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raalohtalan  katsaus 
Jälleen voidaan todeta, että kuluneen vuoden aikana ulko-
maankauppamme merikuijetusten määrä  on  ylittänyt kaikki 
aikaisemmat ennätykset. Valitettavaa kuitenkin  on,  että yhä 
pienenevä  osa  on  kuljetettu suomalaisilla laivoilla. Tämä 
johtuu pääasiassa siitä, että merenkuilcualan ammattiliitot 
ovat hinnoitelleet suurimman osan Suomen lipun  alla 

 tapahtuvasta liikenteestä kilpailukyvyttömäksi. Lisäksi työ-
aikasäännöksemme sallivat monen merenkulkijan viettävän 
vuoden päivistä  nom  puolet maissa vapaalla. Vastaava ei ole 
missään muussa elinkeinossa mandollista. 

Koska tämä  on  viimeinen vuosikatsaukseni, yritän lyhyesti 
luoda katseen tulevaisuuteen -joskin mennyt  on  aina 
helpommin nähtävissä! 

Maallmanlaajuiset  merenkulun  ja  laivanrakennustoiminnan 
 kriisit näyttävät yhä jatkuvan, mutta eräiden havainnoitsijoi

-den  mielestä lievää parannusta  on  odotettavissa  1990-luvun 
alussa ainakin osittain. Näillä elinkeinoilla  on  Suomessa 
kevyt poliittinen painoarvo, mutta merenkulkulaitos  on  aina 
tehnyt voitavansa  ko.  alojen edistämiseksi muun muassa 
teknistä kehitystä hyödyntämällä. Jatkossa tähän tulee 
olemaan yhä suuremmat mandollisuudet. 

Kun merenkulkuhallituksen virastotalon peruskoijaus val-
mistuu, tulee tietojenkäsittelytekniikka yhä intensiivisem

-min  olemaan jokaisen virkaiijan käytössä, mikä tehostaa  ja 
 lisää eri osastojemme palvelumandollisuuksia. Myös osit-

tainen organisaatiouudistus  on  näköpiirissä lähivuosina. 
Silloin resurssit voidaan paremmin käyttää hyödyksi. 
Konkreettisista, todennäköisistä teknillisistä edistysaskelista 
haluan mainita  vain  seuraavat. 

Tietokoneavusteinen merenmittaus  ja  merikarttatuotanto 
 tulevat parantamaan laatua  ja  vähitellen johtamaan ns. elek-

tronisten merikarttojen käyttöön. Monimutkaisten vesistö-
jemme väyläalueet tulevat olemaan tarkemmin määriteltyjä 

 ja  uudet elektroniset navigointimenetelmät, jotka käyttävät 
osittain hyväksi satelliitteja, vähentävät ennen pitkää huo-
mattavasti pohjakosketusten, yhteentörmäysten  ja  öljypääs-
töjen  todennäköisyyttä. 

Hyvä jäänmurtajalaivasto lisää Suomen erikoisolosuhteissa 
myös meriturvallisuutta. Kuluneen vuoden aikana  on  ryh-
mätyönä selvitetty Tarmo -luokan jäänmurtajien korvaa-
mista  taloudellisesti edullisemmilla yksiköillä. Merenkulku-
hallituksen vankka käsitys  on,  että kolme jäänmurtajaa, 
joista vanhin, Tarmo,  on  jo  saavuttanut  25  vuoden rajan, 
olisi  1990-luvun alussa korvattava kolmella uudella laivalla. 
Merenkulkuhallituksella  on  jo  valmius, milloin määräraha 

 tai tilausvaltuutus vain  saadaan, tilata ensimmäinen tekniffi-
sesti erittäin korkeatasoinen "viidennen sukupolven" jään-
murtaja. Tätä valmiutta parannetaan jatkuvasti lisäselvityk

-sillä ja  tutkimuksilla.  

Pääjohtaja  Jan-Erik Jansson  

Yli  11  vuotta merenkulkuhallituksessa kestäneen virkakau
-teni  aikana olemme, sekä virasto että minä, saaneet kokea 

hyvää tahtoa  ja  erinomaista yhteistyötä kaikilta tahoilta, joi-
den kanssa olemme olleet vuorovaikutuksessa. Tästä ketään 
unohtamatta lausun parhaimmat kiitokset sekä merenkul-
kuhallituksen että omasta puolestani. Käytän myös tilai-
suutta kiittääkseni kaikkia työtovereita  ja  merenkulkulaitok

-sen koko  henkilökuntaa erinomaisesta yhteistyöstä  ja  ystä-
vällisestä suhtaumisesta minuun. Tämä  on  ratkaisevasti 
myötävaikuttanut päätökseeni pysyä virassa näin kauan, 
vaikka olisin voinut siirtyä täydelle eläkkeelle  jo  lähes neljä 
vuotta sitten. Vielä kerran paljon kiitoksia! 

/ 
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Tonnisto pienenee  

Ulosliputus  on  viimeiset vuodet ollut 
hallitsevana teemana Suomen meren-
kulusta keskusteltaessa  ja  tämän ase-
mansa  se  säilytti perustellusti myös 
vuonna  1987. Ulosliputusten  ja  alus-
myyntien vaikutuksesta Suomen kaup-
palaivaston pieneneminen jatkui  net-
tomääräisesti 12  aluksella. Bruttovetoi-
suus supistui noin  400 000:lla.  Kehitys 

 on  johtanut siihen, että vuodenvaih-
teessa Suomen kauppalaivaston  brut-
tovetoisuus  oli  vain  hieman runsas 
kolmannes siitä, mitä  se suurimniil-
laan  oli. 

Tilanne muuttuu  

On  selvää, ettei ulosliputtaminen 
Suomen kauppalaivastossa voi jatkua 
samalla tandilla kuin tähän asti  jo  siitä 
yksinkertaisesta syystä, ettei Suomeen 
hankita uusia kauppalaivoja,joita 
voitaisiin siirtää vieraan lipun  alle. 

 Näin  ollen ulosliputus  aiheena tulee-
kin hyvin pian kadottamaan ajankoh-
taisuutensa  ja  kiinnostavuutensa. 
Tilalle  on  jo  nyt nousemassa aivan 
uusi ilmiö - vieraan lipun  alla  tapah-
tuva suomalainen varustamotoiminta. 
Nämä alukset eivät koskaan ole edes 
olleet Suomen alusrekisterissä.  

Viime vuodenvaihteessa voitiin  jo 
 havaita, että Suomesta oli kaikkiaan 

liputettu ulos  57  alusta, joista kandek-
san oli myyty edelleen, joten varsinai-
sia ulosliputettuja aluksia suomalais-
ten omistamilla tytäryhtiöillä oli edel-
leen  49  kappaletta. Näiden  brutto-
veto isuus  oli yhteensä noin  837 000. 
Ulosliputettujen  alusten lisäksi tytär-
yhtiöt olivat hankkineet suoraan ulko-
mailta  18  alusta, joiden yhteinen  brut-
tovetoisuus  oli runsaat  480 000.  Välilli-
sesti suomalaisessa omistuksessa oli 
siten  10  alusta enemmän kuin Suo-
mesta  on liputettu  ulos. Bruttovetoi-
suuden nettolisäys oli noin  400 000. 

SUOMEN KAUPPA LAIVASTO  

30.4.1979w 31.12.1984 31.12.1985 31.12.1986 31.12.1987  

Lukumäärä, kpl  462 472 439 427 415  
Bruttovetoisuus,  milj.  2,493 2,067 1,650 1,244 0,841  
Kuollut paino, milj.dwt  3,861 3,049 2,272 1,527 0,821  

*)  Ajankohta, jolloin Suomen kauppalaivasto oli kaikkien aikojen suurin  

Bruttovetoisuus  
milj.  brt  
1,5 	 

13  kpl  

Lastilauttoja  

1,0 

0,5 

79 84 85 86 87 	79 84 85 86 87 	79 84 85 86 87  
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vienti  +  tuonti 

vienti 

tuonti  

Kehityssuunta  on  selvästi  se,  että sitä 
mukaa kun Suomesta ulosliputettujen 
kauppalaivojen keski-ikä nousee, niitä 
myydään yhä enemmän ulkomaisille 
ostajilleja tilalle hankitaan uutta  tai 

 uudempaa tonnistoa suoraan ulko-
mailta. Näin  on  syntymässä suomalais-
ten omistamaa  ja  johtamaa varustamo- 
toimintaa, jonka perustana eivät enää 
ole Suomesta ulosliputetut alukset. 

 Sen  sijaan toiminta  on  puhdasta, tosin 
Suomen Pankin valvonnassa tapahtu-
vaa, kansainvälistä liiketoimintaa. Suo-
malaisina kiinnekohtina ovat ainoas-
taan omistaminen  ja  johtaminen. 

Tavaramäärä kasvussa 

Suomalaisen tonniston voimakkaasta 
supistumisesta huolimatta kuljetettiin 
suomalaisilla kauppalaivoilla tavaraa 
Suomen  ja  ulkomaiden välillä yli mil-
joona  tonnia  enemmän kuin vuonna 

 1986  ja  vain  vajaa miljoona  tonnia 
 vähemmän kuin ennätysvuonna  1984. 

 Suomalaisen tonniston osuus vienti- 
kuljetuksista laski kaksi prosenttiyksik-
köä, mutta viennissäkin tavaramäärä 
kasvoi vuoteen  1986  verrattuna. Kaik-
kiaan luvut merkitsevät sitä, että ne 

 harvat  uudet yksiköt, joita Suomen 
kauppalaivastoon  on  hankittu, ovat 
merkittävästi tehokkaampia kuin pois-
tu  fleet.  Lisäksi  on tonniston käyttöaste 

 aikaisemmista vuosista parantunut. 
Yhteensä kotimaisen tonniston osuus 
Suomen  ja  ulkomaiden välisistä meri- 
kuljetuksista oli  44,3  prosenttia, joka 
kansainvälisessä vertailussa  on  edel-
leen hyvin korkea luku.  

SUOMEN  JA  ULKOMAIDEN  VÄL!SFJ 

milj.  t 
	

MERIKUUETUKSET  VUOSINA  1950-87 

Huhtikuun auringon jäljiltä ei  talven 
 ankaruudesta ole jäljellä kuin  hauraita 

jäämuodostelmia  avoimen väylän reunalla. 
 Kuva  Merenkurkun saaristosta.  
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40 
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Talous  
Merenkulkulaitoksen  tulojen  ja  meno-
jen suhde heikkeni edelliseen vuoteen 
verrattuna  11.1  prosenttiyksikköä. Tulot 
vähenivät  1,4  prosenttia, mutta menot 
kasvoivat  24,8  prosenttia poikkeuksel-
lisen suurten investointien vuoksi. 

Tulot 

Vaikka merikuljetusten määrä nousi 
vuonna  1987  uuteen ennätykseen  ja 
väylämaksuja  korotettiin, väylämaksu-
tulot jäivät silti yhdeksän miljoonaa 
markkaa  alle  edellisen vuoden tason. 
Tämä viittaa siihen, että yhä enene-
vässä määrin Suomen merikuljetukset 
hoidetaan linjaliikenteen avulla. Täl-
löin tietyn kertamäärän jälkeen ei 
alukselta peritä enää väylämaksua sa-
man vuoden aikana. Lisäksi merikulje-
tuksia hoitavan aluskannan parantu-
essa siirtymä ylempiin jäämaksuluok-
kun vähentää väylämaksutuloja. 

Luotsaustulot  kasvoivat vuonna  1987 
 noin kolmella miljoonalla markalla. 

Tähän vaikuttivat luotsausmaksujen 
viiden prosentin korotus, luotsattavien 
alusten nettotonnien kasvu sekä luot-
sausmatkojen pidentyminen  kovan 
jäätalven  takia. 

