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Pääjohtaja Jan-Erik Jansson
tarkastusalus SAIMAAn kannella
höyrylaivaliikenteen 1 50 -vuotisjuhlissa elokuussa 1983.

PÄÄJOHTAJAN SANAT
Merenkulkulaitos jatkaa sitä vuosisataisen pitkää
perinnettä, jolla maassamme on edistetty merenkulkua, sen turvallisuutta ja taloudellisuutta. Merenkulkulaitoksen edeltäjä, Suomen luotsi- ja
majakkalaitos perustettiin jo vuonna 1696.
Ansaitusti juuri merenkulkulaitoksen SAIMAAalus sai kunnian johtaa juhlaregattaa, joka avasi
kesällä 1983 pidetyn höyrylaivaliikenteen 150vuotisjuhlan. Haloilla käyvä tarkastusalus SAIMAA
1893) on merenkulkulaitoksen viimeinen(rak.
höyrykäyttöinen laiva.
Höyrylaivat ovat osa sitä tekniikkaa, joka on kaikkialla väistymässä tietokoneiden vallatessa kehityksen kärkipaikat. - Merenkulkulaitoksen keskusvirastossa on toimistoautomaatio tunkeutunut
viime vuosina lähes jokaiselle osastolle. Alusten
automatisoitumisen huimasta kehityksestä on hyvänä esimerkkinä merentutkimusalus ARANDA.
korjattiin perusteellisesti vuoden 1983 aikana; Se
siinä on nyt mikroprosessoreihin nojaava integroi
tietokonejärjestelmä, joka valvoo kaikkia laivan-tu
toimintoja koneistosta varastokirjanpitoon ja vavigointiin. Merikarttaosasto on puolestaan tuotta-

nut ensimmäiset tietokoneella piirretyt kartat ja
monetisvalunetioksapohjoisten laitteistojen ehtymättömiin muisteihin.
Mikään ei toimi tulevaisuuden tietoyhteiskunnassakaan ilman ihmistä - kuten eivät merenkulkulaitoksen hyvät tulokset kuluneena vuonna olisi olleet mandollisia ilman jokaisen työntekijän ansiokkaita ponnistuksia.
Merenkulkulaitos on kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kiitän
myös laitoksia, muita viranomaisia ja kaikkia muita yhteistyökumppaneita suotuisasti kuluneesta
vuodesta 1983.

Pääjohtaja Jan-Erik Jansson
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VIENNISSÄ VETOA
Kansainvälisen merenkulun lama jatkui vuonna 1983 entisellä
voimallaan. Kaikki alustyypit
kärsivät kysynnän ja tarjonnan
välisestä epäsuhteesta, mistä
johtuen rahtitaso pysyi matalanajokseenkin läpi koko vuoden.
Ilanduttavana piirteenä vuoden
tilastoissa oli Suomen ulko- 1983
maankaupan kuljetusten kasvu
erityisesti vuoden loppupuolella.
Kokonaislisäys oli noin 2,5 miljoonaa tonnia, josta tuontia oli
runsaat 0,5 milj, tonnia ja vientiä
vajaat 2 miljoonaa tonnia. Eri tavararyhmistä oli eniten noussut
kivennäisöljyjenja paperin vienti.
Kuljetusten kokonaismäärän
tuntuvasta kasvusta huolimatta
pysyi suomalaisen tonniston kuljettama tavaramäärä lähes ennallaan. Viennin puolella näkyy
pieni lisäys, mutta tuonnin puolella suomalaisalusten osuus
vastaavasti laski. Suomalaisten
alusten kuljetusosuus putosi
edellisen vuoden 50,2 prosentista
prosenttiin. Yhden vuoden 47,
luvuista on vielä vaikea arvioida
onko kyseessä normaali heilahtelu vai pysyvä ilmiö.

ympäristöministeriölle ei kuitenkaan vapauta merenkulkuhallitusta kokonaan öljyvahinkojen torjunnasta, sillä aluskalustojää pääosin edelleen merenkulkuhallituksen hoitoon. Oljyvahinkojen torjunnan ja jätehuollon yhteensovittaminen helpottunee kuitenkin huomattavasti organisaatiomuutoksen
ansiosta.

Väylämaksut
Uusi väylämaksuasetus viimeisteltiin vuoden 1983 aikana ja
1.1.1984. Ase- oteinkäyö
tuksella vietiin päätökseen jo aiemmin aloitettu väylämaksujärjestelmän uudistus. Nyt toteutetun uudistuksen keskeisenä sisältönä on väylämaksun jääluo
mukainen porrastus ympäri-kan
vuoden. Tämä parantaa jäävahvisteisten alusten kilpailukykyä
kesäaikana ja sillä pyritään vähentämään lastien siirtymistä
"talvilaivoilta" "kesälaivoille".
Samalla se parantanee laivojen
käyttöastetta, kun samat alukset suorittavat kuljetukset ympäri vuoden.

ii työpaikoista ja verotuloista on
vaikka niiden tarve varsin yleisesti tunnustetaankin.

mutosenkiva,

Luotsausasioissa on ammattikunnan yhteisen mielipiteen löytäminen usein ollut vaikeaa, koska vähän jokaisella miehellä on
omatperusljkn
asioiden tilasta ja toivotusta kehityksestä. Kehityksen kannalta
olisi kuitenkin tarpeen, että nämä yksityiset mielipiteet voitaisiin yhdistää yhteiseksi kannaksi. Tässä voisi apuna olla virastodemokratia, joka luotsikunnan
osalta ei vielä ole käynnistynyt
laitostasolla. Laitostason yhteistyökomiteassa tieto välittyisi
kentältä johdolle. Toisaalta johdon näkemykset voisivat tulla
hiemanlä skui
pelkissä kiertokirjeissä.

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriön perustaminen 1.10.1983 vaikutti myös
merenkulkuhallituksen toimintaan. Ympäristöministeriön vastuulle siirrettiin nimittäin muiden vesien suojeluun liittyvien
tehtävien ohella myös öljyvahinkojen torjunta. Oljyntorjunta on

tuonmerklhaisn
useasti julkisuuteen, vaikka rahoiltaan ja virkamieskunnaltaan se oli ollut varsin vähäinen
merenkulkuhallituksen toi- osa
mintaa. Vastuun siirtyminen

Järkeä luotsaukseen
Luotsaustoiminnan järkeistä
on jo muutaman vuoden-mistä
ajan yritetty toimikuntien ja erilaisten työryhmien ja neuvottelujen avulla. Tulokset ovat kuitenkin olleet laihoja ja monissa
kohdissa näyttävät asenteet kovin lukkiutuneilta. Kun tähän
vielä liittyy saari stokuntien huo-

Kotkan satamasta lähti kolmanne
maan paperi viennist ko
vuonna 1983
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MERIKULJETUKSET TAVARARYRMITTAIN VUOSINA 1982JA1983
VIENTI

MERENKULKU

Vuonna 1983 kävi Suomen satamissa 22 039 alusta, 1,5 % enemmän kuin vuonna 1982. Alusten
yhteinen nettovetoisuus kasvoi
yli 5 % nousten 75 milj. nrt:iin.
Suomalisten o
46%käyntierosaj1tovetoisuudesta (v. 1982 50 %
käyntikerroista ja 63 % nettovetoisuudesta). Aluksista 41 % oli
matkustaja-aluksia tai -autolauttoja, 10 % lastilauttoja, 9 %
säiliöaluksia ja 40 % muita lastialuksia.

