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Pääjohtaja  Jan-Erik Jansson  

PAAJOHIAJAN  KATSAUS 
Vuoden  1985  aikana  on  kansainvälinen merenkulun kriisi 

heikentänyt yhä vakavammin myös Suomen merenkulun har-
joittamisen edellytyksiä. Joihinkin kriisin syihin, kuten kansain-
välisen tonniston ylitarjontaan, emme voi vaikuttaa. Mutta  on 

 myös tekijöitä, joihin meillä olisi mandollisuuksia vaikuttaa 
paljonkin. Näitä ovat miehitystä sekä vuotuista työaikaa koske-
vat määräykset sekä palkkataso. Suomen lipun  alla purjehditta-
essa  on  vuotuinen työaika maailman lyhyimpiäja palkka- 
taso maailman korkeimpia. 

Valtiovallan  ja  merenkulkuhallituksen mandollisuudet lieven-
tää merenkulun kriisin vaikutuksia  ja  kasvavaa merenkulkijoi-
den työttömyyttä ovat rajoitetut. Ratkaiseviin tuloksiin voidaan 
päästä  vain  merenkulkualan työmarkkinaosapuolten ennakko-
luulottomien neuvottelujen kautta. 

Positiivisena asiana voidaan todeta Suomen  ja  ulkomaiden 
välisten merikuljetusten määrän saavuttaneen  v. 1985  kaikkien 
aikojen ennätyksen eli  51,9  milj. tonnia.  Tästä tavaramäärästä 
kuljetetaan kuitenkin Suomen lippua käyttävillä laivoilla yhä 
pienenevä  osa,  nyt  44  prosenttia. 

Vuoden  1985  merkittävin tapahtuma merenkulkulaitoksessa 
oli kolmen vanhan, melkein loppuunajetun Karhu -luokan jään-
murtajan korvauspäätöksen tekeminen. Uusi maailman huippu-  

teknologiaa edustava jäänmurtaja OTSO valmistui  ja  on  tätä 
kirjoitettaessa  jo avustustoiminnassa,  Lisäksi merenkulkuhalli

-tus  sai tehdä Otson sisarlaivan tilauksen, joka helpottaa telakka-
teollisuuden vaikeaa työllisyystilannetta. Alus valmistuu seuraa-
van jäänmurtokauden alkuvaiheissa. Näin kolme heikkoa  ja 

 liian kapeaa jäänmurtajaa voidaan korvata kandella voimak-
kaalla yksiköllä. 

Kuluneen vuoden aikana  on merenkulkulaitoksen  eri osasto-
jen alueilla tapahtunut uudistuksia  ja  rationalisointia,  ja  vain 

 ATK:n laajentunut käyttöönotto  on  auttanut meitä selviyty-
mään yhä lisääntyneestä työtehtävien määrästä. 

Merenkulkulaitoksen  päätehtävänä voidaan sanoa olevan  tur-
vallisenja  taloudellisen merenkulun sekä  menen  puhtauden 
varrnistaminen. Näissä  ja  muissa tehtävissä olemme kiinteässä 
yhteistyössä ulkomaihin  ja  kansainvälisiin järjestöihin, mutta 
vielä enemmän kotimaisiin viranomaisiin, laitoksiin  ja  järjestöi -
hin. Käytän tässä tilaisuutta kiittääkseni kaikkia näitä sekä vielä 
suuremmalla syyllä  koko merenkulkulaitoksen  henkilökuntaa, 
joka pätevällä  ja uutteralla  työllään  on  tehnyt menestykselli- 
sen vuoden mandolliseksi. 

Pääjohtaja  Jan-Erik Jansson 
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SUOMEN  KALJPPALAIVASTO 
(>l9nrt)  

30.4. 1979 3 1.12.1984 31.12.1985 
Lukumäärä  462  kpl 472  kpl 439  kpl  
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MERIKULJETUKSET  HUIPUSSAAN 
Kansainvälinen merenkulun kriisi  on 

 vuonna  1985  verottanut  yhä pahemmin 
suomalaista tonnistoa. Suomalaisten 
alusten lukumäärä väheni viime vuonna 
33:lla  ja bruttovetoisuus  417588 brt:lla, 

 mikä  on  yli  20%.  Suomen kauppalaivas-
to  on  kanden viimeisen vuoden aikana 
supistunut kolmanneksella. Vuoden 

 1985  lopussa siihen kuului  439  alusta, 
joiden yhteinen vetoisuus oli  1649687 

 brt. 

Huolimatta suomalaisen tonniston 
pienenemisestä Suomen  ja  ulkomaiden 
välillä kuljetettu tavaramäärä oli kaik-
kien aikojen suurin eli  51,9  milj. tonnia, 

 mikä  on n. 4%  enemmän kuin  v. 1984. 
Tavaramäärästä  kuljetettiin kuitenkin 
suomalaisilla aluksilla aikaisempaa vä-
hemmän eli  44% (v. 198449  %).  Koti-
maisten alusten osuus väheni etenkin ki-
vihiilen kuljetuksissa  (v. 198542  %ja  v. 
198467%),  koska kivihiilen kaukotuon

-ti  hoidettiin suurilla ulkomaisilla aluk-
silla. Viennissä suomalaisten alusten 
osuus väheni useimpien tavararyhmien 
kohdalla, mikä osaltaan heijastanee ko-
timaisen tonniston rajua pienenemistä 
viime vuonna. 

Talvimerenkul ku  
Talvikautena kuljetetut tavaramäärät 

ovat viime vuosina pysyneet lähes sa-
moina huolimatta  talven  ankaruudesta. 
Talvella  1984-85  kuljetettiin Suomen sa-
tamista ulkomaanliikenteessä lastia yh-
teensä  18,0  milj. tonnia,  mikä  on 35  %  
koko  vuoden merikuljetuksista. Rannik-
koliikenteessä lastia kuljetettiin  2,2  milj. 
tonnia.  

Talvi oli liikenteen avustamisen kan-
nalta tavallista vaikeampi. Jääpeite oli 
laajimmillaan  22.  helmikuuta, jolloin 
meret olivat kauttaaltaan jäässä Peräme-
reltä Tanskan salmiin asti. Jäätynyt alue 
oli suurimmillaan  355 000 km 2 ,  mikä 
vastaa  kovan talven  arvoja. Tästä huoli-
matta ei jäänmurtajien toiminnassa ollut 
suurempia ongelmia, vaikka kaikkien  22 
talvisataman  liikenne oli niiden avus-
tuksen varassa. 

Luotsaus  
Vuoden  1985  alussa tuli voimaan 

uusi luotsausasetus, jonka perusteella 
vapautettiin luotsinkäytöstä kaikki koti-
maiset kuivalastialukset, joiden vetoi-
suus  on  alle  I 000 nrt,  sekä eräin edelly-
tyksin myös  alle  5000 nrt:n  alukset.  An-
karajäätalvi  pakotti kuitenkin ohjaa-
maan sekä Suomen- että Pohjanlanden  

liikenteen saaristoväylille, mikä lisäsi 
luotsinkäyttöä, joten todellista kuvaa 
luotsausten vähenemisestä ei voi saada.  

Koko 1970-luvun lopun luotsaukset 
vähenivät rannikolla  ja  lisääntyivät Sai-
maan syväväylillä. Nyt tilanne  on  ta-
saantunut; rannikolla  on luotsauksia n. 
30000  ja  Saimaalla vajaat  4000  vuosit-
tain. 

Luotsausta  on  pyritty järkeistämään 
yhdistämällä luotsiasemia. Rannikon 
luotsiasemat vähenivät  v. 1985  kandella, 
kun Långnäsin luotsit siirtyivät Maan-  

anhaminaan  ja Jungfrusundin  asema 
lakkautettiin. Lähivuosina pyritään ra-
kentamaan tehokas väylänhojtotukjkoh-
taverkko.  V. 1985  valmistuivat uudet tu-
kikohdat Oulun luotsipiirille Toppilaan 

 ja  Saimaan luotsipiirille Ahkionlandelle. 

Alushankinnot  
Vuoden  1985  hankkeista olivat tär-

keimpiä uuden Karhu  2-luokan jään-
murtajan Otson rakentaminen  ja sen si-
saraluksen  tilaaminen. Uudet murtajat 
tulevat korvaamaan kolme vanhentu - 



nutta  Karhu »luokan alusta (Karhu 
 1958, Murtaja 1959  ja  Sampo  1960). 

 Suuremmasta koostaan  ja konetehos-
taan  huolimatta uudet murtajat ovat 
käyttötaloudeltaan huomattavasti van-
hoja edullisempia raskasöljykäytön  ja 

 pienemmän miehityksen ansiosta. Jään-
murtajien käyttömenot tulevat alene-
maan nykytason mukaan  n. 14  milj,  mk 
vuodessa. Uusien murtajien yhteishan-
kinnan arvo  on 480  milj,  mk. 

Merenmittauksen  tehostamiseksi  me» 
renkulkuhallitus  sai käyttöönsä uuden 
luotausveneryhmän, jossa yksi rinnak-
kain kulkevista veneistä toimii johtove-
neenäja muut neljä satelliittiveneinä. 
Veneryhmä  on  varustettu ainutiaatuisel- 

Suomen  ja  ulkomaiden välillä  kujetet-

tu  tavaramäärä oli  v. 1985  kaikkien 
aikojen suurin eli  51,9  milj, tonnia, 

 vaikka suomalaisen  tonniston  brutto- 
vetoisuus  väheni yli  20  %.  

la paikanmääritys-  ja mittauselektronii-
kalla,  joka mandollistaa kaikuluotauk

-sen  n. 12  solmun  nopeudella. 

Merkittävä hankinta oli myös uusi 
saaristolautta  Ski ftet,  joka korvaa van-
han Kumlingen  ja  on  pienemmästä 
koostaan huolimatta kuljetuskapasitee-
tiltaan suurempi.  Skiftet  siirrettiin Ah-
venanmaan maakuntahallituksen hallin-
taan. 

Merenkulkuhallitus  sai  v. 1985  tou-
kokuussa käyttöönsä kaksi uutta  28 

 metrin väyläalusta, jotka korvaavat yli 
kaksinkertaisella miehistöllä varustetut 
vanhat Soisalo -luokan alukset  ja  alenta-
vat siten väylänhoidon kustannuksia. 
Alukset  on  varustettu öljynkeräyslaittein 

 ja  ne pystyvät pienen syväyksensä ansi-
osta liikkumaan myös matalilla väylillä. 