Menot 

Palkkausmenot kääntyivät jälleen kas-
vuun vuoden  1987  aikana. Kuitenkin 
kuluttajahintaindeksillä korjatut palk-
kausmenot samoin kuin  koko  laitok-
sen henkilöstömenot jäivät vielä vuo-
den  1985  tason alapuolelle, kuten ohei-
sista pylväsdiagrammeista ilmenee. 
Alushankinnoista aiheutuvat palkkaus- 
menojen säästöt toteutuvat arvioitua 
nopeammin  ja  näkyvät korostetusti 
vuosien  1986  ja  1987 palkkamenoissa. 

 Verrattaessa vuoden  1987 palkkausme
-noja  edellisen vuoden palkkausmenoi- 

hin  ovat suhteellisesti eniten kasva-
neet hallinnon  ja  merenkulun tarkas-
tus toiminnan palkkaukset. Markka-
määräisestä kasvusta luotsaustoiminta 
aiheutti noin kolmasosan. 

Muut kulutusmenot vähenivät yli vii-
dellä prosentilla, mikä johtui poltto

-ja voiteluainehintojen  alenemisesta. 
Vähenevää  suuntausta jarrutti toisaalta 

 kovan jäätalven  aiheuttama polttoai-
nekulutukse,n kasvu. 

Sijoitusmenoja  lisäsivät eniten Otso- 
luokan jäänmurtajien lainan lyhennyk-
set  ja korot. Murtajien  rahoitukseen 
tarvittiin yli  150  miljoonaa markkaa. 
Väylähankkeista  mittavin  oli Kokkolan 
väylä,johon vuonna  1987  sijoitettiin  24 

 miljoonaa markkaa.  

TULOT  JA  MENOT  MILJ.MK  

TULOT  1) 1986  1987 MUUTOS%  MENOT1)  1986 1987 MUUTOS %  

Väylämaksut 217,7 208,6 -4,2  KULUTUSMENOT 
Paikkaukset  232,6 246,9 6,1  

Hinausmaksut 7,5 8,5 13,3  Muut  kulutusmenot  132,4 125,3 -  5,4 

Luotsausmaksut 39,3 42,6 8,4  SIIRTOMENOT  3,2 2,6 -18,8 

Arandan  tulot  4,3 5,8 34,9  SIJOITUSMENOT  
Kalusto  ja  teknilliset  

Karttapainon  tulot 1,6 1,9 18,7  laitteet 8,5 9,0 5,9 
Alukset  ja  muut  

Muut tulot  2) 7,5  6,5 -  13,3  kulkuvälineet 71,3 184,6 158,9  
Talonrakennukset 4,9 4,7 -  4,1 
Turvalaitteet  ja  
väylät 61,4 65,9 7,3 
Muut maa-  ja  vesi- 
rakennustyöt 2,6 5,5 111,5 
Maa-alueiden  ja  
rakennusten ostot  0,0 1,4 

TYOLLISYYDEN  
TURVAAMINEN  

Paikkaukset  1,6 1,6 0,0 
Työllisyyttä turvaavat  
siloitusmenot 7,1 8,4 18,3 

TULOT YHTEENSÄ  277,9 273,9  -  1,4  MENOT YHTEENSÄ  525,6 655,9  24,8  

1) Lastimaksun  kertymä  ja  siitä suoritetut avustukset eivät sisälly taulukon lukuihin.  
2) Muihin tuloihin sisältyvät päiväraha-  ja tapaturmakorvaukset  3,0  mii j.mk  (2,9 mil  j.mk  1986). 

4  



KOKONAISKUSTANNUKSET  1987 
	

KOKONAISMENOT  
659,0  MMK 
	

655,9  MMK  

4,4  % 
	

0,4  %  

36,6% 

 

28,1  % 

    

Yhteysalusliikenne 

 Muut  

Luotsaus 

Väylänpito 

Talvimeren  kulku 

Palkka  ukset  

Muut  kulutusmenot 

I 
Sijoilusmenot 

Siirtomenot 

TULOT  JA  MENOT VUOSINA  1977-1987 
1987  hintataso  (hikkuhintaindeksi)  

Milj,  mk  

I  
Kulutusmenot  

___ 
Tulot  

I  
Sijoitusmenot  
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Milj.  mk 	ei sisällä  sotua, indeksikorjaus  
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87  

ei sisällä  sotua,  ei  indeksikorjausta  
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87  

H  

MERENKULKULAITOKSEN  PALKKAMENOT  

MERENKULKULA/TOKSEN HENK/LOSTOMENOT 2  

Milj,  mk  
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300 	  
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202,5  

1.Menot  on  esitetiy  vuoden  1987  hintatason mukaan. 
Luvut  on  korjattu elin  kustannusindeksillä.  

2.Henkilöstömenoihin  on  laskelmissa luettu varsinaisten  
palkkausmenojen  lisäksi  sotu -maksut, eläke-  ym.  

vakuutusmaksut,  koulutuksen  ja  virkislystoiminnan 
 menot, suo  javaatetusmenot,  vi  rkapukuavustuks  et, 

 terveydenhoidon menot  ja  alushenkilökunnan  ravin-
tomenot sekä sopimuksiin perustuvat lomamatka- 
menot.  
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86 87  

TUONTI  

       

I  -i  

            

Kivennäis- 	kivihiili 	muu kuiva 
öljyt 	ja  koksi 	bulk 

sahaamaton  kappale- 	muu 
puutavara 	tavara 	tuon  fl  

lo  

VIENTI 

ulj 
sahaamaton sahattu 	muut metsä- kappale 	kivennäis- 	muu 
puutavara 	puutavaro 	teollisuus- 	tavara 	öljyt  ja  

tuotteet 	 kemikaalit 
	vienti 

5 

0 

Liikenne 
Viennin kasvu nosti 
merikuljetusten maaranuuteen 
ennätykseen 

Alusliikenne  kasvoi 

Suomen satamissa kävi kuluneena 
vuonna  22114  ulkomaanliikenteen 
alusta eli  605  enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Näiden yhteinen  netto-
vetoisuus  oli  99,9  miljoonaa. Kasvu oli 
siis  4,1  miljoonaa. Suomalaisten alus-
ten  osuus kaikista satamakäynneistä 
oli  43,7%  ja  54,3% yhteenlasketuista 
nettovetoisuudesta;  molemmat osuu- 

det pienenivät  hieman edellisestä vuo-
desta. Satamaan tulleista aluksista  42%  
oli matkustaja-aluksia  tai -autolauttoja, 
lastilauttoja 13%, säiiöaluksia  9%  ja  
muita lastialuksia  36  olo Osuudet ovat 
viime vuosina pysyneet ennallaan. 

Tavaraliikenne 
-  vienti uuteen 
ennätykseen, kasvua 
myös tuonnissa 

Suomen  ja  ulkomaiden tavaranvaih-
dosta kulki meritse edelleen noin  85%.  
Satamien ulkomaan tavaraliikenteen 

kokonaismäärä oli  53,7  milj, tonnia. 
 Tämä oli kolme  ja  puoli miljoonaa 

 tonnia  enemmän kuin edellisenä 
vuonna  ja  1,7  miljoonaa  tonnia  enem-
män kuin vuonna  1985,  jolloin saavu-
tettiin edellinen huippu. Vienti kasvoi 

 11%  ja  oli  22,4  miljoonaa  tonnia  eli oli 
suurempi kuin koskaan aikaisemmin. 
Edellinen huippu  v. 1984  oli  20,7  milj. 
tonnia.  Myös tuonti kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna neljällä prosentilla 

 31,3  milj,  tonniin. Vuoden  1985  huip-
pua,  31,6  milj, tonnia,  ei ihan saavu-
tettu. Kauttakuljetuksia oli satamien 
ulkomaanliikenteestä  2,7  milj. tonnia 

 eli sama määrä kuin edellisenä 
vuonna. Merikuljetukset Suomen  ja 

 ulkomaiden välisessä tavaranvaihdossa 
olivat  täten  51  milj. tonnia.  

Suomalaisen tonniston osuus merikul-
jetuksista oli  44,3 %  eli hieman alhai-
sempi kuin  1986 (44,9  olo). Suomalais-
ten alusten osuus tuonnissa oli yli  50  olo  
ja  viennissä vajaa  36%.  Viennissä suo-
malaisten alusten osuus väheni useim-
pien tavararyhmien kohdalla, mikä 
heijastaa selvästi viime vuosina tapah-
tunutta suomalaisen tonniston piene-
nemistä. 

MERIKULJETUKSEI TAVARARYHM!TThIN  VUOSINA  1986  ja  1987  

Milj, tonnia  

15 	  

Suomenlanden satamien kautta kulki 
ulkomaisesta tavaraliikenteestä  61%,  
Lounais-Suomen satamien  11%,  Selkä-
meren satamien  11%,  Perämeren sata-
mien  15%  ja  Saimaan alueen satamien 
kautta kaksi prosenttia. Merikuijetuk

-sista  550/s  kulki Suomen  ja  Itämeren 
satamien välillä  ja  30%  Suomen  ja 

 Pohjanmeren sekä Englannin kanaalin 
satamien välillä. Näin siis peräti  85%  
kaikista merikuljetuksista tehtiin suh-
teellisen lyhyellä etäisyydellä. Osuus 

 on  viime vuosina pysynyt jotakuinkin 
vakiona. 

Matkustajaliikenteen 
 kasvu jatkuu 

Meritse Suomen  ja  ulkomaiden välillä 
matkusti vuonna  1987 8,3  miljoonaa 
henkilöä. Kasvua edellisestä vuodesta 
oli  3,5% (280 000  matkustajaa); kas-
vusta kolmasosa johtuu lisääntyneestä 
risteilyliikenteestä. Matkustajamäärät 
ovat viime vuosina jatkuvasti kasva-
neet  2-4%  vuosittain. Valtaosa  -  peräti 

 89%  -  liikennöitiin  Suomen  ja  Ruotsin 
välisillä reiteillä. 

Ulkomaan liikenteen matkustaja-auto-
lautoilla kuljetettiin lisäksi Ahvenan-
maan  ja  Suomen mantereen välillä 

 220 000  matkustajaa. Tässä oli vähen-
nystä edellisestä vuodesta  11000  mat-
kustajaa. 

Milj, tonnia  

lo 	 
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Kauppalaivaston 
supistuminen jatkuu 

Talven  1986-87  laajin jääpeite  -  yhteensä  405 000  neliökilomelriä -  nä 
 maaliskuun  16.  päivän jääkartasta. 

Ote merentutkimuslaitoksen maksimijääkartasta. 
Suomen kauppalaivastoon kuului 
vuoden lopussa  415  alusta, joiden 
yhteinen bruttovetoisuus oli  0,8  mil-
joonaa. Alusten määrä laski  12  aluk-
sella  ja  bruttovetoisuus  0,4  miljoonaa 
eli kolmanneksella. 

Kauppalaivaston väheneminen  on  jat-
koa  jo  vuonna  1984 alkaneelle  kehityk-
selle. Yhteensä kauppalaivasto  on  vä-
hentynyt vuosina  1984-1987 69  aluk-
sella, joiden yhteinen bruttovetoisuus 
oli  1,5  miljoonaa.  Eli 64%  vuoden  1984 

 alun  kauppalaivastosta  on  poistunut 
Suomen lipun alta tänä aikana. Vuo-
den  1987  lopussa oli suomalaisten 
omistamia ulkomailla rekisteröityjä 
joko ulosliputettuja  tai  suoraan ulko-
mailta hankittuja aluksia  67  kappaletta. 
Näiden yhteinen bruttovetoisuus oli 

 1,3  miljoonaa. 

Suomen kauppalaivastoon kuuluvien 
alusten keskimääräinen ikä  bruttove

-toisuutta  kohti laskettuna oli  9,04 
 vuotta  ja  keskimääräinen vetoisuus 

 2027. Bruttovetoisuudeltaan  Suomen 
kauppalaivasto oli vuoden lopussa  63. 

 suurin  ja sen  osuus maailman kauppa- 
laivastosta (bruttovetoisuus >  300)  oli 

 0,19  prosenttia. Vastaavat luvut vuotta 
aikaisemmin olivat  46.  suurin  ja  0,44 % 

Talvimerenkulku  

Suomi on  ainoa maa, jonka kaikki 
satamat jäätyvät talvisin. Maantieteel-
lisen sijaintimme vuoksi meritie  on 

 tuonti-  ja  vientiteoffisuudellemme 
 elinehto. Säännölliset merikuljetukset 

ympäri vuoden ovat mandollisia jään-
murtajatoiminnan ansiosta. 

