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Pääjohtaja  Jan-Erik Jansson  

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS  
Merenkulkulaitoksen  päätehtävänä 

 on  monella eri tavalla - sekä säätele-
mällä  ja järjestelemällä  että operatlivi-
sesti - edistää turvallista  ja  taloudel-
lista merenkulkua. Siksi meitä huoles-
tuttaa nykyinen merenkulun kriisi:  se 
on syössyt kauppalaivastomme  lasku- 
kierteeseen, jonka vaimenemisesta ei 
ole tietoa. Kriisi, joka  on  aiheuttanut 
merenkulkijoiden työttömyyttä, johtuu 
ennen kaikkea miehitys-  ja  pääoma- 
kustannuksista, jotka ovat heikentä-
neet kilpailukykyämme varsinkin kol-
mansien  maiden välisiss'ä  kuljetuksis-
sa. Mutta voimme nähdä kriisin vai-
kutuksia lähempänäkin - pientonnis

-tomme  melkein täydellisenä katoami
-sena.  

Huolimatta näistä synkistä näkymistä 
voidaan todeta, että meritse tapahtu-
vat kansainväliset tavarakuljetukset, 
jotka ovat  85 %  koko  Suomen tava-
ranvaihdosta, rikkoivat vuonna  1984 

 ensimmäisen kerran  50  miljoonan 
tonnin haamurajan. Tästä kuljetus- 
saavutuksesta suomalaisen tonniston 
osuus  on  edelleen melkein puolet. 

laajaan selvitykseen perustuva uudis-
tettu  I uotsausasetus,  joka vähentänee 
luotsauksia muutaman prosentin ver-
ran.  Sen  mukaan vapautettiin luotsin 
käytöstä myös ulkomaanli  i kenteessä 

 kaikki kotimaiset kuivalastilaivat, joi-
den vetoisuus  on  alle  1000  nettoton- 
nia  sekä eräin edellytyksin myös lai-
vat,  joiden  koko  on  korkeintaan  5000 
nettotonnia. 

Väylätyöt  jatkuivat maapuolen väy-
läinvestointeihin verrattuna pienten 
resurssien puitteissa. Tärkeimmät 
kohteet ovat Tahkoluodon  15,3  metrin 
väylä, joka rakennetaan yhteistyössä 
Ruotsin kanssa, sekä Naantalin  13,0 

 metrin väylä, joka  on  Suomen toistai-
seksi pisin väyläprojekti. 

Merikarttojen  tuotanto kehittyi vuoden 
aikana hyvin niin teknillisesti kuin 
määrällisestikin. Mainittakoon, että 
veneilykarttasarjat peittävät nykyään 
aukottomasti rannikkoalueet itärajas-
tamme aina Himangalle, Perämerelle 
asti. 

on  edelleen ollut vahva. Uutena yh-
teistyömuotona merenkulkuhallitus 
järjesti meriturvallisuuden harjoitteluti-
laisuuksia Malmössä toimivan uuden 
kansainvälisen  World Maritime  Uni-
versityn  opiskelijoille. Näille kanden 
viikon kursseille osallistui yhteensä  21 

 opiskelijaa eri maista. 

Kaikesta siitä, mitä olemme saaneet 
aikaan vuonna  1984,  pyydän saada 
kiittää merenkulkulaitoksen  koko  hen-
kilökuntaa, joka  on  työskennellyt asi-
antuntevasti  ja  tehokkaasti. Kiitän 
myös kaikkia merenkulkuhallituksen 
kanssa hyvässä yhteistyössä toiminei

-ta  viranomaisia, laitoksia  ja  järjestöjä. 

Pääjohtaja 
 Jan-Erik Jansson 

Merenkulkuhallituksen panos meren-
kulun kansainvälisessä yhteistyössä Viime vuoden vaihteessa tuli voimaan 



SUOMEN KAUPPALAIVASTO 
 ( 19NRT)  

	

30.4.1979 
	

31.12.1984 
Lukumäärä 
	

462  kpl 
	

472  kpl  
Bruttovetoisuus 	2493400BRT 

	
2067275  BRT  

Kuollut paino 	 3860789  DWT 
	

3048910  DWT 

milj. 	BRT  
1,3 

1,2 

1,1 

1,0  - 

0,9  - 

0,8 
Säilic  aluksia  

0,7 46  kpl  44  kpl  

0,6 

0.5 

0,4 

Matkustaja-aluksia  
0,3 -81 kpl -123 kpl 

0,2  - 

Mattjstaja- 
0,1 	- autolauttoja  

40  kpl  37 kplr  
0  

•7911  -79 	84 	79 

 

- Lastilauttoja  

Muita  1iT 
lastialuksia 

 242  kpl  213  k  
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TONNISTO KATOAA 
Vuoden  1984  aikana Suomen kaup-
palaivasto supistui bruttovetoisuudel

-la  mitattuna yli  12 %  Kyseessä ei ol-
lut mikään yksittäinen ilmiö, vaan pit-
kään näkyvissä olleen kehityssuun-
nan lopullinen läpilyönti. 

Suomen kauppalaivasto kasvoi toisen 
maailmansodan jätkiselvittelyissä 
koettujen tonnistomenetysten jälkeen 
jatkuvasti aivan viime vuosiin asti. 
Vuoden  1975  aikana  sen bruttovetoi-
suus  ylitti ensimmäistä kertaa  2  mil-
joonan tonnin rajan  ja  ollessaan suu-
rimmillaan vuoden  1979  huhtikuussa 

 sen bruttovetoisuus  oli  vain  karvan 
verran  alle  2,5  miljoonaa. Tuolloin 
Suomen kauppalaivastosta lähes 
puolet työskenteli kolmansien  maiden 

 välisessä liikenteessä. 

Vuoden  1979  jälkeen suuntaus  on  ol-
lut laskeva, mutta  se  ei ole näkynyt 
erityisen selvänä tilastoissa erilaisten 
Suomen merenkulkukehityksestä  nip-
pumattomien  satunnaisten tekijöiden 
vuoksi. Vuoden  1984  aikana lasku oli 
kuitenkin jyrkkää  ja  selvää,  ja  noudat-
ti tiettyä kehitysmallia. Tonniston  brut-
tovetoisuus  laski lähelle kahta miljoo-
naa, joten kehityksessä oli ajauduttu 

 10  vuotta taaksepäin. 

Tarkasteltaessa laskevaa kehitystä lä-
hemmin voidaan nähdä, että matkus-
taja-autolauttojen  ja rahtilauttojen  ke-
hitys  on  ollut positiivista vuoden  1979 

 jälkeenkin, kun taas irtolastialusten, 
muiden kuivarahtialusten  ja säiliö

-alusten kehitys  on  ollut voimakkaasti 
laskeva. Erityisesti säiliöalusten yh-
teenlaskettu vetoisuus  on  laskenut 
voimakkaasti, mutta lukumäärä  vain 

 kandella, joten poistuma  on  kohdistu-
nut isoihin aluksiin. 

Karkeasti voidaan sanoa, että Suo-
men oman ulkomaankaupan kulje-
tuksissa työskentelevien alusryhmien 
kehitys  on  ollut jatkuvasti positiivista, 
kun taas kolmansien  maiden  välillä 
työskentelevien alusten kehitys  on  ol-
lut voimakkaasti laskeva. Tämä ilmiö 
näkyy myös tarkasteltaessa Suomen 
kauppalaivaston osuutta Suomen ul-
komaankaupan kuljetuksista,  sillä 

 huolimatta tonniston pienenemisestä, 
kauppalaivastomme pystyi kasvatta-
maan kuljetusosuuttaan yhden pro-
senttiyksikön verran vuoteen  1983 

 verrattuna, vaikka kuljetettavat tavara- 
määrät olivat ennätyssuuria. 

Menetetty kilpailukyky  
Tonniston  katoamiselle  on  yksi selvä 
selitys: Suomen kauppalaivasto ei 
enää ole kansainvälisesti kilpailuky-
kymen. Kauppalaivasto  on  supistunut 
juuri niissä kuljetuksissa, jotka perin-
teisesti ovat kovimman  ja avoimim

-man  kansainvälisen kilpailun kohtee-
na, kun taas menestystä  on  ollut  sillä 
sektorilla,  jolla suomalaisuus sinänsä 

 on kilpailuetu.  Toki  on  samalla todet-
tava, että kauppalaivastomme monet 
alukset  on  suunniteltu nimenomaan 
hoitamaan Suomen ulkomaankaupan 
kuljetuksia  tai matkustajaliikennettä 

 Suomeen  tai  Suomesta,  ja  ne  sen 
 vuoksi ovat myös kilpailukykyisiä niillä 

reiteillä  ja  niissä olosuhteissa, mihin 
ne  on  suunniteltu. 

Kilpailukyvyn menetyksen syynä  on 
 korkea suomalainen kustannustaso, 

joka koskee sekä miehitys- että  pää-
omakustannuksia.  Laadulla kilpaile-
misesta  on  paljon puhuttu, mutta laa- 

dulla ei tavaroiden kuljettamisessa 
ole erityisen suurta merkitystä, ellei 

 se  jollain tavoin auta säästämään kus-
tannuksia joko paremman kuljetus- 
varmuuden, pienempien kuljetusvau-
noiden  tai  jossain muussa muodos-
sa.  

M iehityskustannukset  ja  erityisesti 
miehityksen suuruus ovat tulleet vii-
me ai kaisessa keskustelussa voimak-
kaasti esiin  sen  vuoksi, että useissa 
muissa teollisuusmaissa mukavuus- 
lippujen tarjoamia etuuksia vastaan 

 on  ryhdytty taistelemaan alusten  au-
tomaatioastetta nostamal la,  miehistön 
koulutustasoa kohottamalla  ja  miehis-
tön lukumäärää supistamalla. Suo-
messa tuli vuonna  1984  voimaan 
alusten miehitystä sääntelevä asetus, 
joka mandollistaa miehityksen  pie-
nentämisen  myös suomalaisilla aluk-
silla, mutta käytännössä miehitykset 
ovat muodostuneet vahvistettuja mie-
hityksiä suuremmiksi. 



Suomen kauppalaivaston bruttovetoisuus 
 ja  ansaitsemat bruttorandit  

Bruttorandit *) 
 4526 

3571 
3732 
3782 
4269 
5088 
4637 
4990 
4547 
4583  

Bruttovetoisuus 
 1623898 

2048109 
2090456 
2274605 
2314238 
2419601 
2346171 
2478938 
2209795 
2359749  

*)  miljoonia  markkoja  muutettuna vuoden  1983  hintatasoon  

Vuosi  

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983  
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Kadonnut kannattavuus 
Kilpailukyvyn menetys  on  väistämättä 
johtanut myös kannattavuuden las-
kuun, joka pitkään jatkuneena  on 

 syönyt Suomen merenkulun pääoma- 
reservit. Tilannetta voidaan tarkastella 
Suomen kauppalaivaston  ja sen  an-
saitsemien bruttorahtien  valossa. Tar-
kastelu osoittaa, että vuodesta  1974 

 vuoteen  1983  kauppalaivaston  brut-
tovetoisuus on  kasvanut  45 %,  mutta 
kauppalaivaston ansaitsemat  brutto-
randit  eivät ole reaalisesti kasvaneet 
lainkaan. Vaikka kauppalaivaston kas-
vu ei lisääkään kustannuksia suoravil-
vaisesti, koska  se  johtuu pääasiassa 
aluskoon suurenemisesta,  on  kuiten-
kin selvää, että kannattavuuden saa-
vuttaminen  ja  kauppalaivaston ytläpi - 

to  edellyttäisivät huomattavasti korke-
ampia bruttorahtituloja kuin mihin vii-
meksi kuluneina vuosina  on  päästy. 