Kesällä otettiin vastaan seitsemän 
uutta  13  metrin luotsikutteria korvaa-
maan pääosin  60-luvulla rakennettua  

kalustoa. Kutterit perustuvat  v. 1983  ra-
kennettuun prototyyppiin, josta  on  saatu 
hyvät käyttökokemukset. 

Suomen  ja  ulkomaiden väliset 
 merikuljetukset  1950-1985  

Meriku!jetuks  et  
milj tonnia  
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1984-85  Merikulletukset tavararyhmittäin  v. 

kj,ihiili 
 ja  koksi  

kivennäis-

öiyt 
muu kuiva 

 bulk  
sahoamaton  kappale- 	muu tuonti 
puutavara 	tavara 

mij. 
 tonnia  

7 	 
Vienti 

kap  pale- 
tavara  

muut metsä- 
teollisuus- 
tuotteet 

kivennäis- 	muu vienti 
Ö/yt  ja  
kemikaalit 

sohaamaton sahattu  
puutavara 	puutavara  

miff.  
tonnia 	Tuonti  
lo 	  

Suomalaisten 
 olusten  osuus 

84 85  
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MERENKULKU  
Alusliikenne  

Suomen satamissa kävi vuonna  1985 
 ulkomaan liikenteessä  21 143  alusta, 

 4,5%  vähemmän kuin vuonna  1984.  Sa-. 
manaikaisesti  alusten yhteinen  nettove-
toisuus  (81,1  milj. nrt)  kasvoi kuitenkin  
9,1%.  Suomalaisten alusten osuus oli 

 46%  satamakäynneistäja  57%  nettove-
toisuudesta  (vuonna  1984 47%  satama- 
käyn neistä  ja  62%  nettovetoisuudesta). 

 Satamissa käyneistä aluksista oli  41  % 
 matkustaja-aluksia  tai  -autolauttoja, 

 13%  lastilauttoja,  9%  säiliöaluksiaja 
 37%  muita lastialuksia. Osuudet ovat 

pysyneet likimain ennallaan viime vuo-
sina. 

Tavara liikenne 
Suomen  ja  ulkomaiden tavaravaih-

dosta kulki meritse edellisten vuosien ta-
voin  85%.  Satamien ulkomaan tavaralii-
kenteen kokonaismäärä oli  5 I ,9  milj. 
tonnia.  Tavaramäärä oli kaikkien aiko-
jen suurin  ja  samalla vajaa  4%  suurempi 
kuin vuonna  1984,  jolloin edellinen 
huippu  (50,1  milj. tonnia)  saavutettiin. 
Satamien ulkomaan liikenteestä oli  tran-
sitokuljetuksia  3,0  milj, tonnia  (v. 1984 
2,6  milj, tonnia),  joten merikuljetukset 
Suomen  ja  ulkomaiden välisessä tava-
ranvaihdossa olivat  48,9  milj, tonnia.  

Suomalaisen tonniston osuus meri- 
kuljetuksista oli  44% (v. 1984 49%). 

 Suomalaisten alusten osuus väheni eten-
kin kivihiilen kuljetuksissa  (v. 1985 42% 

 ja  v. 198467%),  mikä aiheutui kivihii-
len kaukotuonnista suurilla ulkomaisilla 
aluksilla. Viennissä suomalaisten alus-
ten  osuus väheni useimpien tavararyh

-mien  kohdalla, mikä ilmeisesti osaltaan 
heijastaa suomalaisen tonniston  rajua  
pienenemistä  1985  aikana. 

Suomenlanden satamien osuus ulko-
maisesta tavaraliikenteestä oli  62%, 

 Pohjanlanden satamien  26%,  Lounais- 
Suomen satamien 10%ja Saimaan alu-
een satamien  2%.  Merikuljetuksista  51  % 

 tapahtui Suomen  ja  Itämeren satamien 
välillä  ja  29%  Suomen  ja  Pohjanmeren 
sekä Englannin kanaalin satamien välil-
lä, joten  80%  kaikista merikuljetuksista 
tapahtuu suhteellisen lyhyellä etäisyy-
dellä. Tämä osuus  on  viime vuosina py-
synyt suhteellisen vakiona, joskin  em.  ki-
vihiilen kaukotuonti laski tätä osuutta 
hieman vuonna  1985.  

Matkustajaliikenne  
Meritse Suomen  ja  ulkomaiden vä-

lillä matkusti vuonna  1985 7,5  milj. 
 henkilöä. Kasvua vuoteen  1984  verrat- 

tuna oli  5,1%  eli  360 000  matkustajaa. 
Matkustajamäärät ovat viime vuosina 
jatkuvasti kohonneet  1,5-2,5%  vuosit-
tain,  ja  kasvu näyttää jatkuvan, jopa voi-
mistuvan. Toisaalta  8  miljoonan mat-
kustajan taso lienee maksimi, johon 
määrät voinevat lähivuosina nousta. 
Valtaosa eli  92,8%  matkustajista käytti 
Suomen  ja  Ruotsin välisiä reittejä. Ul-
komaan liikenteen matkustaja- 
autolautoilla kuljetettiin lisäksi Ahve-
nanmaanja Suomen mantereen välillä 

 254 000  matkustajaa (vuonna  1984 
256 000  matkustajaa). 

Kauppalaivasto 
Suomen kauppalaivastoon (.^.  19  nrt) 

 kuului vuoden  1985  lopussa  439  alusta, 
joiden yhteinen vetoisuus oli  1 649 687  

brt. Alusten määrä laski  33  aluksellaja 
bruttovetoisuus  417 588  brt:Ila.  Alusten 
vetoisuus väheni vuonna  1985 20,2%. 

 Kun kauppalaivasto väheni  jo  vuonna 
 1984 12,4%, se on  pienentynyt kanden 

viime vuoden aikana kolmanneksella. 

Alusten keskimääräinen ikä bruttore-
kisteritonnia kohden laskettuna oli 

 10,17  vuotta  ja  keskimääräinen vetoi-
suus3758brt(v.  1984  lO,l6vuottaja 

 4373  brt sekä vuonna  1983 9,64  vuotta 
 ja  4 876  brt). Bruttorekisteritonneissa 

laskettuna Suomen kauppalaivasto oli 
vuoden  1985  lopussa  35.  suurin  ja 

 0,44%  maailman kokonaistonnistosta 
(..  300  brt:n  alukset). Vastaavat luvut 
olivat vuonna  1984 34.  suurin  ja  0,48% 

 sekä vuonna  1983 29.  suurin  ja  0,62%. 
 Vuoden  1985  lopussa oli riisuttuna  8 

 alusta, joiden yhteinen vetoisuus oli  
27 452  brt eli  1,7%  koko tonnistosta.  



TALVIMERENKULKU  

Talvikautena  1984-85  tilastoitiin 
Suomen satamissa  13 382  ulkomaan lii-
kenteen aluksen lähtöä  ja  saapumista. 
Aluksissa oli lastia yhteensä  18,0  milj. 
tonnia.  Määrä  on 35%  koko  vuoden  me-
rikuljetuksista.  Maamme omien sata-
mien välisessä rannikkoliikenteessä kir-
jattiin saapuneiden  ja  lähteneiden. alus-
ten  määräksi  2 184.  Näissä aluksissa oli 
lastia  2,2  milj, tonnia. Kuljetetut tonni - 
määrät ovat viime vuosina pysyneet 
melkein samoina riippumatta  talven  an-
karuudesta. 

Talvella  l984-85jääpeite  oli laajim-
millaan  22.  päivänä helmikuuta, jolloin 
Perämeri, Selkämeri, Suomenlahti, 
Tanskan salmet ympäristöineen sekä 
Pohjois-Itämeri Gotlannin eteläkärkeä 
myöten olivat kauttaaltaan jaassä. Jää-
peite oli laajimmillaan  355 000 km 2 ,  

mikä vastaa  kovan talven  arvoja. Tästä 
huolimatta ei jäänmurtajatoiminnassa 
ollut suurempia ongelmia, vaikka kaik-
kien  22 talvisataman  laivaliikenne oli 
jaanmurtaja-avustuksen varassa. 

Jäänmurtajista  lähti ensimmäisertä 
avustustehtäviin Perämerelle jm Sampo 

 1.12.1984.  Kaikki jäänmurtajat olivat 
avustustehtävissä  29.1.1985  alkaen. 
Suomen  ja  Saksan Liittotasavallan sopi-
muksen perusteellajm Hanse lähetettiin 
avutamaan liikennettä eteläiselle Itäme-
relle 12.2.,josta  se  palasi Suomeen  
18.3.  Tänä aikanajm Hanse avusti 

 141:tä  alusta. Viimeisenä lopetti Perä-
merellä avustustehtävät jm Murtaja, 
joka palasi Helsinkiin  5.6.1985.  Talvi jäi 
jm Murtajan viimeiseksi,  sillä  se  poistet-
tiin liikenteestä,  ja sen  työtä jatkaa uusi 
jäänmurtaja Otso. 

Syksy  1985  alkoi jäänmuodostuksel-
taan normaalisti. Ensimmäisenä lähetet-
tiin Perämerelle  10.12.1985  jäänmurta-
jat Hanse, Apu  ja  Karhu. Vaasan poh-
joispuolella pysyivät säät kylminä  koko 

 loppuvuoden  ja  Perämeri jäätyi umpeen 
28.joulukuuta, mikä  on  noin kaksi viik-
koa normaalia aikaisemmin. Vuoden 
vaihteessa oli liikenteessä viisi jaanmur -
tajaa eli edellämainittujen lisäksi vielä 

 Varma ja  Sampo. 

Merenkulkuhallituksen jäänmurtaja- 
laivastoon kuuluivat vuonna  1985  jään-
murtajat Urho,  Sisu,  Voima, Tarmo, Apu, 
Karhu, Murtaja  ja  Sampo sekä Saksan 
Liittotasavallan omistama Hanse. 

AJus-  ja  tavaraliikenne  Suomen kai-
kissa satamissa yhteensä talvikaute-
na  1.12. —30.4.  

miij.  t. 

 

mi4.t- 

             

19,0  mi/ft.  

  

18,0  mt/it. 