Suomessa  on 22 talvisatamaa,  jotka 
 on  pidetty merillikenteelle avoimina 

ympäri vuoden aina vuodesta  1971 
 lähtien. Talvikautena  1986-87  kävi 

Suomen satamissa noin  13700  alusta. 
Lastia näissä oli lähes  19  miljoonaa 

 tonnia.  Määrä oli  30%  koko  vuoden 
merikuljetuksista. 

Maamme omien satamien välisessä 
rannikkoliikenteessä kiijattiin saapu-
neiden  ja  lähteneiden alusten mää-
räksi  1600.  Näissä aluksissa kuljetettiin 

 1,9  milj, tonnia  lastia.  Talven  ankaruus 
 ei ole tonnimääriin vaikuttanut, ne 

ovat viime vuosina pysyneet lähes 
muuttumattomina. 

'Alukset,joiden nettovetoisuus  on 
 vähintään  19.  

Erittäin ankara iäätalvi 

Jäätyminen  alkoi Perämerellä joulu-
kuun alussa eli kaksi viikkoa normaalia 
myöhemmin. Mutta joulukuun puoli-
välissä alkoi jäätä muodostua nopeaan 
tahtiin ankarien pakkasten myötä. 
Tammikuun ensimmäisenä päivänä 
eli noin kaksi viikkoa keskimääräistä 
aiemmin oli Perämeri peittynyt  jo 

 kauttaaltaan. Jäätilanne oli laajimmil-
laan maaliskuun  16.  päivänä, jolloin 
peitossa oli lähes  koko  Itämeri. 
Yhteensä jaatä oli  405 000 km 2 . 

Kiintojään  paksuus oli Perämerellä 
 70-105 cm,  Selkämerellä  70-90 cm, 

Saaristomerellä 35-75 cm  ja  Suomen-
landella  40-60 cm. Ulapan  jään pak-
suus oli Perämerellä  3 0-70 cm,  Selkä-
merellä  10-60 cm,  Ahvenanmerellä  ja  

Pohjois-Itämerellä  15-20cm  ja  Suo-
menlandella  15-40 cm. Ahtautumia  oli 
runsaasti Pohjanlandella Suomen ran-
nikon edustalla  ja  Suomenlandella 
Helsingin pituuspiirin itäpuolella. 

Pohjois-Itämeri  ja  Ahvenanmeri 
vapautuivat jäistä huhtikuun lopulla, 
Suomenlahti toukokuun alussa, Selkä-
meri  ja  Perämeri toukokuun lopulla. 
Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri  ja  Sel-
kämeri vapautuivat kolme, neljä viik-
koa  ja  Suomenlahti  pari  viikkoa keski-
määräistä myöhemmin. Perämereltä 
jäät lähtivät normaaliin aikaan. Kaikki-
aan jäätalven kesto ylitti normaalin 
Perämerellä noin kymmenellä päivällä, 
Selkämerellä  ja  Saaristomerellä 40:llä, 

 Ahvenanmerellä  55  :llä  ja  Suomenlah-
della 30:llä päivällä. 
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Suomenlahti  
_____  
27% 	60% 

-I  

JMNMURTAJIEN KAYTTO  JA  NIIDEN  AVUSTAMAT  
TA  VARAJvIÄÄ  RAT  RANNIKKOALUEIJ1AIN  TALVELLA  1986-87  

Ankaran talven  vuoksi sekä jäänmurtajien toiminta-aika että  avusteffi.i 
 tavaramäärä ovat selvästi kasvaneet edellisestä vuodesta. 

Jäänmurtajien yhteenlaskettu toiminta-aika oli  1167  vuorokautta.  Avustetlu 
 tavaramäärä oli yhteensä  14,5  milj, tonnia.  

TALVIMERENKULUN  KUSTANNUKSET  MILJ.MK  

1986 1987  Muutos  %  
Palkat 62,7 62,5 —0,3 
Muut  kulutusmenot  65,1 59,3 —8,9 
Hallinto-  ja  eläkekustannukset  9,4 9,2 —2,1 
Pääomakustannukset  1)  78,4 109,9 40,2 
Yhteensä 2 15,6 240,9 11,7 
Osuus  kokonaiskustannuksista  36,6  %  

1)  Pääomakustannusten  lisäys aiheutuu  1987  alussa käyttöön otetun 
 jm  Kontion  pääomakustannuksista.  

Jäänmurtajien toimi-
kausi 

Jäänmurtajien toimikausi  1986-87 
 alkoi joulukuun  10.  päivänä, jolloin 

murtaja  Tarmo lähti Perämerelle.  Sisu  
seurasi  17.  päivänä joulukuuta. Vuoden 
vaihteessa oli avustustehtävissä neljä 
jäänmurtajaa  ja  12.  päivänä  tam mi

-kuuta  jo  kaikkiaan kandeksan. Viimei-
senä lähti helmikuun  3.  päivänä uusin 
jäänmurtajamme  Kontio.  Varma  joutui 
lopettamaan toimintansa  25,  päivänä 
helmikuuta teknisen vian takia.  Sen 

 tilalle otettiin kaksi päivää myöhem-
min jm Sampo. 

Keväällä toimikautensa lopetti  ensim-
mäisenäjm  Otso  19.  päivänä huhti-
kuutaja viimeisenä jm  Sampo, joka tuli 
Turkuun Perämereltä  31.  päivänä tou-
kokuuta. 

Saksan liittotasavallan omistamaa 
Hansea  ei tänä talvena tarvittu liitto-
tasavallan vesillä, joten  se  oli  koko  toi-
mikautensa ajan Suomen käytössä. 

Jäänmurtajalaivasto  

Merenkulkuhallituksen jäänmurtaja- 
laivastoon kuuluivat vuonna  1987  
jäänmurtajat Urho,  Sisu,  Otso, Kontio, 
Voima, Tarmo,  Varma ja  Apu sekä 
Saksan liittotasavallan omistama 
Hanse. 

Kuluneen vuoden merkittävin alus- 
hankinta oli jäänmurtaja Kontion 
valmistuminen  ja luovutus  meren-
kulkuhallitukselle  29.  päivänä tammi-
kuuta. Kontio  on  Otson sisaralus  ja 

 molemmat edustavat uusinta jäänmur-
tamistekniikkaa. Otso-luokan käyttö-
kustannukset ovat vanhempiin aluk

-sun  verrattuna huomattavasti alhai-
semmat. Pienemmästä tehostaan  
(15 000 kW)  huolimatta yltävät  Otsoja 
Kontio  16200 kW:n  Urho-luokkaa vas-
taavaan avustustehoon, mutta käyttö-
kustannukset ovat yli  30%  pienemmät. 

Tätä kehitystä  on  edelleen jatkettu 
suunnitteilla olevissa Tarmo  2-luokan 
murtajissa, joissa parannetuista avus-
tusominaisuuksista huolimatta käyttö- 
taloutta tullaan huomattavasti paranta-
maan vielä Otso-luokkaankin nähden. 

Vanha Karhu-luokka poistui lopulli-
sesti kun viimeisenä käytössä ollut 
Sampo myytiin  Kemiin  tutkimus-  ja 
matkailumurtajaksi  14.  päivänä loka-
kuuta. 

9  



jj '!  

Uusi  yhteysalus  Viken  aloilti  marraskuun puolessa välissä  
Merentutkim usalus 
	 liikennöinnin  Paraisten  eteläsaaristossa.  

Merentutkimusalus Aranda  on  vuoden 
 1987  aikana suorittanut merentutki-

musmatkoja merentutkimuslaitoksen 
 ja  merenkulkuhallituksen vuoden 

alusta tekemän sopimuksen mukai-
sesti Itämeren alueella. Merentutki-
mustoiminnan lisäksi Aranda  on  toi-
minut tilapäisesti muutaman päivän 
luotsialuksena Emäsalon luotsiaseman 
luona  ja  Kajakulmassa. 

Yhteysalusliikenne 

Merenkulkulaitoksen hoitama  yhteys- 
liikenne keskittyy Lounais-Suomen 
saaristoon, poikkeuksena  ya  Sääminki 

 II!.  

Yhteysalus Harun  liikennöi reitillä 
 Utö-Pärnäinen -Utö.  Rosala  1!  puo-

lestaan toimi Hiittisten saaristossa, 
 ya  Jurmo  II  Iniön  liikenteessä  ja 

ya  Satava  Velkua-Rymättylän alueen 
liikenteessä. Pienet yhteysalukset  
Karin,  Pietari  Brahe,  Velkua  ja  Hills  hoi-
tivat yhteyksiä Turun sisäsaaristossa. 
Yhteysalus  Sääminki  ill,  joka kooltaan 
kuuluu Rosala-luokkaan, ylläpiti liiken-
nettä Savonlinnan eteläisessä saaris-
tossa. 

Raskaskuljetusalus  Ursus  on  hoitanut 
tilauskuljetuksia Turun saaristossa 
talvikautta lukuunottamatta.  

Merenkulkuhallitus  vastaanotti 
 21.10.1987  Maarianhaminassa uuden 

yhteysaluksen, joka sai nimekseen  
Viken.  Alus korvaa vanhan, yksityiso-
mistuksessa olevan  ms Lo-Ism  Parais-
ten reitillä. Uudentyyppisen potkuri-
laitteistonsa ansiosta Vikenin pitäisi 
päästä liikkumaan vielä kymmenienkin 
senttienjäissä. Hankintahinta oli  4,2 

 milj,  mk. 

Lisäksi merenkulkuhallitus  on  tilannut 
vuoden aikana yhden uuden yhteys- 
aluksen sekä pidennyksen  ya  Sääminki 
III:een, joka siirretään Turun saariston 
liikenteeseen. Muutostyön  on  luvattu 
valmistuvan kesäksi  1988.  

YHTEYSALUSLIIKENTEEN  KUSTANNUKSET  MILJ.MK  

1986 1987  Muutos%  
Palkat 10,8 11,0 1,9 
Muut kulutusmenot 6,6 6,5 —1,5 
Hallinto-  ja  eläkekustannukset  3,1 3,4 9,7 
Pääomakustannukset 7,3  8,4 15,1  
Yhteensä 27,8 29,3 5,4  
Osuus kokonaiskustannuksista  4,4  %  
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Kotimaanliikenteen varalaitamääräykset  saatiin valmiiksi. Kuvankaltaiset 
vaaralliset ylilastaukset jäävät uuden asetuksen myötä historiaan. Myös 
aluksen luukkujen tulee olla kiinni.  

Merenkulun turvallisuus 

Merenkulkuhallitus  valvoo merenkul-
kularnsäädännön noudattamista  ja 

 alusten merikelpoisuutta apunaan 
merenkulkupiirit, joita  on  rannikolla 
viisi  ja  sisävesillä yksi. 

Merikelpoisuutta  valvotaan määräai-
kaisilla katsastuksilla  ja  merikelpoisuu

-den jatkuvalla silmälläpidolla. 

Katsastuksia  hoitavat paikkiotoimiset 
katsastajat,jatkuvaa merikelpoisuuden 
toteamista tekevät virkavastuulla toi-
mivat merenkuluntarkastajat, apulais-
merenkuluntarkastajat  ja  kuntien palk-
kaamat satamakatsontamiehet. 

Useiden perinteisten merenkulkumai
-den  harjoittaman lippusiirron seurauk-

sena lukuisia aluksia, myös suomalai-
sia,  on  rekisteröity maissa, joissa lippu- 
valtio  ei ole ratifioinut perustavaa laa-
tua olevia kansainvälisiä yleissopimuk

-sia.  

Tämän vuoksi  on 14 länsimaan  vuonna 
 1982  tekemä sopimus satamatarkastuk

-sia  koskevasta yhteisymmärryspöytä-
kirjasta  (Memorandum of Understan-
ding on Port State Control)  saanut 
entistä enemmän merkitystä. Sopi-
muksen perusteella minkaanmaan 
alus ei välty tietynlaisista tarkastustoi-
menpiteistä.  Suomi on  päässyt pöytä- 
kirjassa asetettuun tavoitteeseen tar-
kastaa  25% satamissaan käyvistä  ulko-
maisista aluksista. 

