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Vuosi  1 982  oli merenkulkulaitokselle menestykselli-
nen. Viitoitusuudistuksen lisäksi saimme muitakin 
suuria projekteja päätökseensä  ja  aloitimme uusia. 

"Meriväyläohjelman  1 983—i 992"  valmistumista 
lienee pidettävä vuoden tärkeimpä  nä  saavutuksena. 
Ohjelma  on  pitkän  ja  perusteellisen työn  tulos.  Tämä 
yhteen laajaan teokseen painettu suunnitelma  on  ole-
va ohjenuora kaikelle väylänpidolle  ja  se  antaa luotet-
tavaa tietoa sekä merenkulkulaitoksessa että  sen  ul-
kopuolella tyoskenteleville henkilöille.  

On  hyvin tärkeää, että väyläohjelmaan kirjatut määrä-
rahat tulevat myönnetyiksi. Muuten ei tämä realistinen 

 ja  kansantaloudellisesti edullinen suunnitelma toteu-
du viiyytyksettä. Määrärahoja tarvittaisiin vuosittain 

 60  mmk, joista noin  40  %  menisi turvalaitteisiin. 
 Summa on  vaatimaton verrattuna maapuolen miljar-

di-investointeihin - varsinkin kun otetaan huomioon, 
että  85  %  Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista 
kulkee meritse. 

KARHU-luokan jäänmurtajat ovat saavuttamassa  25 
 vuoden iän. Kukaan ei enää asettane kyseenalaiseksi 

niiden uusimisen tarpeellisuutta.  Ns.  KARHU  11 -luokan 
suunnittelussa onkin päästy kuluneena vuonna  askel 

 eteenpäin. Kaikki tarveselvitykset merenkulkuhallituk-
sen ulkopuolella  on  saatu loppuun  ja  vuoden  1 983 

 menoarvioon  on  merkitty ensimmäinen pieni määrä-
raha. 

Merenkulkuhallituksen voidaan sanoa siirtyneen vuo-
den  1 982  aikana ATK-aikakauteen. Siirtyminen  on 

 puhdas välttämättömyys. Meiltä  on  vaadittu yhä suu-
rempia työpanoksia - lisää resursseja antamatta. Ai-
noana työtaakan kevennyksenä uskallamme odottaa 
merellisen öljyntorjunnan vastuun siirtymistä vuonna 

 1 983  perustettavaan ympäristöministeriöön. Aluk-
semme ovat kuitenkin tarpeen vaatiessa edelleen  öl

-jyntorjujien  käytössä. 

Käytän tilaisuutta hyväkseni  ja  kiitän viranomaisia, lai-
toksia, järjestöjä  ja  kaikkia muita, joiden kanssa olem-
me olleet yhteistyössä vuonna  1 982.  Samalla kiitän 
merenkulkulaitoksen  koko  henkilökuntaa heidän tai-
dolla  ja  uhrautuvaisuudella  tekemästään työstä kulu-
neen vuoden aikana. 

ääjohtaja Janrik  Jansson  

Presidentti Mauno Koivisto tutustui Jáänmurtaja 
Urhoon pääjohtaja Janssonin opastukse/la 

huhtikuussa  1982.  
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RIISUMISTEN  VUOSI 

Kansainvälinen merenkulun  lama on  parina edellise-
näkin vuonna koetellut Suomen kauppalaivastoa  ja 

 lama vain  paheni vuonna  1982.  Laman  swon tonnis
-ton  ylitarjonta.  joka  on  edelleen suuri korkeista romu-

tusluvuista  ja  melko vähäisestä uudisrakentamisesta 
huolimatta. Tonniston tarjonnan supistuminen ei ole 
päässyt kohentamaan suhdanteita. koska tonniston 
kysyntäkin  on  supistunut kansainvälisten merikulje

-tusten  vähentyessä. 

Vuoden  1 982  heikot suhdanteet näkyivät suomalai-
sessa tonnistossa eritoten siinä, että meillä oli paljon 
riisuttuja laivoja.Tilanteen ollessa huonoimmillaan oli 
noin neljännes suomalaisesta tonnistosta toimetto-
mana. Laskuun kääntyi myös suomalaisen tonniston 
yhteisvetoisuus. joka muutaman vuoden ajan  on  pysy-
tellyt aina ennallaan. Bruttovetoisuudella mitaten las-
ku oli runsaat  10  prosenttia, vaikka alusten lukumäärä 
oli suurin piirtein sama. Alusten myynnit  ja  riisumiset 

 yhdessä aiheuttivat  sen,  että merenkulkijoiden työlli-
syys oli huono vuonna  1 982.  

Suomen ulkomaankaupan kuljetukset pienenivät 
vuoden aikana runsaalla kandella miljoonalla tonnilla 

 ja  vaikka suomalaiset alukset lisäsivät suhteellista 
osuuttaan näissä kuljetuksissa. pieneni kuljetettu ta-
varamäärä lähes miljoona  tonnia.  Supistumista tapah-
tui lähinnä viennissä  ja  jonkin verran transitokuljetuk-
sissa. 

Suomen  ja  ulkomaiden välisten meri kuljetusten  supis- 
tummen ja  siirtyminen suomalaiselle linjatonnistolle 

yhdessä öljyntuonnissa tapahtuneen rakennemuu-
toksen kanssa merkitsivät merenkulkulaitoksen tulo-
jen jäämistä huomattavasti ennakoitua pienemmiksi. 

Merenkulku 
turvallisemmaksi 

Merenkulun turvallisuusvalvonta tehostui, kun  Suomi 
 liittyi tammi kuussa eräiden Länsi-Euroopan valtioiden 

väliseen yhteisymmärryspöytäkirjaan. Päämääränä 
 on  saattaa alikuntoiset alukset todella tehokkaaseen 

seurantaan näissä maissa  ja  päästä lopulta kokonaan 
eroon tällaisista aluksista. Järjestelmän ytimenä  on 

 tietojen vaihtaminen suoritetuista aluksista sekä kaik-
kien jäsenvaltioiden sitoutuminen tarkastamaan mää-
rätty määrä satamissaan käyvistä aluksista. 

Vuoden  1 969  kansainvälinen aluksenmittauksen 
yleissopimus tuli voimaan  18.7.1982.  Tärkein ero 
vanhaan vuoden  1 947  sopimukseen  on  siinä, että 
bruttovetoisuuteen sisältyy aluksen  koko  tilavuus. 
Vanhassa sopimuksessa siihen ei sisällytetty käyttöön 
tarpeellisia tiloja, usein ei myöskään suurehkoja lastiti

-loja.  

Demokratiaa taloon 

Vuoden aikana merenkulkuhallitukselle hyväksyttiin 
sekä henkilöstöpoliittinen ohjelma että virastodemok-
ratiaohjesääntö. Molemmat  on  teoriassa hyviksi ha-
vaittu. mutta käytännön kokemusten saanti siirtyvvuo

-teen 1983.  

Riisurtuja  laivoja Kruunuvuoren selä/lä joulukuussa  
1982.  
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Alusliikenne  

Vuonna  1 982  Suomen satamissa kävi  21 704  alusta, 
 5  %  vähemmän kuin edellisvuonna. Alusten yhteinen 

nettovetoisuus kasvoi silti yli prosentin nousten  71 
 milj.  brt:iin.  Käyneistä aluksista oli suomalaisia tasan 

puolet (nettovetoisuudesta  63 %).  Saapuneista aluk-
sista  44  %  oli matkustaja-aluksia  tai  -autolauttoja,  10 

 % lastilauttoja  ja  39  %  muita lastialuksia. 

Tavaraliikenne  

Suomen  ja  ulkomaiden tavaranvaihdosta kulki  merit-
se  edellisvuosien tavoin  85.%.  Satamien ulkomaan 
tavaralnkenteen kokonaismäärä oli  46,3  milj. tonnia 

 eli lähes  5  %vähemmän kuin vuonna  1981.  Tuonti oli 
 30,3  milj. tonnia ja  vienti  1 6,0  milj. tonnia.  Tuonti 

pysyi ennallaan, mutta vienti väheni  2.4  milj. tonnia 
 vuoteen  1981  verrattuna. Ulkomaan merikuljetuksis

-ta  oli transitokuljetuksia  2,5  milj. tonnia  (2,1  milj. ton-
nia  vuonna  1981).  Suomalaisten alusten osuus 
Suomen  ja  ulkomaiden välisistä kuljetuksista oli  50,2  
%.  Prosenttiluku nousee 53:een, mikäli jätetään pois 
transitokuljetukset, joista suomalaisten osuus oli  vain 
4%.  