Matkustaj aliikenne

Suomen ja ulkomaiden tavaranvaihdosta kulki meriteitse edellisten vuosien tavoin 85 %. Satamien ulkomaan tavaraliikenteen kokonaismäärä oli 48,7 milj.
tonnia. Tavaramäärä oli 5 % suurempi kuin edellisvuonna ja
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SUOMEN JA ULKOMAIDEN VÄLISET MERIKULJETUKSET
VUOSINA 1958 —1983
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Kauppalaivasto

fruSi

Olivia

TUONTI

Meritse Suomen ja ulkomaiden
välillä matkusti 6,9 milj. henkilöä. Kasvua vuoteen 1982 verrattuna oli 1,4 % eli 100 000 matkustajaa. Suomen ja Ruotsin välillä matkustajista kulki 93 %.
Ulkomaan liikenteen matkustajaautolautoilla kuljetettiin lisäksi
Ahvenanmaan ja Suomen mantereen välillä 260 000 matkustajaa (vuonna 1982 261 000 matkustajaa).

Tavaraliikenne

87

82

tuksista oli siis suhteellisen lyhyitä ja niiden osuus näyttää jopa kasvavan; vastaava prosenttiluku oli 82 vuonna 1982 ja 80
1981.
vuona

Alusliikenne

vilMi + tuotti

45

ao

kaienojtsuri.

vuonna 1980 kuljetusmää-Vain
rä on ollut tätä suurempi, 49,4
Suomalaisten alus-milj,tona.
ten osuus merikuljetuksista oli
%). Ulkomaan48%(v.19250
merikuljetuksista oli transitokuljetuksia 2,7 milj, tonnia
milj. tonnia).
(v.1982,5
Tuonti oli vuonna 1983 30,9 milj.
tonnia ja vienti 17,8 milj. tonnia.
0,6 milj, tonnia.Tuontikasv
Tuontiluvut vaihtelivat suuresti
tavararyhmittäin. Vienti kasvoi
yli 11 % (1,8 milj. tonnia). Viennin kasvu jakaantui lähes kaikkien tavararyhmien kesken.
Suomenlanden satamien osuus
ulkomaisesta tavaraliikenteestä
oli 61 %, Pohjanlanden satamien
Lounais-Suomen 13 % ja24%,
2 %. Saimnruest
Jakautuma rannikkoalueiden
kesken pysyi lähes muuttumattomana. Merikuljetuksista 53 %
ja ItämerentaphuiSomen
satamien välillä ja 31 % Suomen
Pohjanmeren sekä Englanninja
kanaalin välillä. 84 % merikuije-

Suomen kauppalaivastoon ( 19
nrt) kuului vuoden 1983 lopussa
alusta, joiden yhteinen vetoi- 48
suus oli 2 359 749 brt. Alusten
määrä kasvoi yhdellä aluksella
149 954 brt:a jabrutoveis
(6,8 %). Keskimääräinen ikä
bruttorekisteritonnia kohden oli
vuotta ja keskimääräinen 9,64
vetoisuus 4 876 brt (v. 1982 10,02
ja 4575 brt). Bruttorekis- vuota
teritonneissa laskien Suomen
kauppalaivasto oli vuoden 1983
29. suurin ja 0,62 % maa-lopusa
ilman kokonaistonnistosta (
30brt:n
alukset). Vuoden 1983
15 alusta,lopusairtn
joiden yhteinen vetoisuus oli
brt eli 4 % koko tonnistos- 916
ta (vuoden 1982 lopussa 26 alusta vetoisuudeltaan 410 220 brt
eli 19 %).
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TAL VIMERENKULKU
Talvikautena 1982-83 tilastoi
Suomen satamissa 14 569 ul--tim
komaan liikenteen aluksen lähtöä ja saapumista. Aluksissa oli
lastia yhteensä 17,6 milj, tonnia.
on 36 % koko vuoden me-Mär
rikuljetuksista. Maamme omien
satamien välisessä rannikkoliikenteessä kirjattiin saapuneiden
lähteneiden alusten määräksi ja
Näissä aluksissa lastia oli 321.
milj. tonnia. - Kuljetetut ton-2,3
nimäärät ovat viime vuosina pysytelleet melko samoina riippumatta talven ankaruudesta.
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Talvella 1982-83 oli jää peite
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Talvi 1982-83 oli tavanomaista
lauhempi. Ensimmäisinä lähtivät avustustehtäviin Perämerelle jäänmurtajat Voima ja Karhu
alkoi myö- 7.1983Jätymine
hään ja jäät sulivat aikaisin.
Laajimmillaanjääpeite oli 3. päivänä maaliskuuta, jolloin Perämeri ja Suomenlahti olivat kauttaaltaan jäässä ja Selkämeren
rannikoilla oli 10-40 mpk:n levyinen jäävyöhyke. Ahvenanmeri ja Itämeri olivat jäättömiä.
Selkämeri vapautui jäistä huhtikuun puolivälissä ja Suomenlahti huhtikuun lopulla. Perämerellä jäät sulivat toukokuun puolivälissä, mikä on poikkeuksellisen aikaista. Viimeisenä lopetti
avustustehtävät jm Murtaja, joka lähti Perämereltä kohti Helsinkiä 15.5.1983.
Syksy 1983 alkoi normaalin talven tapaan. Ensimmäisenä jäänmurtajana lähti liikenteeseen
Murtaja, joka alkoi avustaa Perämeren liikennettä 18.11.1983.
Sätmuivakenldommiksi loppuvuotta kohti ja
vuodenaihtslkä
vain
neljä jäänmurtajaa.
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vallan omistama Hanse.

SUOMEN KAIK1SSA SATAMISSA YHTEENSÄ TALVIKAUTENA 1.12.— 30.4.

SAMTLIGA HAMNAR I FINLAND UNDER VINTERSASONGEN
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Merenkulkuhallituksen jäänmurtajalaivastoon kuuluivat
vuonna 1983 seuraavat alukset:
Urho, Sisu, Voima, Tarmo, Varma, Apu, Karhu, Murtaja ja
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(Yläkuva) Rönnskärin luotsiasema lakkautettIIn Vaasan saaristossa. (Alakuva)
Puumalan luotsit saivat uuden aseman.