Katsastus-  ja  tarkastustoimintaa  on 
 kehitetty järjestämällä koulutusta 

merenkulkupiirien henkilökunnalle, 
paikkiotoimisille katsastajille sekä sata-
makatsontamiehille. Koulutustilai-
suuksia oli  v. 1987  yhteensä  46  ja  niihin 
osallistui noin  300  henkilöä. 

Kertomusvuoden  aikana astui voi-
maan uusi merimieskatselmuslaki, 
jonka seurauksena katselmukset vähe-
nivät noin  9Ø%  Päätoimisista  meri-
mieskatselmusmiehistä, seitsemän 
henkilöä, voitiin neljä sijoittaa meren-
kulku-  ja  luotsipiireihin perustettuihin 

 virkoihin. Merimieskatselmukset teh-
dään uudistuksen myötä pääsääntöi-
sesti virkatyönä  ja  asetuksella säädetyt 
palkkiot tuloutetaan valtiolle. 

Merenkulkuhallituksessa  on  saatettu 
loppuun valmistelu kotimaanliiken

-teen varalaitamääräyksistä.  Asetus 
tulee edistämään meriturvallisuutta 
sisäliikenteen alusten osalta. 

Kertomusvuoden  aikana  on  tehty pää-
tös ehdoista (samanarvoisuusjärjes-
telmä),joiden perusteella alus voi lii-
kennöidä ilman radiosähkötysasemaa. 

Tulevaisuuden hätä-  ja  turvallisuusjär-
jestelmän  kaikkia laitteita ei vielä ole 
saatavilla, mutta kokeiluluontoisesti 

 16  suomalaiselle alukselle  on  annettu 
erivapaus radiosähkötysaseman  pith-
misestä.  Posti-  ja  telehallituksen  radio- 
osaston lausuntojen mukaan alusten 
vapauttaminen radiosähkötysaseman 

pitovelvollisuudesta  ei huononna Itä- 
ja  Pohjanmeren alueella radioteknilli

-sen  hätäjärjestelmän  yleistä tehok-
kuutta. 

Reunamerkit 
 merenkulun turvana 

Joskus saattavat kelluvat merenkulun 
turvalaitteet, kuten viitat  ja  poijut  esi-
merkiksi jäiden  tai  tuulten vaikutuk-
sesta siirtyä pois oikeilta paikoiltaan. 

Merenkulkuhallitus  onkin mandolli-
suuksien mukaan pyrkinyt korvaa-
maan kelluvia turvalaitteita kiinteillä, 
väylän reunalinjalle  tai  sen  välittö-
mään läheisyyteen rakennetuilla  tur

-valaitteilla  eli reunamerkeillä muun 
muassa sellaisilla alueilla, joilla jäiden 
liikkuminen vaikeuttaa kelluvien  tur-
valaitteiden  paikallaan pysymistä. 

Reunamerkeissä  on viitoitusjärjestel
-män  mukaiset tunnukset  ja  niissä voi 

myös olla valolaite. Kaikissa reuna- 
merkeissä  on  kuusi soppiheijastinta, 
joiden ansiosta ne näkyvät tutkassa 
erittäin hyvin. 

Väylän merkitseminen kiinteillä reu-
namerkeillä helpottaa alusten navigoi

-mista  väylällä, mutta toisaalta meren-
kulkuhallituksessa  on  voitu todeta, 
että tällä vuosikymmenellä  on  tapah-
tunut  jo  kymmenkunta sellaista onnet-
tomuutta, joissa alus  on  törmännyt 
tällaiseen reunamerkkiin vaurioittaen 
oman kylkensä sekä aiheuttaen reuna- 
merkin rakenteelle sellaisia vaurioita, 
että reunamerkki  on  ollut pakko use-
assa tapauksessa rakentaa uudelleen 
perustuksiaan myöten. 

Merionnettomuudet  

Vuoden  1987  aikana merenkulkuhalli-
tukselle ilmoitettiin  104  suomalaisille 

 tai  Suomen aluevesillä liikkuneille 
ulkomaalaisille aluksille tapahtunutta 
merionnettomuutta, joiden selvittämi-
seen merenkulkuhallitus osallistui. 

Kiinteät reun amer-
kit  lisäävät olen-
naisesti merenkulun 
turvallisuutta. Mutta 

 jos  alus poikkeaa 
sivuun merkiyltä 
väylältä, saattaa 
seuraus olla  tä

-männäköinen. 
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Noin puolesta tapauksista annettiin 
meriselitys, joista syytteeseen ilmoi-
tettiin  32  tapausta. 

Lokakuussa Kihdin selällä sokerijuuri-
kaslastissa kaatuneen  ms  Fortunan  
onnettomuutta selvittämään meren-
kulkuhailitus asetti kolmejäsenisen 
työryhmän. Työ jatkuu vuoden  1988 

 puolelle. 

Merenkulkuhallitus  määräsi virkamie-
hen tutkimaan  ms  Ni-Nun  lokakuussa 
Merenkurkussa tapahtunutta kaatu-
mista. 

Marraskuun  11.  päivänä kaatui hinauk-
sessa ollut ketjukauharuoppaaja  Veli 
Hangon edustalla. Kauppa-  ja  teolli-
suusministeriö asetti tutkintatoimi-
kunnan, johon kuuluu kolme henki-
löä merenkulkuhallituksesta  ja  yksi 
Hangon poliisilaitokselta. Toimikun-
nan työ jatkuu vuoden  1988  puolelle. 

Veneily  

Merenkulkuhallitus  valvoo  ja  kehittää 
veneilyn turvaffisuutta esim. hyväksy-
mällä venetyyppejä sarjatuotantoon. 
Vuonna  1987  myönnettiin yhteensä yli 

 15000 tyyppihyväksymiskilpeä  yhteis-
pohjoismaisten sääntöjen mukaisesti. 

Vuonna  1989  käyttöön otettavaksi kaa- 
vaillun valtakunnallisen venerekisterin 

suunnittelu aloitettiin kertomusvuo
-den  aikana. Uudistuksen yhteydessä 

lääninhallituksen pitämät moottori-
venerekisterit korvataan yhdellä vene-
rekisterillä,jonka pitäjänä  on  meren-
kulkuhallitus. Samalla määritellään 
tarkemmin rekisteröitävät veneet sekä 
rekisterin tietosisältö. 

Veneilyn turvallisuutta edistettiin  mm. 
 Turvallisesti vesillä -neuvottelukunnan 

kautta. Veneilyn aapinen -vihkosta  ja 
 Sininen kilpi -esitettil jaettiin venenäyt-

telyiden yhteydessä. 

Vuoden aikana sattui yhteensä  79  kuo-
lemaan johtanutta veneonnettomuut-
ta,joissa menehtyi  95  henkilöä. Onnet-
tomuuksissa hukkuneista  82  prosenttia 
oli  alkoholin  vaikutuksen alaisena. 

Pienentyneisiin onnettomuuslukuihin 
 saattoi vaikuttaa poikkeuksellisen 

kylmä kesä. 

Vuoden aikana saatiin valmiiksi ehdo-
tus  1988  voimaan astuvista yhteispoh-
joismaisista veneiden rakenne-  ja hy

-väksymissäännöksistä,  jotka korvaavat 
vuodesta  1983  käytössä olleen sään-
nöstön. 

Ympäristönsuojelu  

Merenkulkulaitoksen ympäristönsuo-
jelutyön  päätavoitteena  on  ennalta  

ehkäistä alusten aiheuttamaa  menen 
 pilaantumista.  

Ympäristönsuojelu jakautuu kolmeen 
tehtäväkenttään, jotka ovat ennaltaeh-
käisevä ympäristönsuojelu,  virka-apu 
öljyntoijunnassa  ja  vaarallisten ainei-
den kuljetusten valvonta. 

Öljyntoijuntatyössä merenkulkuhalli
-tus  antaa  virka-apua mandollisuuk-

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

Merenkulkuhaffitus  valvoo kemikaali-
kuljetusten ympäristönsuojelumää-
räysten noudattamista. Lisäksi sovelle-
taan  IM 0:n  kansainvälisiä ohjeita 
pakattujen  ja  irtolastina kuljetettavien 

 vaarallisten aineiden osalta  ja  ollaan 
mukana näiden ohjeiden kehitys-
työssä. 

Säiliöalus  Antonio  Gramscin 
karillea jossa veteen valunut öljy 

huolestulti pitkin kevättö niin viran- 
omaisia kuin tavallisia kansalai- 

siakin. Helmikuussa öljyn pelättiin 
uhkaavan Söderskärin luonnon- 

suo jelualuetta, jolla pesii  mm. 
haahkoja.  Taustalla näkyy vuonna 

 1862  valmistunut Söderskärin 
majakka. 
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Ruoppaaja Kokko/an  väylällä.  

Helsingin satamissa tehdyn pakattujen 
vaarallisten aineiden kuljetuksia kos-
kevan valvontaiskun jälkeen perustet-
tiin epävirallinen työryhmä yhdessä 
muiden kuljetuksia valvovien virano-
maisten kanssa. Työryhmässä sovittiin 
puolen vuoden mittaisen tehostetun 
valvontaoperaation kohdistamisesta 
niihin Suomen satamiin,joiden kautta 
kulkee suuret määrät pakattuja vaara!-
lisia aineita. Tavoitteena  on  turvalli-
suuden lisääminen  mm. lastien  kiinni-
tyksen  ja dokumentoinnin  osalta. 
Tehostettu seuranta toteutetaan vuo-
den  1988  alussa. 

Ennaltaehkäisevässä  ympäristönsuoje-
lussa merenkulkuhaffituksen päätehtä-
vänä  on  soveltaa kansalliselle tasolle 
kansainvälisiä ympäristönsuojelusopi-
muksia. Merenkulkuhallitus  on  myös 

aktiivisesti osallistunut näiden sopi-
musten kehittämiseen. 

Kansainvälistä  MARPOL yleissopi-
musta  (alusten aiheuttama meren 
pilaantumisen ehkäiseminen) sovellet

-tim  kansallisten säädösten  (746/83  ja 
 324/87)  perusteella. Yleissopimuksen 

määräykset kemikaalien säiliöalus-
kuljetuksista tulivat voimaan  6.4.1987. 

 Yhteistyössä merenkulkupiirien kanssa 
tarkastettiin suomalaisten alusten 
sopimusmääräykset sekä järjestettiin 
satamiin kaikkia aluksia koskevat tar-
kastukset. Lisäksi  on mm.  annettu 
kansallisia määräyksiä  ja osallistuttu 

 satamien vastaanottomääräysten laa-
dintaan. 

Vaarallisten aineiden kuljetuksista 
sekä kemikaali-  ja kaasusäiiöaluksista 

annettuja asetuksia  (3 57/80  ja  244/82) 
on  valvottu  ja  sovellettu edellisten 
vuosien tapaan. Kullekin kuljetetta-
valle aineryhmälle  on  oma kuljetus- 
tavan määräävä koodinsa. 

Säiliöalus  Antonio  Gramscin karilleajo 
aiheutti vuoden huomattavimman 
öljyvahingon, jonka toijuntatoimiin 
merenkulkuhallitus osallistui anta-
malla  virka-apua. Onnettomuuden jäl-
keen asetti kauppa-  ja  teollisuusminis-
teriö toimikunnan, johon merenkulku- 
hallitus osallistui. Tehtävänä oli har-
kita toimenpiteitä alusliikenteen tur-
vallisuuden parantamiseksi  ja ympäris-
tövahinkojen  ehkäisemiseksi erityisesti 
talvioloissa. Toimikunta jätti vuoden 
lopulla ehdotuksensa, joiden käsittely 
jatkuu  v. 1988  puolella.  