Mukavuusliput  mukaan 
Suomessa  on  perinteisesti suhtaudut-
tu kielteisesti mukavuuslippulaivoihin, 
koska  on  katsottu, ettei niistä ole hyö-
tyä Suomen ulkomaankaupan kulje-
tuksille, kun taas Suomen merenkul-
kuelinkeinolle ne ovat epäsuotuisa kl1-
pail utekijä.  Kansainväliset pyrkimyk-
set mukavuuslippulaivastojen supista-
miseksi eivät kuitenkaan ole johtaneet 
tuloksiin, minkä vuoksi Suomessakin 

 on  jouduttu harkitsemaan, miten so-
peutua mukavuuslippujen aiheutta-
maan kilpailutilanteeseen.  

Heikko kannattavuuskehitys johti vuo-
den  1984  aikana siihen, että Suomen 
Pankki myönsi ensimmäiset luvat  mu-
kavuuslippurekisteröinteihin.  Vaih- 
toehtona olisi ollut alusten myyminen 
ulkomaille  ja  kokonaan pois suoma-
laisesta vaikutuspiiristä. Kyseisten 
alusten taloudellisen tuloksen voi-
daan myös arvioida olevan muka-
vuuslippurekisteröinnissä paremman 
kuin alusten myynnissä. Jokinlainen 
ratkaisu kannattavuus-  ja  kilpailukyky- 
ongelmaan voisikin olla mukavuuslip-
pujen hallittu käyttö sellaisissa aluk-
sissa, joita ei voida enää kannattavas-
ti käyttää Suomen lipun  alla.  

Huolimatta tonniston pienenemi-
sestä Suomen kauppalaivasto kas-
vatti kuljetusosuuttaan  v. 1984  yh-
den prosenttiyksikön verran edellis-
vuoteen verrattuna. 
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MEREN KULKU  
Alusliikenne  
Vuonna  1984  kävi Suomen satamissa 
ulkomaan liikenteessä  22 148  alusta, 

 0,5  %  enemmän kuin vuonna  1983. 
 Alusten yhteinen nettovetoisuus  (74 

 milj. nrt)  väheni  0,3  %  Suomalaisten 
alusten osuus oli  47  % satamakäyn-
neistä  ja  62  % nettovetoisuudesta 

 (vuonna  1983 46  Wo  käynti kerroista  ja 
 61  % nettovetoisuudesta). Satam issa 

 käyneistä aluksista oli  41  %  matkusta-
ja-aluksia  tai  autolauttoja,  10  %  lasti-
tauttoja,  9  % säiliöaluksia  ja  40  % 

 muita lastialuksia. Osuudet ovat täy-
sin samat kuin vuonna  1983.  

Tavaralilkenne  
Suomen  ja  ulkomaiden tavaranvi 
dosta kulki meritse edellisten vuosien 
tavoin  85  %  Satamien ulkomaan ta-
varaliikenteen kokonaismäärä oli  50,1 

 milj. tonnia.  Tavaramäärä oli  3  %  suu-
rempi kuin edellisenä vuonna  ja  sa-
malla kaikkien aikojen suurin. Edelli-
nen huippu,  49,4  milj. tonnia,  saavu-
tettiin vuonna  1980.  Satamien ulko-
maan liikenteestä oli transitokuljetuk

-sia  2,6  milj. tonnia  (v. 1982 2,7  milj. 
tonnia).  

Suomalaisen tonniston osuus meri- 
kuljetuksista oli  49  %  (v. 1983 48  %). 

 Vuonna  1984  kuljetettiin suomalaisel-
la tonnistolla  24,6  milj. tonnia  eli 
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 
Edellinen ennätys vuodelta  1981  oli 

 24,1  milj. tonnia.  

Vienti oli vuonna  1984 20,7  milj. ton-
nia.  Määrä kasvoi yli  16  %  (2,9  milj. 
tonnia).  Meritse viety tavaramäärä oli 
selvästi suurin tähän astisista, edelli-
nen huippu vuonna  1981  oli  18,4  milj. 
tonnia.  Tuonti oli  29,4  milj. tonnia. 

 Määrä väheni edellisestä vuodesta lä-
hes  5  %  (1,5  milj. tonnia) ja  vuoden 

 1980  huippuluvusta  lähes  7  %  (2,1 
 milj. tonnia).  

Suomenlanden satamien osuus ulko-
maisesta tavaraliikenteestä oli  61 0/s,  

Pohjanlanden satamien  24  %,  Lou-
nais-Suomen satamien  13  %  ja  Sai-
maan alueen satamien  2  %  Jakau-
ma rannikkoalueiden kesken pysyi 
muuttumattomana. Merikuljetuksista 

 54  %  tapahtui Suomen  ja  Itämeren 
satamien välillä  ja  30  %  Suomen  ja 

 Pohjanmeren sekä Englannin kanaa - 
lm  satamien välillä.  84  % merikuije-
tuksista  oli siis suhteellisen lyhyitä. Tä-
mä osuus  on  pysynyt samanlaisena 
viime vuosina. 

Matkustajaliikenne  
Meritse Suomen  ja  ulkomaiden välillä 
matkusti  7,1  milj.  henkilöä. Kasvua 
vuoteen  1983  verrattuna oli  2,5  %  eli 

 170 000  matkustajaa. Matkustaja-
määrän kasvu jatkuu edellisten vuo-
sien tapaan  ja  vuonna  1984  ylitettiin 

 7  miljoonan matkustajan määrä en-
simmäisen kerran. Suomen  ja  Ruot-
sin välisillä reiteillä matkusti valtaosa 

eli  92,4  %  matkustajista. Ulkomaan 
liikenteen matkustaja-autolautoilla kul-
jetettiin lisäksi Ahvenanmaan  ja  Suo-
men mantereen välillä  256 000  mat-
kustajaa (vuonna  1983 260 000  mat-
kustajaa). 

Kauppalalvasto  
Suomen kauppalaivastoon (  19  nrt) 

 kuului vuoden  1984  lopussa  472 
 alusta, joiden yhteinen vetoisuus oli  

2 067 275  brt. Alusten määrä laski  12 
 aluksella  ja bruttovetoisuus  292 474 

 brt:lla  eli  12,4  % Vähennyksestä  suu-
rin  osa  (86  %)  tapahtui säiliöalusten 
kohdalla. Keskimääräinen ikä  brutto-
rekisteritonnia  kohden laskettuna oli 

 10,16  vuotta  ja  keskimääräinen vetoi-
suus  4 373  brt  (v. 1983 9,64  vuotta  ja 

 4 876  brt), joten kauppalaivaston vä-
hennys  on  keskittynyt etupäässä suu-
riin  ja  suhteellisen uusiin aluksiin. 
Bruttorekisteritonneissa laskien Suo-
men kauppalaivasto oli vuoden  1984 

 lopussa  34.  suurin  ja  0,48  %  maail-
man kokonaistonnistosta  (300  brt:n 

 alukset). Vuonna  1983  vastaavat luvut 
olivat  29.  suurin  ja  0,62  %  Vuoden 

 1984  lopussa oli rUsuttuna  11  alusta, 
joiden yhteinen vetoisuus oli  169 981 

 brt eli  8  %  koko tonnistosta  (vuoden 
 1983  lopussa  15  alusta vetoisuudel-

taan  91 961  brt eli  4  %)  
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TALVIMEREN  KULKU 
Talvikautena  1983-84  tilastoitiin Suo-
men satamissa  15 216  ulkomaan lii-
kenteen aluksen lähtöä  ja  saapumis-
ta. Aluksissa oli lastia yhteensä  19,0 

 milj. tonnia.  Määrä  on 38  %  koko 
 vuoden merikuljetuksista. Maamme 

omien satamien välisessä rannikkolii-
kenteessä kirjattiin saapuneiden  ja 

 lähteneiden alusten määräksi  1 585. 
 Näissä aluksissa oli lastia  1,9  milj. ton-

nia. Kuijetetut tonnimäärät  ovat viime 
vuosina pysyneet melko samoina riip-
pumatta  talven  ankaruudesta. 

Talvella  1983-84  jääpeite oli laajim-
millaan  23.  päivänä maaliskuuta, jol-
loin Perämeri, Suomenlahti  ja  Selkä-
meri olivat kauttaaltaan jäässä  ja  
Pohjois-Itämeri oli jäässä Ristnan kor-
keudelle asti. Vaikka jääpeite laajimil-
laan ollessaan oli  187 000  km2 ,  mikä 
vastaa normaalitalven arvoja, talvi oli 
liikenteen avustamisen kannalta  hel-
pohko.  Kaikkien  22  talvisataman lai- 

laivaliikenne oli jäänmurtaja-avus-
tuksen varassa. Jäänmurtajista lähti 
ensimmäisenä avustustehtäviin Perä-
merellejm Murtaja  16.11.1983.  Kaikki 
jäänmurtajat olivat avustustehtävissä 

 23.2.1984  alkaen. Viimeisenä lopetti 
avustustehtävät jm Karhu, joka lähti 
Perämereltä kohti Helsinkiä  25.5.1984.  

Syksy  1984  alkoi leutona,  ja  ensim-
mäisenä jäänmurtajana lähti liikentee-
seen Sampo, joka aloitti Perämeren 
liikenteen avustamisen  1.12.1984. 

 Säät pysyivät leutoina  koko  loppuvuo-
den  ja  vuodenvaihteessa oli liiken-
teessä  vain  kolme jäänmurtajaa Sam-
po, Tarmo  ja  Karhu. 

Merenkulkuhallituksen jäänmurtaja- 
laivastoon kuuluivat vuonna  1984 

 seuraavat alukset: Urho,  Sisu,  Voima, 
Tarmo,  Varma,  Apu, Karhu, Murtaja  ja 

 Sampo sekä Saksan liittotasavallan 
omistama Hanse. 

Kaikkien  22 talvisataman  laivalii-
kenne oli jäänmurtaja-avustuksen 
varassa. 

Talvella  1983-1984  jääpeite oli laajimmillaan maaliskuun  23.  päivänä. 
Alus-  ja tavaraliikenne  Suomen kai-
kissa satamissa yhteensä talvikau-
tena  1.12-30.4.  
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LUOTSAUS 
Luotsauksen 

 uudistaminen 
Vuonna  1982  mietintönsä jättäneen 
luotsaustoimikunnan esityksiä, jotka 
koskivat kotimaisille aluksille myön-
nettäviä luotsinkäyttöveivollisuuden 
heipotuksia, valmisteltiin valtioneu-
voston ohjeiden mukaan. Vuoden 

 1984  lopulla annettiin asiasta asetus, 
joka tuli voimaan  1.1 .1985.  Kaikki koti-
maiset kuivarahtialukset, joiden vetoi-
suus  on  alle  1 000 nettotonnia,  sekä 

 1 000-5 000 nettotonnin  alukset 
eräin edellytyksin vapautettiin luotsin 
käytöstä myös ulkomaanlii kenteesså. 

Luotsiasemien  lukumäärän vähentä-
minen niitä yhdistämällä eteni hiljal-
leen. Houtskarin luotsit siirtyivät naa-
puriasemille kesäkuun alussa. Suun-
nitéimat Ahvenanmaan Långnäsin 
luotsien siirtämisestä Maarianhami-
naan valmistuivat  ja  siirtyminen ta-
pahtuu  v:n  -85  maaliskuun alussa. 