               

1983-84 	1984-85  

Alusten lukumäärä  

liikenteessä 

ulkomaan- 
liikenteessä 	15 216 	13 382 
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Jöätiedotusten  ja  -karttojen valmis-
tuksessa käytetään apuna satelliitti-
kuvia, joissa meren  pinnan  erilaiset 
lämpötilat näkyvät eri värisinä.  





Merenkulkuhalli-
tuksen kartta pai-
non painokoneet 
uudessa ympäns-
tössöän Pasilan  vi-
rastokeskuksessa. 

Merenkulkuhallituksen merikartta-
osasto vastaa suomalaisten meri karttojen 
julkaisusta. Merikarttojen myynti  ja 

 markkinointi  on  kuitenkin vuodesta 
 1981  alkaen ollut keskinäiseen sopi-

mukseen perustuen maanmittaushalli-
tuksen tehtävänä. Vähittäismyynnistä 
huolehtivat maanmittaushallituksen 
karttapainon jälleenmyyjät, joita  on  lä-
hes sata. Noin kolmellakymmenellä 
näistä jälleenmyyjistä  on n. merikartta-
asiamiesoikeudet.  Näiden jälleenmyy-
jien karttavarastot saatetaan ajan tasalle 
aina uusien merikarttapainosten ilmes-
tyttyä. 

Eri käyttötarkoituksia varten valmis-
tetaan erityyppisiä merikarttoja. Yleis-
kartat(l3 kpl)  on  tarkoitettu avomeri-
purjehdukseen  ja reittisuunnitteluun. 

 Varsinaiseen purjehdukseen soveltuu 
parhaiten rannikkokartta (merialueella, 

 45 kpl) tai sisävesistökartta (46 kpl).  Sa-
tamista  on  omat erikoiskartat  (9 kpl). 
Veneilykäyttöön  ja  eräistä sisävesijärvis

-tä on  valmistettu karttakiijan muotoon 
sidottuja merikarttasaijoja  (15 kpl). 

Merikarttapainatuksen  kaikki vaiheet 
pystytään tekemään omassa karttapai-
nossa. Kuitenkin keväisin painettaessa 
suuria enä tulevan purjehduskauden tar-
peisiin joudutaan  osa  varsinaisesta pai-
namisestä jälkikäsittelyineen tilaamaan 
maanniittaushallituksen karttapainolta. 

Vuonna  1985  valmistettiin normaa-
leja yksilehtisiä merikarttoja yhteensä 

 63 000  kappaletta. Näistä  15 000 kappa- 

Merikarttojen syvyysin- 
formaatio  siirretään  di- 
gitoimalla  tietokoneen 
muistiin. 

letta  tehtiin omassa painossa  ja  loput 
maanmittaushallituksen karttapainossa. 
Karttasarjoja tuotettiin  18 000  kappalet-
ta.  Oman painolaitoksen  osuus oli  5 000 

 kappaletta. Uutena karttana ilmestyi ke-
säksi  1985 Oulujärven merikarttasaija.  

Vuoden  1985  kesällä siirrettiin me-
renkulkuhallituksen karttapainon paina-
mis-  ja jälkikäsittelytoiminta  (sitominen, 
taitto, leikkaus) pois Vuorimiehenkadun 
virastotalosta Pasilan virastokeskukseen 
maanmittaushallituksen karttapainon 
luovuttamiin tiloihin. Näin saatiin van-
haan virastotaloon huonosti soveltunut 
teollinen toiminta sijoitettua nykyaikai

-sun,  tarkoitusta varten rakennettuihin ti-
loihin. Läheisyys maanmittaushallituk

-sen karttapainon  kanssa antaa hyvät 
mandollisuudet kehittää kartanvalmis-
tuksen yhteistyötä maanmittaushallituk

-sen ja  merenkulkuhallituksen kesken.  

Merikarttaosaston  atk-jaoksessa jat-
kettiin automaattisen kartanvalmistuk

-sen  kehittämistä merenmittausten  tulos-
tuksen  rinnalla. Tietokoneavusteisesti 
tuotettavan Saimaan merikartaston kol-
me eteläisintä lehteä saatiin lähes julkai-
sukuntoon. 

Atk-jaoksen käyttöön saatiin ensim-
mäinen oma tietokone.  Se on 3 Mtavun 
keskusyksiköllä  ja  400 Mtavun levy-
muistilla  varustettu  HP 300 Series 48 
pientietokone.  Siihen saakka tehtävät oli 
hoidettu maanmittaushallituksen kanssa 
yhteiskäytössä olleella vastaavanlaisella 
laitteella. 

Merikartta-  ja väylämuutoksista  ker-
tova "Tiedonantoja merenkulkijoille"- 
lehti ilmestyi  36  numerona. Saman leh-
den veneil ijäpainos julkaistiin kolmasti. 
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Luotausveneryf-imän johtoveneen mittauslaitteisto 

Paikannusvcistcjanotjn 

Anturi 
Kaikuluotain 

200kHz 	kHz 
II, 

I 	 ',  
1¼,4 	\ Magneettinauha- 

asema  
Reitopiirturi ii! 	)ii.n  

Merenmittauksen  päämääränä  on 
 luoda edellytykset turvalliselle merenku-

lulle hankkimalla luotettavat tiedot vesi-
alueidemme topografiastaja maaperän 
laadusta merikarttojen valmistusta  ja  

Ruorimiehen 	ajantasallapitoa sekä väylien suunnitte- 
ohjausnäyttö 	 lua  varten. 

Merenmittaustöitä  suorittaa yhdek-
sän merenmittausretkikuntaa, joilla  v. 
1985  oli käytössään  10  alusta  ja  55  mit-
taus-, yhteys-  ja apuvenettä. Retkikun

-tien henkilömäärä  on  ollut noin  250  ja 
 toimikauden pituus keskimäärin  170 

paivaa.  

Toimintavuoden aikana luodattiin 
avomerialueita  4 853 linjakilometriä  eli 

 439 km2  ja väyläalueita  3 427 linjakilo
-metriä eli  79 km2 .  Erilaisia väylienja 

merenkululle tarkoitettujen alueiden 
tutkimus-  ja kulkusyvyyden  varmistus-
harauksia suoritettiin  198 km 2 .  

Mittousprosessori 

/i  P  

Uo1  
Autopilot  

Osa  johtoveneen tietokonepohjaisesta merenmittauslaitteistosta,  

Pöytätietokone 

Hyrräkompassi 

Väylämittaus  ja  aluemittaus 
Merenmittauksemme  jakautuu kah-

teen alalajiin: väylämittaukseenja alue- 
mittaukseen. Väylämittauksen tavoittee-
na  on  joko uusien väylien  val mistami-
nen  tai  valmiiden väylien kulkusyvyy

-den  lisääminen  tai  merenkulullinen  pa-
rantaminen. Aluemittauksella taas kar -
toitetaan vesialueittemme yleiset syvyy-
sarvot sekä merenkululle vaaralliset 
matalat. 

Viime vuosikymmeninä aloitetut laa-
jat väylänrakennusohjelmat ovat sito -
fleet  lähes  koko  merenmittauskapasiteet -
timme väylämittauksiin.  Asiaan saatiin 
kuitenkin parannus loppukesällä  1985. 

 kun uusi tehokas luotausveneryhmä 
otettiin käyttöön. 

Uusi  alueluotausyksikkö 
Alueluotauksemme  tehostamiseksi käyt-
töönotettu uusi yksikkö muodostaa  me-
rikarttaosaston V merenmittausretki

-kunnan.  Se  käsittää viisi kaikuluotaus-
veneuä  ja ohjelmoitavan  tietokoneen 
käyttöön perustuvan merenmittausjär-
jestelmän. Yksikön suunnittelu meren-
kulkuhallituksessa  on  kestänyt lähes  10 

 vuotta. 

Luotausryhmän  veneet suorittavat 
kaikuluotauksia ns. rinnakkaisjuotaus-
menetelmällä, jossa iso johtovene ajaa 
omaa luotauslinjaansa keskimmäisenä 

 ja sen  molemmin puolin kaksi sivuve-
nettä johtoveneen määräämän etäisyy-
den päässä toisistaan. Luotaustyön pai-
kanmääritysja veneiden välinen etäisyy-
denpito tapahtuvat elektronisesti. Luo-
taustulokset tallentuvat magneettinau- 
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hoilleja  ne tulostetaan maissa merikart-
taosaston atk-keskuksessa. Veneryhmä 
voidaan tarvittaessa myös jakaa  ja osa 

 veneistä sijoittaa eri kohteisiin itsenäi
-sun  tehtäviin. 

Aluemittaustilonteen  kehitys  
Merialueestamme,.joka  käsittää noin 

 89 000 km2 , on  tähän mennessä tutkittu 
luotettavasti noin  73 000 km 2 . Luotaa-
matonta tai  puutteellisesti luodattua  me-
rialuetta on  siis noin  16 000 km2 . Sisäve-
sistöistämme on  tutkittu noin  9 000 
km2 .  Tutkittavaa merenkulullisesti mer-
kittävää aluetta niissä  on  jäljellä noin  
5 000 km2 .  Viime vuosien alueluotaus-
suoritteemme  on  ollut  400-600 km2  
vuodessa. 

Käyttöönotettu  uusi alueluotausyk-
sikkömme tulee lisäämään luotausten 
vuosisuoritetta noin  1000-1500 km 2:llä. 

 Sen  ensimmäiset työkohteet ovat Saans-
tomeren alueen luotaamattomat merja-
lueet, joita syväkulkuiset avomeriluo-
tausalukset eivät ole voineet tutkia. 

Merenmittaustilarine  v, 1 985  

Uusi  !uotausveneryhmä  li-
sää vuosittaisten  luotaus-
ten  määrää  1 000  -  
1500  q2:j  

1. kiireellisyyss4a,  pääosin ko-
konaan luotaamatta  

2. kiireel!isyyssija,  puutteellisesti 
luodattua, pääosa yii40  V.  

vanhaa käsi-ja  kaikuluotausta  

3. kJireellisyyssja,  osittain tihen-
nettävää, pääosin kaikuluodat-
tua 

Nykyajan vaatimusten mukai-
sesti kaikuluodattua 
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Luotsiasemat  ja  -satamat 
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Ruoppaukset  
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Haminan väylän reunamerkkejä 
rakennetaan Tahkoluodon syvä- 
sataman aitoassa.  

