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Merenkulkulaitoksen  toiminta-ajatuksena  on  
toimivaltansa  puitteissa edistaa, johtaa  ja  valvoa merenkulkua  ja 

 vesillä liikkumista. 

Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi merenkulkulaitoksen 
paamaarana  on 
- kebittaa  ja  ylläpitaa  turvalliseen  ja  taloudelliseen vesillä liik-
kumiseen tarvittavat edellytykset rannikolla  ja  sisäverillit 
- kehittaa  ja  valvoa suomalaisten alusten turvallisuutta 
-  maamme kauppalaivaston toimintaedellytysten turvaaminen  ja 

 edistaminen 
- kehittaa  ja  hoitaa ympäristönsuojeluun liittyviä turvatoimia 
- kehittaa  ja  toteuttaa saariston liikenneyhteyksien turvaamiseksi 
suunnattuja valtion toimia.  
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Päälohtaja  Jan-Erik Jansson  

Arvoisan  lukijan kädessä  on merenkuikuhallituksen vuo-
den 1986  ulkoinen toimintakertomus, jossa mandollisim-
man havainnoffisesti yritämme kertoa kuluneen vuoden 
tärkeimmistä tapahtumista alallamme. 

Vastuualueeseemme  kuuluvat  mm.  merenkulun tilastot. 
Niistä käy ilmi, että kauppamerenkulun volyymi  on  säilynyt 
lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Sitä vastoin 
Suomen lipun  alle  rekisteröity toimisto väheni siinä määrin, 
että olemme  jo  lähellä kriisinsietorajaa. Kauppalaivaston 
pieneneminen johtuu ulosliputuksista  ja myynneistä,  jotka 
taas vuorostaan ovat seurauksia kansainvälisestä merenku-
lun kriisistä. Verrattuna kilpailijamaihin Suomen kauppalai-
vaston kustannukset, etenkin henkilöstön osalta, ovat liian 
korkeat. Vuotuinen kokonaistyöaika  on  maailman lyhim

-pta,  ellei lyhyin. Vuoden aikana  on  maassamme laadittu 
useita merenkulkupollittisia selvityksiä. Toivonkin, että 
niissä tthtyjä ehdotuksia voidaan vuoden  1987  aikana to-
teuttaa kauppa  la  ivastomme syöksykierteen pysäyttämiseksi.  

Merenkulkuhallituksen eri osastot ovat kulkeneet edelleen 
kohti yhä laajempaa korkean  teknologian  soveltamista. 
Näyttävimmät esimerkit ovat jäanmurtajat Otso  ja  Kontio, 
jotka korvaavat kolme Karhu-luokan lähes loppuun ajettua 

 ja  liian pientä jäänmurtajaa. Näistä Murtaja  on romutettu  ja 
 Karhu myyty. Ennen pitkää tullaan Sampokin myymään. 

Luotsi-  ja majakkaosasto  on  jatkanut väylien parannustyötä 
 ja  varsinkin turvalaitteiden rakentamisessa käyttänyt teknii-

kan viimeisimpiä edistysaskelia. 

Merikarttojen  valmistus pohjautuu nykyään kaikissa vai-
heissaan tietokoneen käyttämiseen. Tämä lisää niin tulosten 
laatua kuin määrääkin. 

Pidän ilanduttavana myös sitä, että osalle merenmittausret-
kikunnista  on  varattu mandoffisuus tukeutua Suomenlin-
naan  ja  talvehtia siellä. 

Virastotalomme  peruskorjaus  on  häirinnyt normaalia työs-
kentelyä  koko  vuoden, mutta vuoden  1987  lopussa pitäisi 
tämän kunnostustyön olla valmis. 

Aiempien vuosien tapaan  on merenkulkuhallitus  tänäkin 
vuonna voinut toimia erinomaisessa yhteistyössä eri taho-
jen kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Osoitan ku-
tokseni kaikille osapuolille. Ennen kaikkea kiitän merenkul-
kulaitoksen omaa henkilökuntaa sekä maissa että merellä 
suurella antaumuksella  ja  asiantuntemuksella suoritetusta 
työstä. 



31  kpl  

TUKI TARPEEN 
Tonnisto supistuu  
Mathhnanlaajuinen kauppalaivastojen 
kannattavuuskriisi  on  viimeisten kah-
den vuoden aikana johtanut tonnis-
ton  voimakkaaseen vähenemiseen 
myös Suomessa. Suomen kauppalai-
vasto  on talla hetkellä  alle  puolet siitä, 
mitä  se  oli suurimmillaan. Supistumi-
nen näyttää edelleenkin jatkuvan. 
Osittain  on  kyse normaaleista alus-
myynneistä,  mutta yli puolet poistu- 
masta  on ns. ulosliputuksia -  eli aluk-
set  on  siirretty suomalaisten yhtiöi-
den ulkomaisille tytäryhtiöille pää-
asiassa mukavuuslippumaihin. 

Ulosliputukset  ovat parantaneet kan-
nattavuutta ennenkaikkea pienem-
pien miehityskustannusten ansiosta  - 
yleensä  miehityskustannukset  supis-
tuvat mukavuuslipun  alle  siirryttäes-
sä noin puolella. Suurimmat säästöt 
syntyvät niissä tapauksissa, joissa  on  
siirrytty käyttämään ulkomaalaisia 
miebistöja  Tosin suomalaisillakin 
miehistöillä  on  kustannuksia merkit-
tävästi pudotettu. Säästöistä valtaosa 

 on  seurausta  mukavuuslippualuksilla 
ansaitun  palkan verovapaudesta. Ve-
rovapaus voidaan ottaa huomioon 
paikkauksen suuruutta maarattäessä. 
Myös vuorottelu-  ja työaikajärjestely-
jen  avulla  on  kustannuksia merkittä-
västi alennettu. Huolimatta varusta

-jan  saamista kustannussäästöistä  on 
mukavuuslippulaivalla  työskentele-
vän  merimiehen nettoansio verova-
pauden  ja  suuremman  työmäärän 
vuoksi kuitenkin korkeampi kuin 
nettoansio suomalaisella kauppa- 
aluksella. 

makkaasti  kasvanut. Todennäköisesti  
jo  kuluvan vuoden tilastoista voi ha-
vaita suomalaisten alusten hoitavan 
entistä harvemmin oman ulkomaan-
kauppamme  kuljetuksia.  Tällöin ol-
laan ajautumassa tilanteeseen, jossa 
Suomen kriisinsietokyky  tulee meri- 
kuljetusten  osalta kyseenalaiseksi 
Valtion kannalta ei tällaisen tilanteen 
syntyminen ole hyväksyttävää. 

Tilanteen korjaamiseksi  on  esitetty 
muun muassa valtion tukitoimia, 
teollisuudelta perittäviä korkeampia 
rahteja  ja  erilaisia protektionistisia  jär-
jestelyjä. Toisaalta  on  katsottu, että 
kyseessä  on vain  tilapainen tonniston 
ylitarjonnasta  johtuva ilmiö,  ja  että  ta-
sapainotilan  palattua randit  auto-
maattisesti kohoavat suomalaisen 
kustannustason kattavalle tasolle. 

Todennäköistä kuitenkin  on,  etteivät 
randit enää  hetkittäisiä kriisejä lu- 

SUOMENKALJPPALA/VASTO 

kuunottamatta  palaa sellaisiksi, että 
toiminta Suomen kustannustasolla 
olisi kannattavaa. Ne liput  ja  varusta-
mot, joiden kustannusten pohjalta ny-
kyinen rahtitaso maaraytyy, voivat 
tulevaisuudessa kasvattaa  kapasiteet-
tiaan, mikäli lisää kysyntää ilmenee. 
Halpoja laivoja  on  saatavissa töiden 
puutteessa kituvilta telakoilta  ja  hal-
paa työvoimaa  on  tarjolla runsaasti 

Protektionistisilla järjestelyillä  tai 
teoffisuudelta suomalaisifie  aluksille 
perittävillä lisärahoilla voidaan koti-
maisen tonniston asema Suomen 
ulkomaankaupan kuljetuksissa turva-
ta aina  40-50  prosentin  kuljetuso-
suuteen  saakka. Suomen tahanasti 
harjoittaman politiikan kanssa thilai-
nen  politiikka kuitenkin olisi jyrkässä 
ristiriidassa.  Sillä  voisi olla haitallisia 
heijastusvaikutuksia  ulkomaankaup-
paan Joka tapauksessa  se  merkitsisi 
lisäkustannuksia maamme teollisuu- 

Milj.  brt  
"5 	 

^ I9nrt)  

30.4. 1979 3 1.12.1984 3 1.12.1985 3 1. 12. 1986 

Lukumäärä  462  kpl  472  kpl 439  kpl  427  kpl  
Bruttovetoisuus  2493  400bri  2067275brt I 649  á87brt  I 243 534  brl  
Kuollut paino  3860 789  dwt  3048910dwt 2272 177  dwt  1527433  dwt 

.0 
Ulosliputukset  ovat tähän mennessä 
päsiassa kohdistuneet sellaiseen 
suomalaiseen tonnistoon, joka  on 

 purjehtinut koknansien  maiden  välil-
lä  ja  käynyt  vain  harvoin,  jos  koskaan, 
suomalaisessa satamassa. Niinpä, 
vaikka suomalainen kauppalaivasto 

 on  supistunut puoleen entisestään, 
 on  sen kuljettama  osuus Suomen  iii-

komaankaupan  kuljetuksista  pysynyt 
lähes ennallaan. 

Ulosliputukset  uhkaavat  io 
 ulkomaankaupan tonnistoa 

Riski ulosliputusten ulottumisesta 
myös Suomen ulkomaankaupan kul-
jetuksia hoitavaan tonnistoon  on  voi- 

         

Molkustop-alukssa  
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SUOMEN  JA  ULKOMAIDEN VÄLISET 
 MERIKUUETUKSET  1950-1986  

nilj.  tonnia  

vienti  +  tuonti 

tuonti  

Kotimaisen  fonniston  osuus vienti- 
kulje tuksista alhoisin pariinkymme-
neen vuoteen. 

Suomessa saatu varovaisen myöntei-
siä tuloksia pientonriiston kohdalla. 

delle,  jonka asema hankalien kuljetus- 
yhteyksien vuoksi  jo  nyt  on  useim-
pia kilpailijoita epaedullisempi. Näitä 
haittavaikutuksia ei voida sallia. 

Valtion tuki  
-  missä muodossa 
Jäljelle  jää  silloin  vain  valtion tuki 
muodossa  tai  toisessa. Merimiesten 
työtulon verottomuutta yhdistettynä 
ulkomaanliikenteen aluksia varten 
perustettuun erillisrekisteriin  ja  sopi-
musteitse tapahtuvaan työvoirnakus-
tannusten alentamiseen  on  esitetty 
erääksi ratkaisuksi ongelmaan.  Tal- 
löin lähtökohtana  on se,  että toiminta 
Suomen lipun  alla  saatettaisiin suo-
malaiselle varustajalle yhtä eduffiseksi 
kuin toiminta mukavuuslipun  alla. 
Veropoliittisesti  tämä ratkaisu kui-
tenkin  on  mandoton toteuttaa. 

