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Kuluneen vuoden aikana merenkulkulaitoksen toiminta 
merenkulkua säätelevänä  ja  järjestävänä  sekä operatiivi

-sena  virastona  on  laajentunut monella rintamalla. Meren-
kulun teknillinen kehitys vaatii meiltä vuosi vuodelta yhä 
enemmän suorituksia. Niukoista resursseistamme huoli-
matta olemme mielestäni  se  lv iytyneet  tehtävistämme 
ainakin tyydyttävästi. Tästä pyydän saada lämpimästi 
kiittää laitoksen  koko  henkilökuntaa, joka joskus taita-
vasti  ja  usein suurella kokemuksella  on  ratkaissut yllättä-
viäkin tehtäviä. Pyydän myös saada osoittaa kiitokseni 
kaikille merenkulkuhallituksen kanssa yhteistyössä toi-
miville viranomaisille, laitoksille  ja  järjestöille, jotka aina 
ovat suhtautuneet toimintaamme hyvin myönteisesti. 

Tästä julkaisusta ilmenee pääpiirteittäin, mitä merenkulku- 
laitos  on  saanut aikaan vuonna  1980.  Suuren yleisön mie-
lenkiinnon kohteena  on  ollut yleismaailmallisesti sovittu 
viitoitusuudistus, jonka onnistumiseksi olemme tehneet 
paljon työtä. Toinen tärkeä meriturva  II  isuutta  parantava 
tekijä, joka ei kouraantuntuvasti näy merellä,  on  kan-
sainvälisen meriturvallisuussopimuksen  (SOLAS  1974) 

 saattaminen voimaan. Tämä sopimus sekä siihen liittyvä 
vuoden  1978  lisäpäytäkirja  vähentävät  mm.  tankkilai-
vojen onnettumuusriskejä  samanaikaisesti kun ne myös 
edellyttävät merikelpoisuustarkastustoiminnan lisäämistä 

 ja  tehostamista. Tämä sekä öljytorjuntavalmiuden paran-
taminen merellä  on  taustana toivomuksellemme saada 
merenkulkupiireihin aputaismerenkuluntarkastajia. 

MERENKULKUHALLITUKSEN  KARTTAPAINO  

HELSINKI 1981 
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Vielä vuonna  1979  voitiin iloita merenkulun myöntei-
sestä kehityksestä yleensä  ja  Suomen merenkulun ke-
hityksestä erityisesti. Vuosi  1980  käänsi kuitenkin ke-
hityskäyrien suunnan sekä yleismaailmallisesti että 
Suomen osalta. Varsinkin suurten säiliöalusten rahti-
taso oli pohjalukemissa. 

Suomen ulkomaankaupassa kirjattiin jälleen lastimää-
räisesti ennätysvuosi. Lähinnä transitokuljetusten li-
sääntymisen ansioksi laskettava kasvu oli kuitenkin 
edelliseen vuoteen verrattuna  varsin  vaatimatonta  ja 

 näyttää siltä, että ulkomaankaupan kuljetusvolyymi 
 on  hiljalleen taantumassa. Suomalaisten alusten 

osuus oman maan kuljetuksissa väheni voimakkaasti 
 ja  lievästä kuljetusvolyymin  kasvusta huolimatta suo-

malaiset alukset kuljettivat tonneissa mitattuna vä-
hemmän tavaroita Suomen  ja  ulkomaiden välillä kuin 
edellisenä vuotena. Tähän vaikuttivat voimakkaasti 
keväällä pitkään jatkuneet merenkulkualan lakot. On-
ko lakoilla mandollisesti ollut pysyvämpiäkin vaiku-
tuksia kuljetusosuuksien jakaantumiseen, nähdään tu-
levina vuosina. Ainoa ilanduttava piirre kuljetuskuvas

-sa  oli suomalaisten alusten kuljetussuoritteen jatkuva 
voimakas kasvu oman ulkomaankauppamme kulje- 
tu  ksissa. 
Aluskannan  kehitys oli myös laskeva. Vaikka alusten 
lukumäärä kasvoikin, tonniston kokonaisvetoisuus vä-
heni edellisestä vuodenvaihteesta runsaat  70 000 

 bruttorekisteritonnia.  Pudotus ei ole merkillisen suuri, 
mutta huolestuttavaksi asian tekee  se,  että lasku pai-
nottui vuoden viimeiselle kolmannekselle. Suurimmil-
laan (lähes  2,5  milj.  brt) tonnisto oli elokuun lopussa, 
minkä jälkeen  sen  kokonaisvetoisuus  väheni neljän 
kuukauden aikana noin  130 000  brt. 

Väytäalussarja  valmistui 
Vuoden aikana vastaanotettiin Oulun luotsipiirin käyt-
töön  tullut  väyläalus Letto  ja  Helsingin luotsipiirille 
asetettu  va  Lonna.  Kun  näiden sisaralus Seili (Turun 
piiri) oli ehditty  vastaanottaa  jo  joulukuussa  1979, me

-renkulkuhallituksella  oli vuoden  lopussa  väylänhoito-
tehtävissä kolmen  tehokkaan  43-metrisen  aluksen  sar-
ja.  

Väyläalusten  lisäksi laitoksen aluskalustoa  vahvistet-
tiin hankkimalla  mm. 3  öljyntorjuntauiskoa  (13 m), 2 

 viittavenettä  (10 m)  ja  1  mittausvene  (10 m).  ljyntor-
juntavalmiuden  kehittämiseksi  tilattiin  50  metrin öl-
jyntorjunta-alus, joka  saadaan  käyttöön  jo  kesällä 

 1981.  

Itämeren  suojelusopimus  voimaan 
Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimus tuli 
voimaan  toukokuussa  1980.  Samoin  saatettiin voi-
maan merkittävät kansalliset säädökset  ja  kansainväli- 

nen IMDG-koodi, joilla säännellään vaarallisten ainei-
den kuljettamista aluksissa.  Uudet  velvoitteet lisäsivät 
laitoksen ympäristönsuojeluhenkilöiden soveltamis

-ja  neuvontatehtäviä.  

Vuoden  vakavin  äljyvahinko  koettiin toukokuussa 
 1980,  jolloin brasilialaisen  Lloyd  Bagé  -aluksen saa-

man keulapiikkivuodon seurauksena noin  100  tonnia 
 raskasta öljyä joutui mereen. Edellisvuoden suuron-

nettomuuden (mt  Antonio  Gramsci)  korvausneuvotte-
luissa päästiin väliratkaisuun sopimalla  Latvian  varus-
tamoyhtiön  kanssa Neuvostoliiton maksuosuudesta. 

 Asian  käsittely  ns.  toissijaisen korvauksen saamiseksi 
jatkuu kansainvälisen Cristal-järjestelmän mukaisesti. 

Valtakunnallisen öljyntorjuntaorganisaation kehittä-
mistä tutkinut työryhmä jätti toukokuussa kauppa-  ja 

 teollisuusministeriölle mietintönsä, jossa hahmotel-
laan menettelytavat alusten aiheuttamissa suurissa  ja 

 keskisuurissa öljyvahingoissa. Laitoksen öljyntorjun-
taan myönnetyn  7,7  milj. markan  määrärahan  turvin 

 öljyntorjuntakalustoon  saatiin huomattavia parannuk-
sia. 

Meri-  ja  veneonnettomuudet  
Vuoden aikana suomalaiset alukset olivat mukana  90 

 merionnettomuudessa, joista  67  sattui Suomen alue-
vesillä. Veneonnettomuuksissa menetettiin merenkul-
kuhallituksen saamien tietojen mukaan  91  henkilöä. 
Alkoholi  ja  pelastusliivien  käytön laiminlyönti ovat 
useimpien kuolemaan johtaneiden veneonnettomuuk-
sien yhteisenä nimittäjänä. 