VAYLAT  
Pääosa Suomen rannikon satamista 

 on  syntynyt menneiden aikojen kuljetus- 
tarpeiden  ja  alustyyppien määrääminä 
suojaisten luonnonväyl ien perukoille. 
Pitkäaikaisen kehityksen tuloksena sata - 
mun  on  keskitetty niin paljon toimintaa 

 ja  investointeja, ettei kuijetustarpeiden 
muuttuessa ole yleensä mandollista etsiä 
uutta satamapaikkaa, vaan vanha paik-
kajoudutaan sopeuttamaan uusiin tar-
peisiin. 

Rakennusinvestointimäärä
-ra  hat 1980-85  

Viimeisten  20  vuoden aikana Suo-
men  ja  ulkomaiden väliset merikuijetuk

-set  ovat kaksinkertaistuneet. Kuljetus-
määrät ovat nousseet  25  milj.  tonnista 
yli  50  milj.  tonniin vuodessa. Kuljetetta-
vien tavaramäärien lisääntyessä  ja  kulje-
tusmatkojen pidentyessä aluskoko  on 

 voimakkaasti kasvanut. Kasvu jatkuu 
edelleen,  sillä  suurissa erissä kuijettami-
nen alentaa kustannuksia. 

Kauppamerenkulun  satamat ovat 
kuntien  ja  teollisuuslaitosten omistuk-
sessa. Merenkulkuhallituksen tehtävänä 

 on  meriväylien  rakentaminen  ja  kunnos-
sapito. Satamien investoinnit ovat huo-
mattavasti väyläinvestointeja suurem-
mat. Näin  ollen  valtion  on  mukaudutta-
va merikuljetusten kehitykseen pitämäl-
lä satamiin johtavat väylät kuljetusta-
loudellisesti optimaalisessa kunnossa. 

Luonnonväyliä  on  jouduttu syventä-
mään erityisesti  1960-luvun lopulta läh-
tien. Merenkulkuhallitus  on  sijoittanut 
meriväyläverkoston parantamiseen vii-
meisten  20  vuoden aikana  1200  milj. 

 markkaa nykyisessä hintatasossa las-
kien. Tänä aikana kaikkiin tärkeimpiin 
satamiin johtavat väylät  on  syvennetty, 

 mutta tarve niiden edelleen syventämi-
seen  on  jo  syntynyt. 

Meriväylien  suunnittelussa  ja  raken-
tamisessa  on  kaksi toisiinsa kiinteästi 
liittyvää osaa: turvalaitteet  ja ruoppaus

-työt. Kapeaa väylää voidaan turvallisesti 
navigoida,  jos  väylällä  on  paljon laadul- 

lisesti  hyviä turvalaitteita. Väylää leven-
tämällä voidaan turvalaitteita vastaavas-
ti vähentää. Väylien syventyessä sata-
mien tuloväylät muuttuvat kustannus-
syistä tiheästi sijoitetuin turvalaittein  va-
rustetuiksi, kapeiksi "merikanaviksi"  tai 

 "meriteiksi".  

Vuoden  1985  aikana oli käynnissä 
useita huomattavia väylätöitä. Haminan 

 10,0  m:n  väylä, Loviisan  8,5  m:n  väylä 
 ja  Hangon  13,0  m:n  väylä valmistuivat. 

Keskeneräisistä väylistä Kristiinankau-
pungin väylä otettiin käyttöön  12,0  m:n 

 ja Tahkoluodon  väylä  13,6  m:n kulkusy-
vyisenä.  Lisäksi  120  km:n pituisen 
Naantalin väylän rakennustyöt edistyi-
vät suunnitelmien mukaisesti. Tavoittee-
na  on  saada  13,0  m:n  väylä käyttöön 
vuoden  1986  aikana. Myös Tornion  7.0 

 m:n  väylän ruoppaustyöt valmistuivat. 

Merenkulkuhallituksella  on  käynnis-
sä väylien kunnossapidon tehostamiseen 
tähtäävä väylänhoitotukikohtien raken-
nusohjelma. Uudet tukikohdat valmis-
tuivat Oulun luotsipiirille Toppilaanja 
Saimaan luotsipiirille Ahkionlandelle. 
Rakennustyöt ovat käynnissä Tervon  ja 

 Savonlinnan väylänhoitotukikohdissa. 

Luotsaustoiminnan  puitteet parani-
vat,  kun Isokariin valmistui uusi luotsia-
sema. Vuonna  1986  valmistuvan uuden 
Kaskisten luotsiaseman rakennustyöt al-
koivat. Asema korvaa Sälgrundin  ja 
Högklubbenin luotsiasemat. 
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Majakan yläosan asennustyö 
Tahkoluodon väylällä. 

Väylänhoitotukikohdat  ja v:n 
 1985  tärkeimmät työkohteet 

Tahkoluodon  väylällä asennetoan 
reunamerkkiä. 

Keskustukikohta 

.  

Tärkeimmät työkohteet vuonna  1985 

1. Tahkoluodon  15,3  m:n  väylä  
2. Ahvenanmeren  15,3  m:n  väylä  
3. Loviisan  8,5  m:n  väylä  
4. Naantalin  13,0  m:n  väylä  
5. Talvivöylä  Helsingistä itään  9,0 m 
6. Kristunankaupungin  12,0  m:n  väylä  
7. Tornion  7,0  m:n  väylän  ruoppaustyöt  
8. Haminan  10,0  m:n  väylän  turvalaitteet  
9. Hangon  13,0  m:n  väylän  turvalaitteet  

Tukikohta  

suunniteltu 
	 0 

rakenteilla 

rakennettu 

10,  Yhteysväylät  Turun saaristossa  
11. Bengtskärin  majakan peruskorjaus  
12. lsokarin luotsisatama  
13. Toppilan  väylänhoitotukikohta  
14. lKaskisten luotsiasema  
15. Vaskiluodon luotsiaseman  peruskorjaus  
16. Ahkionlanden väylänhoitotukikahta  
17. Tervon  väylänhoitotukikohta  
18. Savonlinnan  väylänhoitotukikohta 
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ALUSHANKINNAT  
Leimaa-antavana vuoden  1985  alus-

hankinnoille oli vuoden  1984 ns.  tela-
koiden elvytysbudjettiin liittyvien tilaus-
ten toteuttaminen. Hankkeista oli luon-
nollisesti tärkein uuden Karhu  2-luokan 
jäänmurtajan Otson rakentaminen  ja sen 
sisaraluksen  tilaaminen vuoden  1985 Ii-
säbudjetissa  olleen tilausvaltuutuksen 
perusteella. 

Uudet murtajat korvaavat kolme 
vanhentunutta Karhu -luokan murtajaa 
(Karhu  1958, Murtaja 1959,  Sampo 

 1960).  Suuremmasta koostaan  ja  lähes 
kolminkertaisesta konetehostaan huoli-
matta uudet murtajat ovat käyttötalou

-deltaan  huomattavasti vanhoja edulli-
sempia. Tämä johtuu pääasiassa pie-
nemmästä miehityksestä sekä raskasöl-
jykäytöstä. Uusien murtajien käyttöön-
otonja vanhojen poiston myötä murta-
jien käyttömenot tulevat alenemaan ny-
kytason mukaan  n. 14  milj.  mk  vuodes-
sa. 

Uudet murtajat tulevat olemaan  mur-
tajalaivaston  toistaiseksi tehokkaimmat 
yksiköt, mitä osoittavat Otson luovutuk

-sen  jälkeen tehdyt jääkokeet. Näissä ko-
keissa Otso selvisi kaikissa jääoloissa 
Urho -luokkaan kuuluvaa Sisua parem-
min pienemmästä konetehostaan  ja  le-
veämmästä rungostaan  huoli  matta.  

Kun otetaan huomioon muutkin uu-
sissa Karhu  2  -luokan murtajissa tehdyt 
teknillisetja sosiaaliset parannukset 
(syklokonvertteripotkurikoneisto, run-
gon muoto, ruostumaton jäävyöhyke, 
katodinen suojaus, tietokoneeseen poh-
jautuvat tutkat, koneiston valvonta  ja 
sen säädön automatisointi, hyttikohtai

-set WC-suihkut  jne.), voidaan syystä pu-
hua aluksista, jotka ovat kansainvälises-
tikin katsoen aivan uutta jäänmurtajasu-
kupolvea. Murtajahankinnan yhteisarvo 

 on 480  milj,  mk. 

Merkittävä hankinta oli myös vuon-
na  1985 luovutettu  uusi saaristolautta 

 Skiftet,  joka korvaa vanhan Kumlingen. 
Alus  on  Ahvenanmaan maakuntahalli-
tuksen  Gudingen  -nimisen  50  metrin 
saaristolautan sisaralus, joka  on  pienem-
mästä kostaan huolimatta kuljetuskapa-
siteetiltaan Kumlingea suurempi. 

Pienemmän miehityksenja raskasöl-
jykäytön vuoksi Skiftetin vuotuiset käyt-
tömenot olisivat olleet laskelmien mu-
kaan  n. 3,5  milj.  mk  Kumlingea edulli-
semmat.  Skiftet  siirrettiin kuitenkin heti 
luovutuksen jälkeen maakuntahallituk

-sen  hallintaan  ja Kumlinge peruskoiat-
tim  IV merenmittausretkikunnan  käyt-
töön höyrykäyttöisen Korsholmin tilal-
le. 

Uusi  28  metrin väyläalus Sektori. 





MERENKULUN TURVALLISUUS 
Merenkulun turvallisuutta koskevien 

sääntöjen noudattamista valvoo meren-
kuluntarkastustoimisto apunaan meren-
kulkupiirit, joita  on  rannikolla viisi  ja  si-
sävesillä yksi. 

Alusten katsastuksia hoitavat palk-
kiotoimiset katsastajat. Tarkastustoimin-
taan osallistuvat lisäksi kuntien palkkaa- 
mat satamakatsontamiehet.  Vuonna 

 1985 katsastettiin  yhteensä  3 236  kaup-
pa-alusta. Katsastusten määrä  on  jon- 
kin verran laskenut katsastusmääräysten 
muutoksen vuoksi. 