Tuntuvat säästöt tuen 
ehdoksi 
Edellisen perusteella näyttää siltä, 
että ainoa mandollisuus Suomen 
kauppalaivaston säilyttämiseen suun-
nilleen nykyisen suuruisena, mikä oli-
si toivottavaa,  on  valtion tuen myön-
täminen varustamoille yhdistettynä 
tuntuviin säästöihin erityisesti miehi-
tyskustannuksissa, mutta mandolli-
suuksien mukaan tietysti myös 
muualla. Tuen mitoituksen perustee-
na tulisi olla aluksilta perittävän me-
rimiesveron määrä, jolloin voitaisiin 
olla vakuuttuneita siita, ettei toimin-
taan menevä tuki ylitä siitä valtiolle 
tulevia tuloja. 

Alusliikenne  ennallaan 
Suomen satamissa kävi kuluneena 
vuotena ulkomaanliikenteessä  21 509 

 alusta eli suurin piirtein sama määrä 
kuin vuotta aikaisemmin. Näiden yh-
teinen nettovetoisuus  (96  milj. nrt) 

 kasvoi kuitenkin lähes  20  prosentilla. 
Suomalaisten alusten osuus kaikista 
satamakäynneistä oli  44,5 Z  ja  58 Z 

 yhteenlasketusta nettovetoisuudesta. 
 Satamiin tulleista aluksista oli mat-

kustaja-aluksia  tai  autolauttoja  41 Z,  
lastilauttoja  13 Z,  saih.aluksia  9 Z  ja 

 37 2  muita lastialuksia. Osuudet ovat 
viime vuosina pysyneet ennallaan. 

Suurin piirtein sama vaikutus saatai -
sim  aikaan toisella tukimallilla varus-
tajaa tuettaisiin hänen valtiolle tilittä-
miensä veroennakoiden mukaan. 
Tiillaista  järjestelmää kokeiltiin Ruot-
sissa neljän vuoden ajan melko hei-
koin tuloksm.  Pelkkää valtion rahan 
syytämistä kansainvälisessä kilpailus-
sa huonosti menestyville yrityksille ei 
voidakaan pitää perustekuna, ellei sii-
hen liity tervehdyttämistoimia itse 
yhtiössä. Valtion tukitoimista yhdis-
tettynä tervehdyttämistoimiin  on  

Murtajalaivas  too 
 Katajanokan 

 .Iaiturissa 
He/singissä.  

3  
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milj.  MERIKULJETUKSET TAVARARYHMITTÄIN  V. 1985-86  
tonnia  

Tuonti 

kivenuöis - 
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milj. 
tonnia  

I  1iLi  

-  

-  

Vienti  

Tavaralilkenne:  huomattavia 
supistuksia 

Suomen  ja  ulkomaiden  tavaranvaih-
dosta  kulki meritse  edeffisten  vuosien 
tavoin  85  prosenttia. Satamien ulko-
maan tavaraliikenteen  kokonaismaa

-rä  oli  50,2  milj. tonnia.  Tämä oli  1,7  
milj, tonnia  vähemmän kuin vuotta 
aiemmin, jolloin saavutettiinkin kulje-
tusmäärissä tähänastinen huippu.  Me-
rikuljetuksista  väheni ennen kaikkea 
tuonti, vienti  sen  sijaan pysyi  edeffis

-vuoden tasolla.  Kauttakuljetuksia  oli 
satamien  ulkomaanlilkenteestä  2,7  
milj, tonnia  - edeffisenä  vuonna kol-
me  milj. tonnia.  Merikuljetukset  Suo-
men  ja  ulkomaiden välisessä tavaran- 
vaihdossa olivat siis yhteensä  47,5  
milj. tonnia.  

Suomalaisen  tonniston  osuus meri- 
kuljetuksista  oli  45  -  edellisenä 
vuonna prosenttia vähemmän. Suo-
malaisten  alusten osuus tuonnissa 
kasvoi  46  prosentista  50  prosenttiin. 
Syynä oli etenkin  v• ••en  ja kiven

-näisöljyjen  lähinnä suurilla ulkomai-
silla aluksilla hoidetun  kaukotuonnin 

 väheneminen. Viennissä suomalais-
ten alusten osuus laski  38  prosenttiin. 
Tämä  on  aihaisin  osuus sitten vuo-
den  1961  ja  heijastaa selvästi suoma-
laisen  tonniston  rajua  pienenemistä 

 viime vuosina. 

Suomenlanden satamien kautta kulki 
ulkomaisesta tavaraliikenteestä  60 Z, 

 Pohjanlanden satamien  27 Z,  Lou-
nais-Suomen satamien  lIZ  ja  Saimaan 
alueen satamien kautta kaksi prosent-
tia.  Merikuljetuksista  56 Z  kulki Suo-
men  ja  Itämeren satamien  vlillä  ja  
28 Z  Suomen  ja  Pohjanmeren sekä 
Englannin kanaalin satamien välillä. 
Näin siis peräti  84 Z  kaikista  merikul-
jetuksista  tehtiin  suhteeffisen  lyhyellä 
etäisyydellä. Osuus  on  viime vuosina 
pysynyt jotakuinkin vakiona.  

vuosina jatkuvasti kasvaneet vuosit-
tain  pari  prosenttia. Suunta  näyttäa 
jatkuvan. Toisaalta kandeksan miljoo-
nan matkustajan taso  -  ilman risteily- 
liikennettä  -  lienee maksimi. Kasvua 
tapahtui  risteilyliikenteen  lisäksi lä-
hinnä Suomen  ja  Ruotsin  välisiilä  rei-
teillä. Näiden osuus  matkustajaliiken-
teessä  oli edelleen  92 Z.  Lisäksi  on 

 huomattava, että matkustaja-autolau-
toilla kuljetetaan myös lastia huomat-
tavia määriä,  kertomusvuonna  2,4 

 milj, tonnia. 

Ulkomaanhikenteen  matkustaja-auto-
lautoilla kuljetettiin lisäksi Ahvenan-
maan  ja  Suomen mantereen välillä  
281 000  matkustajaa. Tässä oli kasvua 
edellisestä vuodesta  27 000  matkus-
tajaa. 

Kauppalaivasto supistunut 
parissa vuodessa puoleen 
Suomen  kauppalaivastoon -  vähin-
tään  19  nettorekisteritonnin  alukset  -  

kuului vuoden lopussa  427  alusta, 
joiden yhteinen  vetoisuus  oli  1,2  milj.  
brt. Alusten määrä laski  12  aluksella 

 ja  bruttovetoisuus  0,4  milj.  brtlla.  
Alusten  bruttovetoisuus  väheni lähes 

 25  prosentilla. Kauppalaivaston su-
pistuminen oli jatkoa vuonna  1984 

 alkaneelle  kehitykselle. Yhteensä 
 kauppnlaivasto  on  vähentynyt vuosi-

na  1984-8 6  57:llä  aluksella, joiden 
yhteinen  bruttovetoisuus  oli  1,1  milj. 

 brt. Lähes puolet vuoden  1984  alun 
 kauppalaivastosta  on  siis poistunut 

tänä aikana. 

Alusten keskimääräinen ikä  bruttore-
kisteritonnia  kohden laskettuna oli 

 9,75  vuotta  ja  keskimääräinen  vetoi-
suus  2 912 bit.  Bruttovetoisuudel-
taan  Suomen kauppalaivasto oli  yo- 
den  lopussa  46.  suurin  ja sen  osuus 
maailman  kokonaistonnistosta 
(^ 300brtnalukset)oli0,32pro-
senttia  Vastaavat luvut olivat vuotta 
aikaisemmin  35.  suurin  ja  0,44 2  sekä 
vuonna  1984 34.  suurin  ja  0,48 2. 

Matkustajallikenne  kasvanut 
jatkuvasti  

Meritietä  pitkin Suomen  ja  ulkomai-
den välillä kulki kuluneena vuonna  
8,05  milj.  matkustajaa. Kasvua  edeffi

-seen  vuoteen verrattuna oli vajaa 
kandeksan prosenttia  (585 000  mat-
kustajaa). Lähes puolet kasvusta ai-
heutui  lisäantyneestä risteilyliiken -
teestä. Matkustajamäärät ovat viime 

sahaon,oton 	sahottu 
puutavota 	puutavaro 

muut metsä- 
teoThsuus - 
tuoneet  

kappale- 	kivenrsov- 
tavara 	Olytla 

kemkaaht  

muu  v,ettti 
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Kul  uusmenot  

Sijoitusmenot  

Tulot  

Merenkulkulaitoksen  taloudelliselle 
tulokselle leimaa-antavana  on  tulojen 

 ja  menojen vähäinen kasvu edelliseen 
vuoteen verrattuna. Tulot lisääntyi-
vät  0,3  prosenttia  ja  kokonaismenot 

 prosentin. 

Väylämaksutulot  nousivat ennakoi-
tua vähemmän merillikenteen mää-
rässä  ja  rakenteessa tapahtuneiden 
muutosten vuoksi. Luotsaustulojen 
väheneminen aiheutui ulkomaanlii-
kenteen tonniston rakenteen muu- 

toksesta  sekä kotimaisen tonniston 
luotsinkäyttövelvollisuutta  helpotta

-neesta luotsausasetuksesta.  Lisäksi 
luotsaussuoritteiden vähenemiseen 
vaikutti jäätalvi, joka ankaruudestaan 
huolimatta jäi edellistä vuotta Ieu-
dommaksi. 

Palkkausmenot pysyivät edellisen 
vuoden tasolla. Kaluston uusimisen 
vuoksi jäanmurtajien  ja  yhteysalusten 
paikkausmenot  alenivat, kun taas  me

-renmittaus-  ja  öljyntorjunta-alusten 

kasvoivat. Muut kulutusmenot vähe-
nivät kolmella prosentilla, mihin vai-
kutti kivennäisöljyn  hinnan  roima 
aleneminen. Alusten poltto-  ja  voite-
luainemenot pienenivät  11,1  milj. 

 markkaa  ja  kunnossapitomenot  li-
sääntyivät vastaavasti  5,9  milj.  mark-
kaa. Sijoitusmenot lisääntyivät kaksi 
prosenttia. Työllisyyden turvaami-
seen tarkoitetut sijoitusmenot kuiten-
kin kaksinkertaistuivat, mutta olivat 
edelleen matalalla tasolla.  

TULOT  JA  MENOT  MILJ.  MK  

TULOT 	1985 	1986 MENOT 	1985 1986 
I.  Lös  timaksun kertymö  ja  sii

-tö  suoritetut avustukset ei- 

Väylämoksut 	2 15,2 217,7 KULUTUSMENOT yö? sisölly taulukon lukuihin.  