Suomenlanden satamien osuus ulkomaisesta tavara-
liikenteestä oli  59 %,  Pohjanlanden satamien  24 %,  
Lounais-Suomen satamien  1 5  %  ja  Saimaan alueen 
satamien  2 %.  Jakautuma rannikkoalueiden kesken 
pysyi täysin samana kuin vuonna  1 981 . Merikuljetuk

-sista  51  %  tapahtui Suomen  ja  Itämeren satamien 

välillä  ja  31  %  Suomen  ja  Pohjanmeren sekä Englan-
nin kanaalin satamien välillä.  82%  merikuljetuksista  oli 
siis suhteellisen lyhyitä  (80  %  vuonna  1981).  

Matkustajaliikenne  

Meritse Suomen  ja  ulkomaiden välillä matkusti  6.8 
 milj.  henkilöä;  1,5  %  eli  100000  henkilöä enemmän 

kuin edellisvuonna. Suomen  ja  Ruotsin välillä matkus-
tajista kulki  93 %.  Matkustaja-autolautoilla Ahvenan-
maan  ja  Suomen mantereen välillä kuljetettiin 

 261 000  henkilöä  (9  %  enemmän kuin vuonna 
 1981).  

Kauppalaivasto 

Suomen kauppalaivastoon (^1  9 nit)  kuului vuoden 
 1 982  lopussa  483  alusta, joiden yhteinen vetoisuus 

oli  2 209 795 bit.  Keskimääräinen ikä bruttorekisteri
-tonnia  kohden laskien oli  1 0,02  vuotta  ja  vetoisuus 

 4575  brt  (9,52  vuotta  ja  5132  brtvuonna  1981). 
 Bruttorekisteritonneissa  laskien Suomen kauppalai-

vasto oli vuoden  1 982  lopussa  26.  suurin  ja  0,56  % 
 maailman kokonaistonnistosta  (24.  suurin  ja  0,6  % 

kokonaistonnistosta  vuonna  1 981).  Huomattava  osa 
 Suomen kauppalaivastosta kulkee yksinomaan ulko-

maiden satamien välillä. Esimerkiksi vuonna  1981 
 tällaisia aluksia oli  56  kpl,  Niiden yhteinen vetoisuus 

oli  969 652 bit.  Merenkulun  lama  aiheutti  sen,  että 
kauppalaivaston aluksista oli  26  riisuttuna  vuoden 

 1 982  lopussa. Yhteinen vetoisuus oli  410220 bit  eli 
 1 9  %  koko  ton  nistosta.  
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LUOTSAUS  

Kaikilla ulkomaisilla aluksilla sekä kotimaisilla aluksilla 
ulkomaanliikenteessä  on  pääsääntöisesti velvollisuus 
käyttää tuotsia. Tätä edellyttää monien määräysten 
lisäksi meriliikenteen turvallisuus - väitetäänhän 
Suomen saaristoisia väyliä maailman vaikeakulkui-
simmiksi. 

Suomen rannikolla  on  kuusi  ja  sisämaassa kaksi luot-
sipiiriä. Luotseja oli vuoden  1 982  lopussa  429  ja 

 luotsikutterinhoitajia  1 24.  Lisäksi luotsiasemilla oli ti-
lapäistä henkilökuntaa väylänhoidossa. 

Vuonna  1982  oli luotsauksia  30591  joista sisävesil-
lä - lähinnä Saimaan säväylillä 	3371.  

Luotsauksia  oli noin  10  %  vähemmän kuin edellis-
vuonna. Tähän  on  useita syitä. Sekä ulkomaan merilii-
kenteen tonnimäärä että aluskäynnit laskivat vajaalla 
viidellä prosentilla. Sitä paitsi aluskoon kasvaessa tar-
vittavan tonniston kokonaismäärä laskee. 

Luotsaustoiminnan  lisäksi luotsipiirit huolehtivat  mm. 
 merenkulun turvalaitteista. Kullakin piirillä  on  oma 

väyläaluksensa,  jolta  käsin näitä laitteita rakennetaan 
 ja  huolletaan. Väyläaluksilla  on  muitakin tehtäviä. 

Esimerkiksi Helsingin piirin  "Lonna"  avusti Saimaan 
alueen t&viliikennettä. 

Lounais-Suomen  ja  Savonlinnan saariston yhteyslii-
kennettä oli vuonna  1 982  hoitamassa  1 4  merenkul-
kuhallituksen alusta. Saariston  kanta -asukkaille nämä 
tärkeät palvelut ovat maksuttomia. 

Luotsiasemat  ovat  osa  maamme meri pelastus-  ja öl
-jyntorjuntajärjestelmää.  Näistä töistä asemien henki-

lökunta  on  tehnyt oman arvokkaan osuutensa.  

Monet  vanhat luotsiasemat ovat huonokuntoisia  ja 
 epäkäytännöllisiä.  Ne saattavat olla nykyisiin liikenne-

virtoihin  ja  kulkuyhteyksiin  nähden väärissä paikois
-sakin.  Toiminnan parantamisesta otettakoon esimer-

kiksi Vaasan uuden luotsiaseman  ja  sataman raken-
taminen Raippaluotoon. Rakennustyön valmistuttua 
lopullisesti vuoden  1 983  aikana luotsit siirtyvät uudel-
le asemalle kolmelta vanhalta lakkautettavalta luotsi- 
asemalta Vaasan ulkosaaristosta. 

Luotsaustoiminnan järkiperäistämiseen  pyrki myös 
kauppa-  ja  teollisuusministeriön asettama luotsaus-
toimikunta.  Se  jätti mietintönsä syksyllä  1 982.  Mie-
tinnössä ehdotettiin  mm.  luotsinkäyttövelvollisuuden 

 radikaalia helpottamista  ja  varsinkin Turun alueen 
 I  uotsiasemien yhdistämisiä. Lausuntokierros  umpeu-

tuu vuoden  1 983  aikana, minkä jälkeen toteutetta-
neen ainakin  osa  ehdotuksista. 

Raippaluodon Va//grundin  kylään kohonnut Vaasan 
uusi  luots/asema. 
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MERENKULUN 
TURVALLISUUS 
	 YM PÄRISTÖNSUOJELU  

Tarkastuksilla  ja  katsastuksilla  pyritään merionnetto-
muudet ehkäisemään ennakolta. Aluksia, niiden lait-
teistoja, miehitystä  ja  yleistä meriturvallisuutta valvo-
taan jatkuvasti. Valvonta jakautuu rakenteilla olevien 

 al  usten  piirustusten tarkastamiseen  ja  hyväksymi-
seen. määräaikaisiin katsastuksiin sekä liikennöivien 
alusten merikelpoisuuden silmälläpitoon. 

Katsastusorganisaatio  toimii  pal  kkioperusteella  eli lai-
vanisäntä maksaa katsastajalle asetuksella säädetyt 
maksut. Palkkiopohjaisuus  on  tehnyt toiminnasta 
joustavan. Toiminnan yhtenäisyvs vaatii jatkuvaa kou-
lutusta  ja  valvontaa, mistä vastaa merenkuluntarkas-
tustoimisto. 

Tarkastukset hoidetaan pääasiassa virkatyönä eikä 
niistä kanneta maksuja. Tarkastusten vuotuinen luku 
riippuu uusien alusten tilauksista  ja  alusten käynneis

-tä  satamissamme. 

Uusien kansainvälisten sopimusten takia  on  kansalli-
nen normistomme täytynyt uusia. Merenkulun turval-
lisuudesta vastaavat viranomaiset ovat tehneet laajan 
lainvalmistelutyön. Kansainväliset sopimukset ovat li-
sänneet myös katsastuksia  ja  valvonnan kohteita. 

Vuonna  1 982  suomalaiset alukset joutuivat  1 06 me
-rionnettomuuteen,  joista  79  sattui Suomen aluevesil-

lä. Onnettomuuksista  41  %  oli karilleajoja  ja  pohja- 
kosketuksia,  20  % yhteentörmäyksiä  ja  39  %  muita. 