Katsastustoimintaa  on  kehitetty jär-
jestämällä koulutusta merenkulkupii-
rien henkilökunnalle  ja paikkiotoimisil

-le katsastajille. Koulutustilaisuuksia  oli 
yhteensä  31  ja  niihin osallistui vakinai-
sen henkilökunnan lisäksi  291 katsasta

-jaa.  Toiminnan tehostamiseksi otettiin 
käyttöön uudet katsastuslomakkeet  ja 

 aloitettiin katsastustietojen siirtäminen 
 AT K: Ile 

Merenkulkupiirit  tarkastivat  n. 320 
 ulkomaalaista alusta Suomen satamissa. 

Tarkastukset perustuvat ulkomaalaisten 
alusten satamatarkastuksia koskevaan 
yhteisymmärryspöytäkirjaan (MOU  on 
Port State Control),  ja  niiden tuloksena 
annettiin useita korjauskehoituksia sekä 
pysäytettiin muutama alus.  Suomi on 

 päässyt pöytäkirjassa asetettuun tavoit-
teeseen tarkastaa  25% satamissaan  käy-
vistä aluksista. 

Vuonna  1984  tuli voimaan asetus 
aluksen miehityksestäja laivahenkilö-
kunnan pätevyydestä  (2 50/84).  Sen  so-
veltamiseen liittyvä neuvonta-  ja  valmis-
telutyö  on  edelleen työllistänyt meren-
kulkuhallitusta. Vuonna  1985  myönnet-
tiin  2 566 kpl päällystön  ja  4 373 kpl 

 miehistön pätevyyskirjoja  ja  -todistuksia 
sekä annettiin  651 kpl miehitystodistuk

-sia.  

Merenkulkuhallituksen  veneilyja
-os  hyväksyy  VTTn  testien jälkeen 

veneiden  protot»pit. 

Merenkulkuhallitus  antoi uudet 
 1.11.1985  voimaan tulleet määräykset 

alusten lukemisesta eri jäämaksuluok-
kun sekä  1.1.1986  voimaan tulleet mää-
räykset hinaajien vakavuudesta. 

Vuonna  1985  sattui suomalaisille  ja 
 Suomen aluevesillä liikkuneille ulko-

maisille aluksille yhteensä  101  menon-
nettomuutta, joiden selvittämiseen  me-
renkulkuhallitus  osallistui. Noin puo-
leen tapauksista liittyi meriselityksen 
antaminen. 

Vene  ily  
Veneilyn turvallisuutta valvoo  ja  ke-

hittää merenkulkuhallituksen veneilyja
-os,  joka esim, hyväksyy sarjatuotantoon 

valmistettavien veneiden prototyypit. 
Vuonna  1985  myönnettiin yhteensä  
12 389 tyyppihyväksymiskilpeä  yhteis-
pohjoismaisten sääntöjen mukaisesti. 

Veneilyn turvallisuutta edistettiin  v. 
1985 mm.  Turvallisesti vesillä -neu-
vottelukunnan kautta. Veneilyn aapinen 
-vihkosta, joka  on  julkaistu suomen-  ja 

 ruotsinkielisenä, jaettiin venenäyttelvi
-den  yhteydessä. 

Vuonna  1985  sattui yhteensä  85  kuo-
lemaan johtanutta veneonnettomuutta, 
joissa menetyi  102  henkilöä. Onnetto-
muuksissa hukkuneista  57%  oli  alkoho-
lin  vaikutuksen alaisena. 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 
Merenkulkuhallituksen ympäristön-

suojelutehtävät ovat kandenlaisia:  se 
 varmistaa, että alukset täyttävät  menen 

pilaantumisen ehkäisemistä  koskevat 
määräykset sekä valvoo vaarallisten ai-
neiden merikuljetuksia. Ympäristönsuo-
jelutoimiston tehtävänä  on  soveltaa kan-
sallisia asetuksia, jotka perustuvat  v. 
1983 voimaantulleeseen  kansainväliseen 
yleissopimukseen alusten aiheuttaman  

menen pilaantumisen  ehkäisemisestä 
 (MARPOL  73/78). 

V. 1985  annettiin suomalaisille aluk-
sille  110  MARPOL-sopimuksen edellyt-
tämää todistuskirjaa. 

Sopimusmääräysten  noudattamista 
valvotaan myös tyyppihyväksymällä eri- 
laisia  al uksiin asennettavia vesiensuoje- 

lulaitteita  sekä antamalla todistuksia, 
jotka koskevat vakuutuksia öljysaasteta-
pauksissa. 

Vaarallisten aineiden kuijetusten val-
vonta perustuu asetuksiinja koskee säi-
liöaluksissa kuljetettavien öljyjen,  kemi-
kaa  lien  ja  kaasujen lisäksi myös pakattu-
na kuljetettavia vaarallisia aineita. 
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Bengtskärin 
 majakka  vuok

-rattiin  v. 1985 
Pro  Bengtskör 

 -seuralle, joka 
huolehtii maja-
kan kunnossa-
pidosta. 

HALLINTO  
Merenkulkulaitoksen  aluksia koske-

vien työehtosopimusten voimassaolo 
päättyi  28.2.1985.  Keväällä neuvotellut 
uudet laivaväen työehtosopimukset so-
vittiin vuoden pituisiksi. Ratkaisu johti 
siihen, että sopimusten jaksotus tuli sa-
maksi kuin virkasuhteisella laivaväellä 

 on.  

Jäänmurtajien toimintakauden 
 1985-86  alku viivästyi virkasuhteisen 

konepäällystön työtaistelun vuoksi noin 
kaksi viikkoa. Työtaistelun aiheutti  ko-
nepäällystön  tyytymättömyys merenkul-
kuhallituksen päätökseen, jolla vuoden 

 1985  päättyessä rakenteilla olleessa 
jäänmurtajassa aiottiin toteuttaa kolme-
vahtijärjestelmä. Kaikissa merenkulku- 
laitoksen käytössä olevissa jäänmurtajis

-sa  on kaksivahtijärjestelmä. 

Väyläaluksien  ja  merentutkimuslai-
toksen miehistön vuorottelujärjestelmä 
toteutettiin syksyllä  1985 allekirjoite-
tuula vuorottelusopimuksilla.  Meren-
kulkuhallituksen  ja  merentutkimuslai-
toksen välillä tehtiin merentutkimusa

-lusta  koskeva käyttösopimus. 

Merenkulkuhallitukselle  valmistui 
keväällä  1985  Ahvenanmaan  ja  mante- 
reen välistä yhteysalus1iikennett hoita- 
van yhteysalus Kumlingen korvaava 
alus. Tämä luovutettiin  15.5.1985  teh- 
dyllä sopimuksella Ahvenanmaan maa- 
kuntahallituksen käyttöön. Samalla siir- 
tyi  21  vanhan yhteysaluksen lai vavä - 
keen kuulunutta  työntekijää Ahvenan- 

maan maakuntahallituksen palveluk-
seen. Loput yhteysalus Kumlingen hen-
kilökunnasta työllistettiin merenkulku- 
laitoksen muilla aluksilla. 

Karhu-luokkaan kuulunut jäänmur-
taja Murtaja poistettiin liikenteestä toi-
mintakauden  1984-85  päätyttyä. Laiva-
väki työllistettiin merenkulkulaitoksen 
muilla aluksilla ilman irtisanomisia  tai 
lomautuksia. 

Merenkulkulaitokselle  valmistui ke-
väällä  1985  kaksi uutta väyläalusta. 
Näihin vahvistettiin viiden hengen mie-
hitys. Laivaväki valittiin korvatuista 
aluksistaja uusien aluksien rakennusval-
vojista. 

Merenkulkuhallituksen kansliaosas-
toon perustettu oikeustoimisto aloitti 
toimintansa  1.3.1985.  Toimisto osallis-
tuu merenkulkuun liittyvän lainsäädän-
nön valmisteluun, edustaa merenkulku- 
hallitusta merioikeudenkäynneissä, hoi-
taa vahingonkorvausasioita  ja  valmiste-
lee kiinteistöjen  ja  huoneistojen käyttöä 
sekä hankintojaja urakoita koskevia 
sopimuksia. 

Merimiesten katselmointijärjestelmää 
uudistettiin vuoden  1985  aikana. Uudis-
tuksen jälkeen  osa katselmointitiedoista 

 saadaan varustamoilta suoraan konekie-
lisessä muodossa. Uudistuksen ai heutta-
mia muutoksia merimiesrekisterin 
ATK-järjestelmään valmisteltiin vuoden 
aikana. 

Koulutus 
Keskusviraston  ja  luotsi- sekä  me-

renkulkupiirien toimistohenkilökunnan 
 pääasiallisena kouluttajana oli vuonna 

 1985  Valtion koulutuskeskus. Auto-
maattisen tietojenkäsittelyn käyttöalan 
laajentuminen merenkulkuhallinnossa 
lisäsi ATK-koulutuksen tarvetta. Tästä 
koulutuksesta vastasi pääasiallisesti Val-
tion tietokonekeskus. 

Alusten henkilökunnalle järjestettiin 
sekä teknistä että työsuojeluun liittyvää 
koulutusta. Myös palo-ja pelastautu-
miskursseille  sekä  ay-koulutukseen osal-
listui moni alusten henkilöstöön kuluva. 
Vuoden lopulla aloitettiin jäänmurtajille 
hankittujen ATK-navigointilaitteiden 
käyttöön liittyvä koulutus. Työsuojelu- 
koulutuksesta huomattava  osa  tapahtui 
Turun Aluetyöterveyskeskuksessa. Suo-
men Punaisen Ristin järjestämille ensia-
pukursseille osallistui työntekijöitä sekä 
merenkulkuhallituksesta että luotsipii-
reistäja aluksilta. Merenkulkuhallituk-
sen hyväksymät merimieslääkärit osal-
listuivat runsaslukuisesti heille järjestet-
tyyn koulutukseen. 

Opintovapaalain  mukaista opintova-
paamandollisuutta käytti vuoden  1985 

 aikana  16  henkilöä, mikä  on  kymmenen 
enemmän kuin vuonna  1984.  