Hinausmaksut 	 7,2 
Luotsausmaksut 	4 1,0 

7,5 
39,3 

Palkkaukset 	2 32,5 
Muut kulutusmenot 	/36,1 

2 32,6 
13 2,4 

2.  Muihin tuloihin sisöltyy päi-
vöraha- 	ja 	tapaturmakor- 

Arandan  tulot 	4,0 4,3 SIIRTOMENOT 	0,9 3,2 vaukset  2,9  milj, 	mk  (2,7  
Karftapainon  tulot 	1,6 1,6 SIJOITUSMENOT  milj,  mk  1985).  
Muut tulot2 	8,! 7,5 Kalusto  ja  teknilliset 

laitteet 	 5,0 8,5 
Alukset  ja  muut kulku- 
välineet 	 69,3 71,3 
Talonrakennukset 	3,7 4,9 
Turvalaitteet  ja  väylät 	64,9 61,4 
Muut maa-  jo  vesi- 
rakennus työt 	2,7 2,6 

TYOLLISYYDEN  
TURVAAMINEN 

Palkkaukset 	 7 
Työllisyyttä turvaa  vat  
sijoitusmenot 	3.6  7,1 

TULOT  YHTEENSA 	277,! 	277,9 	MENOT  YHTEENSA 	520,4 525,6 

TULOJEN  JA  MENOJEN REAALINEN KEHITYS 	KOKONAISMENOT  1986 KOKONAISKUSTANNUKSET  1986 
1986  hintataso  (tukkuhintaindeksi) 

	
525,6  MMK 
	

612,7  MMK  

Yhteysaluslükenne  (4,5%)  

I Muut  (  10,5%)  
Luotsaus  (2 I, I  %) 

Vöy/änpito  (28,7%) 

 Talvimerenkulku  (35,2%)  

Palkkaukset  (4 4,6%)  

Muut  ku)utusmenot  (2 5,2%) 

 Investoinnit  (29,6%)  

Muut menot  (0,6%)  
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Talven  1985-86  laajin jääpeife näkyy maaliskuun toisen päivän jääkartassa. 

	 Yhteenjäätynyt yhteenajautunut  tai  hyvin tiheä  ajojää 
Ahtautunut  tai röykkiöitynyt jää  tf = ahtautumialmpk)  
Päällekkäin ajautunut  jää 

J1  Tiheä ajojää  

Talvimerenkulku  

Suomi on  maailman ainoa maa, jonka 
kaikki satamat jäätyvät talvisin. 
Maantieteeffisen sijaintimme vuoksi 
meritie  on  tuonti-  ja  vientiteollisuu-
dellemme  elinehto. Saannölliset meri- 
kuljetukset  ympäri vuoden ovat mah-
doffisia jäänmurtajatoiminnan an-
siosta. 

Suomessa  on 22  talvisatamaa,  jotka 
 on  pidetty meriliikenteelle avoimina 

ympäri vuoden aina vuodesta  1971 
 lähtien. Talvikautena1  1985-86  kävi 

Suomen satamissa noin  13 400  alus-
ta. Lastia näissä oli lähes  20  milj. ton-
nia.  Määrä oli  39  koko  vuoden  me

-rikuljetuksista.  

Maamme omien satamien välisessä 
rannikkoliikenteessä kirjattiin saapu-
neiden  ja  lähteneiden alusten maarak-
si  1 300.  Näissä aluksissa kuljetettiin 

 1,8  milj. tonnia  lastia.  
Talven  a.nkaruus  ei juurikaan ole  ton

-nimääriin  vaikuttanut; ne ovat viime 
vuosina pysyneet lähes muuttumatto-
mina.  

Ankara  jäätalvi  

Meren jäätyminen alkoi Perämerellä 
marraskuun puolivälissä. Ajankohta 
vastaa pitkäaikaisia keskiarvoja.Jäan 
maarakasvoi hitaasti joulukuun lop-
pupuolelle saakka, jolloin jäatyminen 
nopeutui. Perämeri oli kauttaaltaan 
peittynyt jäähän joulukuun  28.  päivä-
nä eli noin kahta viikkoa keskimää-
räistä aiemmin.  Talven  1985-86  al-
kana  jääpeite oli laajimmillaan maalis-
kuun toisena päivänä, jolloin Perä-
meri, Selkämeri, Ahvenanmeri, Poh-
jois-Itämeri 59:lle leveyspiirille saakka 

 ja  Tanskan salmet olivat kauttaaltaan 
jäässä. Avoin alue Itämeressä ulottui 

 59±ä  leveyspunil. Gotlannin itäpuo-
litse Bomholmin etelapuolelle. Laa-
jimmillaan merta oli jäätyneenä  
337 000 l2.  Näin laaja jäätynyt  pin-
ta-ala merkitsee ankaraa talvea. 

Kunto jään paksuus Perämerellä oli 
 45-83 cm,  Selkämerellä  46-60 cm, 

 Saaristomerellä  32-60 cm  ja  Suo- 

Talvikaudeila  tässä yhteydessä tar-
koitetaan ajanjaksoa  1.1 2.-30.4.  

I t AL  

vI 

II: 	:1 
00 

00 

Ti  Jään reuna  tai  jään  raja 
fl  Arvioitu jään reuna  tai  jään  raja  
l,1 

 
Veden  lämpötilan tasa-arvokäyr  'C  

menlandella  40-54 cm.  Perämeren 
ulapalla jään paksuus oli  30-60 cm. 

 Etenkin Suomen rannikon edustalla 
oli runsaasti ahtautunutta jäätä. Selkä-
merellä jään paksuus oli  20-60 cm, 

 sielläkin  se  oli ahtautunutta Suomen 
rannikon edustalla. Ahvenanmerellä 

 ja  Pohjois-Itämerellä oli  10-30 cm 
 paksua ajojäätä. Suomenlandella oli 

 10-40 cm  paksua jäätä, joka Suomen- 
landen keski-  ja  itäosissa oli ahtautu-
nutta. 

Pohjois-Itämeri  ja  Ahvenanmeri  va
-pautuivat  jäistä huhtikuun alussa, 

Suomenlahti toukokuun alkupuolella, 
Selkämeri  ja  Perämeni  toukokuun  lo

-pulla.Jäänlähtö Sellcämerellä  oli noin 
kolme viikkoa  ja  Suomenlandella 
noin viikon myöhässä keskimääräi-
Sestä ajankohdasta. Perämerellä, Poh-
jois-Itämerellä  ja  Ahvenanmerellä 
lähtivät jäät normaaliin aikaan. Jäätal - 

yen  kesto Perämerellä oli likimain 
normaali,  sillä  jääpäiviä  siellä oli  vain 

 kymmenisen enemmän kuin keski-
määrin.  Sen  sijaan Selkämerellä, Ah-
venanmerellä, Saaristomerellä  ja  Suo-
menlandella jäätalvi oli normaalia  pi

-dempi.Jääpäiviä  olikin  siellä noin 
 21-28  keskimääräistä enemmän. 

Jäänmurtajat aloittivat  talven 
 1985-86  avustustehtävät  joulukuun 

 10.  päivana. Silloin lähtivät Peräme-
relle mutajat Apu, Karhu  ja  Hanse. 

 Vuoden vaihteessa oli  jo  avustusteh-
tävissä  kaikkiaan viisi jäänmurtajaa  ja 

 tammikuun 24:ntenä yhteensä yhdek-
sän. Kymmenentenä lähti avustusteh-
täviin helmikuun  3.  päivänä uusi 
jäänmurtaja Otso. Avustettujen alus-
ten  lukumäärä toimikautena  198 5-86 

 oli  6 833.  Nämä alukset kuijettivat 
yhteensä  12,9  milj.  lastitonnia.  Tämä 
määrä  on 25,7  prosenttia vuoden 

 1986  kaikista merikuljetuksista. 

Harva  ajojää 
 Hyvin  harva ajojää  

as  
OTRO  

as 

FREJ  

'as  

as  
SISU  as  
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Selkämeri  

/5% 	/0%  

Suomenlahti 

aaristomeri  

JMNMURTAJ/EN KÄ'YTTÖ  JA  N//DEN AVUSTAMAT TAVARAMMRÄT 
RANNIKKOALUE/TTAIN  TALVELLA  1 985-86  

Jäänmurtajien  yhteenlaskeffu  toiminta-aika  I 075  vuorokautta. 

Avustettu tavaramäärä yhteensä  12.896  milj, tonnia. 

TAL  V/MERENKULUN  KUSTANNUKSET  MILJ.  MK  

1985 1986 Muutos  ± % 
Pa/kat  66,9 62,7 - 	6,3  
Muut  kulutusmenot 68,9 65,1 - 	5,5  
Ha//into-  ja  eläkekustannukset 9,9 9,4 - 	5,1 
Pääomakustannukset2  41,8 78,4  +87,6  
Yhteensä  187,5 2 15,6  +  15,0  

Osuus  kokonaiskustannuksista  35,2 %  

Suomen  ja  Saksan Liittotasavallan 
 välisen  sopimuksen perusteella lähti 

jäanmurtaja Hanse avustamaan etelai
-sen  Itämeren  ja  Kielin edustan liiken-

nettä helmikuun  25.  päiva.  Pari  viik-
koa kestaneen Itameren kautensa ai-
kana Hanse ehti avustaa  105  alusta. 

Toimikauden avustustehtävät lope-
tettiin  24.5.1986,  jolloin jäänmurtaja 
Otso saapui Turkuun Perämereltä. 

Jäänmuodostus  syksyllä  1986  alkoi 
noin kaksi viikkoa keskimaaräistä 
myöhemmin.Jäänmurtajista lähti en-
simmäisenä jm Tarmo Perämerelle 
joulukuun l0ntenä. Vuoden vaih-
teessa olivat liikenteessä murtaja  Tar- 
mon  lisäksi  Sisu,  Otso  ja  Voima. 

Jöönmurtajalaivasto  

Merenkulkuhallituksen jäänmurtaja- 
laivastoon kuuluivat vuonna  1986 

 jäänmurtajat Urho,Sisu, Voima,  Tar
-mo,Varrna,  Karhu, Sampo  ja  Otso 

sekä Saksan Liittotasavallan omista-
ma Hanse.  

Koko  kuluneen vuoden merkittävin 
alushankinta oli jäanmurtaja Otson 
vastaanottaminen helmikuussa  1986. 

 Otso  on  uuden jäänmurtajasukupol
-yen  prototyyppi  ja  se on  menneen 

 talven  aikana osoittautunut jäänmur-
tajistamme suorituskyvyltäan par-
haimmaksi. Kun tällä murtajatyypillä 

 on  merkittävästi aihaisemmat käyttö-
kustannukset kuin vanhemmilla tyy-
peillä, voidaan todeta  sen  olevan sekä 
tehokkain että taloudellisin jäanmur-
tajatyyppimme. 

Myös Otson sisaraluksen rakennus-
työt etenivät vuoden aikana  jo  siihen 
vaiheeseen, että ensimmäiset meri-
koeajot suoritettiin joulukuussa. 
Tämä alus valmistuu  ja  luovutetaan 
merenkulkuhallitukselle vuoden  1987 

 alussa. 