Vuoden  1979  joulukuussa uponneen  ms  Malmin  ta-
pausta tutkinut toimikunta sai työnsä valmiiksi touko-
kuussa  1980.  Parannuksina  se  esitti  mm.  merenkulun-
tarkastusorganisaation  vahvistamista  ja  Iuokituslai-
tosten  aseman selvittämistä. 

Viitoitusuudistus  etenee 
Uusi kansainvälinen viitoitusjärjestelmä tuli meri-
alueilla voimaan  1.1.1981.  Sisävesiväylillä  uudistus 
toteutetaan vuonna  1982.  

Vuoden  1980  alussa merenkulkuhallitus antoi vesikul-
kuväylien merkitsemisestä päätöksen, jossa määritel-
lään uuden järjestelmän perusteet, merkkilajit  ja  nii-
den tunnistaminen. Samoin viitoitusuudistuksen to-
teuttamiseksi laaditut suunnitelmat saatiin valmiiksi 
vuoden loppuun mennessä. 

Uuden järjestelmän mukaisia merkkejä oli kesällä 
 1980  nähtävänä  16  eri väylällä. Uudistusta tehtiin tun-

netuksi järjestämällä julkiselle sanalle mittava tiedo-
tustilaisuus  ja  keskittymällä Helsingin, Turun  ja  Por-
voon venenäyttelyissä uuden järjestelmän esittelyyn.  

MEREN  KUL  K U  HAL  LIT US 
 TOUKOKUU  1981  



Suomen  ja  ulkomaiden väliset merikoljetukse 

vuosina  1950  -  1980  
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ME R EN KU  LKU  
Suomen satamissa kävi vuonna  1980  ulkomaan liiken-
teessä  22 594  alusta, joista suoraan ulkomailta saapui 

 17 048  alusta. Suomalaisia oli satamissa ulkomaan lii-
kenteessä käyneistä aluksista  46  %. 

Tavaraliikenne  
Peräti  84  %  Suomen  ja  ulkomaiden välisestä tavaran- 
vaihdosta kuljetettiin vuonna  1980  meritse. Suomen 
satamien ulkomaan tavaraliikenteen kokonaismäärä 
oli  49,4  milj. tonnia,  josta vientiä oli  17,9  milj.  t  ja 

 tuontia  31,5  milj.  t.  Lukuihin sisältyy  2,4  milj.  t  Suo-
men kautta hoidettuja kolmansien  maiden  välisiä 
transitokuljetuksia. 

Kotimaisen tonniston osuus merikuljetuksista oli 
 43  %  vuonna  1980  eli huomattavasti vähemmän kuin 

edellisvuoden  49  %. Vientikuljetuksissa  suomalaisten 
alusten osuus oli  37  %  (42  %  vuonna  1979),  tuontikul-
jetuksissa  46  %  (52  %).  Merenkulkualan lakot  ja  val-
taosaltaan ulkomaisella tonnistolla hoidettavien  tran

-sitokuljetusten  kasvu olivat näkyviä syitä suomalaisen 
tonniston aseman heikkenemiseen. 

Meriviennistä  48  %  suuntautui Pohjanmeren  ja  Eng-
lannin kanaalin satamiin, Itämeren satamiin  32  %. 
Merituonnista  60  %  tuli Itämeren satamista,  19  % 

 Pohjanlanden  ja  Englannin kanaalin satamista. Suo-
men  ja  ulkomaiden välisten merikuljetusten kuljetus-
suorite vuonna  1980  oli  207  mrd  tonnikilometriä (ki-
vennäisöljytuonti  53  %  tästä). Kotimaisen tonniston 
osuus  koko  kuljetussuoritteesta  oli  39  %  ja  kivennäis

-öljyn tuonnin kuljetussuoritteesta  47  %.  

Henkilöliikenne 
Suomen  ja  ulkomaiden välillä matkusti vuonna  1980 

 meritse  5,9  milj.  henkilöä (saapuneet  ja  lähteneet mat-
kustajat yhteensä). Merenkulkualan lakot olivat suu-
relta osin syynä matkustajamäärän  4 %:n  vähenemi-
seen edellisvuodesta. Suomen  ja  Ruotsin välisten reit-
tien osuus matkustajaliikenteestä oli  93  %.  

Suomen kauppalaivasto 
Suomen kauppalaivastoon  (^  19 nit)  kuului vuoden 

 1980  lopussa  487  alusta, joiden yhteinen vetoisuus oli 
 2 346 272 bit.  Kauppalaivaston vetoisuus väheni vuo-

den  1980  aikana  73 430 bit  eli  3  %.  Alusten lukumäärä 
 sen  sijaan lisääntyi  21  :llä.  Kauppalaivaston keskimää-

räinen ikä bruttorekisteritonnia kohden oli vuoden 
 1980  lopussa  9,5  vuotta  ja  keskimääräinen vetoisuus 

 4818 bit (9,0  vuotta  ja  5 192 bit  vuonna  1979).  Brutto
-rekisteritonneissa  laskettuna Suomen kauppalaivasto 

oli vuoden  1980  lopussa  24.  suurin maailmassa  ja 
 muodosti  0,6  %  maailman kokonaistonnistosta. 

Vuoden  1980  lopussa kauppalaivaston aluksista  160 
(1 015 951  brt) kuului jäämaksuluokkaan  I  ja  59 
(1 276 940 bit)  jäämaksuluokkaan  Il.  Näin Suomen 
jäävahvisteinen kauppalaivasto käsitti  219  alusta, joi-
den yhteinen vetoisuus oli  2 292 891 bit  eli  98  % 

 kauppalaivaston kokonaisvetoisuudesta. Jäämaksu-
luokassa  Ill tai  kokonaan ilman jäämaksuluokkaa oli 

 268  alusta  (53 280 bit).  Näitä käytetään pääasiassa ko-
timaan liikenteessä.  
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Jäänmurtajatoiminnan  suurin merkitys  on  talvisata
-mien  pitäminen läpi vuoden avoinna. Ympärivuotisen 

aukipitämisen seurausvaikutuksista tärkeimpiä ovat 
teollisuuden tuotannon kausivaihtelujen poistuminen 

 ja  merikuljetusten säännöllisyys,  mikä osaltaan lisää 
vientimme luotettavuutta  ja  kilpailukykyä ulkomailla. 

Itämeren alueen talviliikenneyhteistyötä säätelee yh-
teispohjoismainen sopimus vuodelta  1961.  Tämän so-
pimuksen mukaista yhteistyötä Itämeren jäänmurtaja- 
maitten kanssa  on  harjoitettu  vain  erittäin kovina tal-
vina. Poikkeuksena  on  Ruotsi, jonka kanssa yhteistyö 

 on  jo  pitkään toiminut kiitettävällä tavalla. Vuodesta 
 1979  lähtien  Suomi on  osallistunut säännölliseen, 

konkreettiseen yhteistyöhön Ruotsin, Tanskan  ja  Sak-
san liittotasavallan jäänmurtajaviranomaisten kanssa. 
Vuoden  1980  helmikuussa allekirjoitettiin Neuvostolii-
ton kanssa jäähavaintoja  ja  talviliikennettä  käsittelevä 
yhteistyösopimus. Sopimuksen mukainen toiminta 
aloitettiin kevättalvella  1980.  Merenkulkulakot  katkai-
sivat yhteistyön osittain, mutta  jo  tältä lyhyeltä ajalta 
saadut kokemukset osoittivat, että yhteistyöhön suh-
taudutaan molemmin puolin vakavasti. 

Merenkulkulakot  pysäyttivät jäänmurtajatoiminnan 
 25.3-20.5.  väliseksi ajaksi. Lakon alkaessa olivat toi-

minnassa merenkulkuhallituksen kaikki yhdeksän 
jäänmurtajaa sekä Saksan liittotasavallan omistama 
jm Hanse. Vaikka suoranainen avustustoiminta  olikin 

 lakon aikana pysähdyksissä, merenkulkuhallitus il-
moitti Merentutkimuslaitoksen avustamana päivittäin 
jäätilanteesta  ja sen  kehittymisestä.  