Ö  ljyntorju nta -al us  Hyljettä  käytettiin kandessa tilan-
teessa: tammikuussa Aurajoella  ja  joulukuussa Suo-
menlandella. jolloin hinaaja Plutonin säiliöistä poistet-
tiin  11 7  tonnia  öljyä sekä  40  tonnia  öljynsekaista 

 vettä. Hylje.  10  muuta alusta  ja  noin sata henkilöä 
olivat mukana suomalais-ruotsalaisessa öljyntorjun-
taharjoituksessa Ruotsin aluevesillä toukokuussa. 

Noin  70  kunnan öljyntorjuntasuunnitelmat vahvistet-
tiin  ja  öljyvahinkolautakunnalle  annettiin kymmeniä 
lausuntoja. Annettiin ohjeet öljynäytteiden keräämi-
sestä vastuukysymysten selvittämiseksi. 

Toimintavuonna aloitti työnsä merenkulkuhallituksen 
edustajan johtama työryhmä, jonka tehtävänä  on  ke-
miallisten aineiden vastaanottovaatimusten laatimi-
nen Suomen satamille, kemikaalitorjunnan säätely-  ja 

 kemikaalimääräysten  voimaantulon aiheuttamat ase-
tusmuutokset. Samaten aloitettiin valmistelut kan-
sainvälisen  menen  pilaantumisen ehkäisemissopi-
muksen  (MARPOL)  saattamiseksi kansallisesti voi-
maan. Huhtikuussa saatettiin voimaan asetus, joka 
tuo lisävaatimuksia kemikaali-  ja  kaasusäiliöalusten 
rakenteelle  ja  varustukselle  kansainvälisten sopimus-
ten mukaisesti. 

Osallistuttiin  Helsingin sopimuksen kansallista  sovel- 
tamis -  ja  valmistelutyötä  ohjaavan neuvottelukunnan 
työhön. Helsingin  komission ja  neljän  sen  erityistyö

-ryhmän työhön osallistuttiin. 

Palontorjunta  on  osa  merenkulun turvallisuutta - 
harjoitukset Helsingin merenkulkuoppilaitoksen 

koulutuskeskuksessa Upinniemessä. 
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Merikarttaosaston  tehtävänä  on  huolehtia sntä, että 
kaikista Suomen merialueista  ja  suurimmista sisäjär-
vistä  on  saatavilla ajan tasalla olevat merikartat. 

Toimintavuonna julkaisuluetteloon kuului  11 7  taval- 
lista merikarttaa, 5viittakarttaaja  12  merikarttasarjaa.  

Tavallisista merikartoista oli pienimittakaavaisia ns. 
yleiskarttoja  1 2  kpl;  mittakaavaltaan tavallisimmin 

 1:50000  olevia rannikkokarttoja  46  kpl; isomittakaa-
vaisia satamakarttoja  7  kpl;  rad  ionavigoinnin decca

-karttoja  11  kpl  ja  sisävesikarttoja  41  kpl. Sisävesikar
-toista julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa uuden  A-vu

-toitusjärjestelmän.  mukaiset painokset. 

Viittakartat  julkaistiin eräistä sellaisista sisäjärvistä, 
joista ei ole merikarttoja. Näille järville  on  kuitenkin 
asetettu meri merkkejä, joten uudesta viitoitusjärjes-
telmästä oli informoitava. 

Merikarttasarjoista  oli merialueen veneilykarttoja nel-
jä,  ja  ne kattoivat Suomenlanden, Saaristomeren  ja 

 Ahvenanmaan alueen. Ahvenanmaan kartastosta 
valmistui pohjoismaisen ministerineuvoston rahoit

-taman  työryhmän avustamana uudentyyppinen pai-
nos. Tämän painoksen kartat sisältävät normaalin na-
vigoi ntitietouden lisäksi runsaasti palvel utietoja venei-
lijöille sekä otteita säädöksistä  ja  määräyksistä. Sisä-
vesistöistä painettiin viisi merikarttasarjaa. Lisäksi 
julkaistiin kolme erikoiskarttasarjaa. Niistä kaksi, Sai-
maan kanavan kartastoja väyläkartta väliltä  Helsinki  - 
Porkkala,  ilmestyivät ensimmäistä kertaa.  

Merikarttaosastolla  on  toiminut kartografinen atk-jaos 
jo  useamman vuoden. Alkuaikoina  jaos  vain  tulosti 
merenmittausalusten keräämiä  tietoja. Vähitellen  on 

 automaatiota kehiteltyja vuoden  1982  heinäkuussa il-
mestyi ensimmäinen suomalainen tietokoneen oh-
jaamalla piirturilla tehty merikartta.  Kartan  mittakaava 

 on 1:25000  ja  se  peittää yhtenä lehtenä varsinaisen 
Lohjanjärven lähiympäristöineen. 

Tämä atk-pohjainen kartta onnistui mainiosti  ja  koe- 
työ antoi arvokkaita kokemuksia; tulevaisuudessa tie-
tokoneita  ja  automaattipiirtureita käytettä neen  sekä 
uusien karttojen valmistukseen että aikaisemmin pai-
nettujen ajan tasalla pitämiseen. 

Kaikkiaan myytiin  tai  luovutettiin virkakäyttöön vuo-
den aikana  1 04000  merikarttaa  sekä  1 5000  kartta- 
sarjaa. Merikarttatoimintaan liittyy kiinteästi myös 
'Tiedonantoja merenkulkijoille"  ja  'Tiedonantoja  ye

-neilijöille"  -lehtien julkaiseminen. 

Operaattori  valmistelee  karttatyötä  tietokoneen  
ohjaama/te piirrurit/e. 
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VAY  LAT  

Merenkulkuhallitus  huolehtii väylien rakennus-  ja  pa
-rannustöistä  sekä luotsaustoiminnan  ja  väylänhoidon 

 vaatimien tukikohtien rakennustöistä. Rakennusinves-
tointeihin käytettiin vuonna  1 982  yhteensä  48  milj. 

 markkaa. Valtaosa rakennustöistä  on  teetetty urakoit
-sijoilla. Valtiolla ei vuoden  1 980  jälkeen ole ollut 

omaa meriväylätöihin soveltuvaa ruoppauskalustoa. 
Merenkulkuhallituksella  on  turvalaitteiden  rakennus-
töitä varten rakennusalus, väyläaluksia  ja  asennus-
ponttooneita.  mutta huomattava  osa  turvalaitetöistä

-kin  joudutaan teettämään urakoitsijoilla. 

Vuoden  1 982  aikana saatiin Vaasan  9  m:n  väylä val-
miiksi. Inkoon  1 3  m:n hiiliväylä  otettiin käyttöön  ja 

 Haminan  10  m:n  väylän ruoppaustyöt aloitettiin. Li-
säksi jatkettiin rakennustöitä  mm.  Pietarsaaren  9  m:n 

 väylällä. Rahjan  8,5  m:n  väylällä  ja  Helsingistä itään 
johtavalla  9  m:n talviväylällä.  

Uusi kansainvälinen viitoitusjärjestelmä toteutettiin 
Suomen meriväylillä vuoden  1 981  aikana  ja  sisävesi

-väylillä vuonna  1 982.  Uudistus koski kaikkiaan noin 
 1 3 000  viittaa. poijua  ja  reunamerkkiä.  joista noin 

 7 000  turvalaitetta  on  sisävesiväylillä.  Uusi viitoitusjär-
jestelmä  on  vanhaa järjestelmää monipuolisempi. Nyt 

 on  mandollista valita kapeille väylille hyvin soveltuva 
lateraalimerkintä  tai  etenkin avomerelle soveltuva  il -
mansuuntiin  perustuva kardinaalimerkintä. Aikai- 

semmin  Suomessa käytettiin pelkästään kardinaali- 
merkintää. Väylien reunalinjojen turvalaitteista  on  nyt 
uudistuksen jälkeen  35  % kardinaalijärjestelmässä  ja 

 65  % lateraalijärjestelmässä. 

Turvalaitteiden  rakenteellista kehitystyötä  on  jatkettu 
 mm.  siten, että vuoden  1 982  aikana  on  asennettu 
 4000  uutta muoviputkiviittaa. valmistettu  40  kpl  te-

hokkaal  la  tutkaheijastimella  varustettuja muoviputki-
rakenteisia jääpoijuja. otettu käyttöön majakoissa, 
reunamerkeissä  ja  tutkamerkeissä suuritehoiset  tut

-kaheijastimet.  rakennettu uudentyvppisiä harustettuja 
linjataulumastoja  ja  merkitty koeväylä suurikokoisilla 
valoa heijastavilla kalvoilla. 