Kauppa-  ja teollisuusmi nisteriö  asetti 
työryhmän tarkastelemaan Turun alu-
een luotsaustoiminnan rationalisoin- 
nm  vaikutuksia saariston työllisyyteen. 
Työryhmä saa raporttinsa valmiiksi  v. 
1985  alkupuolella. Ennakkotietojen 
mukaan tämä työryhmä, jossa  on 

 edustajat  mm.  puolustusvoimista,  ra-
javartiolaitoksesta, saaristokunnista, 

 ympäristöministeriöstä  ja merenkul-
kuhailituksesta,  suhtautuu myöntei-
sesti niihin luotsaustoimikunnan esi-
tyksiin, jotka koskivat Lounais- 
Suomen saaristoalueita. 

Luotsi-  ja majakkaosaston  oma työ-
ryhmä tutki tarkkaan mandollisuudet 
muuttaa nykyistä piiriorganisaatiota, 
joka perutuu kuuteen rannikon  ja 

 kahteen sisävesien luotsipiiriin. Perus-
teellisten selvitysten jäi  keen  päätettiin, 
että  m uutosesityksiä  nykyiseen  pu rija-
koon ei ole syytä tehdä. 

Luotsaus  19U  
Luotsaukset  vähenivät  1970-luvulla 
jyrkästi, mutta muutamana viime 
vuonna lasku  on  pysähtynyt. Luot-
sauksia  on 34 000-35 000  vuosit-
tain. Vielä  v. 1970  oli luku yli  51 000. 

 Vuonna  1984  suoritettiin  34 289 luot-
sausta,  joista rannikolla  30 328  ja  Sai-
maan syväväylillä  3 947.  Uudistettu  
I uotsausasetus vähentänee I uotsauk

-sia  arviolta  10 %. 

Luotsihenkilökunta  hoitaa päätyönsä 
ohella eräitä merenkulun turvalaittei

-den  ylläpitoon kuuluvia tehtäviä. Li-
säksi  he  osallistuvat maamme 
meripelastus-, merivalvonta-  ja ympä-
ristönsuojelutehtäviin. Luotsihenkilö

-kunta osallistui  v. 1984  yli  80 meripe-
lastustehtävään.  

Uudistettu luotsausasetus vähentää luotsauksia arviolta  10  %. 



2. Jurmo 
Vierassatama, elintarvikekauppa, 

 juomavesi,  polttoaineasema,  jättei- 
den vastaanotto,  WC,  yleisöpuhelmn. 

Veneilykartan "spesiaali' 

Merikarttojen  myynti  v. 1984 

Julkai-  Myy- 
suja 	tim 
kpl 	kpl 

Yleiskartat 	13 	8 850 
Rannikkokartat  45 	28 050 
Sisävesikartat  46 	13 900  
Eri  koiskartat 	9 	1 900  
Karttasarjat 	14 	15 900  
Yhteensä 	127 68600 

MERI KARTAT  
7  

Merikartta  on  eräs tärkeimmistä me-
renkulun turvallisuutta  ja  varmuutta  Ii-
säävistä navigoinnin apuvälineistä. 

 Suomessa merikarttojen julkaisemi-
sesta vastaa merenkulkuhallituksen 
merikarttaosasto. Merikarttojen mark-
kinointia  ja  myyntiä hoitaa maanmit-
taushallituksen karttapai  no. Vähittäis

-myynnistä huolehtivat maanmittaus-
hallituksen omien karttamyymälöiden 
lisäksi merikartta-asiamiehet, joita  on 

 noin  30 kpl,  sekä muut kirjakaupat  ja 
veneilyalan  liikkeet. 

Tulot merikarttojen myynnistä olivat 
vuonna  1984  noin  1 550 000  mark-
kaa. Eri meri karttatyypit  ja  niiden me-
nekki kertomusvuonna käyvät selville 
oheisesta kartakkeesta  ja  taulukosta. 

Vuoden  1984  aikana saatiin päätök- 

seen  1970-luvun loppupuolella aloi-
tettu merialueen veneilykarttaprojekti. 
Ajanmukainen veneilykartasto ulottuu 
nyt Suomenlanden itäosista Peräme-
ren eteläosaan, aina Himangalle asti. 
Näitä karttakirjoja  on  yhteensä  6 kpl.  

Normaalien matkapurjehduksessa 
käytettävien merikarttalehtien lisäksi 
niissä  on  runsaasti karttasuurennok

-sia, "spesiaaleja".  Suomenlanden 
alueella nämä kertovat huonolla sääl-
lä tarpeellisista suojasatamista, kun 
taas Ahvenanmaan, Saaristomeren  ja 

 Merenkurkun alueilla  on  mukaan 
otettu myös venesatamien kartat. 
Karttojen yhteyteen  on  liitetty selvitys 
satamaseudun palveluista. 

Uusissa veneilykartoissa  on  myös 
monta informaatiosivua, joille  on 

koottu tietoa meripelastuksesta, luon-
nonsuojelusta, veneilylainsäädännös

-tä, radiopuhelinliikenteestä  jne. Näi-
den karttojen laadinnassa ovat venei-
lijät olleet aktiivisesti mukana. 

Merikartan  automaattinen valmistus 
edistyi vuoden aikana niin pitkälle, et-
tä toinen kokeilukartta, Merikarvian 
merikartta, voitiin julkaista. 

Meri kartta-  ja väylämuutoksista  kerto-
va "Tiedonantoja merenkulkijoil-
le'lehti ilmestyi  36  numerona,  ja  sa-
man lehden veneilijäpainos julkaistiin 
kolmasti. 
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MERENMITIAUS 
Merenmittaustoiminnalla  hankitaan 
ne vesialueitamme koskevat tiedot, 
jotka tarvitaan merkikarttojen valmis-
tamista  ja ajantasalla pitoa  sekä väy-
lien suunnittelua  ja  rakentamista var-
ten. Sekä merialueiden että sisäve-
sien mittaukset ovat nykyisin pääosin 
väylänmittauksia, joiden tavoitteena 

 on  väylien navigoitavuuden paranta-
minen, kulkusyvyyden lisääminen  tai 

 uuden väylän valmistaminen. 

Järjestelmällistä avomerialueiden luo-
tausta  on  suorittanut ainoastaan yksi 
alusyksikkö Pohjois-Itämerellä  ja  Pe-
rämeren eteläosassa. Merenmittausta 
varten merikarttaosastolla  on 9 me

-renmittausretkikuntaa,  joilla  on  käy-
tössään  6  tukialusta,  3  mittausalusta 

 ja  50  mittaus- ym. venettä. Retkikun-
tien henkilökunnan maksimivahvuus 
toimikauden aikana  on  noin  250.  

Toimintavuoden aikana luodattiin avo- 

merialueita  5934  linjakilometriä  eli 
 607  km 2  ja väyläalueita  3266  linjakilo

-metriä eli  74  km 2 .  Erilaisia väylien  ja 
 merenkululle tarkoitettujen alueiden 

tutkimus-  ja kulkusyvyyden  varmistus-
harauksia suoritettiin  259  km 2 . 

Merenmittausretki
-kuntien tukialukiet 

Merenmittauksiin  käytetään kanden-
tyyppisiä aluksia: mittausaluksia, jot-
ka suorittavat avomeriluotauksia  tai 

 kaikuharauksia  niihin kiinteästi  asen-
netuilla laitteistoilla,  sekä tukialuksia, 
jotka toimivat mittaustyötä suorittavien 
veneiden tukikohtina. Tukialuksissa 

 on  henkilökunnan asuin-  ja sosiaaliti-
lojen  lisäksi myös tilat, joissa suorite-
taan merenmittaustietojen tulostus 
ennen niiden lähettämistä merikart-
taosastolle. Kaikissa tukialuksissa - 
kaikkein pienintä lukuunottamatta - 

 on  myös monipuoliset konekorjaamot 
 ja puutyöverstaat mittausveneiden ja  

kaluston huoltoa  ja  korjauksia varten. 

Jokaisella tukialuksella  on  oma 
toiminta-alueensa, jonka olosuhtei-
den mukaisesti alus  on  varustettu. 
Pohjanlanden tukialus pystyy toimi-
maan avomerioloissa  ja  nostamaan 
raskaat mittausveneensä kannelle. 
Saaristomeren  ja  Suomenlanden tuki- 
alukset  on  rakennettu erittäin matala-
kulkuisiksi mataliin, suojaisiin ankkuri- 
paikkoihin tukeutumista varten. Pie-
nempi sisävesien tukialuksista  on 

 suunniteltu siten, että  se  voidaan tar-
vittaessa kuljettaa maitse kokonaan 
toiseen vesistöön. 

Kussakin tukialuksessa  on  koosta riip-
puen henkilökuntaa  11-60  henkilöä 

 ja  mittaus- ym. veneitä  3-13  kpl.  

Vuonna  1984  tilattiin alueluotausyksikkö, jossa  on  viisi rinnakkain luotaavaa venettä. Veneryhmän toiminta perustuu 
tietokonepohjaiseen merenmittausjärjestelmään, joka tallentaa luotaukset koordinaattitietoineen magneettinauhalle. 
Lopullinen tulostus tapahtuu atk-keskuksessa maissa. 
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ALUSHAN  KUNNAT  
Merenkulkulaitoksen alushankintojen 
varhentamista  varten myönnettiin  275 

 milj,  mk vuoden  1984  ensimmäisessä 
lisämenoarviossa, ns. telakoiden työl-
listämisbudjetissa. Yhdessä normaa

-Tin  menoarvion kanssa alushankintoi
-hin  oli käytettävissä lähes  300  milj. 

 mk. Määräraha merkitsi huomattavaa 
piristysruisketta merenkulkulaitoksen 
vanhentuneen aluskaluston uusimi-
selle. 

Tärkein hankinta  on  Karhu-luokan uu-
simiseksi tilattu prototyyppi työnimel-
tään Karhu  2.  Vaikka uusi murtaja  on 

 kooltaan  ja akseliteholtaan  (15 000 
kW)  hiukan Urho-luokkaa  (16 200 kW) 

 pienempi,  se on  vastaavasti hiukan 
Urhoa  (23,85 m)  leveämpi  (24,20 m). 

 Aluksessa  on  luovuttu Itämeren  mur-
tajien  perinteisestä keulapotkurien 
käytöstä. Tämän koneistoratkaisun, 
joka  on  tehty pääasiassa rungon voi-
telemiseksi jääkitkaa vastaan, korvaa 
ilmapulputusjärjestelmä. Muissakin 
suhteissa Karhu-luokka  on  täysin uu-
den sukupolven murtaja. Eräät teknil-
liset ratkaisut  on  nyt toteutettu ensim-
mäistä kertaa maailmassa. Tällaisia 
ovat: 

- vaihtovirtaan  ja voimalaitosperiaat-
teeseen  perustuva dieselsähköinen 
koneisto (syklokonvertteri); 

- jäävyöhykkeen 	päällystäminen 
ruostumattomal  la  kom pou nd -teräs-
levyllä kitkan vähentämiseksi; 

- jäissäkulkua  kestävä katodinen 
suojaus erityisesti rungon  ja 
kompound-levyn rajavyöhykkeen 
korroosion estämiseksi; 

-  hi nausvaijeri n  käsittely nostolaitteel
-la ohjaamosta  käsin; 

- dieselgeneraattorien  sijoitus ylä- 
kannelle helikopterikannen  alle  hel-
pottamaan  ja  nopeuttamaan huol-
toa. 

Karhu 2:ssa toteutetuilla ratkaisuilla 
 on  suuri merkitys tulevien arktisten 

laivojen suunnittelussa. Esimerkiksi 
sähköisen koneiston syklokonvertteria 

 ja katodista suojausta  hyödynnetään 
 jo  tulevissa Neuvostoliitolle rakennet- 

tavissa atomimurtajissa.  Karhu  2  luo-
vutetaan sopimuksen mukaan 

 7.2.1986.  