LUOTSAUS
Luotsauksen

u distamine

Vuonna 1983 annettiin lausunnot luotsaustoimikunnan mietinnöstä. Kauppa- ja teollisuusministeriö oli asettanut toimikunnan valmistelemaan ehdotuksia luotsaustoiminnan uudistamiseksi ja toimikunta oli jättänyt mietintönsä syksyllä 1982.
Mietnöhdouksli
m.luotsinkäyöve den selvä helpottaminen ja eräiden Lounais-Suomen saariston
luotsiasemien yhdistäminen.
Lausuntokierros umpeutui syksyllä 1983. Lounais-Suomen saaristokunnat Nauvoa lukuun ottamatta suhtautuivat kielteisesti luotsaustoimikunnan mietintöön ja kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi merenkulkuhallitukselta lisäselvitystä mm. juuri
tuon alueen luotsaustoimen järjestelyistä.
Merenkulkuhallituksen aloitteesta pidettiin sen ja LounaisSuomen saaristokuntien edustajien välinen neuvottelu. Siinä sovittiin, että kunnat laatisivat yhteisen kompromissiesityksen
alueen luotsaustoiminnanjärjestelyistä. Tätä yhteistä esitystä
eivät kuitenkaan pysty- kunat
neet tekemään. Jokainen kunta
toisti merenkulkuhallitukselle
ne näkemykset, jotka ne olivat
esittäneet ministeriölle luotsaustoimikunnan mietinnöstä
aiemmin.
jo
Merenkulkuhallitus on vastauksessaan kauppa- ja teollisuusministeriölle ilmoittanut yhtyvänsä kaikkiin luotsaustoimikunnan uudistusehdotuksiin.
Vaasan saariston luotsaustoiminan uudistus saatiin päätökseen
keväällä 1983. Raippaluodon
luotsiasema valmistui helmikuussa 1983 ja luotsaukset aloitettiin asemalta 1.4.1983. Samalla lakkautettiin Rönnskärin, Ritgrundin ja Vaasan luot-

siasemat ja niiden henkilökunta
sekä toiminta siirrettiin Raippaluotoon.

Luotsaus 1983
Vuoden 1983 lopussa oli rannikon kuudessa luotsipiirissä luotseja 352 ja luotsikutterinhoitajia
Sisävesien kandessa piirissä 123.
luotseja oli 70 ja kutterinhoitajia4.
Vuoden 1983 luotsausten kokonaismäärä oli 34 732. Vertailu
edellisvuoden lukuun (33 964)
osita,eälu nk-

määrän jo vuosia jatkunut lasku
nyt pysähtynyt. Saimaalla on
luotsaukset lisääntyivät eniten
Myös Ahvenanmaan pii- (18%).
rissä luotsausten luku nousi,
muissa piireissä jäätiin suurin
piirtein vuoden 1982 lukuihin tai
alle.
hiukande
Luotsiasemien
henkilökunta
osallistuu oma-aloitteisesti tai
-pynöstämerilauh
vim, joiden johto on keskitetty
rajavartiolaitokselle. Vuonna
osallistui luotsihenkilö-1983
kunta ainakin 62 meripelastus
406-tehävnurai
miestuntia.
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MERIKARTAT
Merenkulkuhallitus julkaisee
merikarttoja sekä Suomea ympäröivistä merialueista että suurimmista sisäjärvistä. Kartoista
otetaan vuosittain tai joka toinen
vuosi uusintapainokset. Niihin
tehty kaikki edellisen painok-on
sen jälkeiset korjaukset, jotka
koskettavat vesillä liikkujaa.
Myös purjehtija itse voi pitää merikarttansa ajan tasalla tilaamaila merenkulkuhailituksen
juikaiseman "Tiedonantoja merenkulkijoille" -lehden, joka ilmestyy 10 päivän välein. Tämän
julkaisun erikoispainos on kolmasti vuodessa ilmestyvä "Tiedonantoja veneilijöille", johon on
kotuaivenlyäsktvat karttakorjaukset.

nissa käytettävää decca-karttaa.
Sekä yleis- että rannikkokarttojen päällepainatuksina ilmestyi
lisäksi 25 pelastus- ja valvontakarttaa.
Satama-alueistaja sisävesistä on

Rannikkokartat on tarkoitettu
navigointiin nimenomaan saaristossa ja rannikolla. Niiden
mittakaava on tavallisimmin
lu- 1:50.Ranikortje
kumäärä oli viime vuonna 45.
Yleiskarttojen päällepainatuksina julkaistiin 11 radionavigoin -

4L I2r

omatkrnsue

mittakaavassa. Ensinmainittuja
julkaistiin viime vuonna 9 kpl ja
sisävesikarttoja 41 kpl.

Erilainen käyttö vaatii aina
oman erilaisen merikarttansa.
Yleiskartat sopivat avomeripur.
jehdukseen ja reittisuunnitte
-lun.Nepitävkrasojkin merialueita. Vuonna 1983
yleiskarttoja julkaistiin 12 kpl.

U4

signaaleja jne. Merenkurkun
majakat kuvataan sekä silhuettipiirroksin että erillisessä majakkakartassa. Alueen sääolosuhteista on mukana oma artikkeli. Merenkurkun ylipurjehdus
varten on kolme karttasivua. -ta

anpuoleinen kartta ote tavallisesta rannikkokartasta. Aukeaman vasen osa sisältää erikoiskarttoja ja ilmakuvapiirroksia
venesatamista. Alueen paikkakuntia ja satamia esitellään
myös kirjoitetuin tekstein.

Kaikkiaan myytiin tai luovutettiin virkakäyttöön vuoden aikana 42200 yksilehtistä merikarttaa ja 14400 karttasarjaa.

Merenkurkun kartassa on varsinaisia karttalehtiä 25. Lisäksi
alussa on kolme lehteäalbumin
täynnä monenlaista veneilyn
yleisinformaatiota. Nämä alkulehdet kertovat mm. meripelastuksesta ja veneradioliikentees
ja esittelevät viitoitusjärjes--tä
telmää, veneiden valoja, lippu-

Uudessa Merenkurkun venellykartastossa neuvotaan myös
sisääntulot satamlln.

m
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Vuoden aikana jatkettiin automaattisen kartanvalmistuksen
kehittämistä. Tavoitteena on
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kuniart-emok

Osa merikartoista on sidottu albumeiksi. Sisävesistöistä näitä
Tärkeimmät merikart- on6kpl.
tasarjat ovat kuitenkin merialueen veneilykartat. Näitä julkaistiin viime vuonna 5 kpl. Suomenlanden, Ahvenanmaan saariston ja Merenkurkun karttakirjo
on täydennetty veneilyn tar--ja
vitsemilla erikoistiedoilla. Kertomusvuonna ilmestyi Merenkurkun veneilykartta ensimmäistä kertaa. Tämä kartta kattaa koko ruotsinkielisen Pohjanlanden rannikkoalueen Siipyys
-täHimangle.
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Varsinaisilla karttasivuilla on
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MERENMITTAUS

Kllntopisteverkostoa tihennetään laser etäisyysmittarilla

Merenmittauksella hankitaan
ne vesialueitamme koskevat perustiedot, jotka tarvitaan merikarttojen valmistamista ja ajantasalla pitoa sekä väylien suunnittelua ja rakentamista varten.
Merenmittaus palvelee myös
vesialueiden yleistä tutkimusta
muuta hyväksikäyttöä.
ja
Merenmittaustöitä varten merenkulkuhallituksen merikarttaosastolla on komennuksessaan
tetään nimitystä merenmittausretkikunnat. Näillä retkikunnil
käytössään yhdeksän alus--laon
ta ja 50 mittaustyöhön varustettua venettä. Retkikuntien henkilökunnan maksimivahvuus toimikauden aikana on 250-260
mikausi jää ilmastollisista syistä
noin viideksi kuukaudeksi ajoittuen toukokuusta syyskuuhun.