Väylänhoidon  tukikohdat ovat perin puutteellisia. En-
simmäiset luotsipiirien keskustuki kohdat valmistuvat 
Turkuun Latokariin  ja  Kotkaan Kuusiseen. Molempien 
tukikohtien laiturit ovat  jo  valmistuneet  ja  Latokarin 

 tukikohdan talorakennustyöt aloitettiin vuoden  1 982 
 aikana. 

Huomattavia peruskorjaustöitä tehtiin Utössä, missä 
luotsiasema, majakka  ja  henkilökunnan asuinraken-
nukset kunnostettiin sekä Kylmäpihlajassa, missä sa-
tama syvennettiin. Sisävesien luotsipiirien alueella ra-
kennettiin työllisyysvaroin Puumalan luotsiasema. 
Vuokalan luotsisatama  ja  Suolanden tukikohta. 

Va/olaittee//inen muoviputkiviitta  (vasen). 	 Muoviputkirakenteinen jàäpoiju (vasen). 



1978 1979 	1980 	1981 	1982 

Turvqloittet  

40— 

50- 

Tornio  
Kemi  

a, 	Oulu  

Raahe  

Pietarsaari  

Kuopio 

Joensuu  

•15  

13  
. 

Pori 	 .14 

11 

Hamino  

Turku  

c 
Helsinki 

12 
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TÄRKEIMMÄT  TYÖKOHTEET  1982 

1. VaaSan vayld  9,0  a 

2. Inkoon väylä  13,Om  

3  Pietarsaaren väylä  9.Om  

4 Rahjan  väylä  85m 

Talviväylä Helsungistd  itään  9,Om  

6. haminan  väylä  lOOm  

7. Runnikkoväylä  Pori  -Kaskinen  

8 Ytiteysväylät  Turun saaristossa  

9 Raippaluodon luotsiasema  ja  -satama  

10. Latokarin  satama  ja  tukikohta  

11. Kylnäpihlajan luotsisatama  

12. Utbn luotsiasema  

13. Vuokalan luotsisatama  

14. Puumalan  luotsiasema  

15,  Suolanden tukikohta  

RAKENNIJSINVE STOINTIMÄÄRÅRA  HAT 

Muoviputkirakenteinen jaäpoiju  (oikea). 	 Kardinaalinen reunamerkki  (oikea).  
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M  ERI VÄYLÄOHJ ELMA  
1983-1 992  

Vuonna  1 982  valmistui Meriväyläohjelma  1 983-
1 992,  joka  on  merenkulkuhallituksen väyänpidon 
pitkän tähtäyksen suunnitelma (PTS).  Sen  laatimiseen 
ovat osallistuneet merenkulkuhallituksen sekä  tie-  ja 

 vesirakennushallituksen lisäksi kauppa-  ja  teollisuus-
ministeriön, Suomen Satamaliiton, Suomen Varus-
tamoyhdistyksen  ja  Teollisuuden Keskusliiton edusta-
jat. 

Meriväyläohjelmassa  on  käsitelty merenkulkuhallituk-
selle kuuluvia väylänpitotehtäviä kokonaisuudessaan. 
Ohjelman pääpaino  on meriväylien  rakentamisessa  ja 

 parantamisessa. Tältä osin tavoitteet  on  asetettu 
kymmeneksi vuodeksi eteenpäin yksityiskohtaisen  in-
vestointisuunnitelman  muodossa. Merenmittaustoi-
minnan. väylien hoidon, luotsaustoiminnan  ja  jään-
murtajatoiminnan osalta ohjelmassa  on  tarkasteltu 
näiden toimintojen nykytilaa  ja  tärkeimpiä kehityslinjo

-ja.  

Meriväyläohjelman  avulla  on  tarkoitus 
-  antaa luotettava tietopohja. johon voidaan nojau-

tua väylänpitoa koskevissa ratkaisuissa, 
-  tiedottaa satamanpitäjille  ja  muille MKH:n kanssa 

yhteistyössä toimiville organisaatioille väylänpidon 
suunnitelmista riittävän aikaisin, 

-  muodostaa perusta väylänpitoon liittyvien suunnit-
telu-, tutkimus -ja  kehittämistoiminnan suuntaami-
selle  ja  

-  aktivoida väylänpitoa koskevaa keskustelua esit-
tämällä väylänpitoon liittyvät ongelmat  ja  MKH:n  

pitkän tähtäyksen tavoitteet sellaisessa muodossa, 
että niitä  on  helppo arvioida. 

Meriväyläohjelman  laadinnan aikana vuosina  1 979-
1 982 on  tehty laajoja selvityksiä  ja  tutkimuksia, joista 
mainittakoon 

-  rannikon kauppasatamien väylätarpeiden selvitys, 
- alusten kehitysarvioiden laadinta, 
- merikuljetusten kehitysennusteiden  laadinta  ja  
-  ohjelmaan ehdolla olleiden väylien merenmittauk- 

set,  maaperätutkimukset, meriväyläsuunnittelu  ja  
kuljetustaloudelliset  selvitykset. 

Meriväylien  tarpeellisten ruoppaus-jaturvalaiteinves-
tointien arvo  on  vuosina  1 983-1 992  yhteensä  600 

 Mmk. Ohjelma  on  laadittu siten, että  se  voidaan to-
teuttaa tasaisesti edistyvänä. Vuosittainen sijoitus  on 
60  Mmk. Tarvittava rahoitus  on  sama kuin vuosien 

 1 970-1982  keskimääräinen meriväyfien ruoppaus
-ja  turvalaitetöiden  rahoitus, mutta  se on  noin  50 % 

 suurempi kuin viime vuosien rahoitus. 

Kaikki ohjelmassa toteutettavaksi esitetyt väylien  sy
-vennyshankkeet  ovat kuijetustaloudellisesti kannatta-

via. Meriväyläohjelmaan  on  otettu  vain  ne syvennys- 
hankkeet, joista saadaan  20  vuodessa kuljetuskus-
tannussäästöjen muodossa yli  6 % reaalikorko inves-
toitavalle  pääomalle. Tiukkojen taloudellisuusvaati

-musten  vuoksi monet satamanpitäjien esitykset ovat 
karsiutuneet selvitystyön aikana. 

Uudent/inen harustettu Iinjatau/u  Inkoon  väyläirä. 
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Ohjelmassa olevista väylien  syvennyshankkeista  ovat 
esimerkkinä seuraavat kymmenen kohdetta: 

Nykyinen 
syyvys  

Uusi 
syvyys 

Kustannus- 
arvio 

Toteutus -
ajankohta  

Haminan väylä  9,0 m 10,0 m 11.5  Mmk  1983-84  
Kotkan  Mussalon  väylä -  1 5,3 m 1 7,0  Mmk  1987-89 
Loviisan väylä 7,3 m 8,0 m 7,5  Mmk  1 983-84 
Helsingin Sörnäisten väylä 9,0 m 11,5 m 5,9  Mmk  1984-85 
Hangon väylä 9,1 m 12,0 m 4,0  Mmk  1987-88 
Naantalin väylä 10,0 m 13,0 m 47,2  Mmk  1985-88 
Uudenkaupungin  väVlä  10,0 m 12,0 m 25,0  Mmk  1988-90 
Porin  Tahkoluodon  väylä 10,0 m 15,3 m 41,2  Mmk  1983-85 
Kokkolan väylä 9,5 m 11,0 m 32,3  Mmk  1984-87 
Raahen väylä  7,8 m 9,5 m 69,0  Mmk  1988-92 

Kauppamerenkulun  väylien sennyshankkeiden li-
säksi ohjelmaan  on  otettu joitakin merenkulun turval-
lisuuden kannalta välttämättömiä parannushankkeita 
sekä vene-  ja  yhteysliikenteen  vaatimia väylätöitä. 

Meriväyläi nvestoi nteihin  on  tähän mennessä käytetty 
erittäin vähän rahaa. Viimeisten  35  vuoden aikana 
meriväylien ruoppaus-  ja  turvalaitetöihin  on  käytetty 
nykyrahassa mitattuna  vain  noin  800  Mmk. Meriväy-
läinvestoinnit ovat olleet viime vuosina noin  9-1 5  % 

 kaikista MKH:n väylänpitokustannuksista  ja  ainoas-
taan  2%  valtion lii kenneväyläi nvestoinneista. Meriväy -
läohjelman arvion mukaan väylien syvennysinves- 

toinnit  olisivat parhaita jäljellä olevia liikenneväylä-
hankkeita. 