Koulutukseen käytettiin  v. 1985  yh-
teensä  445 398  mk, josta koulutuksesta 
aiheutuviin matkoihin  209 716 mkja 

 varsinaiseen koulutukseen  235 682  mk.  
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Tulot  v. 1979-85  mmk  
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Tulot vuoden  1985  rahassa 

TALOUS 
Talo usha Ilinto 

Taloushallinnon  keskeisin voiman- 
ponnistus  v. 1985  oli merenkulkulaitok

-sen merihenkilöstön palkanlaskennan 
 siirtäminen ATK:lle. Vuoden alkupuo-

lella hankittiin  IBM S/36 -toimistotieto
-kone, mutta varsinainen ohjel mointi, 

jonka suoritti ulkopuolinen palvelukes-
kus, päästiin aloittamaan vasta kesän 
alussa. Oma henkilöstö hoisi hankkeen 
hyvin. Muutos, jolla merihenkilöstöä 
alettiin verottaa samoin kuin maissa 
työskenteleviä, viivästytti projektia syk-
syllä. Vuoden päättyessä oli edistytty 
niin paljon, että työsuhteisen merihenki-
löstön palkkojen tuotantoajot voitiin 
käynnistää tammikuussa  1986.  Virka-
suhteisen  henkilöstön palkkojen ohjel-
mointi oli vuoden päättyessä vielä osit-
tain keskein. 

Taloustoimisto  muutti syyskuussa vi-
rastotalon peruskorjauksen ajaksi Hel-
singin keskustassa sijaitseviin vuoratiloi

-hin.  Ratkaisu oli henkilöstön kannalta 
tyydyttävä. 

Tulot 
Kertomusvuoden  alussa väylämaksu

-ja  korotettiin  10%,  josta puolet oli inf-
laation aiheuttamaa korotustarvetta  ja 

 loppu kustannusvastaavuuden tason 
korjausta. Meriliikenteen rakenteessa ta-
pahtuneiden muutosten ansiosta  koko-  

naismaksukertymä  lisääntyi kaikkiaan 
 16%  ja  oli  215,2  milj.  mk . 

Luotsausmaksuja  korotettiin  1.1. 
1985  lukien 15%ja samassa yhteydessä 
luotsinkäyttövelvoitetta hieman helpo-
tettiin. Luotsausmaksut lisääntyivät 
edelliseen vuoteen verrattuna  16%,  vaik-
ka luotsausten lukumäärä aleni vajaat 

 4%. Maksukertymän  positiiviseen kehi-
tykseen vaikutti osaltaan  kova jäätalvi. 

Merenkulkulaitoksen  tulojen  koko-
naiskertymä kertomusvuonna  oli  274,4 

 milj.  mk  (235,6),  jossa lisäystä oli runsas 
 16%. Kertomusvuonna  voitiin meren-

kulkulaitoksen tasetileistä poistaa niille 
kirjatut korvausvaateet, jotka johtuivat 
säiliöalus Cramscin vuonna  1979  Itäme-
rellä aiheuttamasta öljytuhosta.  Kor-
vausrahastolta  saatu  Il  ,7  milj.  mk  sum-
ma  kattoi täysin avoinna olleet vaateet. 

Kulutusmenot 
Merenkulkulaitoksen kulutusmenot 

 lisääntyivät kertomusvuonna  15,2% 
 edelliseen vuoteen verrattuna, palkkaus - 

momentin varainkäyttö  oli  232,3  milj. 
 mk  (209,5  mmk)  ja  muut kulutusmenot

-momentin  vastaavasti  135,8  milj,  mk 
 (114,5  mmk). 

Vuonna  1985  jäätilanne oli  ankaran 
talven  vuoksi edellisiä vuosia hankalam-
pi, mikä lisäsi menoja. Alusten poitto-ja  

voiteluainemenot  lisääntyivät yhteensä 
 56,4  milj.  markkaan. Talvimerenkulun 

avustamisen kulutusmenot lisääntyivät 
 kovan jäätalven  vuoksi runsaat  26%. 

Yhteysalus Kumlingen  siirtäminen 
keväällä Ahvenanmaan maakuntahalli-
tuksen hoitoon vähensi oleellisesti saa-
riston liikenneyhteyksien edistämiseen 
tarkoitettujen resurssien käyttöä. Luotsi- 
palvelun  ja väylänpidon kulutusmenot 

 lisääntyivät  9-11  Olo .  

Si  jo  itusmenot 
Sijoitusmenojen kassaperusteinen 

 käyttö lisääntyi toisena peräkkäisenä 
vuonna merkittävästi  ja  oli yhteensä 

 149,3  milj,  mk  (+15%).  Edellisenä vuon-
na lisäys oli  24%.  Valtaosa lisäyksestä 
kirjattiin väylätöihin  (+43). Merenkul-
kulaitokselle v. 1985  valtion  tulo-ja  me-
noarvioissa myönnetyt sijoitusmäärära-
hat (mom 70-79)  olivat kaikkiaan  155,3 

 milj.  mk. Tämän lisäksi saatiin käyttöön 
 3,6  milj.  mk  työllisyyden ylläpitoon tar-

koitettuja sijoitusmäärärahoja. Vuodel-
le  1986  siirtyi sijoitusmäärärahoja kaik-
kiaan  59,1  milj.  mk. 

Kustannukset  v. 1985  

Kulutusmenot +  pääomakustannuk-
set  yht.  528,4  mmk  

I Talvimerenku!un avustaminen 

Väylänhoito 

Luotsaustoiminta 

Yhteysalusliikenne 

 Muut 

Käyttö-  ja  silo ftusmenot 
v. 1979-85  

mmk  

-79 -80 -81 -82 -83 -84 -85  

• Käyttömenot  
I  Sjoitusmenot 
• Käyttömenot  vuoden  1985  rahassa 
• Soitusmenot  vuoden  1985  rahassa  
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Pääoma kustannukset  
Merenkulkulaitos  on  vuodesta  1982 

 lukien laskenut toimintaansa sijoitetun 
pääoman laskennallista korkoa  ja  pois-
toa valtiovarainministeriön yleisohjeen 
mukaisesti. Taulukossa esitetyt arvot  on 

 saatu laskemalla  korko  omaisuuden 
hankintahinnalla,  kun taas poistot pe-
rustuvat omaisuuden jälleenhankinta-
arvoihin. Laitoksen laskennalliset pää-
omakustannukset lisääntyivät kertomus- 
vuonna  6,5%. Sijoitusmenot,  jotka 
vuonna  1984  ylittivät ensimmäisen ker-
ran laskennallisten poistojen määrän, 
kehittyivät edelleen suotuisaan suun-
taan. Uusien jaanmurtajien käyttöön-
oton myötä pääomakustannusten kehi-
tyksessä tulee tapahtumaan vuosina 

 1986-87  jyrkkä tasomuutos. Nykyinen 
jäänmurtajalaivaston (kohta  4) päa-
omakustannus on  nimittäin keinotekoi-
sen alhainen jäänmurtajalaivaston van-
hentuneiden  ja  korkean keski-iän  
18  vuotta) vuoksi. 

S... SS  

TILIN  PAATOS 
Tulot,  milj,  mk  1985 1984 
1. Väylämaksut 	  215,2 185,3 
2. Luotsausmaksut 	  41,0 35,4 
3. Karttojen myynti 	  1,5 1,5 
4. Hinausmaksut 	  7,2 4,2 
5.  Arandan käyttökorvaus 	  4,1 3,8 
6. Sekalaiset tulot 	  5,4 5,4  

Yhteensä 	  274,4 235,6 

Kulutusmenot,  milj.  mk  
Merenkulun turvallisuusvalvonta 	  

1985 
5,1 

1984  
4,8 

2. Merenmittaus  ja merikartoitus 	  
2.1 Merenmittaus (viite 1) 	  13,4 8,9 
2.2 Karttojenpainatus 	  2,3 2,1 

3. Väylänpito 	  60,2 54,4 
4. Talvimerenkulun avustaminen 	  137,2 108,5 
5. Luotsipalvelu (viite  2) 	  92,1 84,7 
6. Saariston liikenneyhteyksien edistäminen 	 21,6 25,8 
7. Merenkulkuelinkeinon  edistäminen  ja  seuranta  2,5 2,4 
8. Hallinto  ja  muut tehtävät 	  

8.1 mtaAranda 	  5,8 5,0 
8.2 Kansianvälinen  yhteistyö 	  1,3 1,1 
8.3  Hallinto  ja jakamattomat  menot 	 12,3 9,5  
Yhteensä 	  3 53,8 307,2 

Sijoitusmenot,  milj.  mk  1985 1984 
I.  Kalusto  ja  laitteet 	  5,0 8,1 
2. Alukset  ja kulkuvälineet 	  69,3 63,9 
3. Väylätyöt 	  64,9 45,5 
4. Rakennukset  ja  satamat 	  6,5 7,6 
5. Työllisyyttä turvaavat sijoitusmenot 	 3,6 5,1  

Yhteensä 	  149,3 130,2  

Pääomakustannukset,  milj.  mk  
2.1. Merenmittaus 	  

1985 
8,9 

1984 
6,5 

3. Väylänpito 	  99,4 90,5 
4. Talvimerenkulun avustaminen 	  41,8 44,8 
5. Luotsipalvelu 	  14,1 12,7 
6. Saariston liikenneyhteyksien edistäminen 	 5,5 5,3 
8.1.' mtaAranda 	  3,0 3,4 
8.3.  Jakamaton osuus 	  1,9 0,7  

Yhteensä 	  174,6 163,9 

TILINPAATÖSTIETOJEN  SELITYKSET 
Tulot 

Ulstimaksuja  kerättiin  2,7  milj. mkja 
 suunnilleen vastaava määrä maksettiin avus-

tuksia  (mom. 32.10.50).  Kyseiset määrät eivät 
sisälly taulukkojen lukuihin. Tuloihin ei ole 
sisällytetty menorästi-  ja siirtomäärärahojen 
peruutuksia  (1,1  milj,  mk) eikä valtiolle  mak-
settuja  sairaus-, äitiys-, päiväraha-  ja tapatur-
makorvauksia  (yhteensä  5,3  milj.  mk). 

Kulutusmenot 
Paikkausmenojen  osuus ilman sosiaalitur-

vamaksua  on 2 19,3  milj,  mk. Kulutusmenoi
-hin  ei ole sisällytetty laskennallisia eläkekus-

tannuksia. Mukana  on  työllisyyden turvaami-
seksi tarkoitetut palkkausmenot,  1,5  milj.  mk.  

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

Väylänmittaukseen liittyvä meno-osuus  17,5 
 milj,  mk  on  sisällytetty väylänpidon pääoma- 

arvoon  (3). 