Kaksi Karhu-luokan murtajaa pois-
tettiin käytöstä. Murtaja myytiin  214. 

 ja  Karhu  21.7. 

2.  Pääomakustannusten  lisäys aiheutuu  1986  alussa  käyttbon  otetun  im  Otson 
pääomakustannuksista.  1  Tämä  on  jo jäatalvea  1986-87.  
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Uudentyyppinen yh-
teysalus Harun korvasi 
keväällä  23  vuotta pal-
velleen yhteysalus Utön. 
Pärnäisten  ja  Utön väli-
nen matka taittuu nyt 
neljässä tunnissa. 

Merentutkimusalus 

Merentutkimusalus Aranda  on  vuo-
den  1986  aikana suorittanut meren-
tutkimusmatkoja merentutkimuslai-
toksen  ja  merenkulkuhallituksen vuo-
den alussa tekemän sopimuksen mu-
kaisesti Itämeren alueella. Arandaa ei 
ole enää käytetty yhteysalusliikentees

-sä  eikä myöskään luotsialuksena. 

Yhteysalusliikenne 

Yhteysalus  Utö  toimi  Turku-Pärnäi-
nen-Utö  reitillä toukokuun loppuun 
saakka. Rosala  II  toimi Hiittisten saa-
ristossa, yajurmo Iniön liikenteessä 

 ja ya Satava  Velkua-R}mättylän 
alueen liikenteessä. Yhteysalus Sää-
minki  ffi  ylläpiti liikennettä Savon-
linnan eteläisessä saaristossa. Pienet 
yhteysalukset  Karin,  Pietari Brah; 
Velkua  ja Hitis  hoitivat yhteyksiä Tu-
run sisäsaaristossa. Merenkulkuhaffi-
tuksen raskaskuijetusalus  Ursus  lii-
kennöi myöskin Turun saaristossa 
talviseisokkia lukuunottamatta.  

Keväällä  1986 vastaanotettiin  Savon-
linnassa uusi yhteysalus Harun.  Se 

 korvasi Turun saaristossa liikennöi-
neen  ya  Utön, joka luovutettiin  am-
mattikasvatushallitukselle  koulutus- 
käyttöön.  Hamn  on  moderni  yhteys- 
alus, jonka suunnittelussa  on  otettu 
huomioon saariston ympärivuotisen 
yhteysliikenteen vaikeudet (lastikapa-
siteetti  ja  käsittely sekä jäissäkulku). 
Aluksen lastinkäsittely tapahtuu 
pienkonteilla, mikä vähentää lastauk

-seen  ja purkaukseen kuluvaa  aikaa. 
Koneiston ttho  on  mitoitettu jäissä- 
kulkua varten, joten aikataulun mu-
kainen liikennöinti myös talviolosuh-
teissa  on  mandollista. 

YHTEYSALUSLI/KENTEEN KUS TANNUKSET  MILJ.  MK  

1985 1986  Muutos±%  
Palkat /  3,8 10,8 —21,7 
Muut  kulutusmenot  7,5 6,6 —12,0 
Hallinto-  ja  eläkekustannukset 3,7 3,/ —16,2 
Pääomakustannukset2  5,5 7,3 +32,7  
Yhteensä 30,5 27,8 - 	8,9  

Osuus kokonaiskustannuksista  4,5  % 

Palkkausmenojen  i°  muiden  kulutusmeno/en  vähennys aiheutuu lähinnä  ya Kumlingen 
 pois  tumisesta.  

2.  Pääomakustannusten  lisäys aiheutuu  198O  käyttöön  atetun  ya Harunin 
pääomakustannuksista.  
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Ro-ro-alus  Karelion  suuronnettomuutta  selvittä  vän  tut- 
kintalautakunnan  työhön kuului  mm.  lavastettu  pelas- 

tuslauftakoe. Merenkulun turvallisuus 

Merenkulun turvallisuutta koskevien 
sääntöjen noudattamista valvoo  me-
renkuluntarkastustoimisto  apunaan 
merenkulkupurit, joita  on  rannikolla 
viisi  ja  sisävesillä yksi. 

Alusten katsastuksia hoitavat palk-
kiotoimiset katsastajat Tarkastustoi-
mintaan osallistuvat lisäksi kuntien 
paikkaamat satamakatsontamiehet. 
Vuonna  1985 katsastettiin  yhteensä 

 3 236  alusta. Katsastusten määrä  on 
 jonkin verran laskenut katsastusmas-

räysten muutoksen vuoksi 

Katsastustoimintaa  kehitettiin järjes-
tämällä koulutusta merenkulkupiirien 
henkilökunnalle, paikkiotoimisille 
katsastajille sekä satamakatsontamie

-bulle.  Koulutuksen aiheena olivat me-
renkulun valvontaan liittyvät  nor-
mistot  ja  niiden muutokset, joista 
esim.  SOLAS-yleissopimuksen  uusit-
tu  ifi-luku tuli voimaan  1.7.1 986.  

Lisäksi järjestettiin kolme kanden vii-
kon mittaista kurssia WMUn  (World 
Maritime University,  Malmö)  oppi-
laille Suomessa Kurssien aiheena oli- 

vat  kansainväliset sopimukset sekä 
alustarkastukset käytännössä. 

Merenkulkupnrit  tarkastivat  346  ul-
komaalaista alusta Suomen satamissa. 
Tarkastukset perustuvat ulkomalis

-ten  alusten satamatarkastuksia koske-
vaan yhteisymmärryspöytäkirjaan 

 (Memorandum of Understanding on 
Port State Control),  ja  niiden tulokse-
na annettiin useita koijauskehotuksia 
sekä pysäytettiin muutama alus.  Suo-
mi on  päässyt pöytäkiijassa asetet-
tuun tavoitteeseen tarkastaa  25 %  sa-
tamissaan käyvistä  aluksista 

Vuonna  1984  voimaan tulleeseen 
asetukseen aluksen miehityksestä  ja 
laivahenkilökunnan  pätevyydestä 

 (250/84)  tehtiin muutoksia antamal-
la asetukset  216/86  ja  779/86.  Kaup-
pa-  ja  teollisuusministeriö antoi vuo-
den  1987  alussa päätöksen kyseisten 
asetusten soveltamisesta. Aluksen 
miehityksestä  ja laivahenkilökunnan 

 pätevyydestä annettujen säädösten 
perusteella tapahtuva pätevyyskirjo-
jen uusiminen  ja  uusien pätevyysto- 

distusten  käsittely-  ja  valmistelutyö 
 on  edelleen työffisthnyt merenkulku- 

hallitusta. (Aiempien säädösten pe-
rusteella saadut pätevyyski.rjat  on 

 uusittava viimeistäan  1.  päivänä huh-
tikuuta  1989.  Vuonna  1986 myön-
nettnn2 328 päälystönja2 442 

 miehistön pätevyyskiijaa  ja  -todis-
tusta. Miebitystodistus annettiin yh-
teensä  280  alukselle) 

Kertomusvuoden  aikana  on  valmis-
tettu laajakantaisia uudistuksia voi-
massaoleviin merenkulun turvaili-
suusvalvontaa koskeviin säädöksiin. 
Näistä mainittakoon merimieskatsel-
muslain uudistaminen, alusten  hen-
genpelastuslaitemääräysten  laatimi-
nen vastaamaan voimaan saatettua 
muutosta kansainvälisessä yleissopi-
muksessa ihmishengen turvaamisesta 
merellä sekä sisävesiliikenteen  vara-
laitamääräysten  valmistelu. 
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den  lisääntyessä näyttävät myös  on-
nettomuusluvut  kasvavan, ellei vene-
turvaffisuustyötä lisätä nykyisestäan. 
Pienveneiden suosio, aikoholikult-
tuuri ym. ovat tekijöitä, jotka myös 
osaltaan vaikuttavat meidän onnetto-
muuslukuihimme. Oheisessa talukos

-sa  Suomen kohdalla näkyvät luvut 
ovat huolestuttavia, etenkin verrat-
tuina Ruotsin huomattavasti siistim

-pin  lukuihin, jotka heijastavat sitä, 
että siellä  on  yli  20  vuoden ajan bud-
jetoitu vuosittain useita miljoonia 

 markkoja turvallisuuskampanjoihin. 

Ympötistönsuojelu 
Merenkulkulaitoksen ympäristönsuo-
jelutyön  päätavoitteena  on  ennal- 
ta ehkäistä alusten aiheuttamaa me-
ren pilaantumista. 

Ympäristönsuojelu jakautuu kolmeen 
tehtäväkenttään, jotka ovat ennalta-
ehkäisevä ympäristönsuojelu,  virka- 
apu öljyntorjunnassa  ja  vaarallisten 
aineiden kuljetus. 

Öljyntorjuntatyössä merenkulkuhalli
-tus  antaa  virka-apua mandoffisuuk-

siensa rajoissa aluskaluston (suurmit-
telu  ja  käyttö)  ja  henkilöstön muo-
dossa. 

Merenkulkuhallitus  valvoo kemikaa-
likuijetusten ympäristönsuojelumää-
räysten noudattamista. Lisäksi so-
velletaan [MOn kansainvälisiä ohjei-
ta pakattujen  ja irtolastina kuljetetta

-vien vaarallisten aineiden osalta  ja 
 ollaan mukana näiden ohjeiden kehi-

tystyöSsa. 

Ennaltaehkäisevässä  ympäristönsuo-
jelussa merenkulkuhallituksen  paa- 
tehtävänä  on  soveltaa kansaffisel - 
le  tasolle kansainvälisiä ympäristön-
suojelusopimuksia. Merenkulkuhalli

-tus  on  myös aktiivisesti osallistunut 
näiden sopimusten kehittämiseen. 

Kuluneena vuotena sovellettiin  ja 
 valvottiin edelleen asetuksia paka-

tuista vaarallisista aineista sekä ke-
mikaali-  ja kaasualuksista.  Edelleen 
sovellettiin  ja  valvottiin kansallista 
lainsäädäntöä merten pilaantumisen 
ennaltaehkäisysta. Tämän lainsäädän-
nön perustana ovat kansainväliset 

 MARPOL  73/78  ja  Helsinki  -sopi-
mukset. 

Alusten vesiensuojelulaitteita  on 
tyyppihyväksytty  ja  suomalaisille 
aluksille  on  annettu sopimuksen vaa-
timia todistuskirjoja. 

Kemikaalien  kuljetusta  koskevat 
uudet kansainväliset ympäristönsuo-
jelumääräykset tulevat voimaan huh-
tikuussa  1987.  Päähuomio kiinnitet-
tiinkin näiden määräysten valmiste-
luun. Kotimaista lainsaadantöä var-
ten tehtiin esitöitä, kotimaisille aluk-
sille ladittiln lastipaiväkirja, hyväk-
syttiin sopimuksen edellyttämät alus-
kohtaiset käsikirjat, osallistuttiin  las-
tinpurkausjärjestelmien  kokeisiin, 
koulutettiin tulevaa tarkastusorgani-
saatiota  ja osallistuttiin  vastaanotto- 
laite määräysten ladintaan. 