Vanhentuneita  ja  käytössä epätalou-
dellisia aluksia Kumlingea  ja Utötä 

 korvaamaan tilattiin saaristolautta työ- 
nimeltään Kumlinge  2 (50 m, 1 600 
kW)  sekä yhteysalus työnimeltään  Utö 

 2 (35 m, 850 kW).  Näiden alusten 
ajomiehistö  on  pienempi  ja polttoai-
netalous raskasöljykäytön  ansiosta 
parempi kuin vanhoissa aluksissa, jo-
ten niiden yhteiset vuotuiset käyttö- 
menot ovat  2-3  milj.  mk  nykyistä al-
haisemmat. 

Kumlinge  2 on  lähes täysin samanlai-
nen kuin Ahvenanmaan maakunta- 
hallitukselle  v. 1980  toimitettu  Gudin-
gen,  joka  on  käytännössä osoittautu-
nut onnistuneeksi ratkaisuksi saaris-
ton kuljetusketjussa. Tämän vuoksi 
Kumlinge  2:n  rakennustyöt voitiin 
käynnistää välittömästi. Alus luovute-
taan toukokuun lopulla  v. 1985.  

Utö  2 on  täysin uusi konstruktio, 
jossa  on  tilaa  160 matkustajalle  ja  n. 
50  t:n lastimäärälle.  Lasti sijoitetaan 
pienoiskontteihin, joiden helpompi 
käsiteltävyys lyhentää satama-aikoja 
huomattavasti nykyisestään. Alus luo-
vutetaan toukokuussa  1986.  

Vanhojen Soisalo-luokan alusten kor-
vaamiseksi tilattiin kaksi  28 m:n, 500 
kW:n väyläalusta.  Uudet väyläalukset 
pääsevät pienen syväyksensä ansios-
ta kaikille  2,4 m:n väylille,  joten niiden 
toiminta-alue  on  huomattavasti Soisa-
lo -luokkaa laajempi. Alukset varuste-
taan öljykeräyslaitteilla, jotka ovat sa-
manlaiset kuin Oileissa. Alusten ajo- 
miehitys  (5  henkeä)  on vain  kolman-
nes aikaisemmasta. Lisäksi aluksiin 
tulee tilapäiset majoitustilat neljälle 
väylänhoitajalle  tai öljyntorjujalle.  

Erikoisuutena aluksissa  on nosturi,  jo-
ka nostaa  20 m:n  varrella  280 kg  ja  5 
m:n  säteellä  2 500 kg.  Alukset pysty-
vät siten nostamaan taakkoja, esim. 
kaasupulloja, maihin tarvitsematta  it- 

se rantautua. Nosturi  pystyy käsittele-
mään myös kaikki käytössä olevat viit-
tapainot. Ensimmäinen aluksista toi-
mitetaan kesäkuussa  ja  toinen elo-
kuussav.  1985.  

Lisäbudjetissa myönnettiin määrära-
ha neljän  13  metrin,  350 kW:n  luotsi - 
kutterin  hankintaan. Vuonna  1984  oli 
rakenteilla seitsemän uutta kutteria. 
Luotsikuttereiden uusiminen  on  pai-
kallaan,  sillä  käytössä olevista  50  kut-
terista  48 on  jo  yli  20  vuotta vanhoja. 

Merenmittaukseen  tilattu nopea luo-
tausveneyksikkö  on  normaalin budje-
tin puitteissa tilatuista hankkeista mie-
lenkiintoisin. Siihen kuuluu  14  metrin, 

 350 kW:n johtovene  sekä neljä  12 
 metrin,  250 kW:n satelliittivenettä.  Yk-

sikkö korvaa  5. merenmittausretkikun-
nan  käytöstä aiemmin poistetun tukia - 
us Hyökyn mittausveneineen.  

Vuoden  1984  hankintoihin sisältyi 
myös uuden  16  metrin,  460 kW:n  te-
räsrakenteisen väylähoitoveneen  ti-
laus. Tästä venetyypistä tulee  osa ra-
kennettavien väylänhoitotukikohtien 
peruskalustoa.  

Vuoden  1984  tilauksiin kuuluivat vielä 
nopea luotsivene  (10 m, 200 kW)  se-
kä  työvene  (8 m, 40 kW),  jotka ovat 
alumiinirakenteisia. 
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28  metrin  väyläalus  Yhteysalus  Utö  2  

Saaristolautta Kumlinge  2 

Uuden  jäänmurtajasukupolven  edustaja Karhu  2  



Tärkeimmät väylätyöt  ja rakennushankkeet  v. 1984 
1  Tahkoluodon vaylå  15,3 m 
2  Naantalin vaylä  13,0 m 
3.  Hangon väylä  13,0 m 
4  Loviisan väylä  8.5 m 
5  Norrlångvikin vaylä  4.2 m 
6  Pietarsaaren majakka  
7.  Haminan väylän reunamerkit  
8  Talviväylä  Helsingistä itään  9.0 m 
9.  Inkoon väylän reunamerkit  

10 Pori -Kaskinen rannikkoväylien 
turvalaitteet  

11. Yhteysväylät  Turun saaristossa  
12. Utön luotsisatama  
13  Isokarin luotsisatama  
14  Emäsalon luotsisatarna  
15.  Lappeenrannan luotsiasema 

 16  Toppilan väylänhoitotukikohta  
17. Kuusisen väytänhoitotukikohta  
18. Lieksan väytänhoitotukikohta 

 19  Ahkiolanden vaylanhoitolukikohta 
 20.  Savonlinnan öljyntorjunta 

kalustovarasto 

Tärkeimmät tyäkohteet  v. 1984  
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VÄYLÄT 
Suomessa  on  merikarttaan  merkittyjä 

 ja turvalaittein  varustettuja meriväyliä 
 6 700 km  ja sisäväyliä  6 100 km.  Me-

renkulun turvalaitteita näillä väylillä  on 
 yhteensä noin  21 400  kpl.  

Maamme rannikolla  on 47  ulkomaan-
liikenteen satamaa, joista tärkeimmät 

 22  satamaa toimivat myös talvisin. 
Sataman tuloväylän syvyys  on 20  sa-
tamassa  9,0 m tai  enemmän. Näiden 
syvien väylien kautta kulkee lähes  
90  %  tavarasta. Meriteitse kuljetettava 
ulkomaanlHkenteen tavaramäärä  on 

 kaikkiaan noin  50  milj. tonnia  vuodes-
sa. 
Merikuljetusten  kustannuksia voidaan 
alentaa kuljettamalla tavaroita suu-
remmissa erissä isommilla laivoilla. 
Erityisen edullista  on  suurten laivojen 
käyttö pitkillä kuljetusmatkoilla. Siksi 
useita tärkeimpiin satamiin johtavia 
väyliä kannattaa edelleen syventää. 
Merenkulkuhallituksen väylänraken-
nusohjelmaan  on  hyväksytty  vain  sel-
laiset syvennyshankkeet, jotka voi-
daan kuolettaa  20  vuoden aikana  sy-
vennyksestä aiheutuvilla kuljetuskus-
tannussäästöillä ja  jotka tuottavat vä-
hintään  6  %  korkoa sijoitetulle pääo-
malle. 

Tärkeimmät rakennustyöt väylien  sy-
ventämiseksi  tehtiin vuonna  1984 

 Tahkoluodon  15,3  m:n,  Naantalin  13,0 
 m:n,  Hangon  13,0  m:n,  Haminan  10,0 

 m:n  ja  Loviisan  8,5  m:n  väylillä. 

Merikuljetusten  taloudellisuuden pa-
rantamisen ohella väylätöissä kiinnite-
tään erityistä huomiota merenkulun 
turvallisuuden parantamiseen. Väylä- 
turvallisuuden parantamishankkeita 

 on  ollut lukuisia. Vanhoja väyliä  on 
 ruoppaamalla  oikaistu  ja levennetty. 

 Etenkin väylien turvalaitteita  on  lisätty 
 ja  uusittu. Tällaisiin töihin  on  käytetty 

noin  15  % väyläinvestointimäärära-
hoista.  Suurimmat työt  on  tehty Hel-
singistä itään johtavalla  9,0  m:n väy

-Iällä sekä Porin  ja  Kaskisten välisellä 
ranni kkoväylällä. 

Merenkulkuhallitus  huolehtii myös 
rannikon veneväylien  ja venereittien 
runkoväylästön  rakentamisesta  ja 

 kunnossapidosta. Laitos voi myös ra-
kentaa sellaisia venesatamiin johtavia 
yhdysväyliä, -reittejä  tai  osia niistä, 
joilla  on  huomattava merkitys veneilyl

-le.  

Väylänhoitoa,  joka  on  pääasiassa 
merenkulun turvalaitteiden käyttö-  ja 
kunnossapitotoimintaa,  ollaan uudis-
tamassa. Turvalaitteita muutetaan vä-
hemmän hoitoa vaativiksi, väylänhoi

-to-organisaatio uudistetaan, väylän-
hoitoveneet  ja talvikulkuneuvot  uusi-
taan sekä rakennetaan tarvittavat väy-
länhoitotukikohdat. Väylänhoito saa-
taneen kokonaisuudessaan kuntoon 

 1990-luvun alussa. 

Uusien väylänhoitotukikohtien raken-
taminen  on  edistynyt hyvin. Huomat-
tava  osa  niistä  on  voitu rakentaa työlli-
syystöinä. Vuonna  1984  oli käynnissä 

 mm.  Toppilan, Kuusisen, Lieksan  ja 
Ahkionlanden  tukikohtien rakennus-
työt. Meren rannikolla väylänhoitotuki-
kohtien rakentaminen liittyy läheisesti 
ympäristöministeriön öljyntorjuritatu

-kl kohtahankkeisiin. 

Luotsipalveluun  liittyvät rakennukset 
 ja  satamat ovat lähivuosien aikana 

huomattavien parannustöiden tar-
peessa. Määrärahojen puutteen 
vuoksi voitiin vuoden  1984  aikana pe-
ruskorjata  ja  laajentaa  vain  Emäsalon 
luotsiasema.  Lisäksi aloitettiin laajen-
nustyöt Utön  ja Isokarin luotsisatamis-
sa. 

Rakennusi nvestoi ntimäärä
-rahat 

Konepajassa  valmistettu Sandbä  akin  majakan uusi teräsrakenteinen yläo
-sa,  joka  on  varustettu helikopteritasolla, asennettiin paikalleen yhtenä ele-

menttinä. 
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MERENKULUN TURVALLISUUS 
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Merenkulun turvallisuutta koskevien 
säännösten noudattamista valvoo 
merenkuluntarkastustoimisto apu-
naan merenkulkupiirit. Näistä tehtä-
vistä vastasivat merenkul  u ntarkastus

-toimistossa kertomusvuonna toimisto-
päällikkö, kaksi merenkulunylitarkas-
tajaa  ja  neljä merenkuluntarkastajaa. 

Rannikko  on  jaettu viiteen merenkul-
kupiiriin, lisäksi sisävedet muodosta-
vat oman piirinsä. Piirihallinnossa  on 

 yhteensä yhdeksäntoista virkaa  tai 
 tointa. Katsastusten hoitoa varten  on 

paikkiotoimisia  tehtäviä, jonka lisäksi 
tarkastustoimintaan osallistuu kuntien 
paikkaamia satamakatsontamiehiä. 

Kertomusvuonna  tuli voimaan asetus 
aluksen miehityksestä  ja laivahenkilö

-kunnan pätevyydestä. Asetus liittyy 

merenkulkijoiden koulutusta, päte-
vyyskirjoja  ja vandinpitoa  koskevan 
yleissopimuksen voimaantuloon. Tä-
mä  on  huomattavasti lisännyt myön-
nettyjen  tai uusittujen päällystön päte-
vyyski rjojen  ja  miehistön pätevyysto-
distusten lukumäärää. 