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

Pääomakustannukset 
Käyttöomaisuuden poistot ovat yhteensä 

 127,2  milj,  mk. (120,3),josta hankintahintai
-set  poistot ovat  81,0  milj,  mk. Poistot perus-

tuvat jälleenhankinta-arvoihin, jotka tarkiste-
taan vuosittain.  

Rakennukset  ja väylänruoppaukset  pois-
tetaan  2-5% vuotuisin tasapoistoin.  Turva- 
laitteet, alukset, kulkuvälineet  ja  muu kalusto 
poistetaan jäännösarvopoistoin  II -45%  vuo-
dessa. 

Korkokustannus  esiintyy pääomakustan-
nuksissa poistamattomalle hankintahinnalle 
laskettuna laskennallisena kustannuseränä 

 47,4  milj.  mk  (43,6). Korkokantana on  käy-
tetty  6%:a  lukuun ottamatta väyläruoppauk-
sia,joiden  korko  on  laskettu  4%:n  mukaan. 

Merenkulkulaitoksen poistamattoman 
pääomakannan  arvo oli  31.12.1985  jälleen-
hankintahintaisena  1347  milj. mkja  hankin-
tahintaisena  836  milj.  mk. 
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KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ  
Merenkulkulaitoksen  kansainvälisen 

yhteistyön pääalueita ovat osallistumi-
nen Kansainvälisen merenkulkujärjes-
tön  (IMO)  työhön, Pohjoismaiden  ja  Itä-
meren valtioiden väliseen yhteistyöhön 
sekä erityiskysymysten käsittelyyn muis-
sa merenkulkualan kansainvälisissä jär-
jestöissä. 

IMO:ssa  on  jatkettu  SOLAS- ja 
MARPOL -yleissopimusten kehittämis-
ja tulkintatyötä, satelliittihätäliikentee

-seen  siirtymisen valmistelua, kemikaal  i - 
kuljetuksia koskevien säännösten kehit-
tämistä sekä uuden meripelastusyleisso-
pimuksen valmistelua. 

Itämeren alueella  on  tehty yhteistyötä 
jäänmurtamiseen, merikartoitukseen, 
luotsaukseen  ja  ympäristönsuojeluun 
liittyvissä kysymyksissä. Pohjoismaiseen 
yhteistyöhön  on osallistuttu  kaikilla toi-
mintalohkoilla vastaavien virastojen 
kesken. 

Kansainvälisissä järjestöissä  on  käsi-
telty merikartoitukseen, turvalaitteisiin, 
tilastoihin, ulkomaisten alusten satama-
tarkastuksiin  ja sisävesikuljetuksiin  liit-
tyviä asioita. 

Merenkulkuhallitus  osallistui Lon-
toossa järjestettyyn  Sea Finland  -meri- 
näyttelyyn. Jäänmurtaja Urho oli pai-
kalla avausviikon aikana. 

Merenkulkuhallitus  on  järjestänyt 
Malmössä IMO:n alaisuudessa toimivan 

 World Maritime Universityn 18  oppi-
laalle kanden viikon pituisen harjoittelu- 
jakson Suomessa. Harjoittelijoita pereh-
dytettiin alusten turvallisuuskirjojen 
myöntämiseen liittyviin katsastuksiin. 

Jäärimurtaja  Urho  Thamesilla  Sea Finland- 
näyttelyn  avajaisviikolla.  



Resumé  
Rekordstora 

 sjötransporter  
Under år 1985  satte  den  internationella sjö-

fartskrisen allt värre spår i Finlands handels-
flotta. Antalet finska handelsfartyg minskade 
med  33  och  den  sammanlagda bruttodräktig-
heten med  417588  brt,  vilket  är  över  20  %.  
Inom två  år  har det finska tonnaget  nu  redu-
cerats med  en  tredjedel.  I  slutet av året bestod 
handeisfiottan av  439  fartyg med  en  samman-
lagd dräktighet av  1 649 687 bit  

Oavsett minskningen av det finska tonanget 
transporterades  den  genom tiderna största va-
rumängden mellan  Finland  och utlandet, 
inalles  51,9  milj.  ton,  vilket  är ca  fyra procent 
mer  än under  fjolåret.  De  finska fartygens an-
del av transporterna sjönk  dock till 44 %  av 
hela varumängden  (mot 49 % år 1984).  Det 
egna tonnagets andel sjönk speciellt ifråga om 
stenkolstransporten  (67 % år 1984  och  42 W0 
år 1985) på  grund av att fjärrimporten av 
stenkol skedde med stora utländska fartyg. 
Vad exporten beträffar minskade  de  finska 
fartygens andel i transporten av  de  flesta varu-
grupperna, vilket även reflekterar  den  kraftiga 
nedgången i finskt  tonnage år 1985. 

Vintersjöfa rt  
De  varumängder som transporteras vinter-

tid har  under  ett antal  år  varit relativt kon-
stanta oavsett hur sträng vintern varit. Vin-
tern  1984-85 statistikfördes 13382  ankomster 
och avgångar av fartyg i utrikesfart. Deras 
sammanlagda  last  uppgick  till 18,0  milj,  ton, 

 vilket motsvarar  35  Wo av transporterna  under 
 hela året. Antalet fartygsbesök i kustfart var  

2 184  och lastmängden  2,2  milj,  ton. 

lsbrytarassistansen  för sjötrafiken skedde 
 under  ovanligt svåra fórhållanden. Istäckets 

omfattning var störst  den 22  februari,  då  ha-
vet var istäckt från Bottenviken ända ned  till 
de  danska sunden. Isarna täckte  då  samman-
lagt  355000 km1 ,  vilket  är  karakteristiskt för 
stränga vintrar.  Trots  detta förekom inga stör-
re  problem  i isbrytarassistansen, fastän trafik-
en  på  alla  de 22  vinterhamnarna var avhängig 
av isbrytarnas verksamhet. 

År  1985  ingick isbrytarna  Urho,  Sisu,  Voi-
ma, Tarmo,  Varma,  Apu, Karhu, Murtaja  och 

 Sampo  i sjöfartsväsendets isbrytarflotta, och 
även  den  av Förbundsrepubliken Tyskland 
ägda Hanse användes. Murtaja  togs  ur trafik 

 då  säsongen var  slut,  och dess arbete sköts hä-
danefter av nybygget  Otso. 

Lotsrnng  
I  början av  år 1985  trädde  en  ny lotsnings-

forordn ing i kraft, som befriar alla inhemska 
torrlastfartyg om mindre  än 1 000 nrt  från 
lotsplikt.  Under  vissa förutsättningar kan 
även fartyg  under 5000 nrt  befrias från skyl-
digheten att anlita  lots. Under  vintern var  is- 
förhållandena  dock så  svåra att trafiken i såväl 
Finska viken som Bottenviken måste ledas 
längs skärgårdsfar!ederna. Detta ökade efter- 

frågan  på  lotsning  så,  att det  är  svårt att  få en 
 konkret bild av hur antalet lotsningar min-

skat.  

Under  hela 1970-talet avtog kustlotsningar-
na i antal, medan lotsningarna i Saimens 
djupfarleder ökade. Situationen börjar  nu 

 jämna ut sig. Antalet årliga lotsningar vid 
kusten uppgår  till  omkring  30000,  i Saimen-
området  till  inemot  4000.  

För att rationalisera lotsningsverksamheten 
har ett antal sammanslagningar av lotsstatio-
ner genomförts. År  1985  minskade lotssta-
tionerna vid kusten med två genom att Lång- 
näslotsarna överffrdes  till Mariehamn  och 
.lungfrusunds lotsstation blev indragen.  Under 
de  närmast följande åren skall ett nätverk av 

 baser  för farledsskötsel byggas upp. År  1985 
 byggdes nya  baser  i  Toppila  för Uleåborgs 

lotsfördelning och i Ahkionlahti för Saimens 
lotsfördelning. 

Farleder 
Sjötransporterna mellan  Finland  och utlan-

det har fördubblats  på de  senaste  20  åren, från 
 25  milj.  ton till 50  milj,  ton.  Också fartygens 

storlek har ökat avsevärt vilket verkar min-
skande  på  kostnaderna.  

Då  fartygens storlek har ökat från 1960-ta-
let framåt har det varit nödvändigt att fördju-
pa  de  naturliga farlederna.  Under de  senaste 

 20  åren har sjöfartsstyrelsen investerat  I 200 
 milj,  mk  enligt dagens prisläge i nätet av 

havsfarleder. Farlederna  till  alla viktigare 
hamnar har fordjupats,  men en del  arbeten 
återstår ännu. 

År  1985  var ett antal stora farledsarbeten i 
gång.  10,0 m-farleden  till Fredrikshamn, 8,5 
m-farleden  till  Lovisa och  13,0 m-farleden  till 
Hangö  blev fardiga. Farlederna  till Kristine- 
stad och  till Tahkoluoto togs  i bruk i halvfär-
digt skick med seglationsdjupen  12,0 m  re-
spektive  13,6 m. Den 120 km  långa  13,0 m- 
farleden  till Nådendal  kan sannolikt tas i bruk 

 år 1986. 

Fa  rtygsons kaffninga  r 
De  viktigaste projekten  under år 1985  var 

byggandet av isbrytaren  Otso  i  Karhu  2 -klass-
en och beställningen av dess systerfartyg.  De 

 två nya isbrytarna ersätter tre föråldrade is-
brytare i  Karhu-klassen  (Karhu  1958,  Mutta- 
ja  1959  och  Sampo  1960).  Oavsett att  de  nya 
isbrytarna  är  större och har större maskinef-
fekt  än de  tidigare  är de  driftsekonomiskt för-
delaktigare  på  grund av att  de  drivs med tung 
brännolja och har mindre bemanning. Räknat 
enligt nuläget kommer isbrytarnas driftskost-
nader att minska med  ca 14  milj.  mk  årligen. 

 De  totala anskaffningskostnaderna förde nya 
isbrytarna  är  sammanlagt  480  milj,  mk.  

Sjöfartsstyrelsen har tagit i bruk  en  ny 
grupp lodningsbåtar för att effektivera sjömät-
ningen.  En  av  de  parallellgående båtarna 
fungerar som ledarbåt (längd  14 m), de  övriga 
fyra  är  satellitbåtar  (12,8 m).  Båtenheten  är  

utrustad med ett unikt elektroniskt  system  för 
positionsbestämning och mätning, vilket möj-
liggör ekolodning med  ca 12  knops hastig-
het. Anskaffi,ingspriset för båtarna inklusive 
utrustning uppgår  till 6,4  milj,  mk.  