yhdeksäniö,jotay-

henkä.Vuodtli-

Väylä- ja aluemittaus
Merenmittaus jakautuu kahteen
päälohkoon, väylämittaukseen
Nykyisinjaluemitksn.
pääosa mittauskapasiteetista on
sidotuväylmakn:hdesästä retkikunnasta vain yksi on
aluemittauksessa.
Aluemittaus kartoittaa vesialueen yleiset syvyysarvotja merenkululle vaaralliset matalat. Merialueestamme, joka käsittää
noin 89 000 km2, on tähän mennessä tutkittu luotettavasti noin
2. Kokonaan luotaa- 730km
matonta tai puutteellisesti luodattua merialuetta on siis noin
2 . Pääosa siitä sijaitsee160km
Saaristomerellä, Selkämeren
rantavesillä ja Merenkurkun
saaristossa. Sisävesistöistämme
tähän mennessä mitattu luo- on
tettavasti noin 9 000 km2 . Luotaamattomia tai puutteellisesti
luodattuja sisävesialueita, joilla
merkitystä merenkululle, onon
5 000 km2. Nykyisel- jälenoi
lä aluemittauskapasiteetilla voivat merenmittaajamme tutkia

luotettavasti näistä merialueista
2 vuodessa.
40-5km
Väylämittausten tavoitteena on
nen parantaminen. Sangen usein
tavoitteena on myös joko kulkusyvyyden lisääminen tai kokonaan uuden väylän valmistaminen. Väylämittauksissa on kahdeksan retkikuntaa, joilla on

tieyjnvälmrkui-

pausmassojen arvioimiseksi, matalampien väyläosuuksien kulkusyvyyden varmistamiseksi
sekä väylälle asetettavien turvalaitteiden sijaintipaikkojen määrittämiseksi.

Ennätysvuosi 1983
käytösnheuik-

alusta ja kaksi mittausalusta.
Näistä retkikunnista yksi tekee
sisävesien mittauksia,vain
muut meriväylien mittauksia.
Tukialuksilla varustetuilla retkikunnilla on jokaisella omat toiminta-alueensa, joiden olosuhteiden mukaisesti niiden varustus on suunniteltu.
Väylämittaustemme tavoitteet
perustuvat pääosin merenkulkuhallituksen ja tie- ja vesirakennushallituksen laatimaan väyläohjelmaan. Väylähankkeiden
toteuttaminen edellyttää merenmittauksia mandollisten ruop-

Vuoden 1983 aikana luodattiin
joka peit- 1273linjakometrä,
tää aluellisesti noin 440 neliökilometriä. Väylämittausten tutkimus- ja varmistusharauksissa
235 neliökilomet- savutein
riä, joka on kaikkien aikojen ennätys vesillämme. Aikaisemmin
näissä harauksissa päästy on
kerran 196 neliökilometriin,
onmutavodenksir
140-150 km2 . Ha- ylensäout
rattujen neliökilometrien määrää on eniten lisännyt uudenlainen kalusto. Merenmittaajat
ovat saaneet käyttöönsä uusia
tehokkaita vaijeriharoja ja avomerimittaukseen
soveltuvia
elektronisia
paikanmääritys-
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VÄYLÄT
Meriteitse kuljetetaan Suomessa
tavaraa vuosittain lähes 60 milj.
tonnia. Näistä tonneista on noin
vientiä, 55 % tuontia ja 15 %30%
mansiäelktukevaa tavaraa.

syvennyshankkeisiin
väylien
käytettiin noin 85 % väyläinvestointeihin myönnetyistä määrärahoista. Loput 15 % käytettiin
väyläturvallisuuden ja väyläverkon parantamishankkeisiin.

Merikuljetusten kustannukset
alenevat, jos tavaroita voidaan
kuljettaa suuremmissa erissä
isommilla laivoilla. Kustannukset alenevat erityisesti silloin, jos

Väylien hoidon ja luotsaustoiminnan vaatimat rakennukset
satamat ovat perusteellisen ja
uusimisen tarpeessa. Uusimis-

työtä on huomattavasti nopeuttanut se, että sisävesillä olevien
väylänhoitotukikohtien ja luotsiasemien rakennustöihin on
Vuonna 1983 valmistui-hoja.
Turun luotsipiirin Latokarin
keskustukikohta ja Utön tukikohdan ja Varkauden luotsiase
korjaustyöt saatiin iop--man
puun.

kuljetsmaovpiä.Ny-

kyisin jo noin 90 % tavaraliikenteestä kulkee niiden 20 sataman
kautta, joiden tuloväylän kulkusyvyys on 9,0 metriä tai enemmän. Tärkeimpiin satamiin johtavia väyliä on kuljetustaloudellisesti kannattavaa syventää
edelleen. Sellaiset väylät, joita
pitkin kuljetetaan huomattavia
määriä hiiltä, öljyä, viljaa, raakamineraaleja, lannoitteita tai
bulk-tuotteita, olisi kiirel- muita
lisesti syvennettävä 11-15 m:n
väyliksi.
Vuoden 1983 aikana avattiin
liikenteelle syvennetyt väylät
Hankoon (13,0 m), Haminaan
(10,0 m), Pietarsaareen (9,0 m)
Kalajoelle (8,5 m). Lisäksi oli-ja
vat käynnissä ruoppaustyöt Tahkoluodon 15,3 m:n väylällä ja
turvalaitetyöt Inkoon 13,0 m:n
sy- väyl.Nanti
ventämisestä 13 m:n väyläksi
tehinpäös.

RAKENNUS N V E Sb NT! MAA RARA H AT
nij.
mk

TÄRKEIMMÄT TYOKOHTEET

1983

1. Inkoon väylä 13,0 m
2. Pietarsaaren väylä 9,0 m
3. Rahjan väylä 8,5m
4. Talviväylä Helsingistä itään 9,0 m
5. Haminan väylä 10,0 m
6. Tahkoluodon väylä 15,3m
7. Norrlångvikin väylä 4,2 m
8. Aannikkoväylä Pori - Kaskinen
9. Yhteysväylät Turun saaristossa
10. Latokarin satama ja tukikohta
11. Kylmäpihlajan luotsisatama
12. Utön tukikohta
13. Varkauden luotsiasema
14. Kerkonkosken tukikohta
15. Helsingin öljyntorjuntakalustovarasto

Toinen tärkeä tekijä johon väyläinvestoinneilla voidaan vaikuttaa on merenkulun turvallisuus. Merenkulun turvalaittein
varustettuja meriväyliä on 6700
km ja sisävesiväyliä 6100 km.
Mernkultvaiälä väylillä on yhteensä noin 21 400
kpl. Väyläturvallisuuden parantamishankkeita on ollut lukuisia. Perusteellisimmin turvalait
on uusittu Helsingistä itään-te
johtavalla talviväylällä sekä Porinja Kaskisten välisillä rannikkoväylillä.
Ensisijaisesti
kuijetuskustannusten alentamiseen tähtääviin

Tärkeimmät väylätyötja muut
rakennushankkeet vuonna 1983.