Vaaraffisten  aineiden  kuljetusasiain 
 sekä meriympäristöneuvottelukun-

tien työskentelyyn  on osallistuttu.  

Aikaisempien vuosien tapaan  on 
 myönnetty öljyvahinkovakuutusto-

distuksia. 

Alueellisella tasolla  on osallistuttu 
kämerenmaiden Helsinki-komission 

 työhön. 

Nuori hamiaahylje lepäilyluotonsa 
rantavedessä kesäisellä Suomen Jandella. 

 Kuva  Hannu Salonen.  



VAYLANRAKENNUS  JA  VÄYLÄNiiUii  

 

Lokakuun alussa lipui 
 45LJD dwt öljytankkeri 

Pa/va  ensimmäisenä  a/uk-
sena  pitkin Naantalin uut-
ta  13  metrin  syväväylää 
Sköldvikin  öljyn  jalastamon 

 satamaan. 

Kokkolan väylän 
 ruoppaustyö. 

Suomen rannikolla  on 45  satamaa, 
joiden kautta harjoitetaan ulkomaan-
ilikennetta. Laivoilla kuljetetaan yh-
teensä noin  50  milj, tonnia  tavaraa, 
mikä  on  noin  85  prosenttia ulko-
maankaupan kokonaismäarästä. Sata-
mat  ovat kuntien  ja  yritysten omis-
tuksessa, mutta  valtio  vastaa satamiin 
johtavien väylien rakentamisesta sekä 
niiden käytöstä  ja  kunnossapidosta. 
Merenkulkuhallitus käyttaa vuosit-
tain noin  120  milj.  markkaa väylien 
rakentamiseen  ja  niiden hoitoon. 
Väylien syvennys-  ja parannustöihin 

 sijoitetaan noin  60 milk  markkaa  ja 
 käyttö-  ja  kunnossapito maksaa myös 

noin  60  milj,  markkaa. 

Meriväylien  parantamisen keskeisenä 
tavoitteena  on  kuljetuskustannusten 

 alentaminen väyliä syventämällä sel-
laisissa kohteissa, joissa väyläinves-
toinneilla saadaan hyvä kannattavuus. 
Syvennystyöhön käytettävät  varat  on 

 saatava takaisin väylän valmistumi-
sen jälkeen  20  vuoden aikana kerty-
neinä  kuljetuskustannusten  säästöinä 

 ja  lisäksi väylätyöhön sijoitetulle  pää-
omalle  on  saatava vähintään kuuden 
prosentin  korko. Syvennystyön  in-
vestointikustarmuksiin  lasketaan 
kaikki ne väylän  ja  sataman  mop- 
paus- ja turvalaitekustannukset  sekä 
laitureiden  ja aallonmurtajien  raken-
nuskustannukset, jotka ovat välttä-
mättömiä uuteen aluskokoon siirty-
miseksi. Tiukoista investointiperus-
teista huolimatta syvennystyötä odot- 

tavia väyliä  on  runsaasti jäljellä.  Mm. 
 sellaiset väylät, joita pitkin kuljetetaan 

huomattavia määriä hiiltä, öljyä, vil-
jaa, raakamineraaleja  tai lannoitteita 
on  ensi tilassa syvennettävä  11-15 

 metrin väyliksi. 

Toinen tärkeä tekijä, johon väyläin-
vestoinneilla pyritään vaikuttamaan, 

 on  merenkulun turvallisuus. Raken-
tamalla suorempia  ja leveämpiä  väy-
liä, joilla  on  suurempi varavesi  ja  pa-
remmat turvalaitteet, voidaan meri- 
onnettomuuksien määrää vähentää. 
Väylänparannustyö pyritään teke-
mään kiireellisesti kaikissa sellaisissa 
kohteissa, joissa merenkulun vahin - 

koriskin  oletetaan alenevan  paran-
nustöiden  kustannuksia vastaavasti. 
Tärkeillä matkustaja-alusväylillä  va-
hinkoriski  pyritään pitämään huo-
mattavasti alhaisempana kuin muilla 
väyliilä. Tämän vuoksi ne rakenne-
taan korkeamman  standardin  mu-
kaan. 

Vuoden  1986  aikana valmistui kaksi 
erityisen tärkeää väyläa Ahvenanme-
ri  -  Tahkoluoto  ja Utö  -  Naantali. 
Porin Tahkoluodon syväsatamaan 
johtaa nyt  15,3  metrin väylä. Näin  sy-
vän  väylän rakentaminen edellytti 
väylätöitä myös Ahvenanmerellä. 
Uuden väylän valmistuttua hiilen 
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Talonrakennukset  la  -satamat 

Turvalait  feet  

Ruoppaukset  

VÄYLÄNPIDON  KUSTANNUKSET  MILJ.  MK  

1985 1986  Muutos±%  
Palkat 32,6 33,0  +  1,2 
Muut  kulutusmenot  22,4 22,0  -  1,8 
Hallinto-  ja  eläkekustannukset  /3,2 14,!  +  6,8 
Pääomakustannukset 99,4 /06,6  +  7,3 

Yhteensä 167,6 175,7  +  4,8  

Osuus  kokonaiskustannuksista  28,7  %  

RAKENN1JS/NVES TOINT/MAVARARAHIAT  1980-86  
mi/f.  mk  

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

/0 

TÄRKEIMMÄT TYÖKOHTEET  /986 
hankinta Suomeen  on mandoffista 

 mistä tahansa maailman kolkasta. 
Hankinta-alueen laajeneminen  on 

 tärkeä  bilen  hintaan vaikuttava tekijä. 

Naantaliin  johtaa Utöstä Kihdin 
kautta uusi  13,0  metrin väylä. Väylä- 
töitä tehtiin  136 kntn  pituisella 
alueella. Syvää väylää tarvitaan öljyn, 

 bilen ja viljan  kuljetuksiin. 

Väylien kunnossapitoa  on  tarkoitus 
tehostaa siirtymällä järjestelmään, jos-
sa  2-3  hengen väylämiesryhmä huo-
lehtii turvalaitteiden perushoidosta 
omalla väylänhoitoalueellaan. Väy-
länhoitoalueita  on  meri-  ja  sisävesi

-väylillä yhteensä  40.  Jokaiselle hoito- 
alueelle  on  rakennettava tukikohta. 
Tukikohtien rakentaminen  on  aloi-
tettu vuonna  1982.  

Tavoitteena  on,  että kaikki väylän-
hoitotukikohdat ovat toimintakun-
nossa vuoden  1992  loppuun men-
nessä. Tukikohtien rakentaminen  on 

 tapahtunut huomattavalta osin työlli-
syysvaroin. 

Vuoden  1986  aikana valmistuivat 
Tervon  ja  Kaskisten väylänhoitotuki-
kohdat. Lisäksi Savonlinnan, Varkau-
den  ja  Varkaantaipaleen tukikohclat 

 olivat rakenteilla.  

1. Tahkoluodon  15,3  m:n  väylä  
2. Ahvenanmeren  15,3  m:n  väylä  
3. Naantalin  13,0  m:n  väylä  
4. Kokkolan  11,0  m:n  väylä  
5. Talviväylä He/singistä  itään  9,0 m 
6. Pensarin  7,5  m:n  väylä  
7  Tornion  7,0  m:n  väylä  
8. Yhteisväylät  Turun saaristossa  
9. Suomen Leijonan majakka  

10. Kal/anin  majakan peruskorjaus  
11. Tiiskarin  majakan peruskorjaus  
12. Kaskisten luotsiasema  
1 3.  Marjaniemen luotsiaseman 

laajennus  
1 4.  Joensuun luotsiasema 

1 5.  Orrengrundin luotsiaseman 
 peruskorjaus  

16.  Savonlinnan väylänhoitotukikohta 
 1 7  Tervon  va  ylänhoitofukikoht  a 

1 8,  Varkauden väylänhoitotukikohta 
 19.  Varkaantaipaleen väylänhoito- 

tukikohta  
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LUOTSAUSTO/MINNAN  KUSTANNUKSET  MILJ.  MK  

1985 1986  Muutos±%  
Palkat 73,1 76,1  + 	4,! 
Muut  kul  utusmenot  13,4 12,2  - 	9,0 
Hallinto-  ja  eläke kustannuks  et  23,6 25,3  + 	7,2 
Pääomakustannukset 14,1 15,8 +12,1 
Yhteensä 124,2 129,4  + 	4,2  

Osuus kokonaiskustannuksista  2 1, I  % 

Uusi nopea /uotsivene. 

Luotsipalvelu 

Luotsipalvelun  tarkoituksena  on  jär-
jestää alukselle paikalliset väylät tun-
teva luotsi. Toiminta kattaa  koko  ran-
nikon  ja  sisävesien viralliset väylät.  

Sen  lisäksi, että luotsi toimii päällikon 
merenkulullisena neuvonantajana, 
valvoo  hän  viranomaisena omalta 
osaltaan eräitä kansainvälisiä  ja  kan-
sallisia määräyksiä  ja  vesistöjen suoje-
lua sekä  on  osana merivalvontajärjes-
telmää. Lisäksi luotsihenkilökunta 
valvoo merenkulun turvalaitteiden 
toimintaa  ja  on  tärkeä  osa  maamme 
meripelastusjärjestelmää. 

Luotsausten  määrä väheni vuoden 
aikana. Osasyynä oli  1985  voimaan 

 tullut  asetuksen muutos, jolla  lieven-
nettnn  kotimaisten alusten luotsin-
käyttövelvoffisuutta. Osaltaan luot-
sauksia vähensivät  mm. merikuljetus-
ten  rakenteessa tapahtuneet muutok-
set Luotsausten lukumäärään vaikut-
taa myös  talven  jäätilanne, kun  se  vai-
keutuu, joudutaan meriliikenne oh-
jaamaan Suomenlanden  ja  Lounais- 
Suomen saariston suojaisille väylille. 
Nyt ei jäätilanne muodostunut aivan 
yhtä vaikeaksi kuin edellisenä talvena. 

Luotsaukset  edelleen 
 vöhentyneet  

Kokonaisuudessaan ovat luotsaukset 
vähentyneet viidentoista vuoden ta-
kaisista huippuluvuista huomattavas-
ti. Kuitenkin Saimaan syväväylillä 
kasvaa luotsaustoiminta  kaiken  aikaa. 
Viime vuonna saatiin Puhoksen uusi 
syväväylä täysitehoiseen käyttöön. 
Myös Joensuun liikenne lisääntyi. 

Kaskisten syksyllä valmis- 
tunut luotsiasema edus- 
taa  modernia  luotsiase- 
ma-ajattelua,  joka ottaa 

huomioon  mm.  maise- 
man asettamat vaati- 

mukset. 

Luotsiasemaverkoston  rationalisointi 
jatkui edelleen. Kesän alussa siirtyivät 
Paraistenportin luotsit Turun luotsi- 
asemalle. Näin poistui väliasema Tu-
run  ja  Naantalin - Hangon välisil - 
tä väyliltä.  