En  annan betydande anskafihing var det 
nya förbindelsefartyget Skiftet, som ersätter 
gamla Kumlinge.  Trots  att Skiftet  är  mindre 
har hon större transportkapacitet. Skiftets 

 drift  administreras av Ålands landskapsstyrel-
se.  

I  maj  1985  kunde sjöfartsstyrelsen  tai  bruk 
två nya  28 meters farledsfartyg  som ersätter 

 de  tidigare fartygen i Soisaloklassen och har 
hälften mindre bemanning. Kostnaderna för 
farledsskötseln kan därigenom sänkas. Farty-
gen  är  utrustade med oljeuppsamlingsanord-
ningar och har  så  litet djupgående  att  de  obe-
hindrat kan röra sig också i grunda farleder. 
Anskafl'ningsvärdet  är 16,8  milj,  mk.  

Under  sommaren  togs  sju nya  13 meters 
 lotskuttrar i bruk i stället för enheter som hu-

vudsakligen byggts  på  1960-talet. Kuttrarna 
har byggts enligt  en  prototyp av  år 1983,  och 
det sammanlagda anskaffhingspriset  är 12,5 

 milj.  mk.  

Förvaltning 
och ekonomi 

Vid sjöfartsstyrelsens kansliavdelning inrät-
tades  en  juridisk byrå, som inledde  sin  verk-
samhet  1.3. 1985.  Byrån deltar i beredningen 
av sjöfartslagstiftningen, företräder sjöfartssty-
relsen i sjörättegångar, handlägger skade-
ståndsärenden och uppgör kontrakt och avtal 
som gäller fastigheter och lägenheter samt an-
skaffningar och entreprenader. 

År  1985  inleddes överifiringen av löneutbe-
talningen för sjöfartsväsendets sjögående  per-
sonal till  ADB. 1januari  1986  kunde produk-
tionskörningarna av löner  for  sjöfolk i arbets-
avtalsförhållande inledas. Programmeringen 
av lönerna för  personal  i tjänsteförhållande 
var inte slutförd vid årsskiftet. 

Sjöfartsväsendets totala inkomster  under 
 året uppgick  till 274,4  milj,  mk,  vilket inne-

bar  en  ökning om drygt  16 Wojämfórt  med 
 235,6  milj. mkår  1984.  Driftsutgifterna 

ökade med  15,2 %  från föregående  år  och 
uppgick  till 3 53,8  mk.  Sammanlagt användes 

 149,3  milj,  mk  av investeringsanslagen. 
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Summary 

Record in seaborne 
cargoes 

The continued crisis in international ship-
ping took a heavy toll on the Finnish mer-
chant fleet in 1985. The number of Finnish 
ships fell by 33, and the gross tonnage by 
417588 tons, corresponding to over 20 per 
cent. During the last two years, the Finnish 
merchant fleet has shrunk by a third. At the 
end of 1985 it consisted of 439 ships with a 
total of 1 649 687 tons gross tonnage. 

In spite of the reduction in Finnish ton-
nage, goods transports between Finland and 
foreign countries reached an all time record of 
51.9 million tons of cargo, which is some four 
per cent more than in 1984. However, the 
share of Finnish ships in these transports went 
down from 49 per cent in 1984 to 44 per cent 
in 1985. Shipping of coal on Finnish keels 
showed a large decrease (from 67 per cent in 
1984 to 42 per cent in 1985) due to the fact 
that coal imports from afar were carried in 
huge foreign vessels. ln exports, the share of 
Finnish ships went down in the shipping of 
most commodities, a reflection of the severe 
cuts in Finnish tonnage last year. 

Winter navigation 
The amount of maritime transports in 

winter has remained roughly the same during 
the last few years, regardless of the severity of 
the winter, ln the winter season 1984-85, 
13382 arrivals and departures of ships in for-
eign traffic were registered. The total cargo 
amounted to 18.0 million tons, which is 35 
per cent of the total annual seaborne cargoes. 
ln cabotage, the corresponding figures were 
2 184 and 2.2 million tons. 

With regard to icebreaker assistance to 
winter navigation, the winter was more diffi-
cult than on the average. On 22 February, the 
ice-covered sea area extended over 355000 
km2, from the north of the Gulf of Bothnia 
down to the Danish Sounds. This is an indica-
tion of a severe winter. ln spite of this, how-
ever, there were no major problems in ice-
breaker activities, although ships in traffic to 
all of our 22 winter harbours needed assis-
tance. 

The Finnish icebreaker fleet consisted of 
the icebreakers  Urho,  Sisu,  Voima, Tarmo, 

 Varma,  Apu, Karhu, Murtaja  and  Sampo,  as 
well as the Hanse, which is owned by the Fe-
deral Republic of Germany. The Murtaja was 
taken out of traffic at the end of the season, 
and her tasks have been taken over by the 
newbuilding  Otso.  

Pilotage 
A new decree on pilotage, entering into 

force on January  Ist,  1985, allows for all 
domestic dry cargo vessels of less than 1 000 
tons net to be exempted from the compulsory 
use of a pilot. Under certain conditions, ex-
emption may also be granted to vessels of less  

than 5000 tons net. The winter, however, was 
so severe that traffic in both the Gulf of Fin-
land and the Gulf of Bothnia had to be chan-
nelled to lanes traversing the archipelago 
areas, and this again increased the utilization 
of pilot services. The actual decrease in pilo

-tages  thus cannot be clearly established. 

During the 1970's, pilotages decreased 
along the coast and increased in the deep 
lanes in the Lake Saimaa area. The situation 
is now becoming more stable. The number of 
coastal pilotage services is some 30000 an-
nually, whereas the corresponding figure for 
the Lake Saimaa area approaches 4000. 

Rationalization of the pilotage services has 
led to mergers of pilot stations. The number 
of pilot stations on the coast diminished by 
two as the  Långnäs  pilots were transferred to 
Mariehamn and the  Jungfrusund  station was 
closed. During the next few years, efforts will 
be made to establish an efficient network of 
sea lane maintenance bases. Two such bases 
were finished in 1985, in  Toppila  and  Ah-
kionlahti,  for the Oulu and Saimaa pilotage 
districts, respectively. 

The sea lanes 
During the past 20 years, maritime tran-

sports to and from Finland have doubled in 
volume from 25 million tons to 50 million 
tons. Ship size has also increased, which 
makes transport more economical. 

As ship sizes have increased from the 
1960's on. the natural sea lanes have had to 
be deepened. All in all, the National Board of 
Navigation has invested I 200 million FIM in 
present money value into the sea lane net-
work, The lanes to all major ports have been 
deepened, but certain improvements are still 
called for. 

During 1985, important work was being 
done on sea lanes in several places. The Ha-
mina 10 m lane, the  Loviisa  8.5 m lane, and 
the  Hanko  13.0 m lane were finished. The 

 Kristiinankaupunki  lane and the Tahkoluoto 
lane are still under work but have been taken 
in use with sailing depths of 12.0 meters and 
13.6 meters. The 120 km  Naantali  13.0 m 
lane will probably be ready for use in 1986. 

Ship acquisitions 
The most important projects in 1985 were 

the building of the new  Karhu  2-class ice-
breaker  Otso,  and the ordering of her sister 
ship. These two new icebreakers will replace 
three old Kai-hu-class icebreakers (the Murta

-ja,  built in 1958, the  Karhu,  built in 1959, 
and the  Sampo,  built in 1960). Notwithstan-
ding their bigger size and power output, the 
new icebreakers will be more economical in 
use than the old ones due to the use of heavy 
fuel oil and their smaller manning. In current 
prices, the operating costs of the icebreakers 
will diminish by some 14 million FIM a year. 
The total price of the new icebreakers 
amounts to 480 million FIM. 

The National Board of Navigation now has 
in use a new line sounding fleet consisting of a 
leader launch (15 m) and four satellite laun-
ches (12.8 m). The positioning and sounding 
electronic system is unique and enables the 
fleet to do echo-sounding at a speed of 12 
knots. The price of the fleet, equipment 
included, was 6.4 million FIM. 

Another important purchase was the new 
ferry  Skiftet, wich  replaces the old Kumlinge 
in the  Åland  archipelago. She is smaller than 
her predecessor but her transport capacity is 
nevertheless bigger. The operation of the  Skif-
tet  is administered by the  Åland  provincial 
government. 

In May, 1985, two new sea lane mainten-
ance vessels of28 m length were taken in use. 
Their manning is half that of the previous 
vessels used for this purpose, which were 
more costly to run. The new vessels have oil 
collecting equipment and a very low draught. 
which enables them to be used in quite shal-
low sea lanes. The total value of this acquisi-
tion was 16.8 million FIM. 

Seven new pilot cutters were taken in oper-
ation, replacing units from the 1960's. The 
launch prototype was built in 1983. The va-
lue of the acquisition is 12.5 million FIM. 

Administration 
and economy 

On 1 March, 1985, a Legal Division was 
established within the General Management 
Department of the National Board of Naviga-
tion. The Legal Division takes part in prepar-
ing maritime legislation, represents the Board 
in courts ofjustice, is in charge of compensa-
tions for damages and works out contracts 
pertaining to real estate and premises as well 
as acquisitions. 

A new system for ADP-based computation 
of wages and salaries for government-employ-
ed seafaring personnel was introduced in 
1985. In January, 1986, production runs for 
contractually employed personnel were start-
ed. The programming for salaried employees 
was still being worked out at the end of the 
year. 

The total revenue of the maritime adminis-
tration amounted to 274.4 million FIM, 
meaning an increase of over 16 per cent com-
pared to 1984. Operating costs increased by 
15.2 per cent as compared to the previous 
year, reaching 353.8 million FIM. Altogether 
149.3 million FIM were used for investments. 
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Tornio 7  
Kemi  10,0  

itsiluoto  7, 1  

Oulu 10,0  

, 	Raahe  7,8  

Kalajaki  8,5  

Kokkola  9,5 
 Pietarsaari  9,0 

Vaasa 9,0 

Tärkeimmät satamat  ja  niihin johtavien 
väylien  kulkusyvyydet 

• Kaskjrien  8,0 
 Kristiinankaupunki  12,0 
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