Suomen ulkomaisen meritse kuljetetun tavaraliiken-
teen kokonaismäärä  on  noin  50  milj. tonnia  vuodessa. 
Aluksissa kuljetettava kotimaan tavaramäärä  on 8  milj. 
tonnia.  Merikuljetusten  osuus  koko  ulkomaankaupan 
kuljetuksista  on  noin  90%.  Ulkomaisten merikuljetus

-ten  kuljetusmatkojen pidentyessä  kuljetuskustannus-
ten nousua voidaan rajoittaa alusten kokoa suuren-
tamalla. Kansantalouden kannalta  on  siten tärkeätä, 
että Suomeen johtavat meritiet pystytään paranta-
maan uuden Meriväyläohjelman suuntaviivojen mu-
kaisesti. 

Rahjàn  väylän  ruoppaustyötä  Kalajoella kesällä  
1982.  
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TALVI MEREN KULKU 

Suomalaisesta viennistä  ja  tuonnista valtaosa  on  nk. 
 paljoustavaraa,  jonka  kuijettaminen  aluksilla  on  edul-

lisinta.  Rannikkomme  jäätyvät joka talvi  -  myös  help
-poina  talvina  on  alusten pääsy satamiin turvattava.  

Jäänm urtajat  varmistavat  ym pärivuotiset ku ljetukset  
kaikkiin  22  talvisatamaamme. 

Talvikausi  1981-82  alkoi  30.11.1981,  jolloin  jm  
Sampo ryhtyi  avustustehtäviin  Perämerellä.  Jääpeit

-teen  laajuuden suhteen talvi oli keskinkertaisen vai-
kea. Tästä huolimatta oli jäätilanne Perämerellä jaksot - 
tam  erittäin hankala. Suomenlandella  se  oli kohtalai-
sen helppo. Suomenlahti vapautui jäistä toukokuun 
alussa  ja  Selkämeri toukokuun puolivälissä. Peräme-
ren jäänmurtaja-avustus loppui kuudentena päivänä 
kesäkuuta  jm Murtajan  lähdettyä kohti Helsinkiä. Vii-
meiset jäät  sulivat  huomattavasti myöhemmin. Syksy 

 1 982  oli erittäin lämmin  ja  siksi jään kehitys oli Perä-
merellä  ja  muuallakin hyvin hidasta. Ennen vuoden 
vaihtumista olisi Perämerellä tarvittu kahta jäänmurta-
jaa. Joulukuun  14.  päivänä alkoi kuitenkin jäänmurta-
jien  päällystön  lakko, joka jatkui vielä seuraavan vuo-
den puolelle.  

Merenkulkuhallitiiiksen jäänmurtajalaivastoon  kuului-
vat vuonna  1 982  seuraavat alukset: Urho,  Sisu.  Voi-
ma, Tarmo,  Varma,  Apu, Karhu,  Murtaja  ja  Sampo 
sekä Saksan Liittotasavallan omistama  Hanse.  

Kansainvälinen yhteistyö kehittyi normaalisti. Ruotsin 
kanssa oltiin yhteistyössä lähinnä Selkämerellä  ja  Pe-
rämerellä, Tanskan  ja  Saksan Liittotasavallan kanssa 
eteläisellä Itämerellä  ja  Neuvostoliiton kanssa Suo-
menlandella.  

Jäätilanne  laajimmi/laan  talvella  1981-82  

Jäänmurtajan  avustamia  laivoja  -  lähin  on  
haarukkahinauksessa. 
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13  

Merenkulkuhallitus  on  yhdessä suomalaisten laivan- 
rakentajien kanssa aloittanut KARHU-luokkaa korvaa-
vien jäänmurtajien perussuunnittelun. Merenkulku-
hallituksen suunnittelutyölle  on  myönnetty oma  al

-kumäärärahansa  vuoden  1 983  menoarviossa. 

Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet seuraavat teki-
jät:  

1. Kauppa-alusten koon kehitys merenkulkuhalli-
tuksen väyläohjelman  (1 983—i 992)  puitteissa 

 ja  avustustoiminnan  säilyttäminen ainakin nykyi-
sellä tasolla.  

2. Em.  talviliikenneväylien syväykset.  
3. Jäänmurtajan rungon, propulsiolaitteiston  ja  ko-

neiston optimointi avustus-  ja  energiatalouden 
kannalta. 

Suunnittelussa  on  päädytty seuraaviin perusparamet-
reihin: 

-  syväys  7,3 m;  
-  leveys vesiviivassa  n. 23 m;  

potkuriteho  1 7700  hv; 
- dieselsähköinen voimalaitosjärjestelmä; 
-  kaksi peräpotkuria kandella peräsimellä; 
- keulalaidari ilmapulputus  ja sen  käyttö ohjailuun; 
- raskasöljykäyttö; 
-  tarvittava ajomiehitys  26  henkeä (kolmivahtijärjes

-tel  mä). 

Kyseessä oleva jäänmurtaja edustaa ns. uuden suku-
polven murtajaa, jonka koneisto  ja  runkoratkaisut  ovat 
osittain syntyneet arktisia alueita hyödyntävien projek-
tien tuotekehittelyn yhteydessä. Murtajan mandolli-
simman nopea toteuttaminen tulee siten talvimeren-
kulun lisäksi hyödyntämään myös vientiteollisuut-
tamme, koska  se  mandollistaa käytännön kokemusten 
tehokkaan  ja  välittömän palautteen kentältä  ja  jatku-
van seurannan. Kilpailu alalla maailmassa  on  kova ja 

 maamme etumatkan säilyttäminen  on  teollisuudel-
lemme elintärkeätä. 

Verrattuna poistettaviin Karhu-luokan murtajiin 
uuden murtajan koneteho  on  yli kaksinkertainen. Täs-
tä huolimatta uuden murtajan käyttö  on  pienemmän 
miehitysmäärän  ja  raskasöljykäytön  vuoksi vanhaa 
murtajaa taloudellisempaa. Samoilla konetehoilla 
ajettaessa vuotuinen säästö palkka-  ja  polttoainekus-
tannuksissa  on  murtajaa  kohti  2-3  milj.  markkaa 
ajotunneista riippuen. 

Maalaus vanhasta Karhusta  ja  pienoismalli uudesta 
Karhu  Il  -luokan  jäänmurtajasta.  Uuteen  murtajaan 

 ei tule  keulapotkureita  ja  siihen rakennetaan 
 umpiohjaamo. 
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ALUSHAN  KIN NAT  

Vuoden  1 982  alushankinnoille  antoi leimansa  se,  että 
jm Voiman peruskorjauksen luovutus  ja  ns. elvytys

-budjetti vuodelta  1 978  rasittivat  investointeja. Siten ei 
kertomusvuonna vastaanotettu  tai  tilattu yhtään suu-
rehkoa alusyksikköä. 

Toimintavuoden mielenkiintoisimmat ostot olivat  1 9- 
metriset  öljynkeräysalukset  Oili  1  ja  Oili  2.  Näistä  mo

-nitoimialuksista  saadaan käyttökokemukset vuoden 
 1 983  aikana.  Kolmas  öljynkeräysalus  tilattiin kerto-

musvuoden lopulla. 

Toinen merkittävä tilaus oli lisämenoarvion työllistä-
mismäärärahojen kautta Korppoon saaristoon hankit-
tu  23 m  kelirikkoalus.  

Edellisten lisäksi tilattiin  1 3,5  metrin luotsikutteri, kak-
si  1 3,4-metristä öljyntorj unta-  ja  työvenettä  sekä  1 4- 
metrinen merenmittauksen komento-  ja  huoltovene. 
Oljyntorjunta-  ja  työveneet  otettiin vastaan  jo  samana 
vuonna. 

Vuoden merkittävin peruskorjaus oli jäänmurtaja  Si-
sun  muuttaminen raskasöljykäyttöiseksi. Lähes  3,8 

 miljoonan  markan  muutostyö säästyyyhden  normaa-
lin ajokauden polttoainekustannuksissa. Valitettavasti 
jäänmurtaja  Urhon  vastaavaa muutostyötä  on  joudut-
tu määrärahojen puutteessa lykkäämään ainakin vuo-
della. 

Uudessa oli  yntorjunta-aluksessa Oili  1:ssä  on 268 
 kWn tehoinen pääkoneisto  ja  Parkano-tyyppinen 

 potkuri. 