Talven  aikana asetettiin liikennerajoituksia eri alueille 
kulloisenkiri jäätilanteen mukaan. Merenkulkulakkojen 

 ja  jäänmurtajatoiminnan keskeytymisen  vuoksi liiken-
nerajoitukset poistettiin, koska rajoituksilla nimen-
omaan määritellään ne alukset, joille jäänmurtaja- 
avustusta annetaan. 

Jäätalvi  1979/80  oli vaikeusasteeltaan normaali.  Jää
-peitteen  laajuus oli suurimmillaan  260 000  km 2 . 

Suomen valtion jäänmurtajat  

Jäänmurtaja Rakennus-  
vuosi  hv  

Koneteho  
kW  

Pituus Leveys Syväys 

VOIMA  1954 13900 10200 83,50 19,40 7.00  

KARHU  1958 7500 5500 74,15 17,40 6,80  
MURTAJA  1959 7500 5500 74,15 17,40 6,80  

SAMPO  1960 7500 5500 74,68 17.40 6,80  
TARMO  1963 12000 8800 84,50  21,20 7,30  
VARMA  1968 12000 8800 86,53 21,26 7,30  
APU  1970 12000 8800 86,53 21,26 7,30  
URHO  1975 22000 16200 104,70 23,85 8,30  
SISU  1976 22000 16200 104,70 23,85 8,30  

x) 
 UUSU  1979 
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LUOTSIPIIR lEN  
TOIMINTA 
Suomen kandeksasta  luotsipiiristä  kuusi  on  rannikolla 

 ja  kaksi sisävesillä. Rannikon  33  luotsiasemlla  oli 
vuoden lopussa  371  luotsivanhinta  ja  luotsia  sekä yli 

 100  luotsikutterinhoitajaa.  Sisävesien  37  luotsiasmal
-la  luotseja  oli  62.  

Luotsaustoiminnan  ohella  luotsipiirit  huolehtivat me-
renkulun  turvalaitteista. Huoltotoimintaa  varten kulla-
kin  piirillä  on  oma  vayläaluksensa. Luotsikuttereita  ja 

 nopeita  yhdysveneitä  oli käytössä noin  75,  hydrokop-
tereita  ja  lumikiitäjiä  50  sekä muuta  venekalustoa  noin 

 200.  

Vuoden  1980  luotsausten  kokonaismäärä  42 956  oli 
hieman yli  3 %  edellisvuotista  enemmän.  Luotsauk

-sista  91 %  tapahtui merialueilla  ja  9 %  Saimaalla.  Si
-sävesiluotsien  päätehtävänä onkin Saimaan  syväväy-

läasemia  lukuunottamatta väylien  viitoituksen  hoita-
minen.  Luotsattu  matka kasvoi noin  5 %  edellisvuo-
desta  926 913  meripeninkulmaan. Erityisesti Saimaan 
syväväylän  luotsaustoiminta  vilkastui huomattavasti. 

 Luotsausmaksuina  kertyi valtiolle  9,3  milj,  markkaa.  

Merenkulkuhallitus  hoitaa  yhteysalusliikennettä  Lou-
nais-Suomen sekä Savonlinnan saaristossa. Saariston 

 vakinaisille  asukkaille kuljetukset ovat ilmaisia.  

Yhteysalusliikenteessä  toimi vuonna  1980  yht.  15 
 alusta. Näissä kuljetettiin vuoden aikana  141 700  mat-

kustajaa,  21 000  kulkuneuvoa,  3 300  eläintä  ja  yli  5 000 
 tonnia  tavaraa. Tuloja liikenteestä kertyi  385 000  mk.  

Saimaan syväväylien  vesikuljetukset ovat  olleet  kasvussa  koko  70— 
luvun loppupuoliskon.  Merenkulkuhallitus  on  viime vuosina lähet-
tänyt  yhden aluksistaan pidentämään  kevät-  ja  syyspurjehduskautta 

 Saimaalla. 

Luotsausten lu  kumäärä  

Saimaan  syväväytät 
kpl 	%—osuus  

Koko  maa 
 kpl  

v. 	1975 1 326 3,8 35312 
76 1 431 4,0 35526 
77 1 933 5,3 36 368 
78 2 235 6,0 37 125 
79 2 654 6.4 41 630 
80  3 730  8,7  42 956 

Saimaan  syväväylien Iuotsaukset  
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28—metrinen  Ursus  hankittiin vuonna  1979  Lounais—Suomen saaristoon raskasku/jetusa/ukseksi. 
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MERENKULUN 	YMPÄRISTÖNSUOJELU 
TURVALLISUUS 
Merenkulun  valvomiseksi  Suomi on  jaettu kuuteen 

 merenkulkupiiriin,  joista viisi  on  rannikolla. 

Jokaisessa  merenkulkupiirissä  on  tällä hetkellä meren
-kuluntarkastaja.  Merenkulun turvallisuuden  valvomi

-seksi  on  lisäksi perustettu  ns. satamakatsontamiesjär-
jestelmä,  joka  on  kuitenkin osoittautunut täysin  riittä-
mättämäksi.  Merenkulun  tarkastusorganisaatiota  on-
kin pyritty vahvistamaan esittämällä, että kuhunkin 
piiriin perustettaisiin  apulaismerenkuluntarkastajan 

 virka.  Keskushallinnon  tarkastustoimintaa  tulisi sa-
moin saada vahvistetuksi kansainvälisten  sopimusvel-
voitteiden  edellyttämälle tasolle. 

Vuonna  1980  suomalaisia aluksia kohtasi  90  menon
-nettomuutta,  joista  67  sattui Suomen aluevesillä. On-

nettomuuksista  43  %  oli  karilleajoja  ja pohjakosketuk-
sia,  22  %  yhteentörmäyksiä.  Ms  Malmin  vuoden  1979 

 joulukuussa sattunutta onnettomuutta  (14  menehty-
nyttä)  tutkimaan asetettu toimikunta sai työnsä val-
miiksi toukokuussa  1980.  Asiassa  on  suoritettu ylei-
sen syyttäjän vaatimat  poliisitutkimukset,  joiden tu-
loksia käsitellään Helsingin raastuvanoikeudessa. 

Merenkulkuhallituksen saamien tietojen mukaan 
vuonna  1980  sattui  82  kuolemaan johtanutta  veneon-
nettomuutta.  Näissä menetettiin  91  henkilöä  (92  hen-
kilöä vuonna  1979).  Onnettomuuksista  74  %  sattui si-
sävesillä  ja  26  %  merellä. Onnettomuuksissa  meneh-
tyneistä  noin  2/3  oli  alkoholin  vaikutuksen alaisena. 

 Vain  yhdellä  uhrilla  oli  pelastusliivit  yllään. 

Helsingin sopimus Itämeren merellisen ympäristön 
suojelusta  (1974)  tuli voimaan toukokuussa  1980.  Sa-
moin saatettiin voimaan asetus  ja  merenkulkuhallituk-
sen päätös vaarallisten  aineiçlen kuljetuksesta  aluk-
sessa sekä näiden myötä kansainvälinen  IMDG -koodi. 
Uusien sopimus-  ja säädösvelvotteiden  täyttäminen 

 on  tuonut laitoksen  ympänistönsuojeluhenkilöille  run-
saasti uusia  soveltamis-  ja neuvontatehtäviä.  