Vuonna  1983  voimaan  tullut  asetus 
alusten katsastuksista saatettiin kerto-
musvuonna toimimaan. Tämä edellyt-
ti katsastustoiminnan uudistamista 
olemassa olevan katsastusorganisaa-
tion puitteissa. Edelliseen liittyen laa-
dittiin mainitun asetuksen sovellusoh-
jeet. 

Suomen satamissa käyvien ulkomais-
ten alusten satamavalvontaa tehostet-
tiin; tätä edellyttää Pariisin yhteis-
ymmärryspöytäkirja  (Memorandum 

of Understanding, M0U),  johon  Suo-
mi on  yhtynyt. 

Kertomusvuonna  aloitettiin järjestel-
mällinen katsastajien koulutus. Erilai-
sia koulutustilaisuuksia eri puolilla 
maata järjestettiin yhteensä  17. 

YMPÄRISTÖNSUOJ ELU 
Pakattujen  vaarallisten aineiden kul-
jettamisesta annetun koodin kansal-
lista soveltamista  ja  valvontaa jatket-
tiin, samoin kemikaali-  ja  kaasusäiliö- 
aluksista annettujen kansainvälisten 
koodien kansallista soveltamista.  

V. 1983  voimaan tulleen kansainväli-
sen  menen pilaantumisen ehkäise

-mistä koskevan sopimuksen 
 (MARPOL  73/78)  perusteella annet-

tiin toimintavuonna  n. 120  sopimuk-
sen edellyttämää todistuskirjaa suo-
malaisille aluksille. 

Ympäristönsuojelutoimiston  edusta-
jan puheenjohtajuudella toiminut 
aluskemikaalityöryhmä  II  luovutti mie-
tintönsä ympäristöministeriölle. Mie-
tintöön sisältyi tarkistettu ehdotus ke-
mikaalijäänteiden vastaanotosta Suo-
men satamissa. 

Ympäristönsuojelutoimisto  osallistui 
vaarallisten aineiden kuljetusasiain 
neuvottelukunnan sekä meniympäris-
töneuvottelukunnan työhön. 

Pilaantumisen  ehkäisemiseen tarkoi-
tettujen laitteiden tyyppihyväksymistä 

 ja  todistusten antamista jatkettiin. To-
distukset koskevat vakuutusta, joka 
kattaa öljysäiliöaluksilla olevan siviilioi-
keudellisen vastuun öljysaasteta-
pauksissa. 



Koulutus  
Merenkulkuhallitus  
Luotsi-  ja merenkulkupiirit 

 Alukset 

	

mk 	mk/henkilö  

	

137 008 
	

529 

	

116 087 
	

160 

	

106 861 
	

110 

Yhteensä 

Katsastajat  

 

359 956 184  keskiarvo 

49 973 
409 929  
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HALLI  NIO  
Keväällä  v. 1983  tehtyjen  ja  vuoden 

 1985  helmikuun loppuun voimassa 
olevien merenkulkulaitoksen alusten 
työehtosopim usten työaika-  ja  pal k-
kaussäännökset  uusittiin kertomus- 
vuoden keväällä. Tämä johtui siitä, et-
tä  1.5.1982  voimaan  tullut  laki työajas

-ta kotimaanliikenteen aluksissa  sovi-
tetti  in  yhteen työehtosopim usmää-
räysten kanssa. 

Myös virkasuhteisen laivaväen sopi-
mus kirjoitettiin  lain  kanssa yhteenso-
pivaksi tehtäessä keväällä uudet vir-
kaehtosopimukset. Virkaehtosopi-
muksen soveltamisohjeiden laatimi-
nen yhdessä valtion työmarkkinalai-
toksen kanssa jatkui kertomusvuoden 
päättyessä. Virkasuhteisella kone-
päällystöllä  ja radiosähköttäjillä  ei ol-
lut vielä  v:n  1984  lopussa voimassa 
olevaa virkaehtosopimusta. 

Oljytorjunta-alus Oilien henkilöstölle 

tehtiin osittain omat palkkasopimuk-
sensa, koska tämä alustyyppi oli uusi 
merenkulkulaitoksessa. 

Vuosina  1985-86  valmistuvien meren-
kulkulaitoksen uusien alusten miehi-
tysneuvottelut aloitettiin merenkulku-
alan ammattijärjestöjen kanssa. Neu-
vottelut jatkuivat edelleen vuoden 
päättyessä. 

Sisävesiluotsien  ja väylänhoitohenki-
löstön  työaika-  ja palkkauskysymykset 

 selvitettiin työryhmässä. Tämä henki-
löstö siirtyy kokonaispal kkausjärjestel-
mään  1.3.1985  lukien. 

Terveydenhoitaja aloitti työnsä meren-
kulkuhallituksessa kertomusvuonna. 
Hänen ensisijaisena tehtävänään  on 
merenkulkulaitoksen  terveydenhuol-
toon liittyvien asioiden koordinointi. 
Laitoksessa ei ole aiemmin ollut  ter-
veydenhoitajaa. 

Merenkulkuhallituksessa  aloitettiin 
toukokuussa  v. 1984  laitoksen ensim-
mäinen tietojenkäsittelyn kokonaistut-
kimus VTTK:n konsultoimana. Tutki- 
mu ksessa  pyrittiin selvittämään, mi-
ten MKH:n tietojenkäsittely toimii ny-
kyisellään  ja  miten sitä tulisi kehittää 
atk:ta hyväksi käyttäen. Vuoden päät-
tyessä oli kehittämisohjelma tekeillä.  

M  KL:  n merihenkilöstön palkanlasken-
nan  siirtämisestä atk:lla hoidettavaksi 

 v. 1985  allekirjoitettiin sopimus vuo-
den  1984  syksyllä. Sopimuksen mu-
kaan merenkulkuhallitus ottaa käyt-
töön merihenkilöstön palkanlasken-
taan kehitetyn MHS-järjestelmän, joka 

 on  muunnettu MKH:lle sopivaksi. 

Koulutus 
Virastotalon  ja  piirien toimistohenkilö-
kunnan pääasiallisena kouluttajana 
oli vuonna  1984  valtion koulutuskes-
kus. Valtion tietokonekeskus järjesti 
tietoteknii  kan  perusteita käsittelevän 
kurssin sekä merenkulkuhallituksen 
johdolle että toimistohenkilökunnalle. 
Myös alusten kansipäällystölle annet-
tiin ATK-opetusta. 

Alusten henkilökunta sai koulutusta 
lähinnä hitsauksessa  ja sähköteknii-
kassa.  Alusten perämiehille  ja  luotsi-
henköstölle annettiin jatkokoulutusta 
tutkan käytössä. 

Työsuojel ukou  I utuksesta  vastasi lähin-
nä Turun aluetyöterveyslaitos, joka jär-
jesti sairaanhoidollisen täydennyskou-
lutuskurssin laivanpäällystölle  ja  kurs-
sin "Mielenterveys  ja  meren kulku". 

Palkkiotoimisten katsastajien  koulu-
tuksesta  on  vastannut päätoimisesti 
merenkuluntarkastustoimiston virka-
mies. 

Opintovapaalain  mukaista opintova-
paamandollisuutta käytti hyväkseen 
kuusi henkilöä. 

Merenkulkulaitoksen merihenkilöstön palkan/asko nta  siirtyy 
 atk:lle  vuonna  1985.  
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2.  
1.Talvimerenkulun avustaminen  
2.Väylänhoito  
3.Luotsaustoiminta  
4.Yhteysalusliikenne  
5.Muut  

.79 -80 -81 -82 -83 -84  
Ikäyttömenot 	•  Sijoitusmenot 

Kayttömenot 
 vuoden  1984 

 rahassa  

Sijoitusmenot 
 vuoden  1984 

 rahassa  

-79 -80 -81 -82 -83.84  
•  Tulot vuoden 

 1984  rahassa  
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TALOUS 
Tulot 
Väylämaksujärjestelmä  uudistettiin 

 1.1.1984  voimaan tulleella asetuksella, 
jolla muutettiin sekä maksujen raken-
netta että maksujen kohtaantumista. 
Aikaisemmin peritty erillinen talvilisä 
poistettiin  ja väylämaksu porrastettiin 
ympärivuotisesti  aluksen jäämaksu-
luokasta riippuvaksi. Yli  12  metrin  kul-
kusyvyyttä käyttäviltä  aluksilta määrät-
tiin perittäväksi erillinen ns. syväväylä-
lisä. Uudistuksen tavoitteena oli säilyt-
tää väylämaksujen tulokertymän  re

-aalitaso  muuttumattomana. Vuoden 
 1984  maksukertymä  osoitti kuitenkin, 

että maksutason määräämisessä ei 
täysin onnistuttu, koska väylämaksu-
tulot jäivät  4  %  edellistä vuotta pie-
nemmiksi, Tämä vaikutti myös meren-
kulkulaitoksen kokonaistuloihin, jotka 
kertomusvuon na kasvoivat  vain  va-
jaalla  2  %:lla  edelliseen vuoteen ver-
rattuna. 

Luotsausmaksuja  korotettiin  1.1 .1 984 
 lukien  12  %:lla  jälkeenjääneisyyden 

korjaamiseksi. Luotsausmaksutulot li-
sääntyivät  18,6  %  edelliseen vuoteen 
verrattuna, mikä suunnilleen vastasi 
odotuksia. Edellisen kerran luotsaus-
maksuja oli korotettu kesällä  1983. 

 Mta Arandan käyttökorvauksen  peri-
minen lisäsi osaltaan tuloja. 

Kulutusmenot 
Merenkulkulaitoksen kulutusmenot  li-
sääntyivät kertomusvuonna  7,2  pro-
senttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

 Pal  kkausmomenti  n  varai nkäyttö  oli 
 209,5  milj.  markkaa  (188,8  mmk) mui-

den kulutusmenojen  momentin  py-
syessä muuttumattomana  114,5  milj. 
markassa.  Kuten edellisenäkin vuon- 

na  suhteellisen leuto talvi hillitsi me-
nojen kasvua. Yksittäisistä menoryh-
mistä  on  mainittava alusten poltto-  ja 
voiteluainemenot,  jotka olivat  41,5 

 milj.  markkaa  (35,7  mmk). Käyttötoi-
minnan menopuolella patkkausme-
nojen suhteellinen osuus lisääntyi 
edelleen. 

Toiminnoittain  tarkasteltuna suhteelli-
sesti eniten lisääntyivät peruskorjauk-
sesta valmistuneen merentutkimusa

-us  Arandan käyttömenot  ja  merenku-
lun turvallisuusvalvonnan menot.  Tal-
vimerenkulun avustamisen käyttöme

-not  lisääntyivät vajaat  9  prosenttia, 
luotsitoiminnan menot vajaat  8  pro-
senttia  ja saaristoliikenteen avustami-
sen  menot runsaat  9  prosenttia. Väy-
länhoidon käyttömenot olivat samalla 
tasolla kuin edellisenä vuonna. 

Ympäristönsuojelun käyttömenoja kir-
jattiin kertomusvuonna enää  0,7  milj. 

 markkaa. Kyseinen menoryhmä  on 
 oheisessa tautukossa sisällytetty ns. 

jakamattomiin menoihin. 