25. 

20. 

15. 

IV.  

40 

trweetointlmiir5eahat 

Jnn  Voiman peruskorjaus 

 1978  evsbedjertl 

OIly  tor  I  u 0  ta  alus 

Muut alukset 

LuotSlkuttørit  

Veneer.  kelirlkkokalustO  

35 

30 

Mil1. 

 45- 

1980 	1981  19112  
ri  
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Pohjoismaiden neuvoston asettaman tavoitteen mu-
ka isesti jatkettiin yhteistyötä säännössuositusten ai-
kaansaamiseksi pienveneille. Veneiden tyyppihy-
väksymismenettelyä  on  pyritty yhtenäistämään.  1 5- 
metristen hyötyveneiden rakennesuositukset valmis-
tuivat toimintavuoden aikana. 

Merenkulkuhallituksenja  Ruotsin vastaavan laitoksen 
Sjöfartsverketin edustajat ovat käyneet neuvotteluja 

 syvän,  1 5-metrisen  väylän rakentamiseksi Ahvenan-
meren kautta. Hanketta kiirehtivät Porin Tahkoluodon 
hiilisataman väylävaatimukset. 

Suomen  ja  Ruotsin jääluokkamääräysten saattami-
seksi ajan tasolle  on  käyty neuvotteluja, joihin  on  osal-
listunut myös luokituslaitosten edustajia. 

Itämeren rantavaltioiden luotsiviranomaisten yhteis-
työelin kokoontui Helsingissä. Pääkeskustelun aihe oli 
kansallisten luotsausalueiden ulkopuolinen avomeri-
luotsaus. 

Merenkulkuhaltituksen  edustajat osallistuivat Neuvos-
toliitossa pidettyyn kokoukseen, jossa käsiteltiin Itä-
meren alueen kartografian  ja  merenkulun turvallisuu-
den yhteistyötä. Itämeren alueen talviliikenteen avus-
tustoiminnassa  on  jatkettu yhteistyötä vuonna  1 979 

 solmitun sopimuksen pohjalta. 

Toimintavuoden aikana osallistuttiin säännöllisesti 
työhön IMCO:ssa, jonka nimi muuttui toukokuussa  

1 982  IMO:ksi  (International Maritime Organization). 
 Merenkulkuhallituksen edustajat osallistuivat IMO:n 

työhön asiantuntijakomiteoiden kokouksissa, jotka 
käsittelivät merenkulun turvallisuutta, meriympäristön 
suojelua, vaarallisten aineiden säiliöaluskuljetuksia 
sekä pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia. 

Merenkulkuhallituksen luotsi-  ja  majakkaosasto  oli 
edustettuna neljässä eri kansainvälisen majakkaliiton 
(IALA) komiteassa: poijutuskomiteassa, mikroaalto-
komiteassa, radionavigatiokomiteassa sekä jäävoi-
makomiteassa. 

Merikarttaosaston  edustajat ovat osallistuneet  hydro
-grafisen  alan kansainvälisten järjestöjen kongressei

-hin,  joissa  on  käsitelty merenmittausta  ja  karttojen 
valmistusta. 

Kauppa-  ja  teollisuusministeriön kautta  on  jatkettu 
työtä palosuojelumateriaalien keskinäisen hyväksy-
mismenettelyn aikaansaamiseksi Yhdistyneen kunin-
gaskunnan kanssa. Yhdysvaltain  Coast  Guardin  kans-
sa  on  jatkettu jäänmurtamisteknologian yhteistyötä. 

Kansainvälisen merenku/kujärjestön nimi muuttui 
vuonna  1982 IMCO.sta (The Inter-Governmental 
Maritime Consultative Organization) /MO.'ksi (The 

International Maritime Organization). 
 Järjestön uusi päämaja Lontoossa. 
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HALLI  NTO  

Vuoden alusta otettiin kayttöön kauppa-  ja  teolli-
suusministeriössä vahvistettu merenkulkuhallituk-
sen työjärjestys sekä  koko  merenkulkulaitosta  koskeva 
ohjesääntö virastodemokratiasta. Henkilöstölle järjes-
tettii  n  virastodemokratiasta  useita informaatio-  ja  kou-
lutustilaisuuksia  ja  vaalit pidettiin joulukuussa  1 982. 

 Merenkulkulaitoksen henkilöstöpoliittinen  ohjelma 
hyväksyttiin marraskuussa. 

Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa  (248/82) 
 tuli voimaan toukokuun alussa muilla merenkulkulai

-toksen  aluksilla paitsi jäänmurtajilla, joilla sitä alettiin 
soveltaa lokakuun alusta. 

Laki sisältää uudet  ja  ehdottomat  säännökset ylityöstä 
 ja  se  tuo muutoksia eräisiin korvausperusteisiin.  Lain 
 noudattamiseksi  jouduttiin muuttamaan useiden yh-

teysalusten aikataulujen  ja  alushenkilöstön vuorotte-
lujärjestelmiä.  Lain  aiheuttamista paikkalaskennan 
muutoksista järjestettiin informaatio-  ja  koulutustilai-
suuksia  sekä paikkalaskennan että alusten työntekijöil-
le. 

tämille  kursseille. Tärkeimpiä ulkopuolisen koulutuk-
sen antajia olivat Valtion koulutuskeskus (VKK).  Am

-mattienedistämislaitos (AEL), Insinöörijärjestöjen  kou-
lutuskeskus  (INSKO) ja  Lakimiesliiton  koulutuskeskus. 
Alusten luottamusmiehet osallistuivat Suomen Meri-
mies-Unionin järjestämille luottamusmieskursseille. 

Toimistoautomaation  käyttöä lisättiin kertomusvuo-
tena. Vuoden päättyessä oli käynnissä tekstinkäsittely-
järjestelmien kokeilu. Merimiesrekisteri siirrettiin vuo-
den  1982  alussa atk:lle. Uudistuksen ansiosta  sen 

 palvelu paranee  ja  nopeutuu. Vielä ei uudistus ole 
tuonut täyttä hyötyä,  sillä  merimiesten kaikkia aiempia 
palveluja ei ole ehditty tallentaa atk:lle, 

Alusrekisterin.  alusten mittaustietojen  ja  aluksil  le  an-
nettujen todistusten valvonnan yhdistämisestä sa-
maan atk:lla hoidettuun alustietokantaan laadittiin 
vuoden  1982  aikana yksityiskohtainen suunnitelma. 
Tämän uuden alustietokannan toteuttaminen  ja  käyt-
töönotto aloitetaan vuoden  1 983  alussa. 

Merenkulkulaitoksen  henkilökunnan koulutus voi-
daan jakaa henkilöstökoul utukseen.  virka- ja  työehto

-sopimuksiin perustuvaan koulutukseen sekä valtion 
tukemaan henkilöstön omaehtoiseen opiskeluun. 
Omien koulutustilaisuuksien lisäksi laitoksen henkilö-
kunta osallistui kertomusvuotena ulkopuolisten järjes- 

Merimiesrekisteri  on  siirtynyt vuonna  1982  atk.//e. 
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1 982 1 981  Pääomakustannukset,  milj,  mk 1982 1981 

3.4 2.4 2.1. 	Merenmittaus 	  6,1 6.1 
3 	Väylänpito 	  79,0 69,3 

8,2 7,0 4. Talvimerenkulun avustami nen 	 51,6 53,6 
1,7 2.5 5. Luotsipalvelu 	  10,7 9,1 

51,4 46,9 6. Merenkulullinen  ympäristön- 
11 6,6 100,2 suojelu 	  5.3 4,3 
70,4 65,6 7. Saariston liikenneyhteyksien 

edistäminen 	  3.8 3,7 
1,5 1,1 9.1. 	mtaAranda 	  0,8 0.7 

Jakamaton osuus 	 0.5 0,5 
20,0 1 7,8 Yhteensä  157,8 147,2 

1.8 1,4 Tulot,  milj,  mk 
1982 1981 

3,5 4,1 1. Väylämaksut 	  168,5 152,7 
0,6 0,6 2. Luotsausmaksut 	  25,5 24,0 

3. Karttojen myynti 	  1,2 2,9 
6,9 10,8  4. Hinausmaksut 	  7,1 5,3 

286,1 260,5  5. Arandan käyttökorvaus 	 3,1 2,8 
6. Lästimaksut 	  2,6 2,5 

1982 1981 7. Sekalaiset tulot 	  3,9 3,1 
Yhteensä  212,0 193,2  

13,0 14,2 
36,6 42.7 
43,8 29,7 
1 2,4 4,3 

2,1 0,6  
107,8 91.5 

TILINPÄÄTÖSTIETOJEN SELITYKSET  

TALOUS  

Kulutusmenot,  milj,  mk  

1. Merenkulun turvallisuusvalvonta 	 
2. Merenmittäus  ja  merikartoitus 	 

2.1.  Merenmittaus (viite  1) 	 
2.2.  Karttojen painatus 	 

3. Väylänpito 	  
4. Talvimerenkulun avustaminen 	 
5. Luotsipalvelu (viite  2) 	 
6. Merenkulullinen  ympäristön-

suojelu 	  
7. Saariston liikenneyhteyksien 

edistäminen 	  
8. Merenkulkuelinkeinon  

edistäminen  ja  seuranta . 	 
9,  Hallinto  ja  muut tehtävät 	 

9.1  mtaAranda 	  
9.2.  Kansainvälinen yhteistyö 	 
9.3.  Hallinto  ja  jakamattomat 

 menot 	  
Yhteensä  

Sijoitusmenot,  milj,  mk  

1. Kalustoja  laitteet 	 
2. Alukset  ja  kulkuvälineet 	 
3. Väylätyöt 	  
4. Rakennukset  ja  satamat 	 
5. Työllisyyttä turvaavat sijoitus- 

menot 	  
Yhteensä  

Tulot 
	

Pääomakustannukset 

Lästimaksuja  kerättiin  2 593 546  mk  ja  vastaavasti 
maksettiin avustuksia  2 636 1 99  mk. Kyseiset luvut 
eivät sisälly taulukkojen lukuihin. 

Kulutusmenot 

Palkkausmenojen  osuus, ilman sosiaaliturvamaksua, 
 on 1 51,6  milj.  mk. Kulutusmenoihin ei ole sisällytetty 

laskennallisia eläkekustannuksia. Mukana  on  työlli-
syyden turvaamiseksi tarkoitetut palkkausmenot. 
Alusten  ja  muiden kulkuväli neiden polttoai nemenot 
olivat  58  milj,  mk. 

(Viite  1)  Merenmittausmenoihin  sisältyy  vain  toimin-
nan aktivoimattomien menojen osuus. Väylänmit-
taukseen liittyvä meno-osuus  1 7,1  milj.  mk  on  sisälly-
tetty väylänpidon pääoma-arvoon  (3).  

(Viite  2)  Luotsipalvelun kulutusmenoista  5  %  on  siir-
retty väylänpidon menoihin. 

Käyttöomaisuuden poistot ovat yhteensä  11 7,9  milj. 
 mk  (1 09,5),  josta hankintahintaiset poistot ovat  74,6 
 milj.  mk  ja indeksikorjauksien  aiheuttamat lisäpoistot 

 43.3  milj,  mk. Poistot perustuvat jälleenhankinta-ar-
voihin, jotka tarkistetaan vuosittain. 

Rakennukset  ja väylänruoppaukset  poistetaan  2-5 %:n 
 vuotuisin tasapoistoin. Turvalaitteet,  alukset, kulkuvä-

lineetja muu kalusto poistetaan jäännösarvopoistoin 
 11-45  %  vuodessa. 

Korkokustannus  esiintyy pääomakustannuksissa 
poistamattomalle hankintahinnalle laskettuna  las-
kennallisena kustannuseränä  39,8  milj,  mk  (41.6). 

 Korkokantana  on  käytetty  6 %:a  lukuun ottamatta väy -
läruoppauksia, joiden  korko  on  laskettu  4 %:n  mu-
kaan. 

Merenkulkulaitoksen poistamattoman pääomakan- 
nan  arvo  31.1 2.1 982  oli jälleenhankintahintaisena 

 1142.6  milj. mkja hankintahintaisena  698,8  milj.  mk. 
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RESUME  

Uppläggningarnas  år  
Också  Finland  hade fortfarande känning av  den  inter-
nationella lågkonjunkturen inom sjöfarten.  På  grund 
av  de  minskade sjötransporterna kunde handelsflot-
tans överutbud av  tonnage  inte balanseras genom 
upphuggningar och reduktion av nybyggen.  Då  situ-
ationen var som värst var  en  fjärdedel av handelston-
naget upplagt. Vår handelsflottas sammanlagda brut-
todräktighet minskade med mer  än 10%.  
Proportionellt  sett  ökade användningen av finländska 
fartyg i utrikeshandelns  transporter, men  varumäng-
den gick ned med inemot  en  miljon  ton. Den  minskade 
volymen i sjötransporterna. överflyttningen av frakt  på 

 linjetrafi koch  omstruktureringen av oljetra nsporterna 
ledde  till  att sjöfartsväsendets inkomster blevavsevärt 
mindre  än  väntat. 

Nya säkerhets- och skeppsmätningsavtal.  
Finland  anslöt sig  till  det  så  kallade Parisavtalet mellan 

 14  västeuropeiska länder, vilket gäller ökad kontroll i 
hamnarna av utländska fartyg.  Då  fartygen besiktas 
oftare och mer regelbundet kommer undermåliga far-
tyg snabbare ur bruk, och  den  allmänna sjösäkerhe-
ten ökar.  

1 969  års internationella skeppsmätningskonvention 
trädde i kraft  187.1982. Den  tidigare konventionen 
av  år 1 947  tillät att vissa  last-  och bruksutrymmen 
uteslöts vid mätningen,  men  numera inräknas farty-
gets hela volym i bruttodräktigheten. 

Sjöfarten mellan  Finland  och utlandet 
Antalet hamnanlöpningar var  5%  mindre  än  året för- 
ut.  Trots  detta var fartygens sammanlagda nettodräk- 

tighet mer  än en  procent större  på  grund av att deras 
genomsnittliga storlek har ökat. Varuutbytet  via ham n

-ama  med utlandet minskade likaså med omkring  5%, 
till 46,3  miljoner  ton, men  sjötransport anlitades 
fortsättningsvis för  85  %  av  de  utländska varutrans-
porterna. 

Antalet sjöpassagerare mellan  Finland  och utlandet 
var  6.8  miljoner, det vill säga  1,5%  högre  än  åretförut. 

 Av passagerarna reste  93  %  mellan  Finland  och  Sve-
rige.  

Lotsning 
Jämfört med  år 1981  minskade antalet lotsningar 
med omkring  10  %.  Vi  har lotsplikt,  men  nedgången 
återspeglar det minskade antalet anlöpningar i utri-
kesfart. År  1 982  överlät lotsningskommissionen sitt 
betänkande med förslag om sammanslagning av 
lotsstationer och lättnader i lotsplikten.  

Mil  jövård  
I  december avvärjdes två hotande miljökatastrofer i 
Finska vikens östliga  del.  Oljebekämpningsfartyget 

 Hylje  pumpade nästan  1 50 ton  bunkerolja från  den 
 grundstötta  bogserbåten Pluton, och det strandade 

kemikalietankfartyget  Hai  drogs  loss under  alarmbe-
redskap. Årets tillskott  till  oljebekämpningsfiottan  var 
uppsamlingsfartygen  Oili  1  och OiIi  2  samt två  13,4 m 

 arbetsbåtar av stål. 

Sjökort 
Sjöfartsstyrelsens sjökartsavdelning har i  sin  ADB- 
sektion arbetat med datorisering av sjömätningen  re- 

Märkets fyr  /  Ålands hav.  
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dan några års tid.  Till en  början resultatkördes sjö- 
mätningsexpeditionernas uppgifter, och i juli  1 982 

 hade utvecklingsarbetet kommit  så  långt att det första 
sjökort som ritats med dator kunde publiceras. Kartan 
täcker Lojo sjö med omgivning och  är  i skalan  1 
25000. En del  av det nya kartbladet syns  på  bakpär-
men. 

Farleder 
Projektering, byggande och förbättring av farleder, 
lotsstationer och anordningar för sjöfartens säkerhet 
pågår kontinuerligt.  Under år 1 982  blev  9 m -farleden 

 till Vasa  färdig,  1 3 m -farleden  till  Ingå  togs I  bruk, och 
muddringen av  10 m -farleden  till  Fredrikshamn 

 påbörjades. För att förbättra säkerheten i farlederna 
har isfasta bojar och remmare i plast med inbyggda 
radarreflektorer börjat tas i bruk. 