Väylänrakennus  ja  väylänhoito  
Meriväylien  kehittämisen keskeisenä 
pyrkimyksenä  on  kuljetuskustannus-
ten alentaminen väyliä syventämäilä. 
Nyt  jo  98%  tavarasta kulkee väyliulä, 
joiden kulkusyvyys  on  yli  7 m,ja 87% 

 tavaraliikenteestä  on  sellaisilla väylillä, 
joiden kulkusyvyys  on 9 m tai  enem-
män. Syvimmät väylät johtavat Sköld-
vikiin  (15,3 m),  Porin syväsatamaan  
(15,3 m)  sekä Inkooseen  (13 m), 

 Hankoon  (13 m)  ja  Naantalin  (13 m).  

Huomattavin vuonna  1987  valmistu-
neista meriväylätöistä oli noin  16  km:n 
pituinen Kokkolan  11  metrin väylä, 
joka maksoi lähes  40  miljoonaa mark-
kaa. Vanhaa  9,5  metrin väylää kulke-
vaan alukseen voitiin lastata enintään 

 20000  tonnia irtotavaraa.  Uudella  
11  metrin väylällä kuljetuserä voi olla 
lähes  40000  tonnia  Kokkolan sata-
massa ovat  mm.  Outokumpu Oy:n  ja 

 Kemira Oy:n Kokkolan tuotantolai-
tokset sekä neljän öljy-yhtiön varasto- 
alueet. 

Toinen tärkeä tekijä, johon väyläinves-
toinneilla pyritään vaikuttamaan  on 

 merenkulun turvallisuus. Rakenta-
malla suorempia  ja leveämpiä  väyliä, 
joilla  on  suurempi varavesi  ja  parem-
mat turvalaitteet, voidaan merionnet-
tomuuksien määrää vähentää. Väylän-
parannustyö pyritään tekemään ensi 
tilassa sellaisissa kohteissa, joissa 
merenkulun vahinkoriskin oletetaan 
alenevan parannustöiden kustannuksia 
vastaavasti. 
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Vuoden  1987  aikana tehtiin lukuisia 
merenkulun turvalaitteiden rakennus-
töitä. Yksittäisistä turvalaitetöistä suu-
rin oli Suomen Leijonan majakka,joka 
pystytettiin Bogskäristä noin  30 km 

 itään sijaitsevalle ulkomeren matalalle. 
Avomerelle rakennettavan merimer

-kin  pääongelmana  on,  että  sen  on  kes-
tettävä liikkuvien jääkenttien  ja  ahto

-jäiden aiheuttamat rasitukset. Majakan 
perustukset keräävät sitä suuremman 
kuormituksen mitä massiivisempia ne 
ovat. Perustuksen koon kasvaminen 
merkitsee siis lisääntyviä kustannuk-
sia. Tästä syystä perustukset  on  pyritty 
suunnittelemaan niin, että rakenteille 
aiheutuvat jääkuormat ovat mandolli-
simman pieniä  ja  merellä tehtävät työt 
jäävät vähäisiksi  ja  lyhyen työajan vaa-
tiviksi. Näin  on  päädytty teräsraken-
teisiin merkkeihin,joiden läpimitta 
vedenpinnassa  on vain  metrin suu-
ruusluokkaa. Rakenteen hoikkuudesta 

 on  seurauksena, että sitä vasten leik-
kautuvajääkenttä saa rakenteen voi-
makkaaseen värähdysliikkeeseen. Jotta 
arat majakkalaitteet eivät vaurioituisi 
tärinästä, majakan ylärakenne  on  asen

-nettava alarakenteen  liikkeitä vaimen-
tavan jousituksen varaan. Suomen 
Leijonan majakka  on  tämän tekniikan 
uusin sovellus.  Se on  jo  kymmenes 

Pohjoiselle Itämerelle  Utö-Naanta-
lm  väylän suulle valmistui uuden-
tyyppinen kevytrakenteinen  ja  jou-
sitettu  ma  lakka. Suomen Leijonan 
kaltaisia majakoita ei o/e käytössä 
missään muussa maassa. 

TÄRKEIMMÄT  T'(OKOHTEET  1987 
1. Kokkolan  11,0  m:n  väylä  
2. Tornion  ZOm:n  väylä  
3. Veitsiluodon  0  m:n  väylä  
4. Merikarvian  4,5  m:n  väylä  
5. Kihti-Maarianhaminan väylän parantaminen  
6. Yhteysalusväylät  Turun saaristossa  
7. Kaskisten  8,0  m:n  väylä  
8. Suomen Leijonan majakka  
9. Marjaniemen  luotsiasema  
10. Pärnäisten  satama  
11. Emäsalon  satama  
12. Varkaantaipaleen  väylän  hoitotukikohta  
13. Ultran  väylänhoitotukikohta  
14. Varkauden  väylänhoitotukikohta  
15. Varistaipaleen väylänhoitotukikohta  
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jousitettu  kiinteä turvalaite Suomessa. 
Suomen Leijonan majakassa majakka- 
laitteiden käytön vaatima sähköener-
gia tuotetaan tuuligeneraattorilla, joka 

 on  sijoitettu helikopteritason alapuo-
lelle. 

RAKENNUS- 
INVESTOINNIT  
1983-87  

Merenkulkulaitoksen  muissa raken-
nustöissä  on  keskitytty edelleen 
uuteen väylänhoitojärjestelmään liitty-
vän tukikohtaverkoston tekemiseen 
sekä tarkoituksenmukaisten toirnitilo-
jen rakentamiseen luotseille. 

VAYLÄNRAKENNUKSEN  JA  VÄYLÄNHOIDON  KUSTANNUKSET 
MILJ.MK 

1986 1987  Muutos%  
Palkat 33,0 36,3 10,0 
Muut kulutusmenot 22,0 22,2 0,9 
Hallinto-  ja  eläkekustannukset  14,1 15,7 11,3 
Pääomakustannukset 106,6 111,3 4,4 
Yhteensä 175,7 185,5 5,6  
Osuus kokonaiskustannuksista  28,1  % 

Talonrakennukset  ja  satamat 

Tur.'alaitteet 

Ruoppaukset 

LLlotsaustoiminta  
Luotsipalvelu 

Luotsipalvelun  tarkoituksena  on  järjes-
tää alukselle paikalliset väylät  ja  eri-
tyiso  lot  tunteva luotsi.  Sen  lisäksi, että 
luotsi  on  päällikön merenkulullinen 
neuvonantaja, valvoo  hän  viranomai-
sena omalta osaltaan eräitä kansainvä-
lisiä  ja  kansallisia määräyksiä  ja  vesis-
töjen suojelua sekä  on  osana merival-
vontajärjestelmää. Luotsihenkilökunta 
valvoo myös väylien merenkulun  tur-
valaitteiden  toimintaa  ja  on  tärkeä  osa 

 maamme meripelastusjärjestelmässä. 

Luotsinkäyttö  on  Suomessa pakollista 
kaikille ulkomaisille aluksille eräitä 
matkustaja-aluksia lukuunottamatta 
sekä kotimaisille suurehkoille kuiva-
lastialuksille  ja  melkein kaikille  lasta-
tuille säiliöaluksille. 

Luotsauksen 
 rationalisointi jatkuu  

Luotsausten  lukumäärä näyttää vakiin-
tuneen rannikolla noin  27  tuhanteen  ja 

 Saimaan syväväylien neljään  ja  puo-
leen tuhanteen vuodessa. Vielä viiti-
sentoista vuotta sitten oli luotsauksia 
vuosittain noin  45 000.  

Luotsaustoimintaa  kehitellään  ja  ratio- 
nalisoidaan  edelleen. Kesällä valmistui 

Marjaniemen luotsiaseman peruskor-
jausja laajennus,  sinne  on  tarkoitus 
siirtää myös Oulun luotsit alkuvuo-
desta  1988.  

Vuonna  1970  oli rannikolla luotsiase-
mia  ja -vartiopaikkoja  yhteensä  58,  
mutta nyt  on  jäljellä enää  23.  Lähi- 

Luotsikuttereista  joudutaan lähi- 
vuosina uusimaan suurin  osa. 

 Yhteisiyössä käyttäjäkunnan 
 kanssa  on  suunniteltu uuden- 

tyyppinen kutteri. Tätä ns. Utön 
kulmikkaan  kutterin  proto- 
tyyppiä ovat koekä  yttö  jät 

 pitäneet onnistuneena. 
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LUOTSAUSTOIM  INNAN  KUSTANNUKSET MILJ.MK 

1986 1987  Muutos  %  

Palkat 76,1 81,0 6,4 
Muut kulutusmenot 12,2 11,8 —3,3 
Hallinto-  ja  eläkekustannukset  25,3 27,0 6,7 
Pääomakustannukset 15,8  17,0 7,6 
Yhteensä 129,4 136,8 5,7  
Osuus kokonaiskustannuksista  20,8  %  

Uulta propulsiojär-
jestelmällä  varus-
tettua  15  metrin 
lyö venettä käyte-
tään väylän hoi-
toon.  

vuosina lopetetaan Turun saaristosta 
vielä kolme asemaa  ja  Ahvenanmaalta 
toinen jäljelläolevista. Kun itäisen 
Suomenlanden kolmen luotsiaseman 
yhteistoiminta  on  saatu tiiviimmäksi, 

 on  rannikon luotsiasemaverkosto toi-
mintansa puolesta saneerattu valmiiksi 
ainakin toistaiseksi. 

Luotsipula  uhkaamassa 

Lähivuosina  on luotsien  tämänhetki-
sen ikärakenteen vuoksi nousemassa 
esiin uusi ongelma. Kymmenen seu-
raavan vuoden aikana tarvitaan luot-
seiksi lähemmäs satakunta nuorta 
merikapteenia.  Mutta aloituspaikat 
suomalaisilla kauppa-aluksilla puuttu-
vat. Merenkulkuoppilaitoksista  ja 

 -opistoista valmistuvien merenkulkijoi-
den määrä supistuu jatkuvasti. Koska 
merikapteenin koulutusaika  on  kym-
menkunta vuotta, joudutaan tähän 
asiaan paneutumaan aivan lähiaikoina. 

Luotsiasemien 
 kul  jetuskalusto  

On  tilattu kaksi prototyyppistä luotsi-
kutteria, joista ensimmäinen vastaan- 
otettiin aivan vuoden lopulla. Han-
kintaa edelsi kehitystyö valmistajan 
kanssa. Käytössä kutteri  on  osoittau-
tunut ominaisuuksiltaan toistaiseksi 
parhaimmaksi luotsikutteriksi.  Han-
kinnalla on  myös huomattava talou-
dellinen merkitys,  sillä  laitoksen run-
saasta puolesta sadasta luotsikutterista 

 jo  suurin  osa  on  tällä hetkellä yli  
20  vuotta vanhoja. 

Uuden väylänhoitovenesarjan kaksi 
ensimmäistä yksikköä vastaanotettiin 
loppuvuodesta. Uudella propulsiojär-
jestelmällä varustetut  15  metrin veneet 
ovat ensimmäiset yli  20  vastaavan työ- 
veneen hankintasarjasta. Luotsihenki-
lökunnan väheneminen  ja turvalaittei

-den  tekninen kehitys  on  johtanut sii-
hen, että turvalaitteiden hoitoa ollaan 
siirtämässä erityiselle väylänhoitohen-
kilökunnalle. 

Toukokuussa vastaanotettiin kandek-
san nopean, alunperin ulkomaille  par-
tioveneeksi  rakennetun, luotsiveneen 
muutostyöt. 

Marjaniemen Iuotsiaseman suunnit-
telussa näkyy ns. Oulun koulukun-
nan jälki. Kauniisli Hailuodon  idyl-
lim  sopeutuvan rakennuksen  on 

 suunnitellut arkkitehtitoimisto Raila 
 ja Tapio  Rönkönharju.  
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Meri  ka rtoitus 
Merenkulkulaitos  vastaa Suomeen 
rajoittuvien merialueiden  ja  Suomen 
sisävesistöjen merikartoituksesta. 
Merikartoituksen ensisijaisena tavoit-
teena  on  turvata kauppamerenkulku 
yleisillä kulkuvesillä. Muilta vesialu-
eilta pyritään julkaisemaan merikart-
toja siinä laajuudessa, mitä turvallinen 
veneilyja kalastus edellyttävät. 