Sijoltuimenot 
Kertomusvuonna  käytettiin sijoitus- 
määrärahoja  130,2  milj.  markkaa. Li-
säystä edelliseen vuoteen oli  25,6 

 milj.  markkaa. Merenkulkulaitokselle 
 v. 1984  myönnetyt  investoi ntimäärära

-hat  lisääntyivät edelliseen vuoteen 
verrattuna  7  miljoonalla markalla kaik-
kiaan  134  miljoonaan markkaan. Li-
säys oli alusten  ja kulkuvälineiden 

 ryhmässä vajaat  14  milj.  markkaa. 
Rakennusmäärärahat vähenivät kaik-
kiaan  6  miljoonalla markalla. Tällöin 

on  otettu huomioon työllisyystarkoi-
tuksiin myönnettyjen sijoitusmäärära

-hojen  lisääntyminen  1,7  milj.  markas-
ta  5,1  milj,  markkaan. 

Sijoitusmäärärahoista  siirtyi vuodelle 
 1985 27,3  milj.  markkaa meriväylien 

rakentamiseen tarkoitettuja varoja  ja 
 12,5  milj.  markkaa alusten  ja kulkuvä-

lineiden  hankintaan tarkoitettuja varo-
ja. Alkaneelle vuodelle slirrettyjen  sur-
tomäärärahojen  yhteismäärä oli run-
saat  49  milj.  markkaa. 

Pääomakustannukset 
Meren kulkulaitos  on  vuodesta  1982 

 lukien laskenut toimintaansa sijoitetun 
pääoman laskennallista korkoa  ja 

 poistoa valtiovarainministeriön yleis- 
ohjeen mukaisesti. Taulukossa esite-
tyt arvot  on  saatu laskemalla  korko 

 omaisuuden hankintahinnalle, kun 
taas poistot perustuvat omaisuuden 
jälleenhankinta-arvoihin. Laitoksen 
laskennalliset pääomakustannukset 
lisääntyvät kertom usvuonna vajaat 
neljä prosenttia. Sijoitusmenot ylittivät 
ensimmäisen kerran tällä vuosikym-
menellä laskennallisten poistojen 
määrän. 

Kustannukset  v. 1984 
	

Käyttö-  ja 	sijoitusmenot 
	Tulot  1979-1984  mmk 

Kulutusmenot + pääomakus. 
	1979-1984  mmk 

tannukset yht.  mmk  471.1 	
MFIM  
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TILINPÄÄTÖS 
Tulot,  milj.  mk  1984 1983 

1.  Väylämaksut 	  185,3 193,1 
2. Luotsausmaksut 	  35,4 29,8 
3. Karttojen myynti 	  1,5 1,3 
4. Hinausmaksut 	  4,2 1,9 
5. Arandan käyttökorvaus 	  3,8 0,8 
6. Sekalaiset tulot 	  5,4 4,3 

Yhteensä 235,6 231,2 

Kulutusmenot,  milj,  mk  1984 1983 
1.  Merenkulun turvallisuusvalvonta 	 4,8 4,0 
2. Merenmittaus  ja merikartoitus 	  

2.1. Merenmittaus (viite 1) 	  8,9 8,6 
2.2.  Karttojen painatus 	  2,1 1,9 

3. Väylänpito 	  54,4 54,4 
4. Talvimerenkulun avustaminen 	  108,5 99,6 
5. Luotsipalvelu (viite  2) 	  84,7 78,7 
6. Saariston liikenneyhteyksien 

edistäminen 	  25,8 23,6 
7. Merenkulkuelinkeinort  edistäminen  

ja  seuranta 	  2,4 2,5 
8. Hallinto  ja  muut tehtävät 	  

81. mta Aranda 	  5,0 2,4 
8.2.  Kansainvälinen yhteistyö 	  1,1 0,9 
8.3.  Hallinto  ja jakamattomat  menot 	 9,5 9,9 

Yhteensä 307,2 286,5 

Sijoitusmenot,  milj,  mk  1984 1983 
1.  Kalusto  ja  laitteet 	  8,1 11,0 
2. Alukset  ja kulkuvälineet 	  63,9 43,1 
3. Väylätyöt 	  45,5 41,3 
4. Rakennukset  ja  satamat 	  7,6 7,5 
5. Työllisyyttä turvaavat sijoitusmenot 	 5,1 1,7 

Yhteensä 130,2 104,6 

Pääomakustannukset  milj.  mk  1984 1983 
2.1.  Merenmittaus 	  6,5 6,9 
3. Väylänpito 	  90,5 84,8 
4. Talvimerenkulun avustaminen 	  44,8 47,8 
5. Luotsipalvelu 	  12,7 11,8 
6. Saariston liikenneyhteyksien 

edistäminen 	  5,3 4,6 
8.1. mta Aranda 	  3,4 0,6 
8.3.  Jakamaton osuus 	  0,7 1,3 

Yhteensä  163,9 157,8  

TILINPÄÄTÖSTIETOJEN SELITYKSET 

Tulot  
Lästimaksuja  kerättiin  2 574 195  mk  ja  suunnil-
een  vastaava määrä maksettiin avustuksia. 
Kyseiset määrät eivät sisälly taulukkojen lukui-
hin. Tuloihin ei ole sisällytetty  102 399  mk:n 
suuruisia menorästien peruutuksia. 

Kulutusmenot 
Palkkausmenojen  osuus, ilman sosiaaliturva- 
maksua  On 183,7  milj.  mk. Kustannusmenoihin 
ei ole sisällytetty Iaskennallisia eläkekustannuk

-sia.  Mukana  on  työllisyyden turvaamiseksi tar-
koitetut palkkausmenot,  1,3  milj.  mk  ja  siirto- 
menoja  0,8  milj.  mk. 

(Viite  1) Merenmittausmenoihin  sisältyy  vain 
 toiminnan aktivoimattomien menojen osuus. 

Väylänmittaukseen liittyvä meno-osuus  19,5 
 milj.  mk  on  siis ns. aktivoitu  ja  sisällytetty väy-

länpidon pääoma-arvoon  (3). 

(Viite  2) Luotsipalvelun kulutusmenoista 5 % 
on  siirretty väylänpidon menoihin. 

Pääomakustannukset 
Käyttöomaisuuden poistot ovat yhteensä 

 120,3  milj,  mk  (122,6),  josta hankintahintaiset 
poistot ovat  73,8  milj.  mk. Poistot perustuvat 
jälleenhankinta-arvoihin, jotka tarkistetaan vuo-
sittain.  

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

 alukset, kulkuvälineet  ja  muu kalusto poiste-
taan jäännösarvopoistoin  11-45 %  vuodessa. 

Korkokustannus  esiintyy pääomakustannuksis
-sa  poistarnattomalle hankintahinnalle  laskettu-

na laskennallisena kustannuseränä  43,6  milj. 
 mk  (41,5). Korkokantana on  käytetty  6 %:a  lu-

kuun ottamatta väyläruoppauksia, joiden  korko 
 on  laskettu  4 %:n  mukaan. 

Ympäristönsuojeutoiminnan  pääomakustan-
nukset olivat vielä vuoden  1983 taulukkotie-
doissa,  nyt ne  on  poistettu. 

Merenkulkulaitoksen poistamattoman  pääoma- 
kannan  arvo oli  31.12.1984 jälleenhankintahin-
taisena 1264,5  milj.  mk  ja  hankintahintaisena 

 764,6  milj.  mk. 
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KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 
Merenkulkualan keskeinen yhteistyö- 
elin  on  Kansainvälinen merenkulku- 
järjestö  (IM 0),  jonka työskentelyyn 
osallistuttiin vuonna  1984  entiseen ta-
paan säännöllisesti. Merenkulkuhalli-
tuksen edustajat olivat mukana  
IMO: n  komiteoiden  ja alakomiteoiden 

 n. 20  kokouksessa. 

Meriturvallisuuskomitean  (MSC)  ja 
sen alakomiteoiden  kokouksissa käsi-
teltiin  SOLAS  1974  -sopimuksen 
(Yleissopimus ihmishengen turvalli-
suudesta merellä) katsastusta  ja radi-
oasioita  koskevien osien uusimista, 
sopimuksen tulkintaan  ja  soveltami-
seen liittyviä teknisiä kysymyksiä sekä 
meriturvallisuuskomitealle kuuluvia 
lastikysymyksiä. 

Meriympäristön suojelukomiteassa 
(MEPC)  käsiteltiin  MARPOL  -sopi-
muksen (Yleissopimus alusten aiheut-
taman meren pilaantumisen ehkäise-
misestä)  ja  siihen kuuluvan vuoden 

 1978  pöytäkirjan tulkintaan  ja  toteutta-
miseen liittyviä kysymyksiä. Yleissopi-
muksen öljykuljetuksia koskevaan  hit-
teeseen hyväksythin  joitakin selventä-
viä muutoksia  ja kemikaalikuljetuksia 

 säätelevän liitteen tarkennustyö aloi-
tettii  n. 

Oi keudellisessa  komiteassa valmistel-
tu  n  uutta meri pelastusta koskevaa 
yleissopimusta korvaamaan vuodelta 

 1910  olevan Brysselin meripelastus-
sopimuksen. Yhdessä kansainvälisen 
kaupan  ja  kehityksen järjestön  
(U NCTAD)  kanssa jatkettiin valmiste-
luja meripanttia  ja aluskiinnitystä  kos-
kevan kansainvälisen yleissopimuk

-sen  uusimiseksi. Keväällä  1984  pidet-
tiin oikeudellisen komitean valmiste-
lun pohjalta kansainvälinen  diplo-
maattikonferenssi.  Siellä hyväksyttiin 
öljyvahi nkovastu uta (OLO)  ja  kansain-
välistä öljysuojarahastoa (IOPC-Fund) 

 koskeviin yleissopimuksiin muutos-
pöytäkirjat, joissa  mm. korvausvas-
tuuta  korotettiin huomattavasti.  Sen 

 sijaan haitallisten aineiden kuljetus- 
vastuuta koskevan sopimuksen teke-
misessä epäonnistuttiin  ja  valmistelu- 
työtä jouduttiin jatkamaan oikeudelli-
sessa komiteassa. 

Euroopan talouskomission (ECE) ko-
kouksissa merenkulkuhallitus osallis-
tui sisävesiliikenteen aluksia koske-
vien teknillisten määräysten kehittämi-
seen. Euroopan vapaakauppaliitossa 

 (EFTA)  oltiin mukana kehittämässä 
laivalaitteiden hyväksymistarkastuksia 
koskevia menettelytapoja. Taloudelli- 

sen yhteistyön  ja  kehityksen järjestös-
sä  (OECD) osahlistuttiin  merenkulkua- 
Ian  tilastojen kehittämiseen. 

Kansainvälisten majakkalaitosten yh-
distyksen (IALA) toimintaan meren-
kulkuhallitus  on  osallistunut aktiivises-
ti. Vuonna  1984  Suomen edustaja oli 
puheenjohtajana IALA:n jäävoimako-
miteassa, joka tutki jäiden aiheutta-
maa merenkulun turvalaitteiden rasi-
tusta. Lisäksi  on osalhistuttu 
mikroaalto-, radionavigointi-  ja  Marine 
Marking Systems  -komiteoiden työ-
hön. 

Merenkulkuhalhituksella  on  ollut edus-
tajansa Kansainvälisessä merikartoi-
tusjärjestössä (IHO), joka pyrkii koor-
dinoimaan jäsenmaittensa merenmit-
taustöitä  ja merikarttatoimintaa. IHO:n 

 alueelliseen organisaatioon kuuluvat 
 mm.  Itämeren merikartoituskomissio 

(BSHC), joka perustettiin vuonna 
 1983,  sekä Pohjolan merikartoitusyh-

distys (NHF). Myös näiden toimintaan 
 on osalhistuttu.  