Syksyllä valmistui Kaskisten kalasata-
maan uusi luotsiasemarakennus, jo-
hon siirtyivät Högklubbin  ja Sälgrun

-din luotsit,  kun namaasemat yhdis-
tettiin. 

Luotsiasemien  kul  jetuskalusto  

Vuoden aikana vastaanotettiin kolme 
nopeaa luotsivenettä. Näiden alumii-
niveneiden pituus  on n. 10  metriä  ja 

 nopeus  17  solmua.  

Syksyllä merenkulkuhallitus teki so-
pimuksen kandeksan ulkomaille ra-
kennetun partioveneen ostamisesta 
luotsikäyttöön. Naihinajoittain run-
saastikin julkisuutta saaneisiin venei-
sim  joudutaan tekemään erinäisiä 
muutostöitä ennen käyttöönottoa.  

Kuljetuskalustossa  suoritettiin vuo-
den aikana mielenkiintoinen muutos- 
työ kun ns.  Maxi-Pilot -luotsivenee-
seen  asennettiin uusi propulsiojärjes-
telmä. Tavanomaiset potkuperäveto-
laitteet korvattiin vesisuihkupropul-
siolla. Samassa yhteydessä veneen 
dieselmoottorit korvattiin tehok-
kaammilla. Näin veneen nopeus kas-
voi 2Ostä lähes  27än solmuun. 
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MERENMITTAUKSEN  KUSTANNUKSET  MILJ.  MK  

1985 1986 Muutos  ± % 
Palkat 21,5 23,0 + 	7,0  
Muut  ku/utusmenot  8,8 10,8 +  22,7  
Hallin  to-  ja  eläke  kusfannuks  et  4,8 5,4 +  12,5  
Pääomakustannukset 8,9 8,5  - 	4,5 

Yhteensä  44,0 47,7  + 	8,4 

Aktivoitu (väylänmiff.) 2  19,8 21,1 
Alueluotaus  24,2 26,6 

MERENMI1TAUS 
Merenmittauksella  hankitaan ne vesi-
alueitamme koskevat perustiedot, jot-
ka tarvitaan merikamojen valmista-
mista ja ajantasalla pitamistä  sekä 
väylien suunnittelua  ja  rakentamista 
varten. 

Merenmittauksesta  huolehtii yhdek-
sän merenmittausretkikuntaa. Yksi 
niistä toimii sisävesistöjen mittauksis-
sa. Retkikunnilla  on  käytössään seit-
semän mittausveneiden tukialusta, 
kolme mittausalusta  ja  55  mittaus-
ym. venettä. Retkikuntien henkilö- 
vahvuus kesän  1986  aikana oli  263 

 henkea. 

Toimikautena luodattiin  22032 lm-
jakilometriä, alueeffisesti  tämä  on 

 noin  622  neliökilometriä. Väylien  ja 
 muiden merenkululle tarkoitettujen 

alueiden tutkimus-  ja vanitistamisha-
rauksia  suoritettiin  167  neliökilomet

-nä.  

Lokakuun lopussa vastaanotettiin 
uusi mittausvene merenmittauslait-
teistoineen. 

Talvehtimistukikohdat 

Merenmittausretkikuntien  toimikausi 
rajoittuu avovesikauden kuuteen-seit-
semäin kuukauteen. Talvikauden 
alukset  ja  veneet ovat niisuttuina  tal-
vehtimistukikohdissa,  joissa suorite-
taan tarvittavat vuosikorjaukset  Ai- 

kaisemmin tahan tarkoitukseen käy-
tettiin pelkästään yksityisiä kaupallisia 
telakoita. 

Vuonna  1983  saatiin käyttöön en-
simmäinen oma tukikohta.  Se  sijaitsee 
Uudenkaupungin Janhuassa  ja  siihen 
tukeutuu Saaristomeren mittauksista 
huolehtiva  ffi  merenmittausretki

-kunta. 

Osuus kokonaiskustannuksista  4,4  %  

Syksyllä  1986  merenmittausaluksille 
 avautui mandollisuus päa.stä talvthti-

maan Suomenlinnaan entiselle Val-
met Oy:n käytössä olleelle telakalk 
Tässä uudessa tukikohdassa tulee tal-
vehtimaan kaikkiaan kuusi meren-
mittausretkikuntaa, joilla  on  kalustoa 
yhteensä seitsemän alusta,  30  mit-
tausvenettä ja  viisi ponttooniharaa.  

1.Muiden  kulutusmenojen  lisäys aiheutuu lähinnä vanhan  ya Kumhngen  kunnostamisesta  IX 
 merenmittausretkikunnan  tukialukseksi.  

2. Väylänmittauksen  osuus  merenmittausmenoista akti  voidaan väylien pääoma-arvoon.  

Suomenlinnan tukikoh- 
ta. Vasemmalla ole- 

vaan ulkoaltaaseen si- 
joitetaan talvehtimaan 

 mm.  kaiku harausaluk - 
set.  Aärimmäisenä  oi- 

kealla näkyy  osa  levy- 
hal/ia.  Sen  alakerrassa 

talvehtivat uudet isot 
luotausveneet. Yläker- 

taan sqoitetaan koje- 
korjaamo. 
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Itämeren  a/ueen  /NT-karttosuunnitelma  kartan  mittakaava  ja  tuottojamaa  

Merenkulkuhaffitus  julkaisee lukuisia 
merenkulkuun liittyviä kirjoja  ja  leh-
tiä sekä merikarttoja. 

Merikartat 

Merenkulkuhallitus  julkaisee meri- 
karttoja sekä Suomeen rajoittuvilta 
merialueilta aina Itämeren eteläosaan 
saakka että kaikista suurimmista sisä-
maan vesistöista. Pienimittakaavaiset 
yleiskartat (mittakaava  1:200 000-
1:500 000) on  tarkoitettu avomerellä 
tapahtuvaa navigointia varten.  Ran-
nikkokartat  kattavat merialueen  ran-
nikot  ja saaristot.  Niiden mittakaava 

 on 1:50 000. Sisävesistöistä  ja  sata-
makaupunkien vesialueista  on  omat 
karttansa, joiden mittakaava  on  edel-
listä suurempi. Veneilyn tarpeita  sil

-mailapitäen valmistetaan merialueil
-ta  lisäksi kirjan muotoon sidottuja 

merikarttasarjoja. Niissä  on  normaa-
lin purjehduksessa tarvittavan tiedon 
lisäksi informaatiota venesatamista 
palveluineen, meripelastuksesta, 
luonnonsuojelusta jne. 

Julkaistavien  karttojen yhteinen luku-
mäarä  on 136 kpL  Tuosta määrästä 

 121 kpl on  normaaleja karttalehtiä  ja 
 loput  15 merikarttasarjoja.  Vuoden 

aikana painettiin yhteensä  73 759 
merikarttaaja 12975 karttasaijaa.  

Kansainvälinen yhto•  •ta ja 
 kanssakäyminen  on merikartoituksen 

 alalla erittäin vilkasta Lähes kaikki 
merenrantavakiot kuuluvat  jo 

 1900-luvun alkupuolella perustet-
tuun järjestöön, Monacossa keskus- 
paikkaansa pitävään  International 
Hydrographic Organisatioon (THO). 
Pääjärjestön  lisäksi  Suomi on  mu-
kana myös alueeffisessa toiminnassa. 
Pohjoismaiden  Nordens Hydrogra-
fiska Förbund  järjestää kokouksia lä-
hes vuosittain. Niissä vaihdetaan ko-
kemuksia  ja  tutustutaan kokouksen 
isäntämaan merikartoitukseen.  Sa-
mantapaisesti  työskennellään Itäme-
ren ympätysmaiden merikartoitusko-
missiossa  (Baltic Sea Hydrographic 
Commission).  Tämän BSHUn suun-
nitelmissa  on mm.  kansainvälisen 
merikartaston luominen Itämeren 
alueesta Nämä ns. INT-kartat ladi-
taan TH0n ohjeiden mukaisesti. Ensi 
vaiheessa  on  tarkoitus julkaista 
alueelta yleiskartat  1:500 000.  Tässä 
hankkeessa  on  kunkin Jäsenmaan vel-
vollisuus valmistaa yksi kartta Itä- 

meren alueen INT-kartastoa täyden-
netään myöhemmin suurempimitta-
kaavaisilla merikartoilla. 

Muut julkaisut 

Ammattimerenkulkijoille tarkoitettu 
Tiedonantaja merenkulkijoille -lehti 
sisältää  mm.  tietoja kartta-  ja  väylä- 
muutoksista, merenkulkuesteistä  ja 
luotsipalveluista.  Lehti ilmestyy  10 

 päivän välein, veneilijoille tarkoitettu 
erillispainos kolmesti vuodessa. 

Väylien  ja kulkuvesien merkinnässä 
 käytetyistä valoista tiedottavat erilli-

set loistoluettelot, joista tärkein  on 
 kolmen vuoden välein ilmestyvä 

Suomen rannikon loistot -julkaisu. 
Siihen  on  vuosittain saatavissa  kor-
jausvihkonen.  Sisävesien loistoluette

-lot  julkaistaan tarpeen mukaan.  

Merenkulkuhallituksen tiedotusleh-
teä, jossa tiedotetaan merenkulun 
säännöksistä  ja  niiden muutoksista, 
julkaistaan tarpeen mukaan. Vuonna 

 1986  ilmestyi  19  numeroa. 

Vuoden aikana julkaistiin lukuisia 
merenkulkuun  ja  aluksiin liittyviä ti-
lastoja. Merenkulkuhahlitus tuottaa 
kaksi Suomen virallisen tihston osaa: 
Merenkulku. Meriliikenne Suomen  ja 

 ulkomaiden välillä  ja  Merenkulku. 
Kauppalaivasto. 

Suomen kauppalaivasto -niminen 
luettelo ilmestyy vuosittain. Lisäksi 

 on  julkaistu erilaisia veneiden rakenta-
mis-  ja hyväksymissääntöjä.  Runsaasti 
hallinnollista tietoa aluksista, henkilö-
kunnasta, taloudesta ym. sisältää  Me-
renkulkulaitoksen toimintakertomus 

 (joka  on  eri julkaisu kuin kädessänne 
oleva ulkoinen vuosikertomus). 
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Itämeren valtioiden kesken harjoite-
taan yhteistoimintaa  jäänmurtami-
seen, merikartoitukseen  ja  ympäris-
tönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. 

Ulkomaisten  olusten satamatarkas- 
tuksia valvovan  Port State Control 

 komitean yhdeksännen kokouksen 
isäntänä oli tällä kertaa merenkulku - 

hal/itus.  Kokous pidettiin eduskuntata- 
lon auditoriossa.  

Merenkulkulaitoksen  kansainvälisen 
yhteistyön pääalueita ovat osallistu-
minen Kansainvälisen merenkulku- 
järjestön  (IMO)  työhön, Pohjoismai-
den  ja  Itämeren valtioiden väliseen 
yhteistyöhön sekä erityiskysymysten 
käsittelyyn muissa merenkulkualan 
kansainvälisissä järjestöissä. 

TMO.ssa  on  jatkettu  SOLAS- ja 
MARPOL -yleissopimusten kehittä-
mis- ja tulkintatyötä, satelliittihätälii-
kenteeseen  siirtymisen valmistelua, 
kemikaalikuljetuksia koskevien sään-
nösten kehittämistä sekä uuden meri-
pelastusyleissopimuksen valmistelua. 

Itämeren alueella  on  tehty yhteistyötä 
jäänmurtamiseen, merikartoitukseen, 
luotsaukseen  ja  ympäristönsuojeluun 
liittyvissä kysymyksissä. Pohjoismai- 

seen yhteistyöhön  on osallistuttu  kai-
killa toimintalohkoilla vastaavien vi-
rastojen kesken. 

Kansainvälisissä järjestöissä  on  käsi-
telty merikartoitukseen, turvalaittei

-sun,  tilastoihin, ulkomaisten alusten 
satamatarkastuksiin  ja sisävesikulje-
tuksiin  liittyviä asioita. 

Merenkulkuhallitus  järjesti ulko-
maisten alusten satamatarkastulcsia 
säätelevän yhteistyöpöytäkirjan  (Port 
State Control)  mukaisen tarkastustoi-
mintaa  valvovan  komitean  9.  ko-
kouksen Helsingissä lokakuussa. Ko-
koukseen osallistuivat  15  maan  ja  kol-
men kansainvälisen järjestön edusta-
jat. Kokouksessa päätettiin aloittaa 
yhteistyö Länsi-Euroopan tarkastus- 

järjestelmän  ja Amerikan  Yhdysval-
tojen tarkastusjärjestelmän välillä. 

Merenkulkuhallitus  on  järjestänyt 
Malmössä IMC).n alaisuudessa toimi-
van  World Maritime Universityn 
19:lle  oppilaille kanden viikon pitui-
sen harjoittelujakson Suomessa. Har-
joitteli joita perehdytettiin alusten  tur-
vaifisuuskirjojen myöntämiseen liitty-
vim  katsastuksiin. 
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Merenkulkulaitoksen  henkilöstö ja-
kaantuu kolmeen toisistaan selvästi 
erottuvaan  p  hmäan alushenki-
löstöön, luotsihenkilöstöön  ja toimis-
tohenkilöstöön.  Oheisissa kaavioissa 

 on  kuvattu näiden kolmen henkilös-
töryhman marän kehitystä kymme-
nen viime vuoden aikana, kuitenkin 
niin, että alushenkilöstöstä  on  muka-
navain jäänmurtajien henkilöstö  ja 
luotsihenkilöstöstä  on  jätetty pois 
väylänhoito-  ja majakkahenkilöstö. 

 Myös eräitä muita pienrybmia, kuten  

Kutterinho ito/at 

Sisävesiluotsjt 

 Rannikon  Iuotsit  

rakennushenkilöstö  on  jätetty  kar-
vioista  pois lähinnä runsaiden mäarä-
aikaisten palvelussuhteiden vuoksi 

Jäanmurtaien  henkilöstön vuosittai
-sun  vaibteluihin  vaikuttavat  talven 

 kovuus  ja  lakot  (1980).  Henkilöstön 
määrät  on  laskettu miestyökuukausi-
na  ja  nämä  on  muutettu vuosiksi. 
Tämä johtuu siitä, että suuri  osa  hen-
kilökuntaa  on  määräaikaisia vuorot-
telijoita.Jäanmurtajien lukunvrnrän 
väheneminen kymmenestä yhdek - 

JAUAN-
MURTAJ/EN 

 HENKILÖSTÖ  
1977-1986  

sään talvella  1986-87  ja  uusien jään-
murtajien  40  prosenttia pienempi 
miehitys vaikuttaa henkilöstön mää-
rään täysipainoisesti vasta vuonna 

 1990,  koska henkilöstövähennykset 
toteutetaan ilman lomauttamisia  ja  ir-
tisanomisia. 

Luotsihenkilöstön  kokonaismäärä  on 
 pysynyt melko vakiona. Rannikon 

luotsien määrä  on  jatkuvasti vähenty-
nyt  ja  vähenee lähivuosina vielä run-
saalla kandellakymmenellä. Sisävesi-
luotsien mairä  on  kasvanut  ja  kasvaa 
vielä muutaman hengen verran. 
Luotsikutterinhoitajien määrä  on 

 myös lisääntynyt erityisesti  80-luvul-
la. Tämä  on  johtunut lähinnä kutte-
rinboitajien siirtymisestä säännellyn 
työajan piiriin. 

Toimistohenkilöstö,  johon luetaan 
keskusviraston  ja piirikonttorien 
koko  henkilökunta,  on  lisääntynyt 
vuosittain  koko tarkastelujakson  ajan. 
Erityisen voimakasta henkilökunnan 
lisäys  on  ollut piirihailinnossa. Tämä 
johtuu etupäässä luotsaushenkilöstön 
palkkaus-  ja työaikajä.rjestelmien 

 muuttamisen aiheuttamista uusista  ja 
 lisääntyneistä talous-  ja haifintotehtä-

vistä. 

Henkilöstölisäyksistä  lähinnä  vain 
 luotsikutterinhoitajien  lisäys  on  to-

teutettu perustamalla uusia toimia 
vuosittaisissa  tulo- ja menoarvioissa.  
Piia asiallisesti henkilöstö jaijestelyt  on 

 toteutettu virkajärjestelyin lakkautta-
maila tarpeettomaksi käyneitä virkoja 

 ja  perustamalla tilalle uusia toimia 
merenkulkubaffituksen toiminta-  ja 
taloussuunnitelman  mukaisesti 
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Resumé 
Stöd påkallat 

Sjöfartens världsomfattande lönsamhetskris 
har  under de  två senaste åren lett  till en  kraf-
tig minskning av tonnaget även i  Finland. 

 Finlands handeisfiotta uppgår i detta  nu till 
 mindre  än  hälften av vad  den  var som störst. 

Minskningen ser ut att fortsätta även framle-
des.  Till en del är  det fråga om normala far-
tygsförsäljningar,  men  över hälften av  de  far-
tyg som försvunnit har blivit utfiaggade, dvs. 

 de  har registrerats av finländska företags 
utländska dotterbolag i länder med bekväm-
lighetsfiagg.  De  stora kostnadsinbesparingar-
na har lockat rederierna  till  att flagga ut sina 
fartyg.  De  största inbesparingarna har upp-
nåtts i  de fall då man  övergått  till  att använ-
da utländska bemanningar. 

Utfiaggningarna  har hittills berört huvud-
sakligen sådant finländskt  tonnage  som har 
seglat mellan tredje länder och sällan, om nå-
gonsin, anlöpt finska hamnar. Sålunda har 
Finlands handelsfiotta,  trots  att  den  reduce-
rats med hälften,  haft hand  om nästan sam-
ma andel av transporterna mellan  Finland 

 och utlandet som tidigare.  

Om utfiaggningarna  utsträcks  till  att gälla 
även det  tonnage  som sköter transporterna 

 till  och från utlandet, uppstår lätt  en situa-
tion, då  Finlands krisberedskap för sjötran-
sportemas  del  kan ifrågasättas. Från statens 
synpunkt  sett är en  sådan  situation oaccepta-
beL  

Statligt stöd i  form  eller annan behövs för att 
råda bot  på  situationen. Villkoret för ett så-
dant stöd bör  dock  vara att rederierna gör 
betydande inbesparingar, i synnerhet ifråga 
om bemanrungskostnaderna,  men  i mån av 
möjlighet också  på  andra områden.  Den  sjö-
mansskatt som uppbärs av fartygen kunde 
tjäna som grund för fastställandet av stödets 
storlek.  Då  skulle det stöd staten ger  åt  sjö-
farten inte överstiga dess intäkter från  den.  

Fortsatt minskning av tonnaget 

Ungefär samma antal fartyg i utrikestrafik 
anlöpte finländska hamnar som föregående 

 år.  Fartygens sammanlagda nettodräktighet 
ökade  dock  med nästan  20  procent. Olika 
fartygstypers andelar har förblivit desamma 

 under de  senaste åren. 

Såsom även  under  tidigare  år  skedde  85  pro-
cent av varuutbytet mellan  Finland  och ut-
landet med sjötransporter.  Den  sammanlag-
da varutransportmängden  till  och från utlan-
det sjönk med ett  par  miljoner  ton  från före-
gående års toppvärden. Minskningen gällde 
framför allt importen.  

De  finländska fartygens andel av importen 
ökade något och uppgick  nu till  exakt hälften 
av alla sjötransporter. Däremot sjönk  de  fin-
ländska fartygens andel av exporten  till 38 

 procent, dvs,  till  det lägsta värdet  på  ett tju-
gotal  år.  Här återspeglas  de  senaste årens 
kraftiga minskning av det finländska tonna-
get tydligt. 

Antalet sjöpassagerare mellan  Finland  och 
utlandet har  under de  senaste åren ökat oav-
brutet. Ökningen i förhållande  till  föregåen- 

de års passagerarantal var  nu  över  en  halv 
miljon.  I  betydlig mån står förklaringen  till 

 detta att finna i  den  ökande kryssningstrafi-
ken särskilt mellan  Finland  och  Sverige. 

På  ett  par år  har Finlands handelsfiotta redu-
cerats med hälften.  I  slutet av kr  1986 bested 
den  av  427  fartyg, vilkas sammanlagda dräk-
tighet uppgick  till 1,2  miljoner bruttoregis- 
terton. Handelsfiottan  har  under  åren 

 1984-86  minskat med sammanlagt  57  far-
tyg. 

Vid årets  slut  intog Finlands handelsflotta 
 den 46  platsen i världsstatistiken och dess 

andel av världstonnaget var  0,32  procent. 

Ekonomin 

Utmärkande för sjöfartsväsendets ekonomis-
ka resultat  år 1986  i jämförelse med före-
gående  år  var  den  ringa ökningen av både 
inkomster och utgifter. Inkomsterna från 
farledsavgifterna ökade mindre  än  väntat  till 

 följd av förändringarna i sjöfartens volym 
och struktur. Nedgången i inkomsterna från 
lotsning berodde  på  strukturomvandlingen i 
det  tonnage  som användes i utrikestrafik 
samt  på den  reviderade lotsningsförordning

-en,  som lindrade bestämmelserna om lot-
splikt för inhemska fartyg. 

Löneutgifterna höll sig  på  föregående års 
nivå.  Till  följd av att gamla fartyg ersattes 
med nya sjönk löneutgifterna  på  isbrytarna 
och förbindelsefartygen, medan  de  steg  på  
sjömätnings- och oljebekämpningsfartygen. 
Andra driftsutgifter minskade med tre pro-
cent, vilket delvis berodde  på  att priset  på  
mineralolja sjönk avsevärt. Fartygens bräns-
le- och smörjämnesutgifter minskade med 

 11,1  miljon  mk,  medan serviceutgifterna 
ökade med  5,9  miljoner  mk.  Investeringsut-
giftema  ökade med två procent.  De  investe-
ringsanslag som var avsedda för tryggande 
av sysselsättningen fördubblades  dock, men 

 förblev fortfarande  på en  låg nivå. 