Vuoden aikana merenkulkuhallituksen tietoon tuli  15 
 alusten aiheuttamaa  öljyvahinkotapausta.  Vakavin  on-

nettomuus oli brasilialaisen  Lloyd  Bagé  -aluksen Hel-
singin edustalla toukokuun alussa saama  keulapiikki

-vuoto, jonka seurauksena noin  100  tonnia  raskasta öl-
jyä pääsi  vuotamaan  mereen. Toinen vakavampi on-
nettomuus oli  ms  Schippersgrachtin syyskuinn karil-
Ieajo  Turun saaristossa.  Mt Antonio  Gramscin kevääl-
lä  1979  aiheuttaman  öljyvahingon korvausneuvotte

-luissa saavutettiin heinäkuussa  1980  välitulos,  kun 
 Latvian  varustamoyhtiö  maksoi Suomelle  korvaukse-

na  aiemmin  neuvotellun  sopimuksen mukaan Neu-
vostoliiton  lain  mukaisen  enimmäismäärän  noin  3,16 

 milj.  markkaa.  

Tulo- ja  menoarviossa laitoksen  öljyntorjuntaan 
 myönnettiin  7,7  milj. markan  määräraha, jonka  turvin 

öljyntorjuntakalustoon  saatiin huomattavia parannuk-
sia.  

Cljyvahinkojen  torjunnan valtakunnallisen organisaa-
tion kehittämistä tutkinut työryhmä jätti toukokuussa 
mietintönsä kauppa-  ja  teollisuusministeriölle. Vastaa-
van selvityksen tekemiseksi  sisävesistöalueelta ao. 

 ministeriö asetti marraskuussa  ns.  Saimaan  öljyntor-
juntatyöryhmän.  

Kuvassa  13,5  metrin öl/yntorjunta vene. Siihen liitetty keruulaite keräsi järjestetyssä kokeessa  18  tonnia  raskasta polttoöljyä  ja  raakaöljyä  tunnin  aikana.  



Merenkulun  turvalaitteet  

Viitat 
Viittapoijut 
Poijuviitat 
Poijut  

Majakat 
Sektoriloistot 
Linjaloistot 
Reunamerkit 
Tutkamerkit 
Pu rje  hd  usmerk  it  

Tutkamajakat 
Deccaasemat 
Radiomajakat 

Nautofonit 
Navigointikaapeti 
Tietokonetutka  

11 037 
150 
20 

481 
 Yht.  11 688 

45 
551 

1 433 
81 

132 
5 639 

 Yht.  7 881 

50 
5 

15  
Yht. 	70 

8 
1 
1  

Yht. 	10  

Kelluvat turvalaitteet 

Kiinteät turvalaitteet 

Elektroniset turvata itteet 

Muut turvalaitteet 

Turvalaitteita kajkkiaan  19 649  

VAY  LATOI  MI  NTA  
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Merenkulkuhallituksen vaylätoiminnan tavoitteena  on 
 luoda  ja  ylläpitää mitoitukseltaan sekä turvaiaitejär-

jestelmiltään tarkoituksenmukainen vesiväyläverkko 
rannikolla  ja  sisävesillä. Väyläverkon suunnittelussa  ja 

 ylläpidossa  otetaan huomioon yleisen liikennepolitii-
kan, väyläturvallisuuden, aluepolitiikan, talvimerenku-
lun, kuljetusvälineiden sekä ympäristönsuojelun mu-
kaiset tarpeet  ja  rajoitukset. 

Väyläturvallisuus  
Väylien turvallisuutta kehitettäessä  on  tavoitteena 
vaaratilanteiden vähimmäistäminen. Tämän turvaa-
miseksi väylät rakennetaan helppokulkuisiksi, poiste-
taan  tai  merkitään väylien  ja  ulkosaariston liikenteelle 
vaaralliset matalat sekä kehitetään väylien merkintää  
ja  turvalaitejärjestelmiä  ottamalla huomioon kulkuvä-
lineiden  ja  tekniikan kehitys. Erityistä huomiota kiinni-
tetään elektroniikka-alalla tapahtuvan kehityksen luo- 
mun  mandollisuuksiin kehittää alusten ohjailua, 

Merenkulun  turvalaitteet  
Merenkulun turvalaitteet jaetaan rakenteellisesti  kiln

-teisiin, kelluviln, elektronisiin  sekä muihin paikallisesti 
käytettäviin turvalaitteislin. Turvalaitteiden  jako  käy-
tön perusteella ei ole näin selvä. 

Kiinteistä turvalaitteista linjatauluja  ja  sektoriloistoja 
 käytetään saaristossa osoittamaan väylän käyttäjille  

sen  keskilinja. Reunarnerkeillä  osoitetaan väylän reu-
noilla olevia vaarallisia karikoita. Tutkamerkit sijoite-
taan siten, että väylän käyttäjä voi tehdä niistä havain-
toja ilman ns. tutkakatvetta. Majakat  on  tarkoitettu 
paikanmääritykseen purjehdittaessa ulkomerellä, jos-
kin tärkeimpien sisääntuloväylien alku pyritään myös 
osoittamaan majakalla. 

Kelluvilla turvalaitteilla viitoilla  ja  poijuilla  merkitään 
lähes yksinomaan väylien reunoja  ja  niillä esiintyviä 
karikoita. Kuitenkin rannikon edustalla poijuilla voi-
daan osoittaa yksittäisiä matalikoita. Heikkoutena  on 
se,  että avomereltä poijut  on  poistettava  talven  ajaksi. 

Elektronisista turvalaitteista radiomajakat  ja  decca-
ketjut  on  tarkoitettu yksinomaan paikanmäärityskäyt-
töän ulkomerellä. Tutkamajakoita  on  sekä saaristossa 
että ulkomeren reunassa. Niiden avulla helpotetaan 
kohteiden tunnistamista tutkan kuvaputkella. 

Nautofonisista  eli äänimajakoista ollaan luopumassa 
varsinaisen merenkulun turvalaitteina. Niillä  on  kui-
tenkin vielä merkitystä pienveneilyssä. Kokemusten 
hankkimiseksi  on  rakennettu navigointikaapeli  ja  tie

-tokonetutka.  

Vaasan  10 km  pitkälle  9  metrin väylälle tulee kaikkiaan  18  puhua. 
Kuvassa väy/äa/us Letolta lasketaan  18  tonnin painoista lateraalista 
po/yton -muoviooijua Nageip rick/n edustalle. 
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MERENMITTAUS 
Merenmittaustoiminnalla  hankitaan ne vesialueitam

-me  koskevat tiedot, jotka tarvitaan merikarttojen val-
mistamista  ja  ajantasallapitoa  sekä väylien suunnitte-
lua  ja  rakentamista varten. 

Merenmittaustyöt  sekä rannikolla että sisävesillä koh-
distuvat nykyisin pääosin väylänmittauksiin, joiden ta-
voitteena  on  väylien merenkulullinen parantaminen, 
kulkusyvyyden suurentaminen  tai  uuden väylän val-
mistaminen. Järjestelmällistä avomerialueiden luo-
tausta suoritetaan  vain  yhden aluksen  turvin.  

Merenmittauksesta  huolehtii  9  merenmittausretkikun-
taa,  joilla  on  käytössään yhteensä  7  tukialusta,  3  mit

-tausalusta  ja  53  mittaus- ym. venettä. 

Toimintavuoden aikana saatiin valmiiksi avomeriluo-
tausta  7 991  linjakilometriä  eli  404  neliökilometriä  ja 

 muuta luotausta  4 221  linjakm  eli  45  km 2 .  Väylien  ja 
 muiden merenkululle tarkoitettujen alueiden tutki-

mus-  ja  varmistusharauksia  suoritettiin yhteensä  134 
 neliökilometriä, josta  34  km 2  oli osaston atk-jaoksessa 

automaattipiirturilla tulostettua kaikuharausta.  Atk:ta  
käytettiin hyväksi myös avomeriluotaustietojen  tulos - 
tam  isessa. 
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Merenmittauksen  optista paikanméäritystä varten rakennetaan vuo-
sittain noin  500 tàhysmerkkiä. 

Kartanpiirtäminen  on  vielä pääasiassa käsityötä. Tässä  on  menossa 
karttaoriginaalin vilmeistelyvaihe. 