Pohjoismaisessa yhteistyössä  on  kä-
sitelty paitsi merenmittaus-  ja 
merikartta-asioita myös  meriturval-
lisuus-, luotsaus-,  väylä-  ja veneilyky-
symyksiä.  Yhteisissä kokouksissa  on 

 valmisteltu myös IMO:ssa  ja  muissa 
kansainvälisissä järjestöissä käsiteltä-
viä asioita. 

Ruotsin  ja  Neuvostoliiton kanssa  on 
 jatkettu kandenvähistä yhteistyötä  tal-

vihiikenteen avustamisessa.  Neuvos-
toliiton kanssa selvitettiin jäissä tapah-
tuvaan öljyntorjuntaan liittyviä kysy-
myksiä  ja osalhistuttiin suomalais-
neuvostoliittolaisen merenkulun sekä- 
kom ission  työhön. Ruotsin kanssa jat-
kettiin talvimerenkulun tutkimusta  ja 
jääluokkamääräysten  uusimista. 

Merenkulkuhallitus  järjesti syksyllä 
 1984 harjoittelutilaisuuksia MO: n 
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 opiskelijalle.  H arjoittehijat perehtyivät 
 kanden viikon aikana alusten 

katsastus-  ja tarkastustoimi ntaan  sekä 
Suomen merenkulkuhalhinnon  pää- 
piirteisiin. 

MerIturvaIIkuu- 
yleluopimusten 
kehitysnikymli  
Kansainvälisen merenkulkujärjestön 

 (IMO)  piirissä hyväksyttyjen yleissopi
-musten  tärkeimpiä tavoitteita ovat  me-

rionnettomuuksien  ehkäiseminen  ja 

meriympäristön  suojeleminen. Tässä 
suhteessa keskeisim piä yleissopi-
muksia ovat Sopimus ihmishengen 
turvallisuudesta merellä  (SOLAS 

 1974)  ja  Sopimus alusten aiheutta-
man meren pilaantumisen ehkäisemi-
sestä  (MARPOL  1973/78). 

IMO:n  25  toimintavuoden aikana  on 
 hyväksytty  26  erillistä yleissopimusta, 

joista  21 on  voimassa. Etsintää  ja pe
-lastusta koskeva yleissopimus tulee 

voimaan kesäkuussa  v. 1985, Vain ka-
lastusalusten  turvallisuutta koskevan 
yleissopimuksen voimaantulo näyttää 
viivästyvän usealla vuodella. 

IMO:n yleissopimuksista  useat ovat 
kuitenkin  vain 10-30  valtion hyväk-
symiä, vaikka jäsenvaltioita  on 126. 

 Järjestön päätavoitteena onkin maail-
manlaajuisen hyväksymisen saami-
nen  jo tehdyille sopimuksille.  Järjes-
tön yleiskokouksessa  v. 1981  hyväk-
syttiin päätöslauselma, jonka mukaan 
uusia sopimuksia laaditaan  ja  vanho-
ja muutetaan  vain  välttämättömän tar-
peen vaatiessa. 

Eräitä sopimusmuutoksia  on  kuiten-
kin tulossa. Ne koskevat lähinnä  v. 
1974  tehtyä  SOLAS  -sopimusta  ja  v. 
1973  tehtyä  MARPOL  -sopimusta se-
kä siihen liittyvää vuoden  1978  pöytä- 
kirjaa.  

SOLAS  1974 -yleissopimus,  joka tuli 
voimaan  v. 1980,  säätelee aluksen ra-
kenteeseen  ja  varustukseen liittyviä 
asioita. Sopimusta  on täydennetty 

 sen  solmimisen jälkeen. Vuoden  1981 
 muutoksilla, jotka tulivat voimaan 

 1984,  uusittiin alusten rakennetta  ja 
pahoturvalhisuutta  koskevat säännöt 
sekä lisättiin pakollisten merenkulku- 
laitteiden määrää. 

Vuonna  1983  hyväksyttiin uudet alus-
ten hengenpelastuslaitteita  koskevat 
säännöt sekä saatettiin uudet  
kemi  kaali-  ja kaasualuskoodit SOLAS 

 -sopimuksen osaksi  ja  kaikkia sopi-
muspuolia sitoviksi. Nämä muutokset 
tulevat voimaan  v. 1986.  

SOLAS  -sopimuksen radioasioita kos-
kevan osan uudistaminen  on  parhail-
laan vireillä. Tavoitteena  on  saada  v. 
1990  käyttöön uusi ilman radiosähkö-
tystä toimiva hätäliikennejärjestelmä, 
johon vanhat alukset siirtyvät asteit-
tain vuoteen  1996  mennessä. 
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Eri yleissopimuksiin sisältyvien  kat-
sastusaikojen yhdenm ukaistam isen 

 valmistelutyö  on  myös käynnissä. Se-
kä  SOLAS  -sopimuksen katsastus- 
määräyksiä että joitakin vuoden  1966 
lastiviivayleissopim uksen  määräyksiä 
muutetaan. Muutokset pyritään hy -
väksymään vuoden  1986  aikana.  

MARPOL -yleissopimuksen öljynkul-
jetuksia  säätelevä  lute  tuli voimaan  v. 
1983.  Heti alussa ilmenneiden tulkin-
tavaikeuksien vuoksi  sen  joitakin 
sääntöjä muutettiin  v. 1984.  Näiden 
muutosten voimaantulopäiväksi  on 

 esitetty  7.1.1986. 

Kemikaalikuljetuksia  koskevan  Il  -hit- 
teen  piti  tulla  voimaan lokakuussa 

 1986,  mutta  sen  soveltamisessa  il - 
menneiden vaikeuksien vuoksi voi-
maantulo  on  siirtynyt vuoden  1987 

 puolelle. Kemikaahikuljetuksiin käytet-
tävien alusten teknillinen kehittymi-
nen, kemikaalijätteiden vastaanottoon 

liittyvät ongelmat  ja  uusien kemikaa-
lien  tulo  markkinoille pakottavat kehit-
tämään  1970-luvun alkupuolelta ole-
vaa säännöstöä. Siksi  koko hiitteen 

 voimaantuloa  on lykätty,  ja  se on  kyt-
ketty muutosten voimaantuloon.  

MARPOL  -sopimuksen pakattuja hai
-tall isia  aineita, käymäläjätevettä  ja 

 kiinteitä jätteitä koskevien  val  in  naisten 
hiitteiden voimaantulo ei ole odotetta-
vissa lähivuosina, koska useat suuret 
merenkulkumaat ovat jättäneet ne  ra-
tifioimatta.  

Koulutusta, pätevyyskirjoja  ja vandin- 
pitoa  koskeva vuoden  1978 yleissopi- 

mus (STCW)  tuli voimaan  27.4.1984. 
 Myös tätä sopimusta joudutaan hie-

man tarkistamaan  SOLAS  -sopimuk-
sen radiosääntöjen muuttuessa. Oljy-
vahinkovastuuta  ja  kansainvälistä öljy-
suojarahastoa koskevien kansainvä-
listen yleissopimusten muutospöytä-
kirjat hyväksyttiin toukokuussa  1984, 

 mutta niiden voimaantulo vienee huo-
mattavan pitkän ajan. 

Lähivuosien yleissopimustyö  on  siis 
lähinnä vanhojen sopimusten tarken-
tamista  ja ajanmukaistamista.  Jo  hy-
väksyttyjä muutoksia  on  kuitenkin niin 
paljon, että ne tulevat työllistämään 
sopimusosapuohia melkoisesti. 

Malmössä  sijaitsevan  World Mariti-
me Universityn  opiskelijoita tutustu-
massa suomalaisiin jäänmurtajiin. 
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RESUME  
TONNAGET  FORSVINNER  
Bruttodräktigheten för FnIands handels-
flotta sjönk  år 1984  med  ca 12 %  och 
uppgår  nu till  inemot  2  milj.  brt.  Detta var 
inte någon isolerad företeelse, utan ett 
klart tecken  på den  långvariga krisen in-
om sjöfarten. Att tonnaget försvinner be-
ror främst  på  bemannings- och kapital-
kostnaderna, som försämrat vår konkur-
rensförmåga särskilt ifråga om  transpor-
ter  mellan tredje länder. Förlusten av kon-
kurrensförmågan har oundvikligen lett  till 
en  sänkning av lönsamheten: ingen reell 
ökning av handeisflottans bruttofrakter 
kan bokföras från  år 1974 till år 1983. 

Den  dåliga lönsamhetsutvecklingen led-
de  till  att Finlands  Bank år 1984  beviljade 

 de  första tillstånden  till  registrering av fin-
ska fartyg  under  bekvämlighetsflagg, ef-
tersom alternativet hade varit att sälja far-
tygen  till  utlandet.  

Trots  minskningen av tonnaget var varu-
transportmängden mellan  Finland  och ut-
landet  den  största någonsin, över  50  milj. 

 ton.  Finlands handelsflotta ökade  sin  an-
del av dessa  transporter  med  1  procent-
enhet och  den  var närmare  50 %. Den 
sjöexporterade  varumängden,  20,7  milj. 

 ton,  var  den  största hittills. Okningen var 
över  16 %.  Importen minskade med när-
mare  5 %  från föregående  år  och upp-
gick  till 29,4  milj.  ton.  

Såsom även  under  tidigare  år  skedde  85 
%  av varuutbytet mellan  Finland  och ut-
landet med sjötransporter. 

År  1984  uppgick antalet sjöpassagerare 
mellan  Finland  och utlandet för första 
gången  till  över  7  milj.  Den  största delen 
av resorna, dvs.  92,4 %,  gick mellan  Fin-
land  och  Sverige.  

VINTERSJÖFART 
Transportvolymen  under  vintern har  de 

 senaste åren varit  i  stort  sett  oförändrad 
oavsett hur sträng vintern varit.  Under 

 vintersäsongen  1983-84 statistikfördes  i 
Finlands hamnar avfärd och ankomst av 

 15 216  fartyg i utrikestrafik. Fartygens 
sammanlagda lastmängd uppgick  till 19,0 

 milj.  ton,  vilket svarar  mot 38 %  av sjö-
transporterna  under  hela året. Motsvaran-
de siffror för kusttrafiken var  1 585  och  1,9 

 milj.  ton.  

Istäckets omfattning var som störst  den 
23 mars, då  Bottenviken, Finska viken 
och Bottenhavet var helt isbelagda. 
sbrytarassistansen inleddes av isbrytaren 
Murtaja, som styrde stäven  mot  Botten-
viken  den 16  november. Säsongen avslu-
tades med att isbrytaren  Karhu  begav sig 

 mot  Helsingfors från Bottenviken  den 25 
 maj. 

LOTSNING  
En  reviderad lotsningsförordning, som 
baserar sig  på  ett omfattande utrednings-
arbete, trädde  i  kraft vid årsskiftet 

 1984-85,  och  den  torde minska lotsning-
ama med  ca 10 %.  Genom förordningen 
befrias alla inhemska torrlastfartyg med 

 en  nettodräktighet  under 1000 ton,  och 
 under  vissa förutsättningar även fartyg 

med  en  nettodräktighet  på 1000— 5000 
ton,  från skyldigheten att anlita  lots. 

Lotsningarna  minskade kraftigt  på 
 1970-talet,  men under de  senaste åren 

har nedgången avstannat. Antalet 
lotsningar uppgår  till 34 000-35 000 per 
år.  År  1984  uppgick antalet lotsningar  till 
34289.  

Tendensen har varit att rationalisera  lots-
ningsverksamheten  genom sammanslag-
ning av lotsstationer. Lotsarna  på Hout

-skärs lotsstation  i  Åbo lotsfördelning över-
flyttades  till  grannstationer  i  början av ju-
ni. Planerna  på en  överflyttning av lotsar-
na från Långnäs lotsstation  till Mariehamn 

 blev färdiga. 

FARLEDERNA 
Kostnaderna för sjötransporter kan sän-
kas genom att transporterna utförs i större 
partier och med större fartyg. Därför lönar 
det sig att fördjupa farlederna  till de 

 viktigaste hamnarna.  De  viktigaste bygg-
nadsprojekten för fördjupande av farleder 

 år 1984  var  en 15,3 meters  farled  till Tah-
koluoto,  som byggs  i  samarbete med 

 Sverige,  och  en 13,0 meters  farled  till Nå-
dendal,  som  är  det hittills längsta  far-
ledsprojektet  i  Finland. 

Farledsdjupet  till 20  hamnar  är  minst  9 
meter.  Genom dessa farleder går närma-
re  90  olo  av varutransporterna. 

FARTYGSANSKAFFNING-
ARNA 
Sjöfartsstyrelsen hade  år 1984  närmare 

 300  miljoner  mark till  sitt förfogande för 
fartygsanskaffningar, vilket gav möjlighet 

 till  förnyelse av fartygsbeståndet.  

Den  viktigaste anskaffningen var isbryta-
ren  Karhu  2  (axeleffekt  15 000 kW  och 
bredd  24,2 m), en  isbrytare av ny typ som 
beställdes för att ersätta gamla isbrytare. 

 Den  nya isbrytaren har flera sådana tekni-
ska lösningar som  nu  för första gången  i 
världen omsätts  i  praktiken, och  de  kom-
mer att spela  en  betydande  roll  vid framti-
da planering av arktiska fartyg. Fartyget 
har t.ex. ett luftbubblingssystem  i  stället 
för Ostersjöisbrytarnas traditionella för- 
propellrar. 

För att effektivera sjömätningen beställ-
des  en  ny snabb lodningsbåtenhet, som 
består av fem ekolodningsbåtar som går 

sida vid sida. Enhetens ledarbåt  är 15 
meter  lång och satetlitbåtarna  13 meter 

 långa. Båtenheten har  en  färdhastighet 
av  16  knop och  en lodningshastighet  av 

 5-12  knop. När  den  nya lodningsbåt-
gruppen tas i bruk, blir det möjligt att un-
dersöka  de olodade  havsområden som 
varit oåtkomliga för fartyg med stort djup-
gående som byggts för lodning i öppen 
sjö. Linjelodningskapaciteten ökar  då  från 
nuvarande  ca 8000  linjekilometer  till 
60 000 per år.  

Två  500 kW:s farledsfartyg på 28 meter 
 ersatte tidigare använda.  Tack  vare att  de 

 nya fartygen har litet djupgående kan  de 
 segla  i  alla  2,4 meters  farleder, vilket inne-

bär att  de  har bredare användningsmöj-
ligheter  än de  gamla. Farledsfartygen för-
ses även med oljeuppsamlingsutrustning. 

Dessutom beställdes  en  ny skärgårdsfärja 
 (50 m, 1600 kW)  och ett nytt förbindelse-

fartyg för skärgården  (35 m, 850 kW). 
 Dessa fartyg behöver mindre bemanning, 

och  de  har bättre bränsleekonomi  än  sina 
föregångare  tack  vare att  de  drivs med 
tung brännolja. Driftskostnaderna  per år 

 kommer således att sjunka. 

För att förnya föråldrat  materiel  beställdes 
fyra  350 kW:s lotskuttar på 13 meter 

FORVALTNING  OCH 
EKONOMI 
Sjöfartsstyrelsen inledde  i  maj  1984 en 

 första övergripande undersökning av da-
tabehandlingen inom sjöfartsväsendet. 
Undersökningen syftade  till  att  få  klarhet  i 
hur informationen kan hanteras genom 
utnyttjandet av ADB.  I  slutet av året börja-
de utarbetandet av ett utvecklings-
program. 

Avtal om överflyttning av sjöfolkets löneut-
räkning  till  ADB ingicks hösten  1984.  År 

 1985 tar  sjöfartsstyrelsen  i  bruk ett  system 
 som utvecklats för detta ändamål.  

Farledsavgiftssystemet  förnyades genom 
 en  förordning som trädde  i  kraft i början 

av  1984.  Ett särskilt vintertillägg som upp-
bars  tidigare slopades och farledsavgif -
tema baseras året om  på  fartygets  isav-
giftsklass. Reformen syftade  till  att bibe-
hålla  den  reella nivån  på  inkomsterna från 
farledsavgifter. Målet har  dock  inte upp-
nåtts, utan inkomsterna från farledsavgift-
erna minskade med  4  %  

Sjöfartsväsendets inkomster ökade med 
 ca 2 %  jämfört med föregående  år.  Kon-

sumtionsutgifterna ökade med  7,2  %  Av  
investeringsanslagen användes  130,2  mil-
joner  mark. 
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TONNAGE FALLING OFF 
The gross tonnage of Finland's merchant 
fleet  fel!  around 12 0/s,  to near two million 
tons, in 1984. This was no isolated 
phenomenon but a clear indication of a 
long-standing crisis in the field of shipp-
ing. Reduction in tonnage was mainly 
due to the manning and capital costs 
which have impaired our com-
petitiveness, especially in the carriage of 
cargo between third countries, Impaired 
competitiveness has inevitably led to a 
decrease in profitability: there was prac-
tically no increase in real terms in the 
gross freight income of our merchant 
vessels between 1974 and 1983. 

One consequence of the poor profitability 
development was that, in 1984, the Cen-
tral Bank granted the first licences for 
flag-of-convenience registration of Finnish 
ships to avoid sale of the ships abroad.  

ln  spite of the drop in tonnage, the 
volume of maritime transports between 
Finland and foreign countries attained a 
new record, 50 million tons. Finnish mer-
chant vessels increased their share of 
these transports by around one percen-
tage point to nearly 50  %.  The volume of 
payloads exported by sea, 20.7 million 
tons, was bigger than ever; the increase 
in volume was 16  %  Imports fell almost 5 

 %  from the previous year, to 29.4 million 
tons. 

As in some previous years, the proportion 
of seaborne cargo in Finland's trade ex-
change with foreign countries was 85  Wo.  

ln  1984 the number of passengers arriv-
ing in or leaving Finland by sea exceeded 
the limit of 7 million for the first time. The 
majority of the passenger traffic, 92.4  % 

 was to or from Sweden. 

WINTER NAVIGATION 
The volume of cargo transported by sea 
has remained roughly unchanged in re-
cent years, irrespective of the severity of 
winter. During the winter period 1983/84 
a total of 15,216 vessels in foreign traffic 
entered or left Finnish harbours. The 
amount of goods carried by these vessels 
was 19.0 million tons, which was 38  %  of 
the seaborne transports during the year. 
In  cabotage  the figures were 1,585 and 
1.9 million tons respectively. 

As far as the assistance of vessels is con-
cerned, the winter 1984/85 was a fairly 
easy one. The area of ice reached its 
maximum extent by 23 March, when the 
whole of the Gulf of Bothnia and the Gulf 
of Finland were covered by ice. 
Icebreaker assistance had begun on 16 
November and went on to 25 May. 

PILOTAGE 
The turn of the years 1984 and 1985 saw 

the entry into force of a new pilotage 
decree based on a comprehensive report 
on the field. The new decree is expected 
to decrease pilotage around 10  olo,  It has 
liberated all domestic dry bulk vessels of 
less than 1,000  NRT,  and on certain con-
ditions even the vessels between 1,000 
and 5,000  NRT,  from the obligation to use 
a pilot.  

Pilotages  fell abruptly throughout the 
1970's but during the past few years the 
decline has stopped. The number of 

 pilotages  per year varies between 34,000 
and 35,000.  ln  1984 the total was 34,289. 

Efforts have been made to rationalize 
pilotage through merging pilot stations. 
The pilots of the  Houtskari  station in the 
district of Turku were transferred to the 
neighbouring stations at the beginning of 
June. Plans for a similar operation in the 
case of the  Långnäs  station in favour of 
Mariehamn were completed. 

THE SEA LANES 
The cost of seaborne transport can be 
reduced by carrying bigger shipments of 
cargo by bigger vessels. This makes it 
economically justified to dredge the lanes 
leading to some major ports. The chief 
projects undertaken to this end in 1984 
were the deepening of the  Tahkoluoto 

 lane to 15.3 metres, which goes on in 
cooperation with the Swedish authorities, 
and the dredging of the  Naantali  13.0 
metres lane, which is the longest stretch 
of lane to be dredged in Finland so far. 

The sailing depth in and immediately out-
side 20 of the harbours is 9 metres or 
more. Almost 90  Wo  of all seaborne 
transports take place along these sea 
lanes. 

PURCHASES OF TONNAGE  
ln  1984 the National Board of Navigation 
had nearly  FIM  300 million available for 
purchases of vessels. This was a 
welcome injection toward the moderniza-
tion of obsolescent tonnage. 

The biggest individual investment was the 
commissioning of a  Karhu  2, a new type 
of icebreaker with a shaft output of 15,000 
kW and a breadth of 24.2 metres. Many 
of the technical details involved are now 
being exploited for the first time in the 
world and they will have great 
significance for the construction of arctic 
vessels in the future. For example the bow 
propellers traditionally belonging to 
icebreakers in the Baltic Sea area will be 
replaced by an air bubbling system. 

To promote practical  hydrography  in 
Finland, a new speedy line sounding unit 
consisting of five survey launches work-
ing abreast was commissioned. The 
leader launch has a length of 15 metres 

and the satellite ones 13 metres. The 
launches together make 16 knots and 
their working speed is from 5 to 12 knots. 
The purchase of this unit makes it possi-
ble to survey those sea areas not yet 
sounded where the deep-going survey 
launches intended for use in the open 
sea have not been able to work. The rate 
of sounding will increase from current 
8,000 line kilometres to 60,000 kilometres 
per year. 

An order was placed for two maintenance 
vessels of 28 metres and 500 kW to 
replace old ones. The new vessels can 
sail in a water depth of 2.4 metres thanks 
to their low draught, and their range of 
operation is thus larger in relation to older 
vessels. They will also be equipped with 
oil-collecting equipment. 

Other orders were placed for a new ferry 
of 50 metres and 1,600 kW and a new 
communication vessel of 35 metres, 850 
kW, both for use in the archipelago. The 
crew required for the operation of these 
vessels is smaller and the cost of fuel 
(because of the use of heavy fuel oil) 
lower than those of their predecessors, 
which decreases the annual running 
cost. 

A contract was also signed on the pur-
chase of four pilot cutters of 13 metres 
and 350 kW each to replace some ob-
solescent ones. 

ADMINISTRATION AND 
ECONOMY  
ln  May 1984, the National Board of 
Navigation launched its first overall in-
vestigation of the data processing situa-
tion and requirements of the maritime ad-
ministration. The purpose was to find out 
how the processing of information could 
be improved by aid of ADP. At the close 
of the year, work on a development pro-
gramme was already under way. 

A contract on a transition to ADP in the 
computation of the wages and salaries of 
the seafaring personnel was signed in 
1984 and the system will be taken in use 
during 1985. 

The system of charges payable for 
maintenance of sea lanes and for 
icebreaker assistance was revised by 
decree at the beginning of 1984. The revi-
sion amounted  e.g.  to the abolition of the 
previous winter surcharge, and fairway 
charges are now based on the ice due 
class of the vessel throughout the year. 
The aim was to maintain the total receipts 
in real terms. This was not achieved, 
however, because the revenue of the 
charges has decreased 4  %.  

The receipts of the maritime administra-
tion rose around 2  %  from the previous 
year. The operating costs increased 7.2 

 %.  The budgetary grants used for in-
vestments totalled  FIM  130.2 million.  
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