Järjestelmällinen merialueiden kartoi-
tus  on  aloitettu  1850-luvulla. Tämä työ 
jatkuu edelleen. Merialueistamme  on 

 tähän mennessä tutkittu  ja  kartoitettu 
luotettavasti  n. 80%. 

Merikartoituksen 
juhiavuosi  

Suomen itsenäistymisen jälkeen ryhtyi 
perustettu merenkulkuhallitus jatka-
maan merikarttojen julkaisemista, 
josta aikaisemmin olivat huolehtineet 
joko Ruotsin  tai  Venäjän vastaavat lai-
tokset. Aluksi tehtävää hoiti luotsi-  ja 

 majakkaosasto.  Vuonna  1937  siirtyivät 
sekä merenmittaus että merikarttojen 
valmistus vastaperustetulle merikartta-
osastolle. 

Merikarttaosasto  järjesti vuonna  1987 
50-vuotisen toimintansa kunniaksi eri-
laisia tilaisuuksia  ja  tapahtumia, joiden 
tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi 
pitkät perinteet omaavaa Suomen 
merikartoitusta. 

Tapahtumista mainittakoon  mm. 
 Suomenlinnan Armfelt-museossa 

 koko  kesän avoinna ollut "Merikartoi
-tus  Suomessa" -näyttely. Näyttelyssä 

esiteltiin merikartoituksen historiaa  ja 
 nykypäivää karttojen, valokuvien sekä 

erilaisten kartoitusvälineiden avulla. 

Kesällä  1987  esiteltiin merikartoi-
tusta Suomenlinnaan koolussa 
näyttelyssä. Etualalla vanhempia 
geodeeflisia mittauskojeita sekä 
mekaanista Iuotauskalustoa. 

Näyttelyn avajaisia juhlistivat Etelä-
satamaan kiinnittyneet merenmittaus-
alukset, joihin myös yleisöllä oli 
mandollisuus tutustua. 

Merenmittaus 

Merenmittauksella  hankitaan ne meri-
alueitamme koskevat perustiedot, 
jotka tarvitaan merikarttojen valmista-
mista ja  ajantasalla pitoa  sekä väylien 
suunnittelua  ja  rakentamista varten. 
Meremnittaus palvelee myös vesialu-
eiden yleistä tutkimusta  ja  muuta 
hyväksikäyttöä.  

Merenmittausta  varten merikarttaosas-
tolla  on  yhdeksän merenmittausretki-
kuntaa, joilla  on  käytössään seitsemän 
tukialusta, kolme mittausalusta  ja  55  
mittaus- ym. venettä. Retkikuntien 
henkilökunnan maksimivahvuus kesän 

 1987  toimikauden aikana oli  259.  

Merenmittaus  jakautuu kahteen  pää-
lohkoon, väylämittaukseen  ja  aluemit-
taukseen. Väylämittausten  tavoitteena 

 on  väylien merenkulullinen paranta-
minen  tai  kokonaan uusien väylien 
valmistaminen. Väylämittausten  pää-
asiallisimmin  käytetyt työmenetelmät 
ovat geodeettiset mittaukset, erikois-
luotaukset sekä tutkimus-  ja varmis

-tusharaukset  mekaanisilla  ja elektroni- 
sila  kalustoilla. Aluemittauksella  taas 
kartoitetaan merialueen yleiset syvyys- 
arvot  ja  merenkululle vaaralliset mata-
lat. Nykyisin tämä työ suoritetaan kai- 

Juhlaliputettuja 
merenmittausaluksia 
Ete/äsatamassa. 
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Kesällä  1985  hankittu 
luotausveneryhmä täydessä 

vauhdissa. Keskellä johtovene - 
vanhan Sextantin seuraaja.  

Osa  vuonna  1884  piirret
-lyö merenmittauskarttaa 

Sextantin  ja sen  veneiden 
ensimmiisistä luotauksista 
Ritgrundin ympäristössä 
Perämeren eteläosassa. 

nepohjaiseen merenmittausjärjestel-
mään,  joka tallentaa luotaukset koor-
dinaattitietoineen magneettinauhalle. 
Lopullinen tulostus tapahtuu maissa. 

Vuoden  1987  loppuun mennessä vene- 
ryhmä oli luodannut Saaristomeren 
valkoisia alueita  721  neliökilometriä  ja 

 kartoittanut  kiviä  ja  karikoita  413 kpl. 
 Tutkitut alueet sijaitsevat Korppoon, 

Nauvon, Utön  ja  Jurmon välisillä  meri-
alueilla. Tämä Saaristomeren järjestel-
mällinen alueluotaus tulee jatkumaan 

 1990-luvulle asti. Seuraavaksi tutkitta-
vat valkoiset alueet sijaitsevat Kökarin 
pohjois-  ja  eteläpuolella sekä  Hamn-
skärm  selällä Jurmon etelä-  ja  kaak-
koispuolella.  

Tietokone apuna  
merikartan  
valmistuksessa 

Eri käyttötarkoituksia varten valmiste-
taan eri tyyppisiä merikarttoja. Yleis- 
kartat  on  tarkoitettu avomeripurjeh-
dukseen  ja  reittisuunnitteluun. Varsi- 
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Karttatietokannasta tulostetaan  muo-
ville kutakin  kartan painoväriä  varten 
ns. paino-originaali. Näistä valmiste-
taan kopioimalla ne painolevyt, joilla 
monivärinenkin merikartta saadaan 

naiseen merenkulkuun soveltuvat 
parhaiten merialueiden rannikkokartat 

 ja sisävesistökartat.  Satamista  on  ole-
massa suurimittakaavaiset erikoiskar

-tat. Veneilijöitä  varten  on  valmistettu 
 albumin  muotoon sidottuja karttasar-

joja, Joita  Ofl myos eraista sisavesis-
tämm&. 

Vuonna  1987  valmistettiin normaaleja 
yksilehtisiä merikarttoja yhteensä 

 68000 kpl  ja karttasarjoja  22400 kpl.  

Tämän päivän merikartan valmistuk-
sessa käytetään apuna tietokonetta. 
Kutakin tuotettavaksi suunniteltua 
merikarttaa varten kootaan tietoko-
neen muistiin merikarttatietokanta. 
Sitä voidaan kutsua vaikkapa numeeri-
seksi merikartaksi. Tietokanta muo-
dostuu eri lähteistä digitoimaila koo-
tuista aineistoista. Maanmittaushalli-
tuksen typograafisen  kartan perus

-materiaalista saadaan rantaviivat, tiet, 
asutus  ja  nimistä. Väylätietoisuus me-
renkulun turvalaitteineen sekä syvyys- 
informaatio siirretään tietokantaan 
erilaisista rekistereistä, merenmittaus-
kartoista  ja  aikaisemmin samalta alu-
eelta julkaistuista merikartoista. Tieto- 
kannan  sisältää täydennetään vielä eri 
lähteistä saatavilla muilla merikartan 
sisältöön kuuluvilla tiedoila. 

'Yleiskarttoja  on 13,  merialueiden 
rannikkokarttoja  46, sisävesikarttoja 
46, satamakarttoja 9  ja veneilykarttoja 

 15  kappaletta. 

valmistettua. Uusintapainoksia tehtä-
essä suoritetaan karttaoriginaalin kor-
jaustyö käsityönä. Siitä huolehtivat 
merikarttaosaston ammattitaitoiset 
kartanpiirtäjät.  

M  eri  ko  ritakonseptit 
 valmistetaan nopea/Ja 

piirturil/a. 

Meren  kulkutietoutta 
Merenkulkuhallitus  julkaisee merikart-
tojen lisäksi lukuisia merenkulkuun 
liittyviä kirjoja  ja  lehtiä. Ammattime-
renkulkijoille tarkoitettu Tiedonantoja 

 merenkulkjjoille  ilmestyy kymmenen 
päivän välein. Siihen koottujen kartta- 
korjausten avulla  kartan  käyttäjä voi 
itse pitää merikarttansa ajantasalla. 
Lisäksi kerrotaan esimerkiksi luotsi- 
toiminnasta, kanavien liikennejärjes-
telyistä sekä tilapäisistä muutoksista 
merimerkeissä. Veneilijö itä varten 
ilmestyy vastaava lehti kolmasti vuo-
dessa. 

Suomen vesialueilla  on viitisentuhatta 

valotunnusta lähettäväui merimerkkiä. 
 Näistä kerrotaan yksityiskohtaisesti 

kolmen vuoden välein ilmestyvissä 
loistoluetteloissa.  Suomen rannikon 

 loistot,  merialueiden loistoluettelon 
uusin painos, ilmestyi vuonna  1987.  

Merenkulun säännöksistä  ja  niiden 
muutoksista tiedotetaan Merenkulku-
hallituksen  tiedotuslehdessä,  jota  1987 

 ilmestyi  15  numeroa. 

Merenkulkuhallitus  julkaisee myös 
lukuisia merenkulkuun  ja  aluksiin liit-
tyviä tilastoja. Suomen viralliseen tilas-
toon tuotetaan vuosittain  osat  Meren- 

kulku  -  meriliikenne Suomen  ja  ulko-
maiden välillä  ja  Merenkulku  -  kauppa-
laivasto. 

Lisäksi  on  julkaistu vuosittainen 
Suomen kauppalaivasto -niminen 
luettelo sekä erilaisia veneiden raken

-tamis- ja hyväksymissääntöjä.  Run-
saasti havainnollista tietoa aluksista, 
henkilökunnasta, taloudesta ym. sisäl-
tää tästä ulkoisesta vuosikertomuk-
sesta erillään julkaistava Meren kulku- 
laitoksen  toimintakertomus. 
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Kansainvälinen yhteistyö  
Merenkulkulaitoksen  kansainvälisen 
yhteistyön pääalueita ovat osallistumi-
nen Kansainvälisen merenkulkujäes-
tön  (IMO)  työhön, Pohjoismaiden  ja 

 Itämeren valtioiden väliseen yhteistyö-
hön sekä erityiskysymysten käsittelyyn 
muissa merenkulkualan kansainväli-
sissä jäijestöissä. 

IMO:ssa onjatkettu  SOLAS-ja 
MARPOL-yleissopimusten  tulkinta- 
ja  kehittämistyötä. Huhtikuussa  1987 

 voimaan tulleen  MARPOL-yleissopi-
muksen kemikaalikuljetusosan  voi-
maansaattaminen vaatii paljon yhteis-
työtä yhdenmukaisten tarkastuskäy-
täntöjen aikaansaamiseksi eri maissa. 
Matkustaja-autolautta  Herald of Free 

 Enterprisen onnettomuus  on vauh- 

dittanut roro-alusten turvallisuutta 
koskevaa keskustelua  ja ehdotetut 
SOLAS-yleissopimuksen  muutokset 
tulevat työffistämään IMO:a lähivuo-
sina. Sateiliittihätäradioliikenteeseen 
siirtymistä, meripelastusyleissopimuk

-sen  (salvage)  uusimista  ja laivaterroris
-min  ehkäisyyn tähtääväi uutta sopi-

musta koskevat valmistelutyöt ovat 
loppusuoralla. 

Itämeren alueella  on  tehty yhteistyötä 
jäänmurtamiseen, merikartoitukseen, 
luotsaukseen  ja  ympäristönsuojeluun 
liittyvissä kysymyksissä. Pohjoismai-
seen yhteistyöhön  on osallistuttu  kai-
killa toimintalohkoilla vastaavien poh-
joismaisten virastojen kanssa.  

Kansainvälisissä erityisjärjestöissä  on 
 käsitelty merikartoitukseen, elektroni-

seen merikarttaan, merenkulun turva- 
laitteisiin, hengenpelastuslaitteiden 
tyyppihyväksymiseen, öljyvahinkojen 
korvaamiseen, ulkomaalaisten alus-
ten satamatarkastuksiin (port state 
control)  ja  kansainvälisiin sisävesikul-
jetuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Merenkulkuhallitus  on jäijestänyt 
 Malmössa IMO:n  alaisuudessa toimi-

van  World Maritime Universityn 20 
 oppilaalle kanden viikon pituisen  har-

joittelujakson  Suomessa. Haijoitte
-lussa perehdyttiin  alusten turvallisuus-

kiijojen myöntämiseen liittyviin  kat-
sastuksiin. 

