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Toiminta-ajatusta 
täsmennettiin  

"Merenkulkulaitos  kehittää  ja  ylläpitää turvallisen  ja 
 taloudellisen vesillä liikkumisen edellytyksiä rannikolla 
 ja  sisävesillä. Laitos kehittää  ja  valvoo alusten turvalli-

suutta." 

"Merenkulkulaitos  turvaa  ja  parantaa maamme kaup-
palaivaston toimintaedellytyksiä. Laitos hoitaa ympä-
ristönsuojeluun liittyviä turvatoimia." 

"Merenkulkulaitos  kehittää  ja  turvaa saariston liiken-
neyhteyksiä." 

Edellä olevaan  on  tiivistetty merenkulkulaitoksen toi-
minta-ajatus, joka hyväksyttiin laitoksen johtokunnas-
sa vuoden  1991  syyskuussa.  Asian  valmisteluvaiheessa 

 ja  päätöstä seuranneessa,  koko  henkilökuntaa koske-
neessa "sisäänajokeskustelussa" toiminta-ajatus  on  pel-
kistetty tärkeimpiin käytännön töihin. 

Toiminnan pääkohteita ovat alusten turvallisuuden 
lisääminen  ja  meriympäristön  suojelu sekä väylät, 
luotsaus, merikartoitus  ja  jäänmurto.  Veneilyn edel-
lytysten parantaminen  on  myös keskeisellä sijalla. 

Tavoitteeksi  on  asetettu, että laitoksen asiakkaat  ja 
 henkilöstö tietävät, mitä tehdään  ja  miksi. 

Laitoksen toiminta-ajatuksen määrittelyn lisäksi seitse-
män kertaa ensimmäisenä toimintavuonnaan kokoon-
tunut johtokunta otti myönteisen  kannan  monitoimi-
murtajan  tilaamiseen  ja  ns. rinnakkaisrekisteriin.  Joh-
tokunta hyväksyi alusturvallisuusohjelman, joka koros-
taa inhimillisten tekijöiden merkitystä merivahinko-
tapauksissa. 

Suunnitelmissa  "Valtio  Shipping"  
Vuonna  1991  merenkulkuhallituksen liikenneosaston 
toimintaa alettiin suunnata siten, että voidaan puhua 
oman varustamon ensi askeleista. Tavoite  on,  että lai-
toksella  on varustamoyksikkö,  jonka tulosvastuulla 
ovat omien alusten suunnittelu, rakentaminen, miehit-
täminen  ja  hoito.  

Laitos tulee tarjoamaan varustamopalveluaan myös 
muille laivoja omistaville valtion virastoille  ja  laitoksil-
le. 

MKL:n  käsitys  on,  että yhteistyön tiivistäminen  ja 
 koordinointi tehostavat alusten käyttöä  ja  pienentävät 

valtion omistamista aluksista yhteiskunnalle aiheuta- 
via  kustannuksia. 

Muutoksesta seuraavaan  
Merenkulkulaitos  on  lyhyessä ajassa kokenut suuren 
muutoksen. Iso organisaatiouudistus  on  jo  eilistä.  Tu

-losbudjetointiin  oppiminen  sen  sijaan  on  tätä päivää. 
Suurimmat hankaluudet  on  voitettu, mitä osoittaa 

 mm. se,  että laitos  on  pysynyt asetetuissa tulostavoit-
teissa. Nyt voidaan keskittyä yksityiskohtien hiomi-
seen.  

On  ollut kiinnostavaa  ja  karinustavaa  havaita, että ko-
vasta vauhdista huolimatta henkilökunta  on  jaksanut 
lähes nurisematta olla mukana uudistustyössä. Joiden-
kin mielestä valitettavasti  ja  joidenkin mielestä onnek-
si laiva ei kuitenkaan pysähdy eikä anna hengähdysai-
kaa. 

Samaan aikaan kun uudistuneessa laitoksessa johto-
kunta, keskushallinto  ja  merenkulkupiirit  vielä joilta-
kin osin hakevat omaa tyyliään  ja  keskinäisen yhteis-
työn oivallusta, seuraava uudistus näkyy  jo  venttiilistä.  

Laitos purj ehtii hyvässä myötäisessä kohti nettobudje-
tointia. Toivottavasti  se  otetaan käyttöön vuoden  1993 

 alusta. Nettobudjetoituna valtion työvirastona MKL 
saisi uutta motiivia toiminnalleen: myydessään tieto-
jaan  ja  taitojaan ulkopuolisille tulot tulisivat laitoksen 
omaan käyttöön. 

"Oma raha"  ja  budjettivarat  yhdessä auttavat laitosta 
palvelemaan asiakkaita tehokkaasti  ja  olemaan omalle 
väelle hyvä työnantaja. 

Kyösti Vestennen 







Talouden hoidossa  
tulosbudjetointiin 

TLL.  )SOJ  ilA(  KHN  keskeisesti liittyvän uuden 
maksuliike-  ja kirjanpitojärjestelmän  (VALMA) 
sisäänajo aloitettiin syksyllä  1991  rinnakkaisajona. 
Tuotantokäyttöön  uusi jarjestelmä otettiin tilivuoden 

 1992  alkaessa. 

Tulot kasvoivat 
Tulot lisääntyivät edellisestä vuodesta  38  miljoonalla 
markalla. Suurin vaikutus tulojen kasvuun oli väylä-
maksuilla, jotka kasvoivat lähes  12  prosenttia. Kun 
hintojen muutos oli viisi prosenttia, oli reaalinen kas-
vu noin seitsemän prosenttia. Tämä oli seurausta ulko-
maanliikenteen alusten nettovetoisuuden kasvusta, 
josta huomattavan osan aiheutti kasvanut matkus-
tajaliikenne. 

Paikkausmenot  laskussa 
Vuosi  1991  oli ensimmäinen kokonainen vuosi ny-
kyistä uudistettua organisaatiota. Samalla  se  oli ensim-
mäinen tulosbudjetoitu vuosi. Siksi tilivuoden  1991 

 menot eivät ole vertailukelpoisia vuoden  1990  meno-
jen kanssa varsinkaan palkkausmenojen osalta.  Palk

-kausten  suuri muutosprosentti johtuu kolmesta teki- 

jästä.  Vuonna  1991  maksettiin ensimmäisen kerran 
valtion eläkevakuutusmaksuna  25  prosenttia palkois-
ta. Toiseksi toimintamenobudjetoinnin yhteydessä 
paikkauksia siirrettiin investointimomenteilta toimin-
tamenoihin. Lisäksi vuoden  1990  luvuista puuttuvat 
tielaitoksesta siirtyneen henidlöstön kanden kuukau-
den palkkausmenot. Todellisuudessa palkkausmenot 
alenivat reaalisesti. Niitä pienensivät henkilöstömää-
rän supistukset  ja  normaalia leudompi talvi.  

Va  yllin,  turvalaitteisiin  /a  satamiln 
 suurimmat investoinnit 

Investointeja oli  153  miljoonaa markkaa. Luvussa  on 
 kasvua edellisestä vuodesta vajaa miljoona markkaa. 