voitusadyölmär

Tornio
Kemi

P ietcirsoari

Kuopio

Varkaus
Jyväskytö

1•2

13

(Yläkuva) Merenkulkulaitoksen
uusi 13 -metrinen luotsikutteri.
(Alakuvat) Vuonna 1983 poistettu
tukialus Hyöky oli ilmeisesti
Pohjoismaiden vIImeinen kivihiilikäyttöinen höyryalus.
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YMPÄRISTÖNSUOJELU ALUSHANKINNAT
Merenkulkuhallituksen omistamaa öljyntorjunta-alus Hyljettä
käytettiin kanden Suomen rannikon edustalle uponneen hylyn
aiheuttaman öljyvahinkovaaran
tutkimiseen. Hylyt olivat ms
Coolaroo Helsingin edustalla ja
Eira Hangon edustalla. Li- ms
säksi Hylje osallistui muiden
alusten kanssa Suomen ja Ruotsin yhteiseen öljyntorjuntaharjoitukseen Airiston selällä.
Merenkulkuhallitukselle luovutettiin kolmas erityisesti öljyntorjuntaan suunniteltu alus Oili 3.
Vastuu öljyntorjunnasta siirtyi
uudelle ympäristömi-1.0983
nisteriölle, ja samalla sinne siirtyivät merenkulkuhallituksesta
myös asiaa hoitaneet virkamiehet. Ympäristön suojeluun liittyvistä tehtävistä jäi merenkulkuhallitukselle alusten aiheuttaman pilaantumisen ennaltaehkäisy sekä vaarallisten lastien
(kemikaalit) kuljetus.
Lokakuun 2. päivänä tuli voimaan kansainvälinen MARPOL
-sopimus. Se edellyttää, et-73/8
tä pilaantumisen ennaltaehkäisyä koskevat todistuskirjat ovat
kaikilla suomalaisilla aluksilla viimeistään 2.10.1984.
Aluskemikaalityöryhmä
sai
työnsä valmiiksi tehden ehdotukset mm. kemikaalijätteiden
vastno mi.

Huomatuin tulokas merenkulkulaitoksen alusten parveen oli
yhteysalus Skarpen. Se vastaanotettiin Savonlinnassa 9.12.
1983. Skarpen edustaa ns. Rosalaluokkaa ja se on varustettu leveällä keularampilla, joka mandollistaa myös kevyen kuormaauton kuljetuksen kannella.
Muut vuonna 1983 vastaanotetut alukset olivat: 19-metrinen
öljynkerääjäalus Oili 3 (vastaanotettiin 27.10.1983), 13 -metrinen luotsikutteri (27.4.1983),
12,8-metrinen merenmittauksen
komentovene (9.6.1983) ja 10metrinen nopea luotsivene (9.9.
1983). Myös nämä ovat sisaraluksia tai kehitelmiä aikaisemmin rakennetuista tyypeistä.
Kertomusvuoden tärkein korjaustyö oli Arandan koneiston
uusiminen. Sähkökoneenja päädieseleiden uudistustyöt valmistuivatjo vuoden 1983 alkupuoliskolla, mutta itse korjaustyön
vastaanotto siirtyi parilla päivällä vuoden 1984 puolelle.
Arandan koneisto on uuden Karhu 11-luokan jäänmurtajan prototyyppi ja tällä hetkellä ainut
laatuaan koko maailmassa.

1983 ja muutos säästänee kuluvana toimikautena polttoainetta
miljoonan markan edestä. 3-4
Kertomusvuonna tilattiin jo
lisäksi 12,8 m:n merenmittaus

-ven.
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1981

1982

1983

Airiston kaikuharauslaitteiston
uudistustyö otettiin vastaan 22.
9.1983. Jäänmurtaja Urhon päädieselit muutettiin raskasöljykäyttöisiksi Sisun mallin mukaisesti. Urho koeajettiin 15.12.

MERENKULUN TURVALLISUUS
Kertomusvuonna tuli voimaan
asetus alusten katsastuksista, joka liittyy ihmishengen turvallisuudesta merellä 1974 tehdyn
kansainvälisen yleissopimuksen
voimaanastumiseen.
Miehitystoimikunnan epäonnis tuttua uusien miehitysnormien
valmistelussa teki merenkulku-

hallitus esityksen uudeksi miehitysasetukseksi ja toimitti sen
ja teollisuusministeriöl- kauple toimenpiteitä varten. Uusi
asetus on annettava viimeistään
koska seuraavana 27.4198,
päivänä tulee voimaan kansainvälinen yleissopimus merenkulkijain koulutuksesta ja vandinpidosta aluksella.

Ministeriölle on lisäksi valmisteltu esitys laiksi meriturvallisuuden valvonnasta. Näihin normistoihin liittyen on laadittu
tarvittavat hallinnolliset määräykset ja ohjeet sekä turvallisuusja todistuskirjat.

maintuopelsv
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HALLINTO
Luotsikutterinhoitajien vanhasta, lisäpalkkioihin perustunees
luo--taplkusjärem
vuttiin 16.3.1983 tehdyllä valtion virkaehtosopimuksella ja lokakuun alusta lähtien heille on
Vuoden lopussa merenkulkuhallitus alkoi säännöllisesti seurata
heidän työ- ja lepovuorojensa

maksetuonipl.

jaksotumiln-

asemalla.
selviteltiin
Kertomusvuonna
edelleen niitä muutoksia, joita
kotimaanliikenteen työaikalaki
merenkulkuhallituksen (248/)
aluksille tuo. Erimielisyydet lain
tulkinosahev päällystön työtaistelunjäänmurtajilla heti kertomusvuoden
alussa. Työaikalain tuomista
muutoksista pyhätyökorvauk
sovittiin yhteisessä työryh--sun
mässä, jota johti työtuomioistui
presidentti. Se, miten kor--men
vataan viikkoylityöt, sovittiin
pääosin virka- ja työehtosopimuksissa.
Luotsi- ja merenkulkupiirien
työjärjestykset valmistuivat ja
ja teolli- nelähtikaupsuusministeriön vahvistettavak
Ministeriön siunausta odotta--si.
vat myös muutokset keskusviraston työjärjestykseen.
Majakkahenkilökuntaa ei laitteistojen automatisoinnin myötä
enää tarvita niin runsaasti kuin
aiemmin, ja heidän vakansse
ryhdyttiin muuttamaan-jan
väylänhoitohenkilökunnan viroiksi ja toimiksi. Vuoden 1983

Koulutus

jaan täydentävä ruoanvalmistuskurssi.

Koulutusmäärärahasta noin 35000

Työsuojelun huomattavimmat
koulutustapahtumat olivat Turun Aluetyöterveyslaitoksen
kurssi "Sairaanhoidollinen täydennyskoulutus Suomen laivanpäällystöliitolle" sekä henkisen
työsuojelun kehittämispäivä
"Mikä työssä kuormittaa".

tukseen. Tämä koulutus sisälsi
päätteiden käyttöä, tietotekniikan perusteita, tietoutta mikrotietokoneista sekä atk:n käytännön sovellutuksista. Myös alusten henkilökuntaa alettiin kouluttaa tietokoneiden käyttöön.

markäytein-oul

Alusten perämiehetja luotsihenkilökunta saivat jatko-opetusta
tutkan käytössä.
Alusten henkilökunta sai koulutusta lähinnä hitsauksessa ja
sähkötekniikassa. Keittäjille
- järestinhdpuo

Suomen Merimies-lJnionin järjestämän virastodemokratiakoulutuksen lisäksi osallistui joukko
alusten henkilökuntaa virastodemokratiaseminaariin jäänmurtaja Sisulla.
Opintovapaalain suomaa opinto-.
vapaamandollisuutta käytti hyväkseen yhdeksän henkilöä.