KARTTATOIM  INTA  
Merenkulkuhallituksen  merikarttaosasto  julkaisee tällä 
hetkellä yhteensä  117  erilaista  merikarttaa  ja  11  venei-
lykäyttöön  tarkoitettua,  albumin  muotoon sidottua  
merikarttasarjaa. 

Merikartat  tuotetaan omassa  karttapainossa,  joskin 
 osa  varsinaisesta  painotyöstä  tehdään  maanmittaus-

hallituksen  karttapainossa. 

Merikarttojen  markkinointi siirtyi vuoden  1980  lopulla  
maanmittaushallituksen kartanmyynnin hoitoon. 

Toimintavuoden aikana myytiin noin  44 000  merikart
-ta ja  6 300  karttasarjaa.  Tuloja kertyi  782 000  markkaa. 

Lisäksi painettiin uuden viitoitusjärjestelmän mukaisia  
merikarttoja vuoden  1981  myyntiä varten seuraavasti: 
merikartat  130 800  kpl  ja  merikarttasarjat  22 500  kpl. 
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Kari-  Turvavesi- Erikois- 

12  

Toimeenpanon  aikataulu 
Uusi kansainvälinen viitoitusjärjestelmä tuli kaikilla 
meriväylillä voimaan  1.1.1981.  Sisävesiväylien  voi-
maantulopäivämäärä  on 1.1.1982.  

Viitoitusuudistuksen  yhteydessä Suomen vesille ase-
tetaan noin  12 500  merkkiä (meriväylät  6 000,  sisäve-
siväylät  6 500).  Merkkien suuren määrän, jääesteiden 

 ja  asennuskaluston riittämättömyyderi  takia siirtymi-
nen  on  toteutettava vaiheittain. Merenkulkuhallituk-
sen joulukuussa  1980  hyväksymän toimeenpanoaika-
taulun mukaan merialueiden muutostyöt saadaan val-
miiksi  31.7.1981  mennessä, sisävesillä ollaan valmiita 

 30.6.1982.  

Uudistuksen säädösperusta 
Vuoden  1980  alussa tuli voimaan asetus vesikulku-
väylien merkitsemisestä  (846/79),  jonka suomin val-
tuuksin merenkulkuhallitus antoi  9.1.1980  päätöksen 
vesikulkuväylien viitoituksesta. Tässä päätöksessä 
määritellään uuden viitoitusjärjestelmän perusteet, 
käytettävät merkkilajit, niiden värit  ja  huippumerkit 

 sekä valo-  ja  heijastintunnukset.  

Viitoitussuunnitelmat 
Perusteiltaan  kansainvälisen viitoitusjärjestelmän so-
veltaminen kunkin maan erityisoloihin  on  jäänyt kan-
sallisten merenkulkuviranomaisten toteutettavaksi. 
Suomessa  on  mandollisen hyvän lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi toimeenpantu laboratorio-  ja  kenttä- 
kokeita sekä laadittu merenkulkuhallituksen johdolla 
uudistuksen toteutuksen edellyttämät mittavat viitoi-
tussuunnitelmat. 

Rannikkoväylien  ja  merialueen yksityisten viitanpitä-
jien viitoitussuunnitelmat vahvistettiin tammikuussa 

 1980.  Samassa yhteydessä merenkulkuhallitus hyväk-
syi uuden järjestelmän karttamerkit, puu-  ja  muovi-
putkiviittojen normaalipiirustukset, valotunnusten 
käytön yleiset periaatteet sekä viittojen värisävyt.  Si

-sävesiväylien viitoitussuunnitelmat  saatiin valmiiksi 
loppuvuodesta  1980.  

Koeväylät  
Jo  keväällä  1979  merenkulkulaitoksen  jokaisen kah-
deksan luotsipiirin alueelle rakennettiin ainakin yksi 
uuden viitoituksen koeväylä. 
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Koetoimintaa  laajennettiin kesäkautena  1980,  jolloin 
uusia merkkejä oli nähtävänä  16  eri väylällä. Väylistä 
kandeksan oli varustettu kaksoisviitoin (uusi  ja  vanha 
viitta rinnakkain), toiset kandeksan pelkästään uusilla 
merkeillä. Kaikista viitoista  ja  poijuista  8  %  (926)  oli 
koemerkkejä. 

Merikarttojen alennusmyynti 
Viitoitusuudistustiedotuksessaan merenkulkuhallitus 

 on  toistuvasti painottanut uusien merikarttojen han-
kinnan välttämättömyyttä. Karttojen vaihtoa  on  pyrit-
ty edistämään pidättymällä kustannusten nousun 
edellyttämistä hinnankorotuksista. Merikarttojen 
markkinoinnista huolehtiva maanmittaushallituksen 
kartanmyynti  on  lisäksi päättänyt myöntää eräitä eri - 
kois-  ja  paljousalennuksia.  Merialueen kartoista tällai-
sen alennuksen saa  1.1.-31.7.1981  välisenä aikana, 
sisävesistökartoista  1.1.-31.7.1982.  

Viitoitustiedotus 
Merenkulkuhallitus  on  aktiivisesti tiedottanut uudis- 
tuksen voimaantulosta useita eri kanavia hyväksikäyt - 

täen.  Julkiselle sanalle järjestettiin tammikuussa  1980 
 pidetyn viitoitusuudistukseen keskittyneen yleisistun

-non  jälkeen tiedotustilaisuus,  jota  varten laadittu  ai-
neisto lähetettiin lisäksi lähes 200:lle lehdelle. Viitoi-
tusuudistusta esiteltiin vuoden aikana  Helsingin, Tu-
run  ja  Porvoon venenäyttelyissä. Uudistuksesta  kerto-
vaa äänitettyä diakuvasarjaa näytettiin televisiossa 
useamman kerran. Kampanjakeinoina olivat lisäksi 
tiedotteet, esitteet, julFstet ym. materiaali. Luotsipii-
reille annettiin keväällä  ohjeet  tiedotuksen  hoitami-
sesta niiden alueeUa. 

Kansainvälinen järjestelmä 
Kansainvälisen 	majakkaviranomaisten 	järjestön 
(IALA)  marraskuussa Tokiossa pidetyssä konferens-
sissa päätettiin lopullisesti yhden yhteisen kansainvä-
lisen  viitoitusjärjestelmän voimaansaattamisesta. Yh-
distetty  kardinaali-  ja  lateraalijärjestelmä  sisältää  A-  ja  
B-viitoitusalueet,  jotka eroavat toisistaan  vain  lateraa-
lijärjestelmän kulkusuunnassa.  Kokonaisuudessaan 
uudistus toteutuu vuoteen  1987  mennessä.  
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I 	A -viitoitusjärjestelmä  B  -viitoitusjärjestelmä  

Viitoitusuudistuksen  alusta  va  maailmanlaajuinen suunnitelma.  
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ALUSHAN  Kl  NNAT 
Kertomusvuonna vastaanotettiin  viimeinen vuoden 

 1978  ns. elvytysbudjetin  mukainen alushankinta, väy-
läalus Letto, sekä  sen  varsinaiseen vuoden  1980  ja 

 1981  tulo- ja  menoarvioon  sisältyvä sisaralus. Kun 
sarjan esikoisalus Seili oli ehditty vastaanottaa vuo-
den  1979  lopulla, kolmella luotsipiirillä oli vuoden 
päättyessä käytössään tehokas  43  metrin väyläalus. 

Väyläalusten  lisäksi vuoden aikana otettiin veneitä 
vastaan seuraavasti:  

13  m:n öljyntorjuntauiskoja 	3  kpl  
10  m:n viittaveneitä 
	

2  kpl  
10  m:n mittausvene 	1  kpl  
8,4  m:n luotsiveneitä 
	

2  kpl  
7,8  m:n yhdysveneitä 
	

2  kpl  

Vuoden suurin tilaus oli  50  metrin öljyntorjunta-alus, 
joka toimitetaan vuoden  1981  kesään mennessä. Sa-
moin tehtiin hankintasopimus  12,5  metrin luotsikutte

-rista.  