Kansainvälistä yhteislyötä harjoitetaan  mm.  meri  ko  rtoituk
-sessa.  

Eri valtioiden julkaisemat meri kartat eroavat toisistaan 
lähinnä värifrkseltään. Ylhäällä vasemmalla suomalainen 
yleiskartta keskiseltä Suomenlandelta. Oikealla Neuvosto-
liiton, alhaalla vasemmalla Saksan Liittotasavallan  ja  oike-
alla Yhdysvaltojen julkaisemat kartat samalta alueelta. 
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Resumé 
Förhållandet mellan sjöfartsväsendets 
inkomster och utgifter försvagades  år 
1987  jämfört med föregående  år. 

 Inkomsterna minskade med  1,4  pro-
cent, medan utgifterna  på  grund av 
exceptionellt stora investeringar ökade 
med hela  24,8  procent. 

Fastän sjötransporterna  år 1987  volym-
mässigt  slog  nytt rekord och farledsav-
giftema höjdes, var inkomsterna från 
farledsavgiftema  dock  nio miljoner 

 mark  mindre  än  året innan. Det här  är 
 ett tecken  på  att Finlands sjötranspor-

ter  i  allt högre  grad  sköts av linjefartyg, 
som har  den  fördelen att  de,  efter ett 
bestämt antal gånger, inte behöver 
erlägga farledsavgift  under  resten av 
året. Inkomstema från farledsavgif-
tema minskar ytterligare  på  grund av 
att fartygsbeståndet  i  takt med att det 
förbättras förflyttas  till  högre isav-
giftsklasser. 

Inkomsterna från lotsning ökade 
 under 1987  med cirka tre miljoner 

 mark.  Bidragande faktorer var  en  höj-
ning av lotsningsavgiftema med fem 
procent, ett större nettotontal hos  de 

 fartyg som anlitade  lots  samt längre 
lotsningsdistanser  till  följd av  den 

 stränga isvintern.  

Under år 1987  visade avlöningsutgif-
tema åter  en  uppåtgående  trend.  Juste-
rade med konsumentprisindex låg 
löneutgiftema samt hela sjöfartsväsen-
dets personalutgifter  dock  fortfarande 

 under 1985  års nivå.  De  löneinbespa-
ringar som fartygsbeställningama leder 

 till fOrmärks  tidigare  än  beräknat och 
avspeglas klart  i  avlöningsutgiftema 
för  de  två senaste åren. Vid  en jämfi-
relse  av  1987  års avlöningsutgifter med 
föregående  år  framgår att centralför-
vaitningens och sjöfartsinspektionens 
löner relativt  sett  ökat mest.  En  tredje-
del av ökningen  i  mark fdrorsakades 
dock  av lotsningsverksamheten. 

Övriga driftsutgifter minskade med 
drygt fem procent, vilket berodde  på 

 sänkta bränsle- och smötjoljepriser. 
 Den  sjunkande tendensen motverka-

des dock  ày  större bränslekonsumtion 
 till  följd av  den  stränga isvintern.  

De  mest betungande investeringsut-
giftema utgjordes av låneamorteringar 
och räntor  på  isbrytarna  i  Otso-klassen. 
Drygt  150  miljoner  mark  användes  till 

 finansiering av isbrytarna. Det vikti-
gaste farledsprojektet var Karlebyfarle

-den,  i  vilken  24  miljoner  mark  investe-
rades  under  året. 

Handeisfiottan 
 reduceras ytterligare 

Nedgången  i  Finlands handelsflotta 
har fortsatt  till  följd av utfiaggningar 
och försäljning av fartyg. Vid årsskiftet 

 1987-1988  var handelsfiottans brutto-
dräktighet endast  en  dryg tredjedel  av 
vad  den  varit som störst.  

En  ny företeelse inom sjöfarten tilldrar 
sig ännu större intresse  än utfiaggning-
ama,  nämligen finländsk rederiverk-
samhet  under  främmande flagg.  De 

 fartyg det gäller har aldrig varit regist-
rerade  i  Finland. 

Då medelåldem  för  de utfiaggade  han-
deisfartygen stiger, säljs fartygen allt 
oftare  till  utlandet.  I  stället anskaffas 
nytt eller nyare  tonnage  direkt från 
utlandet. Det håller alltså  på  att uppstå 
rederier som ägs och leds av finlän-
dare,  men  som bedriver ren internatio-
nell aflärsverksamhet,  dock under  Fin-
lands  Banks  övervakning. 

Oavsett nedgången  i  tonnaget ökar 
 de  varumängder som transporteras av 

finska handelsfartyg.  Under  året trans-
porterades mellan  Finland  och utlan-
det över  en  miljon  ton  varor mera  än 
år 1986  och endast  en  knapp miljon 
mindre  än  rekordåret  1984.  Det finska 
tonnagets andel av exporttranspor- 
tema minskade med två procentenhe-
ter,  men t.o.m.  inom exporten ökade 
varumängden jämfOrt med föregående 

 år. I  stort innebär siffrorna att  de fa 
 nya fartyg som Finlands handelsflotta 

utökats med  är  betydligt effektivare  än 
de  som avyttrats. Dessutom har tonna-
get utnyttjats bättre  än under  tidigare 

 år.  Sammanlagt stod det inhemska 
tonnaget för  44,3  procent av sjötrans-
portema mellan  Finland  och utlandet, 
vilket fortfarande  är  ett mycket högt 
procenttal  i  internationell jämförelse. 

Rekordsiora 
 sjötransporter  p.g.a  

ökad  export  

Sjöfartens andel av varutransporterna 
mellan  Finland  och utlandet  är  fortfa-
rande stor. 

Cirka  85%  av varutransporterna mel-
lan  Finland  och utlandet sker alltjämt 
sjövägen. Totalvolymen av varutrans-
porterna över hamnarna,  54  milj,  ton, 

 var tre och  en  halv miljon  ton  större  än 
 föregående  år  och samtidigt närmare 

två  ton  större  än  det tidigare rekordet 
från  år 1985. 

Exporten  slog  nytt rekord,  22,4  miljo-
ner  ton. Aven  importen ökade från 
föregående  år till 31,3  miljoner  ton. 

Passagerartraflken  har  under de 
 senaste åren oavbrutet ökat, främst 

 tack  vare växande kryssningstrafik. 
Merparten av passagerarna anlitar 
ruttema mellan  Finland  och  Sverige.  

Isbrytarna 

Havet böijade frysa  till  först  i  början 
av december, två veckor senare  än  nor-
malt,  men den  stränga kölden  i  mitten 

 av månaden ledde  till  att isbildningen 
blev snabb. Hela Bottenviken var täckt 
av  is  i  början av januari, dvs, två veckor 
tidigare  än  normalt. Istäckets omfatt-
ning var störst  den 16 mars.  

Isbrytarflottan består av isbrytama 
 Urho,  Sisu,  Otso, Kontio, Voima, 

Tarmo,  Varma och  Apu  samt Hanse, 
som ägs av Förbundsrepubliken Tysk-
land. Det senaste tillskottet,  Kontio, 

 mottogs  i  slutet av januari.  Kontio  är 
 systerfartyg  till  Otso,  som levererades 

året fOrut. Fartygen representerar  den 
 nyaste isbrytningstekniken, som möj-

liggjort  en  betydande sänkning av 
driftskostnaderna.  På  Tarmo  2-klassens 
isbrytare, som  är under  planering,  fir- 
söker  man  ytterligare förbättra  drifts-
ekonomin och assistansegenskapema.  

Den  äldre  Karhu-kiassen  pensionera-
des slutgiltigt  då  Sampo  såldes  till 

 Kemi för att användas inom forskning 
och turism. 

Sjösäkerheten och 
skyddet av  den marina 

 miljön  

I  slutet av året inledde myndigheterna 
 en  gemensam effektiverad hamnöver-

vakning av containertransporter av 
farliga ämnen. Målet  for  operationen, 
som fortsätter  under  första hälften av 

 1988, är  att öka transportsäkerheten. 

Fribordsbestämmelser fOr  inrikestrafi-
ken har utarbetats. Förordningen kom-
mer att främja sjösäkerheten vid  trans-
porter. 

Under  året inledde sjöfartsstyrelsen 
också planeringen av ett centralt båt-
register,  som skall tas  i  bruk  år 1989. 

 Registret, som kommer att upprätthål-
las av sjöfartsstyrelsen, ersätter länssty-
relsernas motorbåtsregister. Samtidigt 
preciseras vilka båtar som bör registre-
ras samt registrets datainnehåll. 

Tankfartyget  Antonio Gramscis  grund-
körning förorsakade årets största olje- 
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olycka. Sjöfartsstyrelsen var represen-
terad i  den  kommitté som tillsattes 
efter olyckan och som dryftade hur 

 man  kan förbättra sjösäkerheten och 
förebygga miljöskador särskilt i vinter-
förhållanden. Kommittén avgav sitt 
betänkande  i  slutet av året och försla-
gen kommer att upptas  till  fortsatt 
behandling  år 1988.  

Farlederna 

Av avslutade havsfarledsprojekt  är 11 
meters-farleden  till Karleby den  mest 
betydande. Totalkostnadema uppgick 

 till  närmare  40  miljoner  mark. I den 
 nya farleden kan fartyg transportera 

laster  på  upp  till 40000 ton. 

Under  året byggdes ett stort antal sjö- 
säkerhetsanordningar. Det största en-
skilda byggnadsobjektet var Finlands 
Lejons f,r. Det svåraste problemet 
med sjömärken som byggs  i  öppna 
havet  är  att  de  måste tåla påfrestningar 
från rörliga isfá.lt och packis. Finlands 
Lejons 	som har fjädrad överbygg- 
nad och vindgenerator, representerar 

 en  ny f'rbyggnadsteknik.  

Rationalisering av 
Iotsningsverksamheten 
fortsätter 

Vid kusten ser antalet lotsningar ut att 
 ha  stannat vid cirka  27000  och  i  Sai- 

mens djupfarleder vid  4500 per år.  För 
bara femton  år sedan  var antalet  lots-
ningar  ännu  ca 45000 per år. 

Lotsningsverksamheten  utvecklas och 
rationaliseras ytterligare. Vid kusten 
finns det för närvarande  23  lotsstatio-
ner,  mot 58 år 1970. De  sista Iotssta-
tionssammanslagningarna kommer att 
genomföras  under de  närmaste åren. 

Eftersom lotsarnas åldersstruktur sti-
ger och allt färre personer utexamine-
ras från sjöfartsläroverken kommer 
landet att hotas av lotsbrist om några 

 år. 

Under  året beställdes två lotskuttrar av 
ny prototyp, av vilka  den  ena mottogs i 
slutet av året. Anskaffningen föregicks 
av teknisk planering  i  samarbete med 
tillverkaren.  

I  slutet av året mottogs  de  två första 
enheterna av  en  ny serie arbetsbåtar  

för farledsskötsel. Båtarna, som  är 
15 meter  långa,  är  försedda med ett 
framdrivningssystem  av nytt  slag  och 

 är de  första  i  en  serie  på  över tjugo 
båtar. Minskningen av lotspersonalen 
och  de  teknisk avancerade säkerhets-
anordningarna har lett  till  att under-
hållet av säkerhetsanordningarna 
överförs  på en  särskild  personal fOr 
farledsskötsel. 

Sjökartiöggningens 
 jubileumsår  

Sin  femtioåriga verksamhet  till  ära 
arrangerade sjökartsavdelningen ut-
ställningar och evenemang för att göra 

 den  anrika finländska sjökartläggnin-
gen känd.  