Koulutus
Merenkulkuhallitus
Luotsija merenkulkupiirit
Alukset
Yhteensä

mk
121 787

mk/henkilö

116 623
99 712
338 122

159
101

478

keskiarvo 171

lopueajärstinvyl-

alusten henkilökunnalle säännöllinen vuorottelu.
Toimistoautomaatio liittyy yhä
kiinteämmin merenkulkuhallituksenkin toimintoihin. Uusi
atk:lla hoidettava alustietokan
otettiin käyttöön tilasto- ja re--ta
kisteritoimistossa vuoden 1983
lopua.

Merenkulkulaitoksen keskus-

viraston toimitalo Helsingin
on rakennettuVuorimehnkadl
vuonna 1897.
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TALOUS
Tulot
Merenkulkulaitoksen kokonais
1983 11 %-tulokasvin

edlisnvuotra.
Meriliikenteessä vuoden jälkipuoliskolla havaittavissa ollut
vilkastuminen ei vielä merkittävästi heijastunut kokonaistulokertymään vaikkakin merenkulkulaitoksen väylämaksutulot
lisääntyivät 15 %. Leudosta talvesta johtuva jäänmurtajien hinaustulojen vähäinen määrä, 1,9
markkaa (1982 7,1 milj, mk), milj.
jamtArndkäyöovausen poikkeuksellinen pienuus
vaikuttivat osaltaan tulokerty
kehitykseen. Väylä -ja luot--män
sausmaksuja korotettiin 1.1.1983
5 %:llaja luotsausmaksuja lukien
1.7.1983 lukien 20udeln
%:lla.

Kulutusmenot
Käyttötoiminnan menojen kasvua hillitsi poikkeuksellisen leuto jäätalvi, jonka ansiosta merenkulkulaitoksen kulutusmenot jäivät yhteismäärältään samalle tasolle kuin vuonna 1982.
Palkkausmenoihin käytettiin
milj, markkaa (+10 %), 18,
mutaihnklseo
milj, markkaa, missävain14,5
oli vähennystä vuoteen 1982 verrattuna 14,4 milj, markkaa. Yksittäisistä menoryhmistä on todettava, että alusten poitto- ja
voiteluainemenot jäivät 35,7
markkaan niiden oltuamilj,
vuonna 1982 kaikkiaan 58,0 milj.
mark.Kolenviamman jäänmurtajan muuttaminen raskasöljykäyttöiseksi vähentää tulevaisuudessa alusten
polttoainemenoja. Vastaavasti
palkkausmenojen osuus käyttötoiminnan menopuolella edelleen korostuu.
Toiminnoittain tarkasteltuna
suhteellisesti eniten lisääntyivät
kansainväliseen yhteistyöhön,

merenkulkuelinkeinon edistämiseen ja seurantaan sekä hallintoon ja jakamattomiin menoihin kohdistunut varainkäyttö.
Luotsaustoiminnan käyttöme
kasvoivat n. 12 prosenttia ja-not
18 saritonyhelk
prosentia.Tlvmku
avustamisen kulutusmenot sen
15 prosenttia, sijanvähet
joka selittyy leudon talven aiheuttamalla energian vähentyneellä käytöllä. Tämä asia heijastui myöskin jäänmurtajien
palkkausmenoihin, jotka lisääntyivät vain 8 prosentilla kun vastaava kasvuprosentti esimerkiksi yhteysalusten kohdalla oli 20.
Ympäristönsuojelua koskeva Varainkäyttö siirtyi pääosin ympäristöministeriölle 1.10.1983 lukien, mutta toiminnon menojen
kasvuun muuttunut tilanne ei
vielä vaikuttanut. Mta Arandan
peruskorjaus vähensi aluksen
käyttömenoja kolmanneksella.

Sij oitusmenot
Vuonna 1983 sijoitusmääräraho
käytettiin 104,6 milj. markkaa.-ja
Vähennystä edelliseen vuoteen
oli 3,2 milj, markkaa. Merenkulkulaitokselle 1983 myönnettyjen
investointimäärärahojen määrä
lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 27 miljoonalla markalla
kaikkiaan 127 miljoonaan markkaan (+ 27 %). Lisäys kohdistui
väylätöihin (+ 57 %)ja alustenja
kulkuvälineiden hankintaan
(+ 15 %). Talonrakennus sekä
muut maa- ja vesirakennustyö
sen sijaan supistui--märaht
vat(-8%).
Sijoitusmäärärahojen käyttö kertomusvuonna väheni, koska määrärahoista siirtyi 1984 vuodelle
milj, markkaa (23,2 milj. 45,8
). Vuodelle 1984 siirtyneistämk
24 milj, markkaamärahoist
kohdistui väylien rakentamishankkeisiin.

Pääomakustannukset
Merenkulkulaitos on vuodesta
lukien laskenut toimin- 1982
taansa sijoitetun pääoman laskennallista korkoaja poistoa valtiovarainministeriön yleisohjeen
mukaisesti. Taulukossa esitetyt
arvot on saatu laskemalla korko
omaisudenhktl
kun taas poistot perustuvat
omaisuuden jälleenhankintaarvoihin. Laitoksen laskennalliset pääomakustannukset lisääntyivät kertomusvuonna 4 %.
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TILINPÄÄTOSTIETOJEN
SELITYKSET

TILINPÄÄTÖS

Tulot, milj, mk
1. Väylämaksut
2. Luotsausmaksut
3. Karttojen myynti
4. Hinausmaksut
5. Arandankäyttökorvaus
6. Sekalaiset tulot
Yhteensä

1983 1982
193,8 168,5
29,8 25,5
1,3
1,2
7,1
1,9
3,1
0,8
4,3
3,9
231,9 209,3

Kulutusmenot, milj. mk
1. Merenkulun turvallisuusvalvonta
2. Merenmittausja mrikartoitus
2.1. Merenmittaus(viitel)
2.2. Karttojenpainatus
3. Väylänpito
4. Talvimerenkulunavustaminen
5. Luotsipalvelu (viite 2)
6. Merenkulullinen ympäristönsuojelu
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

1983
4,0

Pääomakustannukset, milj, mk
2.1. Merenmittaus
3. Väylänpito
4. Talvimerenkulunavustaminen
5. Luotsipalvelu
6. Merenkulullinen ympäristönsuojelu
7. Saariston liikenneyhteyksien edistäminen
9.1. mtaAranda
Jakamaton osuus
Yhteensä

Sijoitusmenot, milj. mk
1. Kalustojalaitteet
2. Aluksetja kulkuvälineet
3. Väylätyöt
4. Rakennuksetjasatamat
5. Työllisyyttäturvaavatsijoitusmenot
Yhteensä

1982
3,4

8,2
8,6
1,9
1,7
54,4 51,4
99,6 116,6
78,7 70,4
1,7
1,5
23,6 20,0
1,8
2,5
2,4
3,5
0,6
0,9
8,2
6,9
286,5 286,1

1983 1982
6,1
6,9
84,8 79,0
47,8 51,6
11,8 10,7
6,2
5,3
4,6
3,8
0,8
0,6
1,3
0,5
164,0 157,8

1983 1982
11,0 13,0
43,1 36,6
41,3 43,8
7,5 12,4
2,1
1,7
104,6 107,8

Tulot
Lästimaksuja kerättiin 2 480 741 mk ja vastaavasti maksettiin avustuksia 2 593 546
mk.Kyseitluväyakojen
lukuihin.