Oljyntorjunta -alus  on  rakenteeltaan tyypillinen moni-
toimialus  ja  on  alallaan tällä hetkellä ainutlaatuinen 
maailmassa. Laivan päätarkoituksena  on  toimia kerä-
tyn öljyn esiseparointi-  ja  varastotilana  sekä öljyntor-
junnan tuki-  ja  johtoaluksena. Pääkäyttötarkoituksen 

 lisäksi laivaa voidaan käyttää vesi-, polttoaine-  ja 
ro- ro -k u  Ij  etu ks  im  

Luotsikutterin  erikoisuutena  on  hydrostaattinen  voi- 
mansiirto, joka parantaa aluksen jäissäkulkuominai- 

suuksia  sekä meluntorjunnan ratkaisuja. Vastaanote
-tut  öljyntorjuntauiskot  soveltuvat viitoitusuudistuksen 

edellyttämiin väylänhoitotehtäviin. 

Alusten kehittely  ja  esisuunnittelu  on  tehty omana 
työnä merenkulkuhallituksen laivatoimistossa. 

1978 
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1980 
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Váylëa/ukset  toimivat /uots/piirien työa/uksina turva/aitta/den  ra  kentam  is-,  huolto -ja  korjaustehtävissa.  Kuvassa Helsingin piirin  Lonna. 
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Henkilöstö 
Vuoden  1980  lopussa merenkulkulaitoksen palveluk-
sessa oli  1949  henkeä, joista runsaat puolet oli vakinai-
sessa virkasuhteessa. Lisäksi merenkulkupiireissä  on 

 noin  470  katsastustoiminnan palkkiotoimista  tehtä-
vää, joissa vuoden aikana oli noin  180  henkilöä. 

Henkilöstö jakautuu eri toimintalohkoille seuraavan 
lohkokaavion mukaisesti: 

Palkkaus  ja  työaika 
Vuoden tärkein palkkaukseen liittynyt muutos oli luot-
sihenkilöstön siirtyminen kokonaispalkkaukseen syys-
kuun alusta lukien. Uusi palkkausjärjestelmä yksinker-
taistaa palkanmaksua vähentäessään oleellisesti palk-
kaustekijäiden määrää. Uudistuksen myötä luotsien 
oikeus luotsausmaksuihin lakkasi. Muutoksen läpivie-
miseksi tote'utettiin laajahko virkajärjestely. 

Rannikon luotsiasemien luotsien työaika järjestettiin 
siten, että pääsäännön mukaan työvuoroa seuraa yh-
tä pitkä vapaavuoro. Sisävesiasemilla palvelevien 
luotsien työaika tasoitetaan vuoden pituisena ajanjak-
sona vastaamaan rannikon luotsien työaikarytmitystä. 

A lushenkilökunnan  virka- ja  työehtosopimusten 
U udistaminen  1.3.1980  alkaneeksi sopimuskaudeksi 
0 soittautui  erittäin vaikeaksi asiaksi. Sopimukset saa- 
ti in  uusituksi  vasta jäänmurtajien miehistön  ja  radio -
a 3hköttäjien  pitkällisten lakkojen  ja radiosähköttäjiä 
k )skeneen työsulun  päätyttyä toukokuun lopussa. 

Tiedotus  ja  näyttelyt 
Laitoksen tiedotustoimintaa kehitettiin muuttamalla 
marraskuun alusta yksi notaarin toimi tiedotussihtee-
rin toimeksi. Sisäisen tiedotuksen muodoksi vakiintui 
kolmen viikon välein ilmestyvän Kiviristeilijä-lehden 
julkaiseminen. 

Ulkoista tiedotustoimintaa kehitettiin sopimalla Suo-
men Tietotoimiston kanssa virastotiedotuskäytännön 
aloittamisesta. Merenkulkualan tärkeimpiin säädök

-sun  keskittyvä Merenkulkuhallituksen tiedotuslehti il-
mestyi  27  kertaa. Merenkulun turvallisuuskysymyksis

-tä  ja  erityisesti turvalaitemuutoksista tiedotettiin kol-
me kertaa kuukaudessa ilmestyvässä Tiedonantoja 
merenkulkijoille -julkaisussa. Vuoden aikana kandesti 
ilmestynyt Tiedonantoja veneilijöille -lehti vakiintui 
kasvavan veneilijäjoukon informaatiokanavaksi. 

Vuoden  1980  alkupuolella merenkulkuhallitus osallis-
tui Helsingin, Turun  ja  Porvoon venenäyttelyihin, jois-
sa keskityttiin uuden viitoitusjärjestelmän esittelyyn. 

Koulutus 
Henkilöstön kouluttamiseen käytettiin vuoden aikana 
noin  240 000  mk eli yli  20  %  enemmän kuin vuotta ai-
kaisemm  in.  Laitoksen ulkopuoliset organisaatiot 
(VKK, AEL,  INSKO  jne.) vastasivat pääosasta koulutus- 
toimintaa. 

KANSAINVÄLINEN 
YHTEISTYÖ 
Siirtyminen suurempiin aluskokoihin, ympäriställe 
vaarallisten aineiden lisääntyvä kuljettaminen  ja  muut 
kiristyvän kansainvälisen kilpailun  tuornat  kehitysteki-
jät  asettavat jatkuvasti uusia vaatimuksia merenkulun 
turvallisuuden valvonnalle, väylästän kehittämiselle  ja 

 muille merenkulkuhallituksen toimialan tehtäville. 
Näissä kysymyksissä  on  merenkulun valtiorajat ylittä-
vän luonteen vuoksi oltava läheisessä yhteistyössä 
muiden merenkulkumaiden kanssa. 

Hallitusten välinen neuvoa-antava merenkulkujärjestö 
IMCO  on  perinteisesti ollut kansainvälisen merenkul-
kuyhteistyän pääkohtauspaikka. Vuoden aikana me-
renkulkuhallituksen edustajat osallistuivat 35:een jär-
jestön kokoukseen, joista valtaosa oli Lontoossa. 

Kansainvälisen meriturvallisuusyleissopimuksen  (SO-
LAS  1974)  saattaminen Suomessa voimaan eteni vuo-
den aikana  varsin  pitkälle. Ratifiointiasiakirja talletet -
tim lMCOn  pääsihteerin huostaan  21.11.1980,  josta 
päivästä kolmen kuukauden kuluttua sopimus tulee 
Suomea sitovaksi. 

Euroopan talouskomissio (ECE), Euroopan vapaa-
kauppaliitto  (EFTA),  Kansainvälinen merenkulkukama-
ri  (ICS),  Merenkulkukongressien  pysyvä kansainväli- 



Menot 

1979 1980  muutos%  

109,4 124,2  +  1  4 

71,0 91,0  +  2  8 

1,1 1,0  9 

181.5 216,2  + 	1  9  

4,7 11,7 +149  

32,7 39,0  +  19  
30,3 30,5  +  1  

3,2 3,3  +  3  

70,9 84,5  + 	19  

2,2 2,5  +  13 

254,0 303,2  + 	19  

Tulot  

Kokonaismenot  

MERENKULKULAITOKSEN  TULOT  JA  MENOT 
VUONNA  1980,  MILJOONAA MARKKAA 

Palkkausmenot  
Muut  kututusmenot  
Muutmenot  

Kulutusmenotyhteensä  

Kalusto  ja  laitteet  
Alukset  ja  kutkuvälineet  
Väylät  
Rakennukset  ja  satamat  
Sijoitusmenot  
Siirtomenot  

1979 1980  muutos% 

Majakkamaksut  109,4 128,5  +  18  

Jäämaksut  10,3 17,4 +69  

Luotsausmaksut  5,4 9,3 +72  

Lästimaksut  2,4 2,5  +  4  

Merenkulkumaksut  yhteensä  127,5 157,7 +24  

Merikarttojen  myynti  1,3 0,8 -38  

Hinaustulot  3,9 3,7  -  5  

Alusten tulot  2,7 2,9  +  7  

Muuttulot  1,5 1,9 +27  

Kokonaistutot  136,9 167,0 +22  

nen  liitto  (PIANC)  sekä Kansainvälinen  merikartoitus
-alan järjestö (IHO) ovat  IMCOn  ohella tärkeimpiä  jar
-jestöjä,  joiden toiminnassa  merenkulkuhallitus  on  ol-

lut mukana. Kansainvälinen  majakkaviranomaisten 
 järjestö  IALA  piti marraskuussa Tokiossa  5-vuotiskon-

ferenssinsa,  jossa tehtiin  mm.  merkittäviä  kansainvali
-sen  viitoituskäytännön  yhtenäistämiseen  tähtaavia 

 päätöksiä. 

Tiivistä pohjoismaista yhteistyötä  on  harjoitettu  mm. 
 pienveneitä  koskevien yhteispohjoismaisten  saannos

-ten  aikaansaamiseksi, viranomaisten  kaytbssa  olevan 
 aluskannan  yhtenäistämiseksi sekä  ymparistönsuoje-

lukysymyksissä.  Itämeren merialueen suojelua koske- 

van  Helsingin sopimuksen  voimaantuleminen  ja sen 
 edellyttämän kansainvälisen  sihteeriston  perustami-

nen Helsinkiin olivat  ympäristönsuojeluyhteistyon  nä-
kyviä tapahtumia. Merenkulkuhallituksen  ja  Ruotsin 

 sjöfartsverketin  aloitteesta  käynnistettya yhteistyotä 
jääluokkamääräysten ajantasaistamiseksi  jatkettiin 
vuoden aikana kandessa työryhmässä, joissa oli mu-
kana viiden eri  luokituslaitoksen  ja  Kanadan meren

-kulkuviranomaisten  edustaja. 

Maailman  merenkulkupäivää  vietettiin  IMCOn  suosi-
tusten mukaisesti  26.9.1980.  Päivän  teemoina  olivat 
merenkulkijoiden koulutus,  turvatlisempi  merenkulku 

 ja  puhtaammat  meret.  
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TALOUS  
Merenkulkulaitoksen  vuoden  1980  kokonaistuotot  oli-
vat  167,0  milj,  markkaa. Summasta noin  89  %  oli tulli- 
laitoksen  kantamia merenkulkumaksuja, väylamaksu-
jen  (sis.  myös  luotsausmaksut) kokonaisosuus  laitok-
sen tuloista oli  94%.  

Merenkulkulaitoksen  tulot kasvoivat edellisesta vuo-
desta yli viidenneksen, prosentuaalisesti hieman 
enemmän kuin menot. Tulojen lisäyksen  selittävat  lii-
kenteen vilkastuminen  ja  maksujen korotukset. Meno- 
puolella  energian hinnan  nousu oli syynä suureen 
osaan  kulutusmenojen  kasvusta.  Suurehkot oljyntor -
juntakaluston  hankinnat lisäsivät  investointimenoja.  

Luotsien  siirtymisestä  kokonaispalkkaukseen  aiheutui 
etenkin  luotsipiirikonttoreiden toimistohenkilbkunnal

-le  vaikeuksia  mm.  sen  takia, ettei uudistuksen vaati-
maa  lisähenkilökuntaa  saatu vuoden aikana. 

Kirjanpidon  ja  palkantaskennan tietoaineiston  tallen

-tamista  varten saatiin virastotaloon kolme  paatease

-maa käsittävä atk-Iaitteisto.  Laitoksen  alushenkiloston 
palkanlaskennan automatisointihanke  sen  sijaan vii-
västyi  merenkulkuhallituksesta  riippumattomista syis-
tä. 



RESUM 
SJØFARTEN  
De  sjäburna  transporterna mellan  Finland  och utlan-
det uppgick  år 1980 till 49,4  miljoner  ton,  varav expor-
tens andel var  17,9  miljoner  ton  och importens  31,5 

 miljoner  ton. Den  blygsamma ökning  på 3,2  %  som 
skedde i  den  totala transportvolymen uppnåddes 
främst  tack  vare  en  kraftig uppgång i transitotrafiken. 

Finska fartyg stod  år 1980  för  42,7  %  av transporterna 
 (mot 48,5  %  år 1979).  Att det inhemska tonnagets in-

sats blev  så  mycket mindre  än  tidigare beror  till  stor 
 del på de  långvariga sjöfartsstrejkerna  under  våren. 

Passagerartrafiken  på  utlandet omfattade  5,88  miljo-
ner passagerare  år 1980 (6,10  miljoner  år 1979). Den 

 ojämförligt största delen av persontrafiken,  93  %,  ut-
gjordes av trafiken  på Sverige.  

FINLANDS HANDELSFLOTTA 
Vid utgången av  år 1980  ingick i Finlands handelsflot-
ta  487  fartyg, omfattande sammanlagt  2 346 272 brut

-toregisterton.  Även om antalet fartyg ökade  under 
 årets lopp, sjönk tonnagets sammanlagda bruttodräk-

tighet jämfört med föregående årsskifte med över 
 70 000  brt,  vilket  är  oroväckande mycket. Handelsflot-

tans medelålder  per  bruttoregisterton  var i slutet av 
året  9,5 år  och  den  genomsnittliga dräktigheten  per 

 fartyg  4818  brt.  Mätt i bruttoregsiterton intog Fin-
lands handelsflotta  24:e plats bland  världens handels-
flottor och dess andel av världstonnaget var  0,6  %.  

VINTERTRAFIKEN 
För assistans av vintertrafiken förfogar sjöfartsstyrel-
sen över nio egna isbrytare och dessutom  en  som ägs 
av Tyska Förbundsrepubliken.  I  februari underteckna-
des ett samarbetsavtal med Sovjetunionen rörande 
isobservatioñ och vintertrafik. Trafiken avbröts av sjö-
fartsstrejker  under  tiden  25.3-20.5.  

VERKSAMHETEN INOM LOTSDISTRIKTEN  
Finland är  indelat i åtta lotsdistrikt,  sex  vid kusten och 
två i inlandet. Vid årets  slut  tjänstgjorde  371  lotsålder-
män och lotsar och över  100  lotskutterkötare  vid  de 
33  kuststationerna. Vid  de 37  inlandsstationerna arbe-
tade sammanlagt  62  lotsar.  

På  finska farvatten skall handelsfartyg och utländs-
ka örlogs- och administrationsfartyg anlita statsiots i 
enlighet med föreskrifterna om lotstvång. Totala anta-
let lotsningar  under år 1980  uppgick  till 42 956,  varav 

 91  %  utfördes  på  havsområdena och  9  %  på  det stör-
sta insjösystemet,  Salmen.  

SJtSAKERHETEN  OCH  t$VERVAKNINGEN 
 AV  SJÖFARTEN 

För övervakning av sjöfarten har  Finland sex  sjö-
fartsdistrikt, av vilka fem  är  belägna  på  kusten. 

Ar  1980  drabbades finska fartyg av  90  sjäolyckor, 
 varav  67  inträffade i finska farvatten. Grundstöt-

ningar och bottenkänningar utgjorde  43  %  av olyckor-
na, sammanstötningar  22  %. 

MIUSKYDD  
Konventionen om skydd av östersjöområdets  marina 

 miljö  (1974),  känd  under  benämningen Helsing-
forskonventionen, trädde i kraft i maj  1980.  Det sekre-
tariat för skyddskommissionen som konventionen för-
utsätter inrättades samtidigt i Helsingfors. 