Ströng  isvinter  

Finland  har  22  vinterhamnar, som har hållits 
öppna för sjöfart året om  sedan 1971.  Vin-
tersäsongen  1985-86  besöktes finländska 
hamnar av  13 400  fartyg, vilkas andel av 
årets alla sjötransporter var  ca 40  procent. 

Bottenviken bötjade isbelaggas i  mitten  av 
november och isen bredde långsamt ut sig 
fram  till  slutet av december, dk tillfrysningen 
blev snabbare. Istäckets omfattning var 
störst  den 2 mars, dk  Bottenviken, Bottenha-
vet, Ålands hav och Ostersjön ned  till 59 

 breddgraden samt  de  danska sunden var helt 
och hållet täckta av  is.  Ett  så  vidsträckt till-
fruset område  är  tecken  på en  sträng vinter. 

Isbrytarassistansen avslutades  den 24  maj,  då 
 Otso  som sista isbrytare  lade till  vid  sin  som-

markaj.  

Under år 1986  skedde vissa förändringar 
inom sjöfartsstyrelsens isbrytarflotta.  I  fe-
bruari emottogs isbrytaren  Otso,  som  är  pro-
totyp för  en  ny isbrytargeneration. 

Två isbrytare av  Karhu-klassen  -  de  äldsta 
fartygen i flottan -  togs  ur trafik. Dessa  är 

den 1958  byggda  Karhu  och  den 1960  bygg-
da  Sampo.  

Förutom dessa två ingick i isbrytarflottan  is-
biytama  Urho,  Sisu,  Voima, Tarmo,  Varma 
samt Hanse, som ägs av Förbundsrepubliken 
Tyskland. 

Farledema  

Syftet med farledsförbättringar  är  att min-
ska transportkostnaderna.  De  medel som  an-
vänts  till  att fördjupa farledema bör återfås 
inom loppet av tjugo  år  i  form  av inbespa

-rude  transportkostnader, och dessutom bör 
det kapital som investerats i farledsarbetet ge 

 en  avkastning  på  minst  sex  procent. 

Förutom att farledsinvesteringarna sänker 
transportkostnadema, har  de  som syfte att 
öka sjöfartens säkerhet. 

Sjöfartsstyrelsen anslår årligen  ca 120  miljo-
ner  mk  för förbättring av farlederna. Ung-
efär  60  miljoner  mk  används  till  fördjup-
nings- och förbättringsarbeten, och bruks- 
och underhållskostnaderna uppgår likaså  till 
60  miljoner  mk.  

Under år 1986  blev två synnerligen viktiga 
farleder färdiga:  den 15,3 m  djupa farleden 
från Ålands hav tifi Tahkoluoto och  13,0 m- 
farleden mellan Utö och NådendaL 

Före slutet av  år 1992  skall  en bas  för  far-
ledsskötsel  byggas i vart och ett av  de 40 

 havs- och  ins jöfarledsområdena. Under  det 
gångna året blev  Tervo  och Kaskö farleds- 
baser  färdiga. Dessutom var Nyslott,  Var-
kaus  och Varkaantaipale  baser under  bygg-
nad. 

Lotsn  ing 

Antalet lotsningar minskade  under  året  En 
 delorsak var  den  nya lotsningsförordningen 

som trädde i kraft  år 1985  och som lindrade 
lotsplikten för inhemska fartyg.  I sin  helhet 
har lotsningarna minskat avsevärt från re-
kordåren för femton  år sedan. Trots  det ökar 
lotsningarna i Saimens djupfarleder hela ti-
den. 

Rationaliseringen av lotsningsverksamheten 
fortsatte genom att gamla lotsstationer i då-
ligt skick och belägna  på  för sjötrafiken oän-
damålsenliga platser ersattes med nya.  

Under  året emottogs tre snabba lotsbåtar.  På 
 hösten ingicks ett avtal om anskaffning av 

åtta lotspatrullbåtar, som byggs i utlandet. 
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Summary 
Subsidies needed 
The world-wide crisis of the last two years 
in the field of shipping has led to a severe re-
duction in tonnage in Finland, too. The Fin-
nish merchant fleet is at present only half the 
size of what it was at its largest. The process 
is likely to continue. The drop in tonnage has 
partly been due to normal sale of ships 
abroad, but more than half of the ships lost 
have been registered by subsidiaries to Fin-
nish companies in countries which have 
flag-of-convenience registers. 

Considerably smaller costs have caused ship-
owners to register their ships under flags of 
convenience. The largest savings have 
been achieved on ships manned with for-
eigners. 

So far flag-of-convenience registration has 
mainly concerned Finnish tonnage sailing 
between third countries and seldom, if ever, 
visiting a Finnish port. Thus, although the 
Finnish merchant fleet has shrunk by half; its 
share of maritime transports to and from 
Finland has remained virtually unchanged. 

If flag-of-convenience registration is extend-
ed to tonnage carrying cargo betweeti Fin-
land and foreign countries, a situation might 
easily arise when the preparedness of Fin-
land to meet a crisis with regard to sea tran-
sports is called in question. From the state's 
point of view such a situation would be un-
acceptable. 

There is only one remedy - state subsidies in 
one form or the other. Still, there is one con-
dition for such subsidization, namely consi-
derable cuts in the expenses of the shipown-
er, especially in manning costs, but, if possi-
ble, also in other fields. The subsidies could 
be established in relation to the amount of 
sailors' tax paid by the ships. Thus state ex-
penditure for shipping would not exceed the 
income the state gets from it. 

Continued reduction in tonnage 
Approximately the same number of ships as 
the year before visited Finnish ports this 
year. The net tonnage total increased by al-
most 20 per cent. During the last few years 
the shares of different types of ships have re-
mained almost the same. 

As in some previous years, the proportion of 
seabome cargo in Finland's trade exchange 
with foreign countries was 85 per cent. The 
total amount of goods transports between 
Finland and foreign countries dropped by 
two million tons from the top figures of the 
previous year. The decrease mainly con-
cerned imports. 

Imports on Finnish keels increased a little, 
now constituting exactly one half of the sea 
transports. But in exports the share of Fin-
nish ships dropped to 38 per cent i.e.to the 
lowest figure in twenty years. This clearly re-
flects the rapid reduction in Finnish tonnage 
lately. 

The number of passengers arriving in or 
leaving Finland by sea has increased rapidly 
during the last few years. Compared to the 
previous year the increase was now half a 

million or more. To a great extent this can 
be explained by the increasing popularity of 
cruises, especially on routes between Finland 
and Sweden. 

ln  a couple of years the Finnish merchant 
fleet has been reduced by half At the end of 
1986 it consisted of 427 vessels with a total 
of 12 million tons gross tonnage. The 
number of Finnish ships fell by 57 during 
the period 1984 to 1986. 

At the end of the year the Finnish merchant 
fleet came in 46th in world statistics and its 
share of the world tonnage was 032 per 
cent. 

Economy 
Characteristic of the economic result of the 
Board of Navigation compared to the year 
before was the modest increase in both re-
ceipts and costs. 

Fairway charges grew less than expected due 
to changes in the volume and structure of 
sea transports. The reduction in charges for 
pilotage was due to changes in the structure 
of tonnage engaged in foreign traffic and the 
new decree on pilotage which exempted part 
of the Finnsh tonnage from the obligation to 
use a pilot. 

The cost of wages and salaries remained un-
changed. Because of replacement of tonnage, 
icebreakers and communication vessels had 
smaller costs of wages and salaries, whereas 
the costs on hydiographic survey vessels and 
oil-combatting vessels increased. Other run-
ning costs decreased by three per cent, 
which was partly due to the price on mineral 
oil going down dramatically. The cost of fuel 
and lubricants went down by 11.1. million 
FIM whereas the maintenance costs increased 
by 5.9 thon FIM.Investment costs increased 
by two per cent.The budgetary grants aimed at 
securing employment were doubled but still 
remained small. 

Severe ice winter 
There are 22 winter harbours in Finland 
which have been kept open for traffic 
throughout the year since 1971. In the 
winter season 1985-86 some 13 400 arriv-
als and departures of ships in foreign traffic 
were registered. These ships carried approxi-
mately 40 per cent of the total annual sea-
borne cargoes. 

The sea started to freeze in mid-November 
in the Bothniari Bay and the ice cover grew 
slowly until the end of December when 
freezing was speeded up. The area of ice 
reached its maximum extent by 2 March 
when the Gulf of Bothnia, the Gulf of Fin-
land, the Baltic down to the 59th parallel 
and the Danish Sounds were covered with 
ice. Such an extensive ice-covered sea area is 
an indication of a severe winter. 

Icebreaker assistance went on to 24 May, 
when the last of the icebreakers, the  Urho, 

 returned to Helsinki- 

During 1986 some changes took place in the 
icebreaker fleet of the Board of Navigation. 
In February an icebreaker of a new type, 

Otso,  was acquired. The  Otso  is the proto-
type of a new generation of icebreakers. 

Two old  Karhu-class icebreakers were taken 
our of traffic These were the  Karhu,  built in 
1958 and the  Sampo,  built in 1960. 

Apart from these two, the icebreaker fleet 
consisted of the icebreakers  Urho,  Sisu,  Voi-
ma, Tarmo,  Varma  as well as the Hanse, 
which is owned by the Federal Republic of 
Germany. 

The sea lanes 
The aim of improving sea lanes is to reduce 
the cost of seaborne transport. Funds used 
for dredging must berecoveredduringthe 
first 20 years after the lane has been built in the 
form of reduced costs of transport and, 
moreover, the capital invested in the build-
ing of lanes must bear an interest of at least 
six per cent. 

Apart from reduction in transportation 
costs, investments in sea lanes have another 
purpose - the improvement of safety at sea. 

The Board of Navigation invests some 120 
million FIM annually in the construction 
and maintenance of lanes. The cost of dredg-
ing and improvements is some 60 million 
FIM and the running and maintenance costs 
amount to another 60 million FTM. 

Two very important sea lanes were built last 
year the lane to Tahkoluoto and the lane to 

 Naantali  with sailing depths of 153 metres 
and 13.0 metres respectively. 

Pilotage  
Pilotages  decreased during the year. One of 
the reasons was that 1985 saw the entry into 
force of a new piotage decree which ex-
empted some Finnish ships from the obliga-
tion to use a pilot. By and large piotage has 
decreased considerably since the peak years 
fifteen years ago. Nevertheless, piotage is in-
creasing steadily in the deep lanes of lake 
Saimaa. 

Rationalization of piotage was continued 
through the building of new pilot stations, 
which replaced old stations in poor condi-
tion and situated unfavourably with respect 
to shipping. 

During the year three rapid pilot launches 
were acquired. In the autumn a contract was 
signed on the purchase of eight patrol ves-
sels for pilots. These vessels are built abroad. 
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