Suurin  osa  (45  %)  investoinneista kohdistui väylien, 
turvalaitteiden  ja  satamien rakentamiseen.  Tulos-
budjetoinnissa  pienehköt  (alle  5  miljoonan  markan) 

 investoinnit rahoitetaan toimintamenomomentika. 
Vuonna  1991  toimintamenoista  toteutettiin  46,5 

 miljoonan  markan  investoinnit. Suurin yksittäinen 
investointipäätös oli monitoimijäänmurtajan hankin-
tasopimuksen allekirjoittaminen. Jäänmurtajan inves-
tointimenot tulevat määrärahojen käytössä näkyviin 
kuitenkin vasta tulevina vuosina. 
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Tuottavuuden mittana tuottavuusindeksi 
Merenkulkulaitoksen  tuottavuutta mitataan tulosbud-
jetissa tuottavuusindeksillä. Lisäksi merenkulkulaitok

-sen  kustannukset jaetaan kolmeen osaan, joista laske-
taan seuraavat taloudellisuuden tunnusluvut: 
kauppamerenkulussa mk/kuljetettu  tonni  rannikolla  ja  

Saimaalla sekä muun vesiliikenteen osalta mk/väylä-
kilometri. Vertailua vuoteen  1990  ei voida vielä teh-
dä, koska organisaatio muuttui tuolloin. Vuosi  1991 
on  sovittu tulosmittauksen perusvuodeksi. Budjetoidut 

 ja  toteutuneet tunnusluvut ovat seuraavat: 

KAUPPNv\ERENKULUN  TALOUDELLISUUS 
Suunniteltu  Toteutunut Ero  %  

• mk/rannikolla  kul  etettu  tonni  9,0 8,9 -1,1 
• mk/Saimaalla ku  otettu  fonni 36,7 51,7 +40,9 

MUUN VESILIIKENTEEN TALOUDELLISUUS 
• Kustannukset  mk/väyläkilomefri 13 400  15420 +15,1 

KAUPPNv\ERENKULUN  KUSTANNUSVASTAAVUUS  % 
• Luotsausmaksu 26,3 28,6 +2,3 
• Väylämaksu  53,3 75,3 +22,0  fl  

1)  ero prosenttiyksikköä 

ylitys  + 
alitus- 

Merenkulkulaitoksen  ensimmäinen tulosbudjetti vuo-
delle  1991  laadittiin vuoden  1990  alussa, jolloin ei 
ollut vielä tarkkaa tietoa nykyisen organisaation kus-
tannuksista. Pohjatieto vuodelta  1989  oli puutteel-
lista, koska laitos toimi tuolloin eri organisaatioissa. 
Saimaan kauppamerenkulun  ja  muun vesiliikenteen 
taloudellisuuden tunnuslukujen poikkeamat aiheutti-
vat päaasiassa  em.  syistä. 

Luotsausmaksun kustannusvastaavuuden  parantumi-
sen voidaan katsoa aiheutuneen thhinnä tulosjohta-
misen myötä saavutetuista kustannussaastöistä. Väylä- 
maksun kustannusvastaavuuden huomattava ero 
johtuu väylämaksutulojen kasvusta  ja  kustannusten 
alittumisesta. Suotuisaan kustannuskehitykseen 
vaikuttivat leuto talvi  ja  taloudellisen ajattelutavan 
kehittyminen. 



Muut tehtävät  
15,5  % Talvimerenk u/ku 

 24,7%  

Luotsaus  
Soar/s  to- 
liikenne  4,6  % 

20,2% 

Väylänpito  
35,0  %  

Paikkaukset  
56,8  %  

Muut 
 kulutusmenot 

 20,4  %  

Investoinnit  
21,4%  
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TULOT  JA  MENOT MIU.MK  

TULOT  1990 1990 1991 MUUTOS MENOT'  1991 MUUTOS  
0/ 0/ 
/0  /0  

Väylämoksut 283,7 317,2 11,8 KULUTUSMENOT 
Palkkaukset  329,7 449,8 36,4 

Luotsausmaksut  48,7 50,6 4,0  Muut  kulutusmenot  1 54,4  164,9 6,8 
Saimaan kanavan  hoifok.  0,7 1,0 42,6 

Saimaan kanavan 
lupamaksuf 1,9 1,9 -1,9 SIIRTOMENOT  8,3 10,2 22,2 

Tulot ulkopuolisille SOITUSMENOT  
teht.  töistä 0,5 0,3 Alusten  ja  muun 

kaluston hankinta  43,1 45,9 6,4 
Karifatuotannon  tulot 1,1 0,8 -28,8 Talonrokennukset 7,1 4,6 -35,1 

Turvalaitteet  ja  väylät 64,8 69,6 7,4 
Muu tulot  2t  8,6 10,4 21,5 Keiteleen kanava 34,2 32,4 -5,3 

Maa-  ja  vesialueiden  
[äsli  maksut 2,3 3,7 64,7  hankkiminen  3,2 0,7 -77,8 

TYÖLLISYY'DEN 
TURVAWINEN 
Paikkaukset  4,7 9,7 104,9 
Työllisyyttä  furvaavat 
siloitusmenot  18,9 20,2 6,7 

TULOT YHTEENSÄ  346,7 3849 11,0  MENOT YHTEENSÄ  669,2 809,0  20,9 

1)  Vuosi  1 990  ei ole vertailukelpoinen, koska luvuista puuttuvat  'TVL:lta  siirtyneiden toimintojen kanden kuukauden menot. 
 21  Muihin  fuloihin sisältjät  päiväraha-  la  tapaturmakorvaukset  4,2 mil  mk  14,5  mil  mk  1990).  

KOKONAISKUSTANNUKSET  1991 
891,7  MMK  

KOKONAISMENOT  1991 
809,0  MMK  

Muut menot  1,4  %  

TULOT  JA  MENOT  1978-1991 
1991  hintataso (tukkuhintaindeksi) 
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 Otso-luokan jäänmurta-
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Kuio  
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merenkulkupiiri 

iyväskyla  

Vaasa 

Kotka  

Saaristomeren 	Suomenlanden 
merenkulkupiri  merenkulkupiiri 

MERENKULKULAITOKSEN  HENKILÖSTÖ  1991 
 toiminnoittain henkilötyövuosina  

Väylänpito  

Luo tsaus 

Talvimerenkulku 

Merikartoitus 

Hal/into 

Saaristoliikenne 

 Muu toiminta 

Merenkulun tarkastus 

I)  Muu toiminta sisältää  Arandan, piensotamatuotannon,  laitehuollon,  varustamopalveluiden  ja  viittatehtaan  henkilöstön  

MERENKULKUPIIRIT  1991  

Suomenlanden 
 merenku  IL  upi  ii 

Saarislomeren 
merenkulkupiiri  

Kauppamerenkulun  väyliä 1km)  
Muita väyliä (kml  

1 403  
557  

2 373 
1 499 

Luotsaffuja  malleja 253 491 178 560 

Henkilöstä (henkilölyövuotta) 290 407 

Kokonaismenot  (mk) 102 432 000 131 939000 
Palkat 65 993 000 91066000 
Muut kulutusmenot 15 065 000 19057000 
Investoinnit 21 374000 21 816000 

Tulot (mk)  24 688 000  15 813 000  

Pohjaanden jäi-Suomen 
merenkulkupliri  merenkulkupiiri  

Kauppamerenkulun  väyliä  (km)  953 775 
Muita väyliä 1km) 1 713 5 773 

Luotsattuja  malleja 68 775 178 326 

Henkilöstö (henkilötyövuottal 227 477 

Kokonaismenot  (mk) 76 325 000 132 950000 
Palkat 46 083 000 80968 000 
Muut kulutusmenot 11 473 000 39 262 000 
Investoinnit 18 769 000 12720000  

Tulot (mk)  6 858 000 9588000 
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TAflOET 
SELO  r  

Tietoverkkoa  laajennettiin  
rJj\j(j 

 kuluneiden viiden vuoden aikana meren- 
kulki ilaitos  on  panostanut voimakkaasti tietojenkäsit-
telyyn. Ensimmäinen vaihe saatiin vuoden aikana 
päätökseen. Merenkulkuhallitukseen  ja  kuhunkin 
piiriin  on  asennettu paikallisverkot  ja  toimisto- 
automaatio. Piirit  on  yhdistetty keskusvirastoon kun- 
teillä linjoilla. Näin  ollen  ne muodostavat  elektroni-
sen tietoverkon ja  mandollistavat nopean tiedon-
välityksen laitoksen sisällä. 

Tietoverkkoa  laajennettiin asentamalla paikallisverk
-ko  myös kuuteen murtajaan. 