Farledsprogrammet  1983-1992  
Sjöfartsstyrelsens generalplan för farledsarbetet har 
gjorts upp  I  samråd med övriga myndigheter samt 
representanter för hamnar och näringsliv. Detta tio- 
årsprogram  lades  fram  år 1 982.  

Programmet lägger huvudvikten  på  byggande och 
förbättring av havsfarlederna.  Den  detaljerade inves-
teringsplanen bygger  på  ingående undersökningar av 
farledsbehovet samt utveck!ingsprognoser för sjö-
transporterna. Därutöver ingår  en  utvärdering av  de 

 sjömätningar och grundundersökninar som farle-
derna förutsätter. Det föreslås att  de  totala investerin-
garna  på 600  miljoner finska  mark  genomförs i jämn 
takt  under  programperioden. Alla planerade farleds- 
fördjupningar bygger  på  transportekonomiska lön-
samhetskalkyler.  

Isbrytarna  
sbrytarassistansen  säkerställer  transporter  året  runt 
till  landets  22  vinterhamnar och har väsentlig bety-
delse för varuutbytet med utlandet. 

Vintersäsongen  1981-82  inleddes  30.11.1981 då 
 isbrytaren  Sampo  började assistera trafiken i Botten-

viken. Istäckets utbredning var  normal men  issituati-
onen  trots  detta tidvis besvärlig. Hösten  1 982  var 
ovanligt varm. Sjöfartsstyrelsens isbrytarflotta beslod 

 år 1 982  av  Urho,  Sisu,  Voima, Tarmo,  Varma,  Apu, 
Karhu, Murtaja  och  Sampo  samt Hanse som ägs av 
Förbundsrepubliken Tyskland. 

Sjöfartsstyrelsen har i samråd med  den  finländska 
varvsindustrin inlett förplaneringen av  de  isbrytare 
som skall ersätta  Karhu -klassen. Budgeten för  år 
1 983  omfattar ettförsta anslag för ändamålet.  De  nya 
isbrytarna innebär  en  generationsväxling, och  de  lös-
ningar som planeras ifråga om maskineri och skrov 
kan utnyttjas vid projekt i arktiska områden.  De  nya 
isbrytarna kommer att  ha  mer  än  två gånger  så  stor 
maskineffekt som  den  gamla  Karhu-klassen.  Trots 

 detta kommer  de  att vara mer lönsamma i  drift på 
 grund avattde kräver mindre bemanning och använ-

der tung brännolja. 

Ekonomi  
Under år 1 982  var  de  totala utgifterna för sjöfartsvä-
sendet  393,9  miljoner  mark,  varav investeringskost-
naderna uppgick  till 107,8  miljoner  mark.  Kapital-
kostnaderna var  1 57,8  miljoner  mark  och inkomster-
na  21 2,0  miljoner  mark.  

Förbindelse fartyget  Kum/inge  har stor betydelse för 
trafiken över Skärgårdshavet.  
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SUMMARY 

The Year of Laid-Up Ships 

The Finnish merchant fleet continued to suffer from 
the international recession in sea transports. ln 1 982. 
there was still a surplus of shipping capacity in spite 
of a number of scrappings and very few newbuild-
ings. At worst. one fourth of the cargo-carrying ca-
pacity was laid up. The total gross tonnage diminished 
by over ten per cent. 

Finnish ships again increased their share of foreign 
transports, but the amount of goods to be shipped 
was nearly one million tons less than in 1981. The 
decrease in sea trade, the transfer of freights to liner 
traffic, and the restructuring of our oil imports all 
contributed to a smaller revenue than expected for the 
Board of Navigation. 

New Agreements on Ship Safety and 
Tonnage Measurement 
Finland became a Party to the Paris Memorandum of 
Understanding on Port State Control between four-
teen West European countries. More regular and 
frequent maritime safety inspections will ascertain 
general seaworthiness and contribute to added safety 
at sea. 

The International Convention on Tonnage Measure-
ment of Ships, 1 969, came into force on June 1 8th, 
1 982. ln contrast to the 1 947 convention the total 
volume of ships is now included in the gross tonnage. 

Shipping Between Finland and 
Foreign Countries 
The number of ships visiting Finnish harbours decreas- 
ed by five per cent. yet their total net cargo-carrying 

capacity was more than one per cent higher than in 
the previous year due to the increase in average ship 
size. The amount of goods carried over Finnish har-
bours also decreased by some five per cent, to 46,3 
million tons. Nevertheless, seaborne transports still 
accounted for 85 per cent of Finland's exports and 
imports. 

The number of sea passengers between Finland and 
foreign countries increased by 1.5 per cent to 6,8 
million. The vast majority, or 93 per cent, of these 
passengers travelled between Finland and Sweden. 

Pilotage 

The number of pilotages decreased by about ten per 
cent as compared to 1 981. Pilotage is still compulso-
ry in foreign traffic, but the number of visiting ships 
has diminished. ln 1982, a State Commission on 
Pilotage proposed mergers of a number of pilot stati-
ons and some liberalization of compulsory pilotage. 

Environment Protection  
ln  December, two nearly simultaneous incidents 
threatening to pollute the eastern part of the Gulf of 
Finland were averted as the oil combatting vessel 

 Hylje  pumped nearly 1 50 tons of fuel oil from the 
grounded tug  Pluton,  and the stranded chemical 
tanker  Haj  was salvaged in thé same area. The 1 982 
additions to the pollution com batting fleet were two 
oil recovery vessels, the  Oili  1 and the  Oili  2, as well as 
two 1 3,4 m steel boats. 

The  Bogskar  lighthouse underwent thorough 
repairs and was provided with facilities for 

helicopter landing.  
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Charts 
A project of a  fewyears'  standing is the computerizati-
on of  hydrographic  data at the ADP Section of the 

 Hydrographic  Department. Continued development 
of the processes led to the publication, in June 1982, 
of the first computerized chart. The sheet is at the 
scale 1:25000 and covers the big inland lake  Lohja 

 in southern Finland. Part of this chart is shown on the 
back cover. 

Fairways 
Work continues on the construction and improve-
ment of fairways, pilot stations and bases for fairway 
service. The 9  mfairway  to Vaasa was finished, the 13 
m fairway to  Inkoo  was taken into use, and dredging 
was started in the 10 m fairway to  Hamina.  Among 
aids to navigation the ice-resistant plastic ice buoys 
with inbuilt radar reflectors are a novelty. 

Fairway Programme 1983-1992 
A Ten-Year Programme for fairway construction and 
improvement has been worked out in collaboration 
with other state agencies and with representatives of 
harbours as well as of trade and industry. The detailed 
600 million  ElM  investment programme— 60 million 

 FIM  annually  -  is based on extensive studies and 
forecasts on transport requirements, size of ships, 
developments in seaborne trade and also hydro- 
graphic studies and soil investigations. The 
programme proposals are based on economic profi-
tability. 

Icebreakers 
The State icebreakers ascertain the continuity of fa-
vourable all year transport to the 22 winter ports in 
Finland. The winter season began on November 
30th, 1981, when the icebreaker  Sampo  started 
assisting ships in the northern part of the Gulf of Both-
nia.  ln  spite of the ice coverage being normal, the ice 
situation was at times difficult. The autumn period was 
exceptionally warm.  ln  1982, the icebreaker fleet 
consisted of the icebreakers  Urho,  Sisu,  Voima. Tar-
mo,  Varma,  Apu, Karhu,  Murtaja  and  Sampo,  as well 
as the  Hanse,  owned by the Federal Republic of Ger-
many.  
ln  cooperation with the Finnish shipbuilding industry, 
the National Board of Navigation has started prelimi-
nary design  ota  new icebreaker type to replace the old 

 Karhu  class. An initial allocation for the purpose is 
included in the 1 983 National Budget. This icebreak-
er will be the first of a new generation, and the 
design features in its machinery and hull will benefit 
arctic projects. The engine power will be more than 
twice that of the old  Karhu  class, yet the new icebreak-
ers will be more economical because of crew re-
duction and the use of heavy fuel oil. 

Economy  
ln  1 982, the total expenditure of the Board of Naviga-
tion amounted to 393,9 million  FIM,  of which 107,8 
million were investment costs. Capital costs rose to 
1 57,8 million  FIM,  and the income was 21 2,0 million 

 FIM.  

The winter-season 1982-83 was so mild that 
several icebreakers stayed longer than usual in 

their home port  He/s,nk, 
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