Kulutusmenot
Palkkausmenojen osuus, ilman sosiaaliturvamaksua, on 176,3 milj. mk . Kustannusmenoihin ei ole sisällytetty laskennallisia
eläkekustannuksia. Mukana on työllisyyden
turvaamiseksi tarkoitetut palkkausmenot,
milj. mk ja siirtomenoja 0,8 milj. mk .
1,3
(Viite 1) Merenmittausmenoihin sisältyy
toiminnan aktivoimattomien menojen vain
osuus. Väylänmittaukseen liittyvä menoosuus,19,7 milj. mk , on ns. aktivoitu ja sisällytetty väylänpidon pääoma-arvoon (3).
(Viite 2) Luotsipalvelun kulutusmenoista
5O/, on siirretty väylänpidon menoihin.

Pääomakustannukset
Käyttöomaisuuden poistot ovat yhteensä
milj. mk (117,9), josta hankintahintai 12,6
poistot ovat 76,1 milj, mk. Poistot perus--set
tuvat jälleenhankinta-arvoihin, jotka tarkistetaan vuosittain.
Rakennukset ja väylänruoppaukset poistetaan 2-5 %:n vuotuisin tasapoistoin. Tur
alukset, kulkuvälineet ja muu ka--valite,
lusto poistetaan jäännösarvopoistoin
vuodessa.
1-45%
Korkokustannus esiintyy pääomakustannuksissa poistamattomalle hankintahinnalle
laskettuna laskennallisena kustannuseränä
milj, mk (39,8). Korkokantana on käy- 41,5
tetty 6 %:a lukuun ottamatta väyläruoppauksia, joiden korko on laskettu 4 %:n mukaan.
Ympäristönsuojelutoiminnan pääomakustannuksissa esiintyy vielä mukana ao. aluskalusto.
Merenkulkulaitoksen poistamattoman pääomakannan arvo 31.12.1983 oli jälleenhankintahintaisena 1213,3 milj, mk ja hankintahintaisena 727,5 milj. mk .
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KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Suhteet pohjoismaihin
Ruotsin kanssa on jatkettu yhteistyötä talvimerenkulun tutkimussäätiössä sekä jääluokkamääräysten uudistuksessa. Ahvenanmeren 15 metrin väylän
suunnittelua on jatkettu.
Pohjoismaat ovat edelleen tehneet yhteistyötä veneilykysymyksissä: vuonna 1983 käsiteltiin mm. veneiden rakennesuosituksia, purjelautailua, veneilyraittiutta ja onnettomuustilastoja.
Pohjoismaiden ministerineuvoston tukema Merenkurkun kartasto valmistui yhteistyössä
Ruotsin kanssa.
Pohjoismaiden vastaavien keskusvirastojen päälliköt ovat kokoontuneet vuonna 1983 kandesti ja eri osastojen edustajat ovat
tavanneet lukuisissa yhteisissä
tilaisuuksissa. Kokouksissa on
mm. IMO:ssa (Inter- valmisteu
national Maritime Organization)
käsiteltäviä asioita.

YK,
kansainväliset järjestöt
Toimintavuoden aikana on osallistuttu säännöllisesti IMO:n
työskentelyyn. Pääjohtajan ja
on ylijohtansäkui
osalitunähmerklkuosaston henkilökuntaa. Vuoden aikana on osallistuttu yleiskokouksen lisäksi noin 20:een
komiteoiden ja alakomiteoiden
on kä- kousen.Kia
sitelty mm. MARPOL -sopimuksen voimaantuloon ja tulkintaan
liittyviä kysymyksiä, SOLASsopimuksen muutoksia, siirtymistä satelliittitiedonvälityk
laivoilla ja vaarallisten ai--sen
neiden kuljetusvahinkovastuuta
koskevaa yleissopimusta.

IHO:n (International Hydrographic Organization) alaisuuteen on toimintavuoden aikana
perustettu Itämeren hydrografinen komissio, joka koordinoi Itämeren alueen merenmittausta ja
valmistumista.
Viraston edustajat ovat osallistuneet Helsingin sopimuksen
mukaiseen Helsingin ko- (12/80)
mission ja sen erityistyöryhmien
työhn.

Muu yhteistyö
Neuvostoliiton kanssa on tavanomaiseen tapaan tehty jäänmurtajayhteistyötä.
Yhdysvaltojen Coast Guard'in
on kertomusvuonna jat-kans
kettu 23.7.1981 solmittuun sopimukseen perustuvaa jäänmurtamisteknologiaa koskevaa yhteistyötä.
Coast Guard'in edustajat vierailivat Suomessa 21.3.-10.4. ja tutustuivat suomalaiseen jäänmurtajatoimintaan sekä osallistuivat kansainväliseen kokoukseen "Seventh International
Conference on Port and Ocean
Engineering under Arctic Conditions" 5.-9.4.
Suomen edustajat vierailivat
Yhdysvalloissa 11-13.10. Vierailun aikana selvitettiin jäänmurtajien rakennevaatimuksia, perehdyttiin jäänmurtamistutkimukseen ja USCG:n telakoihin
ja aluksiin.
Kanadan kulkulaitosministeri
(The Department of Transport-ön
of Canada) ja kauppa- ja teollisuusministeriön välillä 26.5.
1983 on solmittu merikuijetusyhteistyösopimus, joka mandollistaa merenkulkuhallituksen ja
CMTA:n (The Canadian Marine
Transportation Administration)

kansivältemrojn

välisen
tutkimusyhteistyön
merikuljetusteknologiaa
koskevissa kysymyksissä. Ensimmäinen jäänmurtamisteknologiaan liittyvä projekti on valmisteilla.
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RESUME
Exporten ökade
Fraktnivån för den finska handeisfiottan uppvisade fortfarande en låg profil - en återverkning
av den internationella lågkonjunkturen inom sjöfarten - men
trots detta steg varutransportmängden till en nästan rekordartad nivå år 1983. Den totala
mängden frakt på utlandet över
hamnarna var 48,7 milj. ton, dvs.
inemot 5 % högre än föregående
milj. ton import och 17,8år(30,9
ton export). Bara år 1980milj.
harfktmängdevi'sör.
Ökningen var störst inom exporten, 11 % (1,8 milj. ton) fördelat
relativt jämnt över samtliga varugrupper. Importen ökade med
milj. ton, men här förekom 0,6
avsevärda skillnader mellan varugrupperna.
Sjötransport anlitades år 1983
85 % av varuutbytet med ut- för
landet. Det finska tonnagets andel av sjötransporterna minskade till 47,7 %jämfört med 50,2 %
år.
föregånd
Den finska handeisfiottan (fartyg på 19 nrt eller mera) omfattade i slutet av år 1983 484 fartyg
med en sammanlagd dräktighet
av 2 359 749 brt(29 plats i väridsstatistiken).
Passagerartrafiken mellan Finland och utlandet gick till 93 %
Finland och Sverige. Detmelan
totala antalet sjöpassagerare var
milj, personer.
6,9

Rekordår för
sjömätningen
Sjöfartsväsendets nio sjömätningsexpeditioner utför både allmän upplodning och farledsmätningar.
Säkrings- och kontrolltrallningama täckte år 1983 235 kvad-

ratkilometer, vilket är det bästa
resultatet genom tiderna i finska
vatten. Den nya materielen gjorde dessa prestationer möjliga.
Trallningsanordningarna som
planerats inom sjöfartsväsendet och de elektroniska positionsbestämningsapparaterna for
mätnigöpesjovard
förväntningar som ställts påde
Airis- dem.Ekolnigsfarty
to genomgick en grundlig renovering. Projekteringen av en fem
båtars lodningsgrupp med datoriserat mätningssystem slutfor
-des.