Merenkulkulaitoksessa  on  käynnistetty tiedonhallin-
taan liittyvä tutkimus, joka selvittää nykyisen  ja  tule-
van toiminnan kannalta välttämättömät tietovirrat. 
Kartoituksen pohjalta laaditaan suunnitelmat tiedon - 
hallinnan  kehittämiseksi sekä lyhyellä tähtäimellä 
että alustavasti vuosikymmenen loppuun asti. 
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Viennin voimakkaalla  kasvuHa  
ennätykseen  merikuljetuksissa 

satamissa kävi  25 734  ulkomaanliikenteen 
alusta eli  837  alusta vähemmän kuin vuonna  1990. 

 Näiden nettovetoisuus oli yhteensä  149,8  miljoonaa. 
Yhteenlaskettu nettovetoisuus kasvoi alusten luku-
määrän vähenemisestä huolimatta  8,9  miljoonaa. 
Kasvun aiheutti pääosin uusien suurten matkustaja- 
autolauttojen  tulo  liikenteeseen. 

Suomalaisten alusten osuus kaildsta satamakäynneistä 
oli  39  %  ja yhteenlasketusta nettovetoisuudesta  50  %.  
Molemmat osuudet pysyivät edellisen vuoden tasolla. 
Suomalaisten alusten perinteisesti suuri osuus selittyy 
vilkkaalla matkustaja-alus-  ja  matkustaja-autolautta-
liikenteellä, joissa huomattava  osa  aluksista  on  suo-
malaisia. 

Satamissa käyneistä aluksista  43  %  oli matkustaja- 
aluksia  ja  matkustaja-autolauttoja. Näillä kuljetettiin 
vajaa kolme prosenttia tuonnista  ja  vajaa neljä pro-
senttia viennistä. Matkustaja-autolauttojen kuljetus-
määrät ovat laskeneet jonkin verran viime vuosina 
junalauttojen tultua liikenteeseen. 

Suurin  osa tuodusta tavaramäärästä  kuljetettiin säiliö-
aluksilla  (41  %)  ja irtolastialuksilla  (27  %).  Viennistä 
suurin  osa  kulki lastilautoilla  (29  %), säiliöaluksilla 

 (26  %)  ja konventionaalisilla kuivalastialuksilla  
(24  %).  Mikäli  bulk-kuljetukset jätetään tarkastelun 
ulkopuolelle, lauttakuijetusten (matkustaja-autolautat, 
lastilautat  ja junalautat)  osuus korostuu. Lauttojen 
osuus muista kuin  bulk-kuljetuksista oli tuonnissa  
34  %  ja  viennissä  57  %. 

Tavaraliikenne  kasvoi 
Suomen  ja  ulkomaiden tavaranvaihdosta kulkee me-
ritse noin  85  %.  Satamien ulkomaan tavaraliikenteen 
kokonaismäärä oli  58,9  miljoonaa  tonnia.  Tämä oli 

 21 308  tonnia  enemmän kuin edellisenä vuonna, jol-
loin saavutettiin tavaramäärien tähänastinen huippu. 
Tuonti väheni  2,5  miljoonaa  tonnia ja  oli  32,3  mil-
joonaa  tonnia.  Vienti lisääntyi noin  2,5  miljoonaa  
tonnia ja  oli  26,6  miljoonaa  tonnia.  Edellinen ennätys 
oli vuodelta  1990.  Kauttakuljetukset,  jotka sisältyvät 
satamien ulkomaanliikenteeseen, vähenivät  0,8 mil- 

joonaa  tonnia ja  olivat  4,5  miljoonaa  tonnia. Merikul-
jetuksia  Suomen  ja  ulkomaiden välisestä tavaranvaih-
dossa oli  53,6  miljoonaa  tonnia.  

Suomalaisen  tonniston  osuus pysyi ennallaan 
Suomalaisen tonniston osuus merikuljetuksista vuon-
na  1991  oli  34,2  %.  Vuonna  1990  osuus oli  34,6  %  ja 

 vuonna  1989 44,3  %.  
Tuonnissa suomalaisen tonniston osuus  on  viime 
vuosina laskenut selvästi, mutta viime vuonna lasku 
pysähtyi. Suurin syy tuonnin vähenemiseen  on  ollut 
kivennäisöljyjen tuonnin rakenteen muuttuminen. 
Raakaoljyä  on  alettu tuoda vuodesta  1990  lähtien 
Neuvostoliiton sijasta yhä enemmän Pohjanmerekä. 
Nämä kuljetukset hoidettiin pääasiassa ulkomaalaisilla 
aluksilla, kun taas suuri  osa  neuvostoöljystä  on  tuotu 
suomalaisilla aluksilla. Suomalaisen tonniston osuus 
kivennäisöljyjen tuonnissa kuitenkin kasvoi  41  pro-
senttiin vuoden  1990 36,8  prosentista. Toisaalta  kap-
paletavaran  tuonnissa suomalaisen tonniston osuus 
laski selvästi  (1991 35,7  %  ja  1990 41,9  %).  

Viennissä vuonna  1984  alkanut suomalaisen  ton
-niston  osuuden väheneminen näyttää pysähtyneen. 

Osuus  on  ollut samalla tasolla viimeiset kolme vuotta. 

Tavaraliikenne  keskittynyt suurimpiin satamiin 
Ulkomaan merikuljetukset kulkivat kaikkiaan  57  sata-
man kautta  (1990 54, 198957  ja  198856  sataman). 
Kuljetukset ovat kuitenkin keskittyneet suurimpiin 
satamiin. Viennissä  10  suurimman sataman osuus oli 

 20,6  miljoonaa  tonnia  eli  77  %  ja  tuonnissa  25,7  mil-
joonaa  tonnia  eli  80  %.  

Suomenlanden satamien kautta kulki ulkomaisesta 
tavaraliikenteestä  57  %,  Lounais-Suomen satamien 

 10  %,  Pohjanlanden satamien  31  %  ja  Saimaan 
alueen satamien kautta kaksi prosenttia. Merikuijetuk

-sista  44  %  kulki Suomen  ja  Itämeren satamien kautta 
 ja  37  %  Suomen  ja  Pohjanmeren sekä Englannin 

kanaalin satamien välillä. Valtaosa, eli  81  %  kaikista 
merikuljetuksista liikkui  varsin  lyhyen  matkan. 
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Pohjanmeren osuus kasvoi  ja  Itämeren osuus vastaa-
vasti supistui öljykuljetusten muutoksen takia. 

Saimaan kanavan liikenne oli  1,5  miljoonaa  tonnia ja 
 vuotta aiemmin  1,8  miljoonaa  tonnia.  Ulkomaan- 

liikennettä tästä oli  92  %. Metsäteollisuustuotteiden 
 vienti lisääntyi. Raakapuun tuonti Venäjäkä väheni, 

mikä selittää tuontimäärän pienenemisen. 

Matkustajalilkenteen  kasvu /atkui voimakkaana 
Suomen  ja  ulkomaiden välinen matkustajaliikenne 
lisääntyi huomattavasti viime vuonna. Matkustaj  ja 

 kuljetettiin  12,4  miljoonaa eli  1,5  miljoonaa enem-
män kuin vuonna  1990.  Edellisena  vuotena matkusta-
jat olivat lisääntyneet  0,6  miljoonalla. 

Kasvusta lähes kaksi kolmannesta aiheutti Ruotsin 
liikenne sekä yhden kolmasosan  Tallinnan  liikenne 

 ja risteilyt.  Ruotsin liikenteen suhteellinen osuus 
matkustajaliikenteestä  on  viime vuosina vähentynyt, 
mutta edelleenkin  sillä  on  hallitseva asema matkus-
tajaliikenteessä  (1991 82,6  %,  1990 85,8  %  ja  1989 
88,2  %).  

Ahvenanmaan  ja  Manner-Suomen välillä kuljettivat 
Ruotsin lautat  318 000  matkustajaa. Tämä oli  13 000  

enemmän kuin vuotta aiemmin. Matkustajamaarat 
 ovat jatkuvasti kasvaneet. 

Kauppalaivasto pysyi ennallaan 
Suomen kauppalaivastoon (nettovetoisuus vähintään 

 19)  kuului vuoden lopussa  464  alusta, joiden yhteen-
laskettu bruttovetoisuus oli tasan miljoona. Alus- 
ten  määrä kasvoi 13:lIa, mutta bruttovetoisuus laski 

 62  500:lla.  

Suomen kauppalaivastoon kuuluvien alusten ikä  brut
-tovetoisuutta  kohden  laskettuna oli keskimäirin  8,81 

 vuotta  ja  keskimääräinen bruttovetoisuus  2 222. Brut
-tovetoisuudekaan  Suomen kauppalaivasto oli kesä-

kuun lopussa  47.  suurin,  ja sen  osuus maailman kaup-
palaivastosta (bruttovetoisuus vähintään  100)  oli  0,24 

 prosenttia. Vastaavat luvut edellisenä vuonna olivat 
 48.  suurin  ja  0,25  %  sekä vuonna  1989 49.  suurin  ja 

 0,23  %. 

Merimiesammatissa  toimi  12 775  henkilöä  (v. 1990 
14 183  henkilöä), joista yli puolet työskenteli alusten 
talousosastolla lähinnä matkustaja-autolautoilla.  

KAUPPALAIVASTON KEHITYS  1960-1991 
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olemaan ymparivuotisessa käytössä, mikä  jo  sinänsä 
pienentää pääomakustannusten osuutta kokonaiskus-
tannuksista. 

Myös vähentynyt henkilökunnan tarve  ja  vanhoja 
murtajia pienemmät poktoainekustannukset aikaan- 
saavat merkittävää säästöä käyttökustannuksiin. 

Liikenneministeriön asettama työryhmä esitti maalis-
kuussa  1991  pitkän tähtäimen suunnitelmana, että 
Suomessa tarvitaan viisi perusmurtajaa, kaksi moni-
toimimurtajaa  ja  kaksi vanhempaa murtajaa, jotka 
pidetään alennetussa valmiustilassa. Liikenteessä  mur

-tajia  tarvitaan leutona talvena  5-7,  normaalitalvena 
 7-9  ja  kovana talvena  9.  

Merenkulkijajärjestöjen  kanssa sovittiin, että nykyi-
siltä murtajilta vähennetään yhteensä  32  työpaikkaa 
ns. luonnollisen poistuman kautta. Tällöin myös  21 

 vuorottelijan  tarve päättyy. 

Katajanokan jäänmurtajalaiturin yhteyteen valmistui 
uusi tukikohtarakennus. 

TALVIMERENKULUN  KUSTANNUKSET 
MIII.  MK  

1990 1991  MUUTOS  
0/ 
/0 

Palkat  57,6 61,4 7 
Eläkekustannukset + sotu  13,4 14,6 9 
Muut  kulutusmenot' 35,7 38,5 8 
Rahoituskustannukset  0,0 0,5 
Pääomakustannukset 106,9 105,7 -1 
Yhteensä  213,6 220,7 3  
Osuus laitoksen kokonaiskustannuksista  25  % 

 1)  sisältää laskennalliset vuokrat  

TALVIEN  LUOKITUS LAAJIMMAN VUOTUISEN 
JAATILANTEEN (KM2 )  MUKAAN  1892-1991  
Erittäin ankara (yli  350 000  km 2 ,  14  kpl)  
1893 1902 1917 1929 1940 1941 	1942 1947 
1956 1963 1966 1970 1985 1987 

Ankara (270 001-350 000  km 2 ,  10  kpl)  
1895 1900 1916 1923 1924 1926 1954 1969 
1979 1986  

Keskimääräinen  (1 30 001-270 000  km 2 ,  46  kpl)  
892 1896 897 1898 899 1901 	1904 1905 
907 1908 909 1912 915 	1918 	1919 1920 
922 1928 931 	1932 933 1936 1937 1946 
948 1951 953 1955 957 1958 1960 1962 
964 1965 967 1968 971 	1972 1976 1977 
978 1980 981 	1982  984 1988  

Leuto  (90 000-1 30 000  km 2 ,  16  kpl)  
1903 1911 	1913 1914 1921 	1927 1934 1935 
1945 1950 1952 1959 1973 1974 1983 1991  

Erittäin outo  (alle  90 000  km 2 ,  14  kpl)  
1894 1906 1910 1925 1930 1938 1939 1943 
1944 1949 1961 	1975 1989 1990 
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Laivojen turvallisuuden 
valvontaa uudistettiin  

parantamiseksi laadittiin 
erityinen turvallisuusohjelma, joka vahvistettiin 
laitoksen johtokunnassa  6.9.199 1.  Ohjelmassa määri-
tellään pitkän aikavälin tavoitteet alusturvallisuus-
työlle. Kauppa-alusten katsastusjärjestelmän uudista-
miseksi perustettu työryhmä sai raporttinsa valmiiksi 
joulukuussa. 

Sekä alusturvallisuusohjelma että katsastustyöryhmän 
raportti edellyttävät asteittaista siirtymistä virkamies-
katsastuksiin, mikä  on  suoritettava tehtäviä  ratio-
nalisoimalla  ja virkamieskuntaa  lisäämättä. Muutok-
sen uskotaan parantavan meriturvaliisuuden valvon-
taa huomattavasti. Samalla päästään ainakin osittain 
eroon vanhentuneesta palkkiopohjaisesta katsastus- 
järjestelmästä. 

Vaikka turvallisuusvalvonnan vaikutuksia  on  lyhyellä 
aikavälillä vaikea osoittaa, voidaan todeta, että Euroo-
pan muiden satamavakioiden suomalaisiin aluksiin 
kohdistamissa turvallisuustarkastuksissa kirjattiin  vain 

muutamia vähäisiä puutteita. Alusten kasvaneesta 
lukumäärästä huolimatta  on huomautusten  määrä 
pysynyt suunnilleen samana kuin mitä  se  oli edellisenä 
vuonna. Suomen satamissa tarkastettiin  370  ulkomaa-
laista alusta. Lukumäärä täyttää kansainvälisesti sovi-
tun tavoitteen, joka  on 25 %  satamissamme käynei-
den ulkomaalaisten alusten määrästä. 

Yhteispohjoismaisen merionnettomuuksien tilastoin-
tijärjestelmän (DAMA) ansiosta  on  onnettomuuksien 
analysointiin voitu kiinnittää entistä enemmän huo-
miota. Johtopäätöksiä käytetään hyväksi meriturvalli-
suuteen liittyvän normiston valmistelussa. 

Vuoden aikana merenkulkuhallitukselle ilmoitet-
tiin  87  suomalaisille aluksille  tai  Suomen aluevesillä 
purjehtineille ulkomaalaisille aluksille sattunutta 
merionnettomuutta. Suurin  osa  onnettomuuksista oli 
pienehköjä  ja vaurioiltaan  vähäisiä. Vakavika meri- 
onnettomuuksilta vältyttiin. 

..•.. . Olypaastoa  a  ilman 
saastumista  ehkäistiin  

\! 	suojelee ympäristöä ohjaa- 
maila  ja vaivomalla  ympäristölle vaarallisten  ja  haital-
listen aineiden merikuljetuksia. Samoin ohjataan  ja 

 valvotaan alusten tekniikkaa, jotta  se  olisi ympäris-
tönsuojelun kannalta mandollisimman tarkoi-
tuksenmukaista. Tavoitteena  on  estää  ja  vähentää 
sekä toiminnasta että onnettomuuksista johtuvia 
haitallisia päästöjä. 

Vuonna  1991  keskityttiin estämään  ja  rajoittamaan 
öljyn  ja  muiden ympäristölle haitallisten aineiden 
päästöjä sekä alusten aiheuttamaa ilman saastumista. 

Öljysäiliöaluksille valmistekiin  uusia rakennemää-
räyksiä. Tavoitteena  on,  että öljynkuljetukset sallitaan 

 vain kaksoispohjilla  ja -kyljillä varustetuilla säiliöaluk - 

silla. Sääntöluonnokset  tulevat Kansainvälisessä 
merenkulkujärjestössä IMO:ssa hyväksyttäviksi 
vuonna  1992.  

Muista ympäristölle haitallisista aineista saatiin 
valmiiksi pakattuja vaarallisia aineita koskeva kulje-
tuskartoitus,  jota  käytetään hyväksi  mm.  torjunta- 
suunnitelmien valmistelussa. 

Laskentatutkimus  merenkulun aiheuttamista rikki-
dioksidi-  ja typpidioksidipäästöistä  Suomen meri-
alueilla valmistui. Lisäksi  on  valmistumassa lisätutki

-mus,  joka selvittää muiden haitallisten aineiden pääs-
töt. Tutkimuksien tuloksia käytetään hyväksi kansain-
välisten mäaraysten  ja  suositusten valmistelussa. 
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Luotsauksissa  pientä laskua  

LL  )TII'AL\EL :'  tarkoituksena  on  järjestää aluksen 
päällikön neuvonantajaksi paikalliset väylät  ja erikois

-olosuhteet tunteva merenkulun ammattilainen. 
Lisäksi luotsin tehtäviin kuuluu valvoa eräitä kansalli-
sia  ja  kansainvälisiä mithräyksiä sekä vesistön suojelua. 
Luotsiasemien henkilökunta  on  osa  maamme meri- 
pelastus-  ja merivalvontajärjestelmästä. 

Luotsinkäyttö  on  Suomen kulkuvesillä pakollista kai-
kille ulkomaisille aluksille eräitä poikkeuksia lukuun-
ottamatta. Kotimaisilla matkustaja'  ja kuivarahtialuk-
sula  sekä lastaamattomilla säiliöaluksilla  on  eräin edel-
lytyksin mandollisuus kulkea ilman valtion luotsia. 

Luotsiasemaverkostoa rationa/isoidoan 
Luotsien  määrää Porkkalan luotsiasemalla  on  parin 

 vuoden aikana vähennetty yli kolmasosalla. Meneil-
lään ovat neuvottelut kolmen itäisen Suomenlanden 
luotsiaseman yhteistoiminnan tiivistämisestä. 

Suunnitelma Isokarin luotsiaseman peruskorjaami-
sesta  ja  laajentamisesta valmistui. Rakennustöiden 
jälkeen Isokariin siirtyy  Kustavin luotsiaseman  nykyi-
nen henkilökunta. Seuraavassa vaiheessa Mässkärin 
luotsit siirtyvät Tankarin luotsiasemalle. 

Pärnäisiin  alettiin rakentaa uutta keskusasemaa,  jolta 
 tullaan koordinoimaan Saaristomeren alueen luotsaus

-ta. Keskusasema  valmistuu vuoden  1993  alussa. 

Rannikon luotsaukset vähenivät edelliseen vuoteen 
verrattuna  pari  prosenttia eli hieman yli  27  000:een, 

 Saimaan kanavalla  ja eteläisimmällä syväväyläase-
maIla  Lauri  tsalassa  vähenivät luotsaukset noin neljäs- 
osalla. Tämä johtuu pääasiassa idankaupan lamasta, 
raakapuuta ei kuljetettu enää samoja maan . kuin 
aikaisemmin. 

Saimaan kanavalla oli luotsauksia vajaat  2000  ja  syvä- 
väylillä hieman yli  4200.  

Rannikon luotsien lukumaara on  edelleen vähentynyt 
rationalisoinnin seurauksena. Lähivuosina poistunee 
vielä  10-15  virkaa, kunhan nykyiset suunnitelmat 
ovat toteutuneet.  

Kuluvan vuosikymmenen aikana luotsikunnasta pois-
tuu eläkkeelle noin kolmasosa.  On  mandollista, että 
merenkulkuhallitus joutuu itse  tai  yhdessä muiden 
viranomaisten kanssa kouluttamaan luotseja muulla 
tavalla kuin nyt, kun valmiita merikapteeneita vielä 

 on  tulossa luotseiksi riittävästi. 

Merenkulkuhallituksella  on  käytössä noin  70  luotsi-
kutteria. Suurin  osa  on  rakennettu  1960-luvulla. 
Rakenteilla  on  kaksi luotsikutteria, joiden asemapai

-kat  tulevat olemaan Orrengrundin  ja Emäsalon  luotsi- 
asemat. Uudet luotsikutterit ovat liikenteessä syksyllä 

 1992.  

Lisäksi  on  tilattu neljä nopeaa luotsivenettä. Erisim-
mäinen vene toimitettiin syksyllä  1991  Harmajan 
luotsiasemalle. Seuraavat kolme toimitetaan vuoden 

 1992  aikana. Asemapaikoiksi tulevat Kylmäpihlajan, 
Orrengrundin  ja  Utön luotsiasemat. 

LUOTSAUKSEN  KUSTANNUKSET  MILJ.  MK  

1990 1991 MUUTOS  
0/ 
/0 

Palkat 105,9 110,5 4 
Eläkekustannukset + sotu  33,5 35,0 4 
Muut kulutusmenot 16,6 14,6 -12 
Pääomakustannukset  20,7 20,3  -2 
Yhteensä  176,7 1 80,4  2  
Osuus laitoksen  kokonaiskustannuksista  20  % 

 1)  sisältää laskennalliset vuokrat 
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Kustannusvastaavuus  ei toteudu  
Rannikollamme  on  yli  50  satamaa, joista  22 on 

 luokiteku talvisatamiksi.  Vaikka väylästömme  on 
 korkeatasoinen  ja  hyvin merkitty, katsotaan  sen 

 olevan kuitenkin maailman vaikeakulkuisimpia. 
Tämä yhdessä talvimerenkulun kanssa asettaa luotsi- 
palvelulle Suomessa huomattavasti suuremmat vaati- 

mukset  kuin muissa maissa. Nämä seikat vaikuttavat 
myös kustannuksiin. 

Vuosikustannukset  ovat vajaat kaksisataa miljoonaa. 
Tulot ovat neljäsosa tästä. Täyteen kustannusvastaa-
vuuteen ei päästä, koska merenkulkumaksuilla  on 

 katettava myös jäänmurtotoiminnan  ja väylänpidon 
 menoja. 
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Merenmiltauksessa 
luotausten ennalys  

I I  \i  t\J  LL\  luodaan edellytykset 
turvalliselle merenkululle hankkimalla luotettavat 
tiedot vesialueiden topografiasta merikarttojen val-
mistusta  ja  ajantasalla pitoa  sekä väylien suunnitte-
lua  ja  rakentamista varten. Lisäksi merenmittaus 
palvelee yleistä vesialueiden tutkimusta  ja  hyväksi-
käyttöä. 

Merenmittauksia  varten merenkulkuhallituksella  on 
 käytössään kandeksan merenmittausretkikuntaa. Niil-

lä  on  käytössään yhdeksän alusta  ja  37  mittaus- 
venettä. Kausi alkoi toukokuun alussa  ja  päättyi loka-
kuun lopussa. 

Merenmittaus  jaetaan aluemittaukseen  ja  väylämit-
taukseen. Aluemittauksella  kartoitetaan vesialueen 
yleiset syvyysarvot  ja  merenkululle vaaralliset matalat. 
Suurin  osa  aluemittauksista  suoritetaan atk-pohjaisilla 
kaikuluotausjärjestelmillä. Viime vuosina Saaristo-
meren alueella  on  määritelty syvyysarvoja myös ilma-
kuvauksella. 

Väylämittauksissa  käytetään kaikuluotainten lisäksi 
mekaanisia  ja  elektronisia harauskalustoja, joilla var-
mistetaan kulkusyvyyksiä, määnitetään ruopattavia 

 massoja ja  tutkitaan vedenalaisia rakennuskohteita. 

Merenrnittauksen kenttätyöhön  sisältyy myös geo-
deettisia mittauksia, joilla syvyysmittaukset sidotaan 
valtakunnan kolmioverkkoon  ja  määritetään  mm. 

 merenkulun turvalaitteiden sijaintipaikat. 

Merialueestamme,  joka  on  yhteensä  89 000  km2 ,  on 
 tähän mennessä tutkittu luotettavasti  77000  km2 . 

Luotaamatonta  tai  puutteellisesti luodattua merialuet
-ta  on  noin  12 000  km2 .  Tutkimatta  on  vielä noin  

5 000  km2  sellaisia alueita, joilla voidaan katsoa ole-
van merenkulullista merkitystä. 

Ennälyksellinen  luo  tausvuosi  
Toimikauden aikana luodattiin  56550  linjakilomet

-nä,  mikä kattaa  1 830  neliökilometrin alueen. Tämä 
 on  kaikkien aikojen ennätys. Ennestään tuntematto-

mia vedenalaisia kiviä  ja  matalia kartoitettiin  333.  
Väyliä varmistusharattiin  150  neliökilometriä  ja  tutki-
musharattiin kandeksan neliökilometriä.  

Tavoitteen mukaisiksi yksikköpäiviksi muunnettuina 
vuoden  1991  merenmittaussuoritteista  kertyi  1 290 

 yksikköpäivää.  Tämä ylittää  11  prosentilla asetetun 
tulostavoitteen, joka oli  1180  yksikköpäivää.  

Tärkein tavoite numeerisen  
syvyysmittaustiedoston  kasvattaminen 
Vuoden tärkein tavoite oli numeenisessa muodossa 
kootun  ja  tallennetun syvyysmittaustiedoston  tehokas 
kasvattaminen. Tässä  1985  aloitetussa  toiminnassa  on 

 päästy niin pitkälle, että uudessa Jurmon—Rosalan 
alueen merikartassa (nro  25)  syvyystiedot  ovat  jo 

 kokonaisuudessaan numeeniseen muotoon koottua 
merenmittaustietoa. 

Kaikki alueluotausten sekä elektronisten varmistus- 
ja  tutkimusharausten mittaustulokset  käsitellään 
omassa atk-jaoksessa. Siellä hoidetaan myös rutiini-
tulostukset. Yhä suurempi  osa  muistakin väylämitta-
uksista suoritetaan atk-pohjaisilla merenmittausjärjes-
telmillä, joiden syvyys-  ja  paikanmääritystiedot 

 saadaan numeenisessa muodossa. Merenmittausretki-
kuntien tukialuksille  on  hankittu mittaustietojen 
käsittelyä varten atk-laitteistoja. Vuoden  1991  aikana 
kandessa tukialuksessa piirrettith työkarttoja  ja tulos

-tettiin  mittauksia  jo  täysin rutiininomaisesti. 

MERENMITTAUKSEN  KUSTANNUKSET  MILJ.  MK  

1990 1991  MUUTOS  
0/ 
lo 

Palkat 28,0 28,0 0 
Eläkekustannukset + sotu  8,9 8,9 0 
Muut kulutusmenot 11,2 12,6 12 
Pääomakustannukset 9,9 10,1 2 
Yhteensä 58,0 59,6 3 
Kulutusmenoja aktivoitu 
väylänpitoon 27,8 28,5 3 
Pääomakustannusten 

 siirto  väylänpifoon 6,4 6,4 0 
Alueluotaus +  
sisävesien merenmiltaus 23,8 24,7 4  
Osuus laitoksen kokonaiskustannuksista  7  % 

 1)  Sisältää laskennalliset vuokrat  
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Navigointiin merika  rita  

merenkulku edellyttää luotettavia 
navigoinnin apuvälineitä. Yksi tärkeimmistä  on  ajan 
tasalla oleva merikartta. Merenkulkuhallitus julkaisee 
merikarttoja Suomeen rajoittuvika merialueika  ja 
sisävesiltä.  

Kaikkien vesilläliikkujien navigointiin tarkoitettuja 
ovat pienimittakaavaiset yleiskartat  (15  kpl,  mitta-
kaava  1:500 000-1:200 000),  Suomenlanden  ja  Poh-
janlanden rannikon  ja  Saaristomeren kattavat rannik-
kokartat  (46  kpl,  mittakaava  1:50 000),  tärkeimpiä 
vienti-  ja tuontisatamia  esittävät erikoiskartat  (7  kpl, 

 mittakaava yleensä  1:20 000)  sekä sisävesistökartat 
 (31  yksilehtistä  karttaa  ja  seitsemän merikarttasarjaa, 

mittakaava  1:50 000-1:30 000).  Päällepainatuksina 
 tai  kokonaan uusina tuotteina valmistetaan meri- 

karttoja erityiskäyttöön. Näitä ovat  mm.  valvontakar
-tat,  sotilasmerikartat  ja decca-kartat. 

Merikartat  uusitaan vuosittain 
Merikartat  pidetään navigointiin liittyvien tietojen 
osaka jatkuvasti ajan tasalla. Paino-originaalien 
korjaus tehdään käsityönä. Kauppamerenkulun 
tarvitsemat kartat päivitetään ottamalla niistä vuosit-
tain uusintapainokset. Pääasiassa veneilykäyttöön 
tarkoitetut kartat oikaistaan kanden vuoden välein. 
Muita merikarttoja painetaan ajan tasalle korjattuina 
tarpeen mukaan. Kertomusvuonna otettiin uusi, 
ajantasaistettu painos  58  merikartasta  ja  kuudesta 
merikarttasarjasta. 

Uudet merikartat tehdään suoraan 
numeeriseen muotoon 
Uusia merikarttoja valmistetaan jatkuvasti. Niitä 
julkaistaan alueilta, joilta ei ole olemassa vastaavan- 
tyyppistä karttaa  tai  olemassa oleva merikartta  on 

 maastotiedoiltaan vanhentunutta  eikä tarkkuuskaan 
riitä paikanmääritykseen nykyaikaisten radionavi-
gointilaitteiden avulla. 

Uudet merikartat tehdään suoraan numeeriseen 
muotoon. Tämä tarkoittaa, että  kartan  kaikki tiedot 
tallennetaan tietokoneiden muistiin. Kartat ovat 

tarkemmin ajantasalla  ja luotettavampia,  kun monet 
oikaisutiedot, esimerkiksi uudet merimerkit voidaan 
siirtää karttojen tietokantaan suoraan atk-pohjaisesta 
turvalaiterekisteristä. Tallennettua karttatietoa 
voidaan hyödyntää varsinaisen merikartan tuottami-
sen lisäksi muillakin tavoin. Karttakuvia voidaan 
tulostaa vapaasti valittavaka alueelta haluttuun 
mittakaavaan. Tietoa  on  mandollista siirtää vaikkapa 
veneessä olevalle tietokonelaitteistolle. Merikartan 
käyttäjä saa karttansa edelleenkin paperille painet-
tuna. 

Ensimmäinen numeerisesta tietokannasta kokonaan 
tuotettu merikarttasarja oli merikarttasarja  M,  Savon-
linna—Kuopio. 

Menekki pienen  I  
Laman  vaikutukset näkyivät myös merikarttojen 
menekissä. Normaaleja merikarttoja myytiin noin 

 45 000  kappaletta.  Se on  kymmenen prosenttia 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Merikarttasarjo

-ja  myytiin noin  19 000,  mikä  on  noin  20  prosenttia 
vähemmän kuin vuonna  1990.  Karttatuotannon 

 kustannukset ovat vuositasolla noin kuusi miljoonaa 
markkaa. Henkilöstömenojen osuus  on  noin  3,5 

 miljoonaa markkaa. Tulot kartanmyynnistä ovat 
noin  500 000  markkaa. 

Loistoluettelo  ja  opaskirja karttamerkeistä  
Merenkulun turvalaitteista eli merimerkeistä kootaan 
atk-pohjaista rekisteriä.  Se  tulee sisältämään sekä 
valaistujen että valaisemattomien merimerkkien navi-
gointi-  ja  rakenteelliset tiedot  koko  Suomen alueelta. 
Vuonna  1991  saatiin valmiiksi rannikkoalueen valais

-tuja turvalaitteita  käsittelevä  osa,  joka julkaistiin kirja-
na "Suomen rannikon loistot". 

Merenkulkuhallitus  on  mukana julkaisemassa kan-
sainvälisiä merikarttoja. Ensimmäinen ns. INT-kartta 

 on  tekeillä. Näiden karttojen käyttöä helpottamaan 
julkaistiin opaskirja, "Suomalaiset merikarttamerkit", 
joka sisältää kansainvälisten merikarttasymbolien 
lisäksi omat kansalliset merikarttamerkkimme. 
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Muutoksista Itämeren  ja  Pohjanmeren alueen väyiäs-
tässä, merenkulun turvalaitteissa  ja  vastaavissa meri-
karttamerkinnöissä kerrotaan  10  päivän välein ilmes-
tyvässä "Tiedonantoja merenkulkijoille" -lehdessä. 

Siinä tiedotetaan myös muista merenkulkijoille tär-
keistä asioista. Lehden tiedoista kootaan veneilyn 
tarpeisiin erillinen "Tiedonantoja veneilijöille" -lehti, 
joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. 
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Aktiivista  satamapolitiikkaa  

M1\  \7t\U  on  noin  60  kauppa-  ja teollisuussata
-maa. Näistä  on  kunnallisia yleisiä satamia  31,  joista 

meren rannikolla  on 24  ja  Saimaan alueella seitse-
män. Kunnallisten satamien lisäksi  on 13  merkittävää 
teollisuussatamaa  ja  useita pienehköjä lastaus-  ja pur-
kauslaitureita. 

Satamapolitiikkaa  kehittää liikenneministeriön joh-
dolla toimiva satama-asiain neuvottelukunta 
(SANKA). Marraskuun lopussa  1991  päätti työnsä 
valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi asettama neuvot-
telukunta. Uusi neuvottelukunta nimettiin joulukuun 
alusta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. 

Työnsä päättänyt neuvottelukunta julkaisi yhteen-
vedon täydennyksistä vuonna  1988  valmistuneeseen 

 Satamien kehittämisohjelmaan. 

Piensatam  len  rakentaminen  on 
 yhteiskunta-  fa  alue politiikkaa 

Toimivia kalasatamia  on  yli sata. Lisää tarvitaan vielä 
parikymmentä. Yhteysliikennelaitureita  on  rakennet-
tu noin sata  ja  rakentaa pitää vielä kolmisenkyrnmen

-ta. Matkustajalaitureita  on  valmiina runsaat  50.  
Lisätarvetta  selvitellään. Veneilysatamia  on  yli  tuhat.  

Rakentamalla kalasatamia halutaan kehittää  kalas-
tuselinkeinoa.  Hyöty koituu kalastajille, jalostusteol-
lisuudelle, kalakaupalle  ja kuluttaj ilie.  Näin luodaan 
uusia työpaikkoja  ja  edellytyksiä kalastaja-ammatin 
säilymiselle. Lisäksi kotimainen  kala  tasapainottaa 
kalatuotteiden ulkomaankauppaa. Satamien kautta 
puretaan vuosittain noin  70  miljoonaa kiloa kalaa, 
jonka arvo kalastajahinnoin  on  yli  200  miljoonaa 
markkaa. 

Yhteysliikennelaitureiden  rakentaminen auttaa 
toteuttamaan saaristolain periaatteita  ja  näin luodaan 
edellytyksiä saariston pysymiselle asuttuna  ja  elinvoi-
maisena. 

Matkustajalaitureita  rakennetaan pysyväisluonteisen 
liikenteen käyttöön ensisijaisesti vilkkaasti liiken-
nöidyille alueille. Laituri lisää matkustajamääriä,  ja 

 samalla matkailuyritysten toimintaedellytykset 

paranevat, paikkakunta vireytyy  ja  työllisyys paranee. 
Sisävesiliikenteen matkustajamäärä  on  vuosittain 
noin  500 000.  Eräillä reiteillä ulkomaalaisten osuus  on 

 jopa puolet. 

Rakentamarisa kalasatamat  sekä yhteysliikenne-  ja 
matkustajalaiturit merenkulkulaitos  luovuttaa kuntien 
hallintaan. 

Merenkulkulaitos  aloitti laituriponttonien keskitetyn 
rakentamisen työllisyysvaroin  6,5  miljoonalla markal-
la. lissä  ja  Lieksassa rakennettiin järeitä ponttoneita, 
jotka uitettiin Etelä-Suomeen  mm.  kalasatamiin  ja 
laivalaitureiksi. 

Merenkulkulaitos  rakensi ulkopuolisten käyttöön  20 
 piensatamaa  ja  11  piensatamaa  parannettiin. Kustan-

nukset olivat  21  miljoonaa markkaa. 

Tukea satamien rakentamiselle 
Kauppa-  ja teollisuussatamien  kehittämistä pyritään 
ohjaamaan myöntämällä korkotukilainoja.  Kala- ja 
veneilysatamien  rakentamiseen merenkulkuhallitus 
myöntää avustuksia. 

Korkotukilainoja  myönnettiin vuonna  1991  kuudelle 
kunnalliselle satamalle  ja  kandelle satamassa toimival-
le yritykselle yhteensä  25  miljoonaa markkaa. Suurim-
mat lainat myönnettiin Haminan, Rauman  ja  Oulun 
kaupungeille. Korkotukea maksettiin  98  satamalainal

-le 3,9  miljoonaa markkaa. 

Kalasatama-avustuksia myönnettiin kunnille  ja 
kalanjalostusalan  yrityksille  1,5  miljoonaa markkaa, 
josta rannikolle  1,1  ja sisävesille  0,4  miljoonaa. 
Kunnallisten veneilysatamien kehittämistä avustettiin 

 1,3  miljoonalla markalla. Avustuksista  85  %  suuntau-
tui rannikolle, pääasiassa Saaristomerelle,  ja  15  % 
sisävesille. 
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PIENSATAMIIN  KÄYTETYT MÄÄRÄRAHAT  1991 
 yhteensä  20,7  milj,  mk 

SATAMIEN HIERARKIA  

Merenkulkulaitoksen tuotfamal safamat  on  värifefty  kokonaan.  Kehystettyjä safamia 
merenkulkulaitos  tukee avustuksin  tai  myöntämällä  lai  noille  korkotukea. 
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Suunnitelmallisuus  
I• 	••  ••e  rinkyy vaylatoissa  

merkittyjä  ja turvalaitteilla  varus-
tettuja meriväyliä rannikollamme  on  noin  7700 km.  

Merkittävin sisävesiväylä, Saimaan syväväylä ulot-
tuu Saimaan  kanavaka Siilinjärvelle, Joensuuhun  ja 
Puhokselle. Pääväylätasoinen  2,4  metrin väylä- 
verkosto ulottuu lisäksi Mikkeliin, Punkaharjulle, 
lisalmeen sekä Pielisjoen kautta Pieliselle. Myös 
Kymijoen, Kokemäenjoen  ja  Oulujoen vesistöjen 
laajoilla järvialueilla  on  kattava paaväylä-  ja sivuväy-
lätasoinen  verkosto. Inarijärvellä  on  viitoitetut  reitit. 
Väyläverkostoa  täydentävät sulku-  ja avokanavat. 

 Saimaan kanava yhdistää kandeksalla sulullaan 
Saimaan Suomenlahteen. Järvialueilla  on 24  sulku- 
kanavaa. Avokanavia  on 36,  joista kolme rannikolla. 

Meriväylähankkeet  tukevat yrilyksiä 
Vuoden  1991  aikana valmistuivat Raahen  8  metrin 

 ja  Veitsiluodon  7  metrin väylien parannustyöt. 

Raahen väylän syventäminen kandeksaan metriin 
varmistaa Rautaruukin terästehtaan merikuljetusten 
hoitamisen häiriöttömästi myös talviolosuhteissa. 
Veitsiluodon väylätyön tarkoituksena  on  ollut liiken-
neturvallisuuden parantaminen väylätilaa avartamal

-la,  varaveden  suuruutta lisäämällä sekä väylämerkin
-tää  parantamalla. 

Kolme uutta väylähanketta käynnistettiin. Tornion  8 
 metrin väylä rakennetaan palvelemaan Outokummun 

Tornion jaloterästehtaan lisääntyviä kuljetustarpeita 
 ja  parantamaan talviliikenteen toimintaedellytyksiä. 

Paraisilla alettiin rakentaa Partekin satamaan johtavaa  
7,5  metrin väylää  ja  Porin Mäntyluotoon  10  metrin 
väylää. Porin väylätyö liittyy Kallonlanden satama- 
hankkeeseen. 

Sisävesillä parannustö itä 
Saimaan syväväylien merkinnän parantamista jatket-
tiin  mm.  rakentamalla valolaitteet Siilinjärven 
syväväylälle. Heinäveden  1,8  metrin laiva-  ja  uitto- 
väylää parannettiin välillä Kerma—Pilppa. Vihtakan-
nan kanavan levennys aloitettiin vuoden lopussa.  

Kymijoen, Mäntyharjun  ja  Savon kanavista laadittiin 
vaikutusselvitys  ja sen  yhteydessä kanavien alustavat 
yleissuunnitelmat. 

Keiteleen kanavahanke etenee 
Keiteleen kanava rakennetaan suomalais-venäläisenä 
yhteistyönä. Pääurakoitsija  on  venäläinen vien-
tiyhtymä  WO  Technoexport.  Urakka  on  ns.  koko-
naisvastuu-urakka, johon sulkujen lisäksi kuuluvat 
kuuden  sillan  rakentaminen sekä väyläruoppaukset 
kanavareitillä. Urakan hinta  on  noin  168  miljoonaa 
markkaa. 

Suomalaisvoimin toteutetaan  mm.  kanavan sähköis
-tys ja  automatiikka sekä merkintä  ja viimeistelyt. 

Kanavahankkeen  kokonaiskustannukset ovat noin 
 230  miljoonaa markkaa. 

Suomen  ja  Neuvostoliiton  välisen  kaupan  clearing- 
järjestelmän lakattua maksujärjestelyjä koskeva  osa 
urakkasopimuksesta  jouduttiin muuttamaan vuoden 
alussa. 

Varsinaiset kanavatyöt  on  aloitettu keväällä  1990. 
 Vuoden  1991  kuluessa työt päästiin aloittamaan 

kaikilla kanava-  ja siltatyökohteilla. Ruoppauksia 
 tehtiin kandella järvellä. Työntekijämäaraon  noussut 

150:stä noin 360:een. Kanavan  on  maara valmistua 
liikenteelle  1993. 

Koko  kanavareitin  pituus  on 45 km  ja korkeusero  
21 m.  Reitille rakennetaan viisi sulkua. Kanavaosuuk

-sia  kaivetaan yhteensä noin  2,5 km.  Kanava yhdistää 
Kymijoen vesistön väylästöt  ja  avaa  450  km:n pituisen 
yhtenäisen vesireitin Pielavedeltä Kuusankoskelle. 

Keiteleen kanavassa arvioidaan uitettavan vuosittain 
noin  600 000  in3  puuta. Lisäksi kanava palvelee 
matkailua  ja veneilyä,  mutta myös rahtiliikenteen 
kehittyminen tulevaisuudessa otetaan huomioon. 

Kehittämistä  ja  suunnittelua 
Kotimaan vesiliikenteen mandollisista kuljetussiirty-
mistä valmistui selvitys. Tarkoituksena oli tutkia, 
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MERKITIAVIMMAT  VÄYLÄTÖIDEN  KOHTEET  1991  

Meriväylähankkeet:  
1. Paraisten  7,5  metrin väylä  
2. Mäntyluodon  10  metrin väylä  
3. Raahen  8  metrin väylä  
4. Veitsiluodon  7  metrin väylä  
5. Tornion  8  metrin väylä 

Kiinteät  merimerkit:  
6. Ahvenanmeren  15,3  metrin väylän tutkamerkki  Tröskeln Östra  
7. Kristiinankaupungin ma1akka  
8. Raahen  8  metrin väylän reunamerkit  
9. Veitsiluodon  8  metrin väylän reunamerkki 

Sisävesihankkeet:  
10. Vihtakannan  kanavan parantaminen  
11. Heinäveden laiva-  ja uittoväylän  parantaminen 

 1 2.  Siilinjärven syväväylän valaisu 



nykyistä pienemmäksi  ja  ulkopuolisten palvelujen 
käytön lisäämistä. Turvalaitejärjestelmissä yksittäisen 
turvalaitteen merkitys tulee vähenemään, jolloin  sen 
vioittuminen  ei aiheuta turvallisuusriskiä Tiedotta-
mista merenkulkijoille lisätään. 

Turvalaitteiden vikailmoituksia  varten tehtiin sopi-
mus Telen  9800-palveluun liittymisestä. Ilmoitukset 
voi nyt tehdä  koko  maassa numeroon  9800-81818 

 paikallispuhelun  hinnalla ympäri vuorokauden. 

Väyläalus  Suunta siirrettiin luotsien koulutustehtä -
vim.  Noin  15  metrin pituisia väylänhoitoveneitä 
valmistui viisi. Ykspihlajan väylänhoitotukikohdan 
suunnitelmat valmistuivat.  

VAYLÄNRAKENNUKSEN  JA  VAYLANHOIDON 
 KUSTANNUKSET  MIII.  MK  

1990 1991  MUUTOS  
0/ 
/0 

Palkat  64,6 80,4 24 
Eläkekustonnukset + sotu  20,7 25,5 23 
Muut  kulutusmenot 1  53,4 54,6 2 
Pääomakustannukset 142,5 151,7 6 
Yhteensä  281,2  312,2 11 
Osuus laitoksen kokonaiskustannuksista  35  % 

 1)  sisältöä laskennalliset vuokrat  
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Veneilipouden  asenteet  
kampanjoinnin  kohteena  

MRL\E\( U\L L\IT 	J'  tavoitteena  on  parantaa 
veneilyn turvallisuutta  ja  mandollisuuksia veneilyyn. 

Tavoitteensa saavuttamiseksi merenkulkulaitoksella 
oli veneilyasiain neuvottelukunnan kanssa yhteinen 
veneilyturvallisuus-kampanja. Kampanja pyrki luo-
maan myönteistä  ja  vastuullista asennoitumista 
veneilyyn sekä muiden vesillä liikkujien,  ranta- 
asukkaiden  ja  luonnon huomioon ottamista. 

Veneliikennelainsäädännön  uudistamista sekä koko-
naisuudessaan että erityisesti turvallisuuden  ja  ympä-
ristönsuojelun osalta  on  pohtinut veneliikennetoimi-
kunta, joka saa työnsä valmiiksi keväällä  1992. 

 Toimikunta valmistelee myös venerekisterilakia 
yhdessä veneilyjärjestöjen kanssa. 

Uusi sininen kilpi 

Pohjoismaisen venenormiston uudistamisen yhteydes-
sä uusittiin ns. sininen kilpi.  Se on  kuhunkin tyyppi- 
hyväksyttyyn veneeseen kiinnitettävä todistus  turval-
lisuusnormien  täyttämisestä. Tyyppihyväksytty vene 

 on  käynyt läpi laajan tarkastuksen. 

Merenkulkuhallitus  hyväksyi valtion teknillisen tutki-
muskeskuksen tarkastuksen perusteella vuoden aikana 

 18  uutta huvivenetyyppiä  ja  kolme työvenettä. Sini-
sen  kilven  saamiseen oikeutettuja veneitä valmistui 
yhteensä  8500.  

Tavoite  on,  että jokainen Suomessa julkisesti kaupan 
oleva vene  on  tyyppihyväksytty.  

Veneilyn taloudellisista vaikutuksista valmistui tutki-
mus, jonka mukaan julkisen  sektorin  tulot vene ilysta 
vuonna  1989  olivat  450  miljoonaa markkaa  ja  menot 

 90  miljoonaa markkaa. 

Sisävesien pelastuspalvelun nykytila  ja  mandolliset 
uhkakuvat selvitettiin. Selvityksen perusteella laