiomme säilyttää kilpailuasemamme 
maailmanmarkkinoilla. Myös teollisuuden tasaisen työl-
liswden takaamiseksi  on  jäänmurtajatoiminta  välttämä-
töntä. 

Talvikausi  1 980-81  alkoi  1 5.11 .80  jm Murtajan  aloit-
taessa ensimmäisenä avustustehtävät Perämerellä. 
Jääpeitteen laajuuden suhteen talvi oli vaikeusasteel-
taan keskinkertainen. mutta Perämeren  ja  Selkämeren 
liikennettä hankaloittivat voimakkaiden lounaistuulien 

 ja  pakkaskausien aikaansaamat  vaikeat ahtojäät. Suo-
menlahti vapautui jäistä huhtikuussa, mutta Peräme-
ren jäänmurtaja-avustus loppui vasta kesäkuun  9.  päi-
vänä jm Sammon lopetettua avustustehtävänsä. 

Merenkulkuhallituksen jäänmurtajalaivastoon kuului-
vat vuonna  1 981  jäänmurtajat  Sisu,  Urho, Apu,  Varma. 

 Tarmo, Sampo, Murtaja, Voima  ja  Karhu sekä Saksan 
liittotasavallan omistama Hanse. 

Avustustoiminta  varsinkin Selkä-  ja  Perämerellä vaatii 
tiivistä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa. Ruotsin lisäksi 

 on  vuoden  1 981  aikana yhteislyötä entisestään swen -
netty Tanskan  ja  Saksan liittotasavallan kanssa. Vuon-
na  1 980  Neuvostoliiton kanssa allekirjoitetun yhteis-
työsopimuksen ensimmäinen kokonainen toiminta- 
vuosi osoittautui myös onnistuneeksi.  

Jäätiedustelua  suorittava helikopreri auttaa jään-
murtajaa lyhentämään kallista hinausaikaa.  
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KARHU-LUOKAN JAANMURTAJIEN 
UUSIMINEN 

Kauppalaivojen  teknillinen  ja  taloudellinen käyttöikä  on 
 nykyään  alle  20  vuotta. Jäänmurtajien kohdalla vastaa-

va aika  on  vähän pitempi, korkeintaan kuitenkin  25 
 vuotta. KARHU-luokan jäänmurtajista otettiin KARHU 

käyttöön vuonna  1958,  MURTAJA  1959  ja  SAMPO 
 1 960.  Näin  ollen  kyseiset jäänmurtajat ovat lähivuosi-

na loppunajetut. Merkkejä tästä  on  jo  jonkun aikaa ollut 
havaittavissa huolto-  ja  korjauskustannusten  noustes-
sa sekä varaosien saannin vaikeutuessa. 

Suurempia vaikeuksia tuottaa kuitenkin avustettavien 
laivojen koon  ja  erikoisesti leveyden kasvu neljännes-
vuosisadan aikana. KARHU-luokan jäänmurtajien vesi-
viivaleveys  on vain 1 7,4 m,  eli  se on  yleensä pienempi 
kuin nykyisin avustettavilla laivoilla. Näiden jäänmurta-
jien potkuriteho,  7500  hkon  myös osoittautunut riittä-
mättömäksi. Usein  on  sattunut että KARHU-luokan 
jäänmurtajat ovat itse juuttuneet kiinni jäiden puristuk-
sessa voimatta näin  ollen  avustaa kauppalaivoja. Nykyi-
nen aikatauluihin sidottu ympärivuotinen merenkulku 
vaatii palvelutason säilyttämiseksi entistä nopeampaa 

 ja  tehokkaampaa jäänmurtaja-avustusta.  

Kokemus  on  osoittanut, että riittävän joustavan talvime-
renkulun ylläpitämiseksi normaalitalvina ilman liian  an-
karia  rajoituksia tarvitaan  10  merijäänmurtajaa.  Suo-
mella  on 9  omaa murtajaa, minkä lisäksi normaalisti 
voidaan kymmenentenä käyttää Saksan liittotasaval-
lan omistamaa KARHU-luokkaan kuuluvaa HANSE-
jäänmurtajaa. Ankarina talvina  se  joudutaan kuitenkin 

Suomen kauppalaivaston kehitys vuosina  1950  -  1981 
 alusten  Iukumaärän  ja  bruttovetoisuuden  mukaan 

Lukumäärä 	 Vetoisuus 

kpl 	 milj.  brt.  
2,5 

2,0 

1 ,0 
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Karhu-luokan jäänmurtajan  on  vaikea avustaa esi-
merkiksi  15000  dwt.'n kuivalastialuksia. 
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sopimuksen mukaan lahettämään avustustehtäviin Itä-
meren eteläosiin. Tämä tapahtui viimeksi  1 979  (ja  tam

-mi/helmikuussa  1 982  toimi etelässä saman sopimuk-
sen puitteissa jäänmurtaja APU). Näin  ollen  ankarina 
talvina meillä  on  käytettävissämme  vain 9  murtajaa. 

 Mikäli silloin vielä Itämeren pohjoisosa  on  jäässä 
avustusmatkat tulevat pitkiksi  ja  jäänmurtajakapasiteet

-ti  riittämättömäksi. Tällaisia talvia ei ole esiintynyt vii-
meisten kymmenen vuoden aikana, mutta esim.  1 940- 
luvun alussa oli kolme talvea peräkkäin, jolloin melkein 

 koko  Itämeri oli jäässä. Vahva jäänmurtajalaivasto  on 
 vakuutus niitä suuria taloudellisia menetyksiä vastaan, 

joita hidastuva  ja  osittain pysähtä merenkulku  ankan
-na  talvina aiheuttaisi.  On  muistettava, että  Suomi on 

 ainoa maan maailmassa, jonka  koko  rannikko joka talvi 
 on  jään saartama, mikä aiheuttaa ulkomaankaupallem

-me  erityisiä ongelmia. 

Mikäli KARHU-luokan jäänmurtajat lähivuosina romu-
tettaisiin eikä niiden tilalle hankittaisi uusia yksiköitä, 
jouduttaisiin Pohjois-Suomen satamat sulkemaan tal-
vella. Tätä ei ole tapahtunutvuoden  1 971  jälkeen.  Se  ei 
myöskään enää tulevaisuudessa ole mandollista  jo  pel-
kästään öljyn  ja  muiden irtolastien ympärivuotisen kul-
jetustarpeen, teollisuuden nykyisen  kuljetusrakenteen 

 ja  työllisden  takia. 

KARHU-luokan jäänmurtajien uusimista sekä siihen  hit- 
tWää  Pohjois-Suomen satamien aukipitämisen välttä - 

mättömyvttä  tutki  1981  kauppa-  ja  teollisuusministe-
riön toimeksiannosta Liiketaloustieteellinen Tutkimus-
laitos. Valtiovarainministeriön ehdotuksesta kauppa-  ja 

 teollisuusministeriön vuoden  1981  lopussa asettama 
työryhmä  on  myös käsitellyt samaa tehtäväkenttää pitä-
en erityisesti silmällä eri kuljetusmuotojen välistä yh-
teistyötä. Merenkulkuhallitus yhtw molempien selvitys-
ten loppupäätelmiin, joiden mukaan kansantaloudelli-
sesti edullisinta  on  korvata kolme KARHU-luokan jään-
murtajaa kolmella suuremmalla yksiköllä, joista kaksi 
ensimmäistä rakennettaisiin vuosina  1 984  ja  1 985.  

Merenkulkuhallituksen suorituttaman esisuunnittelun 
mukaan näiden "KARHU  Il"  -luokan jäänmurtajien vesi-
viivaleveys olisi  23,6  mia potkuriteho  17.700  hv.  Riip-
puen  hi  ilen  kaukotuonnin  suhteen tehtävistä ratkaisuis-
ta olisi mandollisesti  swtä  kolmanessajäänmurtajassa, 
"KARHU  Ill",  vielä lisätä leveyttä  ja  vastaavasti potkurite

-hoa.  

KARHU-luokan jäänmurtajien uusiminen merkitsee 
suurta investointia. Normaalin suunnittelu-  ja  raken-
nusprosessin  mandollistamiseksi olisi alkumääräraha 
sisällytettävä valtion  tulo- ja  menoarvioon  ensi tilassa. 

Taiteilijan näkemys 
suunnitteilla olevasta 

uudesta  jäänmurtajaluokasta. 
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KANSAI NVÄLI  N EN  
YHTEISTYO  

Toimintavuoden aikana jatkettiin Pohjoismaiden neu-
voston suosituksen pohjalta yhteistoimintaa yhtenäis-
ten pienveneitä koskevien säännösten aikaansaami-
seksi Pohjoismaihin. Pohjoismaissa liikkuvia veneilijöi

-tä  varten  on mm.  valmistettu monikielinen asite. 

Merenkulkuhallitus  on  ollut edustettuna Itämeren alu-
een merellisen ympäristön suojelua koskevan Helsin-
gin Sopimuksen edel lyttämässä kansainvälisessä yh-
teistyössä. Merenkulkuhallituksen ympäristönsuojelu- 
toimisto järjesti syyskuussa Itämeren  maiden  öljyntor-
junta-asiantuntijoiden kokouksen Helsingissä. 

Merenkulkuhallituksen  ja  Ruotsin Sjöfartsverketin aloit-
teesta käynn istetty yhteistyö jääl uokkamääräysten ajan 
tasalle saattamiseksi jatkui kuluneena vuonna kandes-
sa työryhmässä. Työhön  on  osallisunut  myös Kanadan 
merenkulkuviranomaisten edustaja. 

Itämeren rantavaltioiden luotsiviranomaisten muodos-
taman  Baltic Pilotage  Authorityn  tarkoituksena  on  saa-
da aikaan yhtenäiset säännöt  ja  toimenkuvaus  Itäme-
ren  I  uotsau kselle.  Vapaaehtoisuuteen perustuva Itäme-
ren luotsaus alkaa myös Suomen osalta vuoden  1 982 

 aikana. 

Suomen  ja  Neuvostoliiton väliseen yhteistyöhön ovat 
merenkulkuhallituksen edustajat osallistuneet taloudel- 

lisen yhteistyötoimikunnan laivanrakennusjaostossa  ja  
teknillistieteellisen  komission  kuljetusvälinetyöryhmäs

-sä  sekä "Arktisessa projektissa'. 

Merenkulkuhallitus  on  edelleen säännöllisesti osallistu-
nut valtioiden  välisen  neuvoa-antavan merenkulkujär-
jestö IMCO:n järjestämiin komitea-  ja  työryhmäko-
kouksiin.  Kuluneena vuonna näitä kokouksia oli  22, 

 valtaosa niistä Lontoossa. 

Merenkulkuhallituksen edustajat ovat osallistuneet 
YK:n Euroopan talouskomission ECE:n piirissä toimi-
van kuljetus-  ja  toimeenpanokomitean  työhön. 

Merenkulkuhallitus  on  ollut mukana  International Car-
go Handling Co-ordination  Associationin toiminnas-
sa. Pääjohtaja  Jan-Erik  Janssonin kaksivuotinen toimi-
kausi järjestön maailman presidenttinä päättyi kerto-
musvuoden kesäkuussa. 

Merikarttaosasto  on  antanut asiantuntija-apua Punai-
sen meren merikartoitustyön suunnittelussa  ja  toteu-
tuksessa. Tähän liittyvien  on  osaston edustaja tutustu-
nut mittaustöiden suoritukseen  Saudi-Arabiassa Pu-
naisen meren alueella.  

Suomi  osallistuu kansainvälisten merenkulun 
järjestöjen toimintaan  mm. ympäristövahinkojen 
torjumiseksL Qljyvahingon  sattuessa rajoitetaan 

öljylautan leviämistä puomeilla. 
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Kertomusvuoden  aikana valmistui kaksi hallinnollisesti 
merkittävää ohjetta. Merenkulkuhallituksen työjärjestys 
valmistui vuoden aikana  ja  sitä ruvetaan kauppa-  ja 

 teollisuusministeriön päätöksen mukaan soveltamaan 
vuoden  1 982  alusta lukien. Lisäksi merenkulkulaitok

-sen  virastodemokratiaohjesääntö  valmistui kertomus- 
vuoden aikana. Ohjesäännön käytännön toteutus aloi-
tetaan vuoden  1 982  aikana. 

Palkkaus  ja  työaika  
Kertomusvuoden  aikana valmisteltiin laajahko virkajär-
jestelyesitys, joka toteutuu vuoden  1'982  alusta lukien. 
Uusi virkajärjestelyesitys tuo toteutuessaan luotsiase-
mille viisi kutterinhoitajan tointa sekä ylitarkastajan me-
renkulkuhallituksen kansliaosaston samoin kuin  pari  
toimistosihteeriä  ja  eräitä muita toimia. 

Työrauha merenkulkulaitoksen aluksilla  on  muissa työ-
yksiköissä eräitä jäänmurtajien konemestareiden 
vauhdituslakkoja lukuunottamatta säilynyt vuoden 

 1981  aikana hyvänä. Vuoden päättyessä oli laitoksen 
kaikilla henkilöstöryhmillä voimassa olevat palkkasopi-
mukset. 

Vuoden  1981  lopussa merenkulkuhallituksen palve-
luksessa oli  1 950  henkeä, joista runsaat puolet oli 
vakinaisessa virkasuhteessa. Lisäksi merenkulkupiireis

-sä on  noin  410  katsastustoiminnan palkkiotoimista 
 tehtävää, joissa vuoden aikana oli noin  1 60  henkeä.  

Koulutus 
Merenkulkuhallituksen koulutuksen kokonaiskustan-
nukset kertomusvuoden aikana olivat noin  295000 

 markkaa, koulutukseen käytettiin varoja  23  %  enem-
män kuin vuonna  1 980.  Koulutuksen pääteemat olivat 
tekninen täydennyskoulutus  ja  työsuojelukoulutus. 

Merenmittaajia  koulutetaan 
tulevaa  mittauskautta  varten.  



Merenkulkuhallinnon  menojen 
jakautuminen  1981 
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1. Yhteysalusliikenne  18  Mmk  
2. Jäänmurtajat  127  Mmk  
3. Muut menot  14  Mmk  
4. Väylien hoito  ja 

 rakentaminen  97  Mmk  
5. Merenmittaus  30  Mmk  
6. Luotsipalvelu  73  Mmk  
7. öljytorjuntavalmius  12  Mmk 

 8,  Sijrtomenot  5  Mmk  

1981 	1980  1981 1980 

Tulot  Menot  

Väylamaksut  152.7 145.9  Kulutusmenot 276.2 217.2 
Luotsausmaksut  24,0 	9.3  Siirtomenot 5.0 2.6 
Lästimaksut  2.5 	2.5  Sijoitusmertot 92.6 84.5 
Merikarttojen myyntI  2,9 	0,8 	Stta  alukset  ja  kulkuval  44.4 39.0 
Hinaustulot  5,3 	3.7  VSylãt  29.7 30.5 
Alusten muut tulot  3.5 	2,9 	Kalusto  ja  laItteet  14.2 11,7 
Muut tulot  2,4 	1 .9 	Rakennukset  a  satamat 4,3 3,3 

Varsinaiset menot 
yhteensä  373,8  304.3 
Työllisyyttä 
turvaavat menot  1,70,6 

Mi*ulkulitolisen  tulot  ja  menot  1976 -81  
Mmk  
4C 

300 

200 

100  

Sijoitusmenot 
S,i,to,nenot  
Muut  ktjlutusrnenoj 

 Pal  ket 

--  Tulot  
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TALOUS 

Tärkeimmät muutokset merenkulkulaitoksen taloudes-
sa olivat kulutusmenojen odotettua nopeampi kasvu 

 (n. 27  %)  ja  vastaava tulojen ennakoitua pienempi kas-
vu  (n. 16%).  Kulutusmenojen  yleistä kustannustason 
nousua suurempi kasvu aiheutui laitoksen aluskalustol

-le  aiheutuneista  n. 11  milj. markan  suuruisista ylimää-
räisistä korjausmenoista jm  Urhon  saaman pohjakos-
ketuksen vaurioiden  ja  Kallbådagrundin  majakan kor-
jaus sekä  energian  hintojen nousu. 

Merenkulkulaitoksen kokonaismenot  v. 1981  olivat 
 375.5  milj.  markkaa, mistä palkkamenot olivat  1 55,6 

 milj.  markkaa  ja  sijoitusmenot  92.6  milj.  markkaa. 
Lisäksi käytettiin rakennussijoituksiin  1 .0  milj,  markkaa 
työll issvaroja. Laitoksen kokonaismenot lisääntyivät 
edelliseen vuoteen verrattuna  70,6  milj,  markkaa  (23%). 

1 .3.  otettiin käyttöön majakka-  ja  jäämaksu  korvaava 
uusi väylämaksu. Samassa yhteydessä tätä tullilaitok

-sen  keräämää maksua korotettiin  1 5  %:lla  ja  matkusta-
jalaivojen maksukertoja lisättiin. Luotsausmaksujen pe-
rusteita korotettiin  1 .3.  lukien  n.  60%:lla.  Maamme 
ulkomaanmerenkulun rakenteen muutokset (öljy-  ja sa

-hatavarakuljetusten  väheneminen)  ja  aluskäynnin  mää-
rän aleneminen sekä kuljetusten voimakas siirtyminen 
kotimaisel  le  tonnistol  le h  idastivat tulokertymän  kasvu- 
nopeutta. Merenkulkulaitoksen tulot. tullilaitoksen ke-
räämät väylämaksut  ja  lastimaksut  mukaan lukien, ko-
hosivat yhteensä  1 93.3  milj.  markkaan. 

Merenkulkuhallinnon valtiontaloudellinen  kustannus- 
vastaavuus. joka edellisinä vuosina oli jatkuvasti ripeäs-
ti parantunut, laski hieman vuonna  1981.  Tämä johtui 
sekä poikkeuksellisista kustannusnousuista että meri- 
kuljetuksissa tapahtuneista muutoksista. 

Taloutta koskevat numerotiedot  on  esitetty seuraavas-
sa taulukossa  ja  kuvioissa. 

Merenkulkumaksuista  
Vuoden  1981  aikana keskusteltiin tiedotusvälineiden 
palstoilla vilkkaasti maamme kansainvälisesti korkeista 
merenkulkumaksuista. Vuoden  1 980  jälkeen  on  aluk-
silta peritty kahta merkittävää merenkulkumaksua, luot-
saus-  ja  väylämaksua. 

Merenkulkulaitoksen  tulot  ja  menot vuonna  1981.  milj,  mk 

Kokonaistulot  193,3  167,OKokonaismenot  375,5 304.9 

Muutos  % edell 
Vuateen oerratt.  +22 

 Kulu  tusmano, 

Siloltusmenot 	-  

+9 	+6 	+13 +19 +27 

-38 +59 +2 	+19 #10  
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Luotsausmaksun  inflaatiosta puhdistettu kehitys 
 1 956-1982  (kuvio) osoittaa, että luotsausmaksujen 

reaalinen kasvu  on  vuoden  1 956  jälkeen ollutvähäistä. 
 1970-luvulla maksut jopa romahtivat suhteessa muu-

hun hintatasoon. Vuonna  1 980  luotsausmaksu  uudis-
tettiin  ja  siirryttiin luotsauksen kokonaismaksuun. Tuol-
loin maksuja valtiovarainministeriön ohjeen mukaan 
korotettiin, mutta samalla aluksilta jäivät pois luotseilla 
suoraan maksetut korvaukset, jotka muodostavat noin 

 35%  kokonaisluotsaustaksasta.  Järjestelmän muutos 
huomioon ottaen luotsausmaksut ovat selvästi reaali-
sesti alentuneet. 

Majakkamaksut.  jotka pysyttel ivät kandenFc'mmenen 
vuoden ajan reaalisesti samalla tasolla, muutettiin 
vuonna  1 976  väylämaksuksi.  Vuoden  1 976  jälkeen 
sitä  on  jouduttu jyrkästi korottamaan. Syvnä korotuk-
siin  on  valtion laitoksiin yleisesti kohdistettu paine, jon-
ka mukaan myös valtion laitosten tulisi toimia  kustan

-nusvastaavuusperiaatteen  mukaisesti. 

Suomen rannikot ovat saaristoisia  ja  väylät vaikeasti 
liikennöitäviä  ja  lisäksi satamatjäätyvättalvisin.  Meritur-
vallisuuden  takaamisesta aiheutuvat kustannukset  on 

 katettava jollakin tavoin.  Se  veloitetaanko  ne varusta-
moilta, jotka voivat siirtää maksun rahtikustannuksiin, 
josta ne edelleen siirtyvät kuluttajahintoihin, vai peri-
täänkö maksut kuluttajalta suoraan verojen muodossa, 

 on  poliittisten päätöksentekijöiden ratkaistava Icysy
-mys..  
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RESUME  
Det inhemska tonnaget konkurrenskraftigt  

Under år 1981  fortsatte  den  tidigare trenden inom 
sjötransporterna. Fraktnivån var låg, vilket berodde  på 

 överutbud av snart sagt alla  slag  av  tonnage.  Situati-
onen kommer knappast att förbättras inom överskådlig 
framtid. 

Också i Finlands utrikestransporter fortsatte utvecklin-
gen  på  samma sätt som tidigare. Tillväxtstagnationen 
förbyttes  under år 1 981  i  en  svag nedgång oavsett att 
transitotrafiken ökade, fastän långsammare  är under 

 tidigare  år.  Det finländska tonnaget hade stor fram-
gång i konkurrensen om det minskade fraktutbudet. 

 Under år 1981  skedde  50%  av  import-och  export-
transporterna med inhemska fartyg, det bästa resulta-
tet  under  fem  år.  Oberoende av att  den  totala varu-
mängden minskade, transporterades mer varor  än 

 någonsin tidigare  på  finska lçölar. Också utrikeshandeln 
anlitade i större utsträckning inhemska fartyg. 

Oljebekämpnlng  
Miljövårdsutrustningen fick  en  avsevärd förstärkning 
med oljebekämpningsfartyget  Hylje,  som  är  avsett som 
kommando- och depåfartyg vid bekämpningsarbetet. 
Efter komplettering med  de  redan beställda uppsam-
lingsfartygen har effektiviteten hos vår oljebekämp-
ningsfiotta märkbart förbättrats. 

Farledsarbeten  
Långvarig och ekonomisk tillgång  på  kol kan enbart 
säkerställas genom direktimport. och därför kommer 
Ingåfarleden att fördjupas  till 1 3 m  och Tahkoluotofar-
leden  till 1 5.3 m.  Avsikten  är  att Ingåfarleden skall tas i 
bruk redan hösten  1982.  Tahkoluotofarleden  kommer 
att vara färdig  år 1985. 

Under  våren och  I  början av sommaren förnyades ut- 
prickningen i havsområdena. Informationsmediernavi- 
sade ett livligt intresse för förnyelsen, vilket bidrog  till  

det goda resultatet. Försäljningen av nya sjökartor  så 
 gott som fyrdubblades jämfört med tidigare  år  främst 

 på  grund av förnyelsen. 

Passagerartrafik  
Under år 1981 tog 6,7  milj, passagerare sjövägen 
mellan  Finland  och utlandet. Okningen var  14%  jäm-
fört med  år 1 980, då  sjöfartsstrejkerna skar ner passa-
gerarantalet  till 5,9  miljoner. Jämfört med  år 1 979  var 
ökningen  10%.  

Lotsning 
Kust- och insjöfarlederna i  Finland är  svårmanövrera-
de, och lotsning  är en  förutsättning för att  den  för 
utrikeshandeln livsviktiga fartygstrafiken skall kunna lö-
pa friktionsfritt.  Under år 1981  var lotsningarna inemot 

 40000 till  antalet. 

Sjöfartens säkerhet  
Tidsbundna  besiktningar och kontinuerlig övervakning 
av att fartygen  är  sjödugliga  är bland de  viktigaste 
premisserna för sjöfartens säkerhet.  Transport  av såväl 
passagerare som  gods  skall kunna ske utan  risk,  och i 

 fall  av eventuella olyckor skall det vara möjligt att undvi-
ka miljöförstöring.  

Under år 1981  var finska fartyg inblandade i  83  sjö-
olyckor. Av dem skedde  67  i finska territorialvatten. 

 39%  av olyckorna var grundstötningar eller botten-
känningar.  26%  kollisioner. 

Sjöfartsstyrelsen sköter  den oundgäng/iga 
 förbindelse-trafiken i Åbo skärdård (bilden) och i 

Nys/ottsområ  det 
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Farledsarbeten  
Till  sjöfartsstrelsens  uppgifter hör att  se till  att farleder-
na har ändamålsenligt djup och tillräcklig bredd, att 
farledsnätet motsvarar behoven och att nödiga säker-
hetsanordningar finns  på plats.  Projektering och un-
derhåll av farleder  är  inte fristående aktiviteter utan 
sammanhänger med utvecklingen inom  den  allmänna 
trafikpolitiken, med förhandenvarande säkerhet i farle-
derna, med  den  regionalpolitik som bedrivs, med be-
hoven inom vintersjöfarten, med transportmedien och 
med miljövårdens fordringar.  

Under år 1981  genomfördes  de  hittills mest omfattan-
de farledsbyggnadsarbetena.  9 m-farleden  till  Raumo 

 blev färdig,  9 m-farleden  till Vasa togs  i bruk, arbetena 
 på 9 m-farleden  till  Jakobstad  och  8,5 m -farleden  till 
 Rahja  inleddes, och  man  började bygga  1 3 m-kolfarled-

en  till  Ingå brådskande ordning. 

Isbrytarverksamhet 
Vintersäsongen inleddes  1 5.11.1980 då  isbrytaren 
Murtaja  tog  upp verksamheten i Bottenviken. Vad is-
täckets utbredning beträffar var vintern medelsvår, 

 men  i Bottenviken och Bottenhavet komplicerades  is-
läget av packisar förorsakade av starka sydvästvindar 
och återkommande köldperioder. Finska viken blev isfri 
i april,  men  i Bottenviken fortsatte isbrytarverksamheten 

 till den  9juni,  då  isbrytaren  Sampo  avslutade säsongen. 

lsbrytarflottan  omfattade  år 1981  isbr'tarna  Sisu,  Ur-
ho, Voima, Apu,  Varma,  Tarmo, Sampo, Murtaja  och 

 Karhu,  förutom Hanse som ägs av Förbundsrepubliken 
Tyskland. 

Förnyande av isbrytarna  I  Karhu-kiassen  
Handelsfartyg kan numera anses  ha en  teknisk och 
ekonomisk livslängd om mindre  än 20 år. I  fråga om 
isbrytare  är  brukstiden något längre  men  högst  25 år. 

Av isbrytarna i  Karhu-klassen  togs  Karhu  i bruk  år 
1958,  Murtaja  år 1 959  och  Sampo  år 1 960.  Åldern 
yttrar sig bl  a  i stegrade  service-  och reparationskost-
nader och svårigheten att  få  reservdelar.  

De  största svårigheterna sammanhänger  dock  med att 
defart'g som skall assisteras underdesenaste25åren 
blivit större och framför allt bredare. lsbrytarna  I  Karhu- 
klassen har i vattenlinjen  en  bredd om  1 7,4 m,  dvs 
vanligen mindre  än  konvojfartygen. 

Sjöfartsstyrelsen anser det nödvändigt att projektering-
en  av nya isbrytare kommer i gång med det snaraste. 
Dessa skulle  ha en  bredd av  23,6 m  och  en propeller-
effekt om  1 7 700  hk.  De  två första borde byggas  år 
1 984  och  1 985. Om  isbrytarna i  Karhu-klassen  under 
de  närmaste åren skrotas ner och inga nya isbrytare 
byggs i deras ställe, måste hamnarna i norra  Finland 

 stängas  till  vintern. Numera måste stängning av hamn-
arna anses otänkbart bl  a  eftersom behovet av olje-
och andra bulktransporter  är  kontinuerligt. Industrins 
struktur och sysselsättningen förutsätter också att 
transporterna löper  på  samma sätt året om. 

Ekonomi  
De  totala utgifterna för sjäfartsväsendet uppgick  under 
år 1981 till 375,5  milj.  mk,  av vilket lönekostnaderna 
var  1 55,6  milj.  mk.  och investeringskostnaderna  92.6 

 milj.  mk.  För byggnadsinvesteringarna användes dess-
utom  1 ,0  milj.  mk  sysselsättningsfrämjande medel.  De 

 totala utgifterna för sjöfartsväsendet ökade med 
 70.6  milj.  mk  (23%)  jämfört med föregående  år.  

Farledsfariyget  Valvoja  kompletterar gasförrå det i 
 den  automatiserade t,'ren Marhällan / Ålands  lots- 

fördelning. 
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SUMMARY 
Domestic Shipping Is Competitive 
The previous trend in seaborne transports continued in 
1 981. There was a world-wide surplus of freight-carry -
ing capacity and the situation is hardly likely to improve 
within the foreseeable future. 

Finnish export and import transports displayed similar 
features. The earlier slow growth changed into a slight 
regression in 1 981. in spite of the fact that there was 
still an increase in transit trade, although rather insigni-
ficant. Finnish shipping progressed well in the competi-
tionforthe decreased amount of goodsto betransport

-ed.  During 1 981. fifty per cent of the total exports and 
imports were carried by domestic ships, which is the 
best result for the last five years. Despite the smaller 
amount of goods to be shipped, Finnish tonnage car-
ried more goods than ever. Finnish foreign trade also 
largely utilized domestic freight-carrying capacity. 

Environment Protection 
The oil pollution combatting capacity was greatly im-
proved with the launching of a specially designed craft. 
the  "Hylje",  command ship and oil spill collector. In 
addition, the Board of Navigation has placed orders for 
auxiliary vessels which will add further efficiency to the 
protection of the marine environment. 

Waterway Construction 
Direct overseas importation of coal is economically 
important, and therefore major channel improvement 
works have been started in the  Inkoo  and Tahkoluoto 
coastal areas. The  Inkoo  channel, allowing a 13 m 
draft, will be completed next autumn. The Tahkoluoto 
channel is scheduled to be finished in 1 985. 

Last spring and early summer the new international 
buoyage system was put into effect in the coastal wa-
ters. The information media took a great interest in the 
event and contributed to the success of the new  sys- 

tern.  New sea charts sold far better than expected, sales 
almost quadrupling as compared to the previous year. 