Arets allvarligaste oljeolycka inträffade utanför Hel-
singfors i början av maj,  då  det brasilianska fartyget 

 Lloyd  Bagé  ådrog sig ett förpiksläckage som resultera-
de i att  ca 100 ton  tung olja rann ut i havet.  Till  följd 
av denna olycka framställde sjöfartsstyrelsen inom 
IMCO ett förslag, som antogs, om förbud  mot  att föra 
olja i fartygets mest sårbara  del  för om kollisionsskot-
tet.  I  ersättningsförhandlingarna efter  den  stora  mari-
na  oljeolyckan  år 1979  (mt  Antonio  Gramsci)  uppnåd-
des ett preliminärt resultat i och med att ett avtal slöts 
med Lettlands Rederiförening om  den  ersättning 
Sovjetunionen skall erlägga.  

De  allvarliga oljeolyckorna har påskyndat anskaff-
ningen av oljebekämpningsutrustning. Bl.a. beställ-
des  år 1980  för sjöfartsväsendets räkning ett  50 meter 

 långt oljebekämpningsfartyg, vilket sättes i trafik som-
maren  1981.  Fartyget, som  är  konstruerat för univer-
salbruk,  är  för närvarande unikt i hela världen. 

UTPRICKNINGSREFORMEN  OCH 
 SJt$KORTEN  

Det nya internationella utprickningssystemet trädde 
 1.1.1981  i kraft  på  Finlands alla havsfarleder.  I  sam-

band med reformen sättes  ca 6 000  nya sjömärken ut 
 på  dessa farleder. Detaljerade  planer  för genomföran-

de av reformen utarbetades  under 1980.  

Utprickningsreformen  innebar  en  hel  del extra  arbete 
även för sjöfartsstyrelsens karttryckeri, där  de  nya sjö-
korten trycks.  De  uppgifter som behövs för  de  nya 
sjökorten erhålles av nio sjömätningsexpeditioner, 
som  är  underställda sjöfartsstyrelsen. Verket ger ut 

 117  olika sjökort och  11  sjökortsserier  avsedda för 
småbåtsförare. 

FtRVALTNINGEN  
Antalet anställda inom sjöfartsväsendet var  1949  vid 
utgången av  år 1980.  Av dessa tjänstgjorde  252  vid 
sjöfartsstyrelsen,  721  inom  lots-  och sjöfartsdistrik-
ten,  510 på  isbrytarna,  213  inom sjömätningsexpedi-
tionerna och  242 på  farleds- och förbindelsefartygen. 

Sjöfartsförvaltningens sammanlagda intäkter  år 1980 
 var  167,0  miljoner  mark,  varav  94  %  utgjordes av sjö-

fartsavgifter.  De  totala utgifterna uppgick  till 303,2 
 miljoner  mark. 
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SHIPPING 
Seaborne transports between Finland and other 
countries amoundet to 49,4 million tons in 1980. Out 
of this, 17.9 million tons were exports and 31.5 

 milloin  tons imports. The slight overall increase of 3.2 
per cent in the transports is mainly to be attributed to 
the substantial growth in transit traffic. 

Out of the transported tons, Finnish ships carried 42.7 
per cent (48.5 per cent in 1979). The considerable 
reduction of the share of domestic tonnage was 
largely due to the drawn-out shipping strikes in the 
spring. 

The passenger traffic between Finland and overseas 
stayed at 5.88 million passengers in 1980 (6.10 million 
in 1979). The routes between Finland and Sweden 
accounted for by far the largest share, 93 per cent, of 
the passenger traffic. 

THE FINNISH MERCHANT MARINE 
At the end of 1980 the Finnish merchant marine 
comprised 487 ships representing a total tonnage of 
2,346,272 gross register tons. Even though the 
number of the ships rose, the total tonnage decreased 
alarmingly, by more than 30,000 gross tons as from 
the previous year-end. The average age of the 
merchant marine per gross register ton was 9.5 years 
at the of 1980, and its average tonnage per ship was 
4,818 gross register tons. Expressed in gross register 
tons the Finnish merchant marine ranked twenty- 
fourth in the world, its share of the world tonnage 
being 0.6 per cent. 

WINTER TRAFFIC 
For the assistance of the winter traffic the Board of 
Navigation has at its disposal its nine own 
icebreakers and one owned by the Federal Republic 
of Germany. In February an agreement on 
cooperation in the field of ice observation and winter 
traffic was made with the Soviet Union. The shipping 
strikes in the spring caused a break in the traffic for 
the period March 25th  -  May 20th. 

THE PILOTAGE DISTRICTS 
Finland is divided into eight pilotage districts  -  six 
coastal and two inland districts. At the end of the year 
there were 371 pilot foremen and pilots and over 100 
pilot cutter skippers at the 33 coastal pilot stations. 
The 37 inland stations had 62 pilots. 

ln  Finnish territorial waters, merchant ships and 
foreign naval and administration vessels must use the 
services of a state pilot in pursuance of the rules 
concerning compulsory pilotage. The total number of 
pilotage missions performed in 1980 was 42,956, of 
which 91 per cent at sea and 9 per cent on the biggest 
of our inland lake districts, Saimaa. 

THE SAFETY AND SUPERVISION OF 
NAVIGATION 
For the supervision of navigation there are six 
navigation districts in Finland, five coastal and one 
inland district. 

In 1980 Finnish ships were involved in 90 marine 
accidents, 67 of which occurred in Finnish territorial 
waters. Groundings and bottom touchings accounted 
for 43 per cent of the accidents, collisions for 22 per 
cent. 

ENVIRONMENT PROTECTION 
The Convention on the Protection of the Marine 
Environment of the Baltic Sea Area (1974), known as 
the Helsinki Convention, entered into force in May, 
1980. A secretariat for the Protection Commission, as 
provided for in the Convention, was at the same time 
established in Helsinki. 

The most severe marine oil accident of the year 
occurred off Helsinki in May, when the forepeak of 
the Brazilian ship Lloyd Bagé sprang a leak resulting 
in an oil spill of about 100 tons of heavy oil. ln 
consequence on the accident the National Board of 
Navigation made a proposal to IMCO for banning all 
transportation of oil in the most vulnerable part on 
the ship, forward of the collision bulkhead. This 
proposal was approved, ln the compensation 
negotiations regarding the great marine oil disaster of 
1979 (mt Antonio  Gramsci)  a preliminary result was 
achieved in that an agreement was made with the 
Latvian Shipping Company on the damages to be 
paid by the Soviet Union. 

The severe oil accidents have speeded up the 
procurement of oil combatting equipment. One of the 
new acquisitions of the Board of Navigation was an oil 
combatting vessel, 50 meters in length, which will be 
put to service in the summer of 1981. The ship, which 
is designed as a multi-purpose vessel, is at present 
unique in the world. 

The new international buoyage system was 
introduced in all Finnish sea districts on the  ist  of 
January, 1981. The change of system requires the 
installation of around 6,000 new sea marks in these 
waters. Individual plans for introducing the new 
system in various districts were made in the course of 
the year. 

The revision of the buoyage system also meant very 
much extra work for the chart printing office of the 
National Board of Navigation, where the new sea 
charts are printed. The data needed for the sea charts 
are obtained by nine hydrographic expeditions 
subordinate to the National Board of Navigation. 

The Hydrographic Division of the Board of Navigation 
issues 117 different sea charts and 11 sea chart series 
for boaters. 

THE ADMINISTRATION 
At the end of 1980 the Board of Navigation employed 
1,949 persons, 252 of whom worked within the central 
administration, 721 within the pilotage and navigation 
districts, 510 on the icebreakers, 213 with the 
hydrographic survey expeditions, and 242 on the 
fairway and coastal service vessels. 

The total income of the Board amounted to 167.0 
million marks in 1980, 94 per cent of which were 
shipping dues. The total expenditure of the shipping 
administration was 303.2 million marks. 
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