Farlederna
Fördjupade farleder öppnades for
till Hangö (13,0 m), Fred -trafiken
rikshamn (10,0 m), Jakobstad
och Kalajoki (8,5 m). 15,3 (9,0m)
m-farleden till Tahkoluoto
mudraes,ochäktuningen för 13,0 m-farleden till
Ingåförbätades.Fvnde går redan inemot 90 % av varutransporterna över de 20 hamnar som har ett farledsdjup av 9,0
m eller mer. Sjöfartsväsendet går
också i fortsättningen in för att
fördjupa farlederna, eftersom
detta så gott som utan undantag
ur transportekono- ärfomånligt
misk synvinkel.

Lotsning
Antalet lotsningar under år 1983
34 732. Den mångåriga ned-var
gången i antalet lotsningar förefaller nu att ha avstannat, delvis
grund av att lotsningarna i på
Saimensystemet ökade med
18%.
Tendensen har varit en rationalisering av lotsningverksamheten.
reformeradesIKvarkenomådt
lotsningen så att tre stationer
samnlog,chtiar
från den nya centraistationen på
Replot inleddes tidigt i april
1983.

Vintersjöfart
Transportvolymen har redan i
några års tid varit så gott som
oförändrad oavsett hur sträng
vintern varit.
Under vintersäsongen 19821983 statistikfordes i Finlands
hamnar ankomst och avfärd av
fartyg i utrikesfart. Last-14569
mängden uppgick till 17,6 milj.
sammanlagt, vilket motsva-ton
rar 36 % av årets sjötransporter.
kustfart var motsvarande tal I
och lastmängden 2,3 milj. 321
ton.
Vintern var mildare än genomsnittet. Då istäckets omfattning
var störst den 3 mars var Bottenhavet och Finska viken helt isbelagda medan Ålands hav och Ostersjön svallade fritt. Isbrytarassistansen inleddes av isbrytarna
och Karhu, som startade Voima
Bottenhavet den 7 januaritil
och säsongen avslutades 1983,
begav sig till Hel-dåMurtaj
singfors från Bottenhavet den 15
1983.
maj

Ekonomi och förvaltning
Ansvaret for oljebekämpningen
överflyttades från sjöfartsstyrelsen till miljöministeriet, som inledde sin verksamhet 1.10.1983.
Detprakisbämngbetet kommer alltjämt att engagera personal och utrustning
inom sjöfartsväsendet.
Förordningen om farledsavgifter
f'Ornyades så, att avgifterna året
om kommer att baseras på fartygens isklasser. Detta förbättrar
fartygens kon- deisförtäka
kurrensformåga sommartid och
effektiverar användningen av
dem.
Sjöfartsstyrelsens sammanlagda
inkomster ökade med 11 procent
jämfört med föregående år. Konsumtionsutgifterna bibehölls i
stort sett på tidigare nivå.
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SUMMARY
Export Increase
In spite of low freight levels reflecting the continuation of the
previous trend in international
sea transports, goods exchange
reached what was nearly a record
level. Total international transports over Finnish harbours
amounted to 48.7 million tons, an
increase of nearly 5 per cent, although the 1980 record was not
reached.
The main increase occurred in
exports with 11 per cent over all
goods categories. The increase in
imports was 0.6 million tons unevenly distributed over various
types of imports.
In 1983, sea transports covered
85 per cent of Finland's foreign
goods exchange. Finnish ships
carried only 47.7 per cent of the
total amount as compared with
50.2 per cent the previous year.
The Finnish merchant fleet consisted of 484 ships with a total
tonnage of 2 359 749 BRT ranking as number 29 in the world.
Sea passengers mainly travelled
between Finland and Sweden (93
per cent) and totalled 6.9 million
persons.

Hydrographic

SurveyRcord

Hydrographic field surveys are
performed by nine survey vessels
and 50 launches doing surveys
both in open sea areas and for
fairways.
In 1983, altogether 235 square
kilometres were swept for investigation and control purposes. This
is an all-time record, which was
reached as a result of the new
equipment taken into use. The
new wire drag equipment has
been designed within the hydro-

graphic service. Moreover, new
electronical positioning equipment greatly facilitated open sea
sweeping. The echo sweeping
vessel Airisto underwent modifications, and plans were finalized
for the construction of a sounding
fleet of five vessels working as a
group.

Fairways
Deeper fairways to Hanko (13.0
m), Hamina (10.0 m), Pietarsaari
Kalajoki (8.5 m) were (9.0m)and
opened during the year. Dredging work went on in the 15.3 m
fairway to Tahkoluoto, and navigational safety in the Inkoo fairway was improved by means of
additional buoyage. Today, nearly 90 per cent of all goods pas the
twenty ports having a minimum
fairway depth of 9.0 m.

Pilotage
Pilotages numbered 34 732 in
1983. The downward trend of the
last years now seems to have come to an end. Pilotages in the
Saimaa waterways have increased by 18 per cent.
The trend in pilotage work is rationalization. In the Vaasa coastal region three pilot stations were amalgamated into one. The
new central station at Raippaluoto was opened in early April 1983.

Winter Navigation
During the last few winters, the
goods transport volume has remained almost constant.
Finnish harbours registered
14 569 arrivals and departures of
ships in foreign traffic in the
winter season 1982-1983. The
amount of goods transported du-

ring this period was 17.6 million
tons, corresponding to 36 per cent
of the annual total. Corresponding figures for the coastal traffic
were 3 211 and 2.3 million tons
of goods.
The winter was milder than average. Icebreaking assistance was
started on January 7th, and the
season closed on May 15th, 1983.
The icebreaker fleet consisted of
the icebreakers Urho, Sisu, Voima, Tarmo, Varma, Apu, Karhu,
Murtaja and Sampo, as well as
the Hanse. owned by the Federal
Republic of Germany.

Administration and
Economy
Responsibility for combatting oil
pollution was transferred to the
new Ministry of the Environment
on October 2st, 1983. However,
the Board of Navigation will continue to provide personnel and
equipment in oil combatting activities.
A new fairway fee decree was issued, substantially levelling the
fees over the year on the basis of
ice classification. This will make
ice strengthened ships more competitive and improve their utilization.
The total income of the Board of
Navigation increased by 11 per
cent compared to the previous
year. Expenditure remained
basically on the previous level.

An ice buoy of some lom's length
being lowered into position
The cement anchor piece weighs
about 10 tons.