Passenger Service  
ln  1981, sea passengers between Finland and other 
countries amounted to 6,7 million. The increase as 
compared to 1 980 was 1 4 per cent - in that year, 
strikes reduced the number of passengers to 5.9 milli-
on. The increase as compared to 1979 was 10 per 
cent. 

Pilotage 
Neither coastal nor inland waterways in Finland are 
easily navigable. Pilotage is a prerequisite for safe sea 
transport. which, again, is essential to ourforeing trade. 
Nearly 40000 pilotages were carried out in 1981, 
including domestic and foreign ships. 

Safety of Navigation 
Regular inspections and safety supervision of ships 
contribute substantially to the safety of navigation. Pass-
engers and goods should be conveyed with a minimum 
of risk, and in the event of accidents the environment 
must be protected. 

During 1981, Finnish shipswere involved in 83 marine 
accidents, 67 of them in Finnish territorial waters. 
Groundings or bottom touchings accounted for 39 per 
cent of the accidents, collisions for 26 per cent. 

The safety of navigation is also influenced bythe depth, 
width and availability of suitably marked channels. 
Channel construction and maintenance work is affect- 

Nature is beautiful along the coast of Fin/and - and 
extremely vulnerable to oil spill damages. 
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ed  by developments in general fraffic policies, safety of 
channels, regional policies, requirements of winter traf-
fic, types of transport, and the need for protection of the 
environment. 

During 1981, a considerable amount of channel cons-
truction work was carried through. The 9 m channel to 

 Rauma  was finished, the 9 m channel to Vaasa was 
taken into use, work was started on the 9 m channel to 

 Pietarsaari  and the 8,5 m channel to ahja. The 1 3 m 
coal channel to  Inkoo  commanded special urgency. 
Figures given correspond to draft of the ships. 

Winter traffic 
The winter season opened in mid-November with the 
icebreaker Murtaja starting work in the Gulf of Bothnia. 
Ice coverage during the winter was average, but strong 
southwesternly winds and repeated cold spells formed 
ice ridges and walls in the Gulf and Sea of Bothnia. The 
Gulf of Finland was free from ice in April, but icebreakers 
continued work in the Gulf of Both  nia  until June 9th. 
when the icebreaker  Sampo  closed the season. 

The icebreaker fleet in 1 981 comprised the ice-
breakers  Sisu,  Urho, Voima, Apu,  Varma.  Tarmo, Sam-
po,  Murtaja.  Karhu  and in addition Hanse. owned by the 
Federal Republic of Germany. 

New Icebreakers Essential 
The technical and economical life of a merchant ship is 
estimated at less than 20 years. For icebreakers the 
time is slightly longer but hardly exceeds 25 years. Of 
the Finnish  Karhu -class icebreakers,  Karhu  itself was 
delivered in 1958. Murtaja  in  1959 and  Sampo  in 
1 960. Consequently, they will shortly have served full 
time. Increased age causes high service and repair 
costs as well as difficulties in getting spare parts. 

However, a major consideration is also the size of ships 
to be assisted. During the last 25 years. merchant ships 

have increased in size, and especially the beam has 
broadened. At water level, the  Karhu -class icebreaker's 
beam is 1 7,4 m, which usually is less than the breadth 
of the assisted ships. 

Consequently, design work on new, larger icebreakers 
will have to start as soon as possible. These should 
have a propeller power of 1 7 700 HP and a 23,6 m 
beam in accordance with current requirements. Cons-
truction of the two first larger icebreakers should take 
place in 1 984 and 1 985. If the  Karhu  class icebreakers 
would be scrapped in the next fewyears without substi-
tutions being made, the ports in Northern Finland will 
have to be closed in winter. This last happened in 
1 971. Today, however, closure of the northern har -
bours in unthinkable, among others because oil and 
other bulk transports have to continue throughout the 
year. The structure of industry as well as the need for 
continuous employment also require continuity in the 
transport pattern. 

Economy 
The total expenditure for the maritime administration in 
Finland amounted to 375,5 million FIM in 1981. Out of 
this 1 55,6 million FIM was salaries, whereas invest-
ment costs amounted to 92,6 million FIM. ln addition, 
1  .0 million FIM out of funds allocated for employment 
was used for construction works. The increase in total 
costs as compared to  1  98Owas 70,6 million FIM or 23 
per cent. 

Nowadays, winter fairways in Finland have a 
complete new system of ice-resistant marks and 

buoys, recently developed by the National Board of 
NavigatiOn. 
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