Finland  omges av ett havsområde  på 
ca 89000km2 ,  varav 15000km2  är 
olodat  eller bristfälligt lodat.  De  flesta 

 vita  områdena  på  sjökorten  är  belägna 
i Skärgårdshavet, vid Bottenhavets 
kust och i Kvarkens skärgård. För 
undersökning av dessa svåråtkomliga 
områden har  man  tagit  i  bruk  en  grupp 
av fem lodningsbåtar, som  sedan  som-
maren  1985  utfört datorstött kartlägg-
ningsarbete.  

Summary 
In 1987 the relation between the costs 
and revenues of the National Board of 
Navigation decreased 11.1 percentage 
points compared with the previous 
year. Revenues decreased by 1.4 per 
cent, whereas costs rose by 24.8 per 
cent due to exceptionally heavy invest-
ments. 

Although the volume of seaborne 
cargo broke a new record in 1987 and 
fairway charges were raised, the re-
venues from fairway charges remained 
9 million FIM below last years level. 
This indicates that Finnish seabome 
transports are increasedly taken care of 
by liners. They have the advantage of 
being exempted from fairway charges 
for the rest of the year after a certain 
number of port calls. Moreover, with 
the improvement in standard, ships 
are transferred to higher ice-due clas-
ses, which also results in a decrease in 
charges. 

In 1987 receipts from piotage rose by 
approximately three million FIM. This  

was due to a 5 per cent rise in pilotage 
fees, an increase in the net tonnage of 
ships using pilots and longer pilotage 
distances, a reflection of the severe ice 
winter. 

In 1987 there was again an increase in 
labour costs. Corrected with the con-
sumer price index, labour costs and 
the maritime administration's overall 
staff costs did, however, remain below 
the 1985 level. 

Other operating costs decreased by 
more than five per cent owing to lower 
fuel and lubricating oil prices. On the 
other hand the decrease was halted by 
higher fuel consumption caused by the 
severe winter conditions. 

The increase in investment costs was 
mainly due to mortgages and interests 
on the  Otso-class icebreakers. A sum 
of approximately 150 million FIM was 
needed for the financing of the ice-
breakers. The largest building project 

was the  Kokkola  lane, in which 24 mil-
lion FIM were invested during the 
year. 

Further reduction 
in tonnage 

The reduction in Finnish tonnage has 
continued due to sale of ships and 
flag-of-convenience registration. By 
the end of the year the gross tonnage 
of the merchant fleet was only one 
third of what it had been at its largest. 

Finnish shipowners' activities abroad 
is a new phenomenon presently att-
racting more attention than flag-of-
convenience registration. The ships 
concerned have never even been regis-
tered in Finland. 

When the average age of Finnish flag-
of-convenience ships rises, they are 
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often sold to foreign buyers and repla-
ced by new or at least newer tonnage 
from abroad. There are now shipping 
companies owned and led by Finns 
which conduct international business, 
nevertheless, under the supervision of 
the Bank of Finland. 

In spite of the drop in tonnage the 
total cargoes carried by Finnish mer-
chant vessels are still on the increase. 
This year more than one million tons 
more were transported between Finn-
ish and foreign ports than in 1986. 
That is only approximately a million 
less than in the record year of 1984. 
The share of Finnish ships in export 
cargoes fell by two per cent but the 
export volumes still increased compa-
red with the previous year. Statistics 
indicate that those few acquisitions 
Finnish shipowners have made are 
much more efficient than the ships 
sold. Moreover, the degree of utiliza-
tion is much higher now. The total 
share of seaborne transports carried by 
Finnish ships to and from Finland was 
44.3 per cent  - i.e.  still  a  very high per-
centage internationally. 

Record in seaborne 
transports owing to 
increased exports 

The share of seaborne transports in 
the trade between Finland and foreign 
countries is still high, 85 per cent. 
The total export volume in ports was 
54 million tons,  i.e.  three and  a  half 
million tons more than the previous 
year and almost two million tons more 
than the  alitime  record of 1985. 

Exports broke  a  new record, 22.4 mil-
lion tons. Imports increased to 31.3 
million tons from the previous year. 

Thanks to the growing popularity of 
cruises, there has been a steady growth 
in passenger traffic during the last few 
years. Most passengers choose the rou-
tes between Finland and Sweden. 

Icebreakers 

The first sea ice appeared in early 
December,  i.e.  two weeks later than 
usually. In mid-December ice forma-
tion was speeded up by cold weather 
and in early January the whole of the 

 Bothnian  Bay was covered with ice. 
This was two weeks earlier than nor-
mally. The ice-covered sea area reach-
ed its maximum extent on March 16. 

The icebreaker fleet consists of the ice-
breakers  Urho,  Sisu,  Otso, Kontio, 

Voima,  Tarmo,Varma  and  Apu  as well 
as the  Hanse,  which belongs to the 
Federal Republic of Germany. The 
latest icebreaker, the  Kontio,  was deli-
vered in late January. She is a sister 
ship to the  Otso,  which was completed 
the year before. The  Otso  and the 

 Kontio  are the most technically 
advanced icebreakers in the world. 
Their operating costs are smaller than 
those of the older icebreakers. On the 
projected icebreakers of the  Tarmo  2- 
class operation economy and assis-
tance qualities are being developed 
even further. 

The old  Karhu-class icebreakers were 
finally put out of commission when 
the  Sampo  was sold to be used both 
for research purposes and tourist 
excursions. 

Safety of Navigation 
and Protection of the 
Marine Environment 

At the end of the year authorities start-
ed a joint project for a more effective 
port control of container transports of 
dangerous goods. The aim of the ope-
ration, which is to continue through-
out the first half of 1988, is to further 
transport safety. 

The grounding of the tanker Antonio 
 Gramsci  led to the worst oil disaster of 

the year. The National Board  ofNavi-
gation  was represented on a commit-
tee which was formed after the acci-
dent to examine how the safety of 
navigation and the prevention of envi-
ronmental disasters could be furthered 
especially with respect to winter condi-
tions. The recommendations of the 
committee were presented at the end 
of the year and they will be discussed 
further in 1988. 

The sea lines 

The most important sea line complet-
ed last year is the  Kokkola  ilm  lane. 
The total costs of the lane amounted 
to almost 40 million  FIM.  In the new 
lane ships can carry cargoes of up to 
40,000 tons. 

A great number of navigational aids 
were built during the year. The biggest 
individual project was the Lion of 
Finland lighthouse. The most difficult 
problem to be solved in building light-
houses in the open sea is that the 
constructions must be strong enough 
to resist pack ice and moving ice fields. 
The Lion of Finland lighthouse with 
its spring supported upper construc-
tions and wind generator represents an 

entirely new lighthouse building tech-
nology. 

Further rationalization of 
pilot services 

The annual  pilotages  seem to average 
27,000 on the coast and 4,500 on 
inland waterways. Only some fifteen 
years ago about 45,000 annual pilot- 
ages were performed annually. 

Pilot services are being further devel-
oped and rationalized. At present 
there are 23 pilot stations on the coast 

 -  in 1970 the number was 58. The 
merging of pilot stations will be com-
pleted in the next few years. 

As the age structure of pilots is rising 
and fewer seafarers are graduating 
from the maritime institutes Finland 
will be faced with  a  shortage of pilots 
in the near future. 

Two pilot cutters of a new prototype 
were commissioned in 1987 and the 
first one was delivered at the end of 
the year. The order was preceded by 
technical co-operation with the boat 
builder. 

The first two boats of  a  new series of 
sea lane maintenance launches were 
delivered in late 1987. The launches 
have  a  propulsion system of a new 
kind. The series comprises twenty 
launches of 15 meters each. The de-
crease in pilot staff and the utilization 
of technically advanced navigation 
aids has resulted in the transference 
of the maintenance of  navaids  to 
a special maintenance staff. 

The anniversary 
of the  Hydrographic 

 Department 

To celebrate its 50th anniversary the 
 Hydrographic  Department arranged 

exhibitions and programmes with the 
aim to make Finnish  hydrographic 

 surveys, which boast ancient traditions, 
known. 

The sea area of Finland comprises 
some 89,000  km2 .  Approximately 
15,000  km2  are still entirely  unsounded 

 or inadequately sounded. Most of the 
blank spaces on the sea charts are in 
the Archipelago Sea, in the coastal 
waters of the  Bothnian  Sea and the 
archipelago of the Strait of North 

 Quarken.  A new line sounding fleet 
has been developed for these areas, 
which are difficult to work. These 
launches have performed computer- 
assisted sounding since the summer 
of 1985. 
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Ahvenanmaan  maakuntahallituksen  käytössä  

OTSO KONTIO  99,0Dm 
 2420m 
 8,0Dm  

VARMA  TARMO  84,50m  
21,2Dm  

APU 	/,30m  

SISU  URHO  104/Om 
 23,85m 

8,30m  

VOIMA  83,50m 
19,40m 

 /,0Dm  

SKIFTET  43,88 m 
10,50  rn 

 4,15 m  

HARUN 35,0Dm 
 8,20 m 

3,20 m  

ROSALA  II 33,30m 
 6,OOm 

JURMOII  2,45m  

URSUSII  2/,5/m 
10,01 m 

 1,8Dm  

SKARPEN  SATAVA  23,30m  
6,áOm 

SAAMINKIIII 	245m  

VIKEN  249rn _________  HITIS  20,3/rn 
8,Om 	  INIJO  5,02m  
3,Om 	 VELKUA  2.30m  

SEXTANT 4/,25m 
 11,5/rn 

 480m  

SAARISTO  4/,50m 
 9,0Dm 
 3,20m  

	

AIRISTO  30,50m 	 SÄRKKÄ  27,IOm  

	

8,90m 	 5,40m  

	

3,0Dm 	 l,90m  

TUTKA  36,/Om 
 9,03 m 

 3,2Om 

Luota  us  yksikön  sivuvene  12,8 m 
 4Dm 

I,2m 

Luota  usyksikän johtovene  I 480m 
 4Dm 
 1,5 m  

Muut alukset  
mtaARANDA 52,8Om 

 10,48 m 
4,80 m  

Luotsikutterit  ja  luotsiveneet 

Luotsikutteö 	 Nopea  Iuotsivene  

KALLA PRISMA  ó0,CY3m 
13,0Dm 
I,90m  

TAUVO  28,30m 
 6,/Om  

L  3,0Dm  

	

LINSSI 41,OOrn 	 SESTA 20,0Dm 

	

8,0Dm 	 6,20m  

	

l,80m 	 l,20m  

Merenkulkulaitoksen  alukset  
Merenkulkulaitoksen  laiva-  ja veneka-
lusto  käsittää  kaiken  kaikkiaan yli  300 

 yksikköä. Pelkästään laivoiksi lasketta-
vien alusten, luotsikutterit mukaan 
lukien, lukumäärä yltää aina  100 yksik

-köön. Merenkulkuhallitus  on  siten  var-
sin  huomattava varustamo. 

Merenkulkulaitos  vastaa itse alustensa 
suunnittelusta, hankinnoista sekä kor-
jauksesta  ja  huollosta. Alukset jään-
murtajista pienimpiin työveneisiin ovat 
eri toimintoihin tarkoitettua erikoiska-
lustoa. Viime aikoina onkin kehitetty 

 ja  rakennettu eräitä kansainvälistäkin 
huomiota herättäneitä aluksia  tai  nii-
hin sovellettuja ratkaisuja. 

Yhteysalukset  

Väylä-  ja  öljyntorjunta-alukset  

	

LONNA SETh  42,/2m 	SEKTORI  32,/Om KUMMELI 26,lIm 	VALVOJAIII37,35m 	 OILII OILI2 OILI3 24I5m  

	

12,22m 	 /,90m 	/,90m 	 9,0Dm 	 6,OOm 
LEITO 	3,80m 	 255m 	255m 	SUUNTA  3,2Dm 	 2,29m  

KRISTINA KARIN  1408  rn  
3,94 m  

PIETARI  BRAHE 	1,02  rn  

OILI4 l/,28m 
 6,60 m 

 l,56m Merenmittausalukset 

Jäänmurta  jot  

______ 	1-n. 
A I  



Ioannes  van  Keu/enin  kartta 
itäiseltä Suomeniande/ta  v. 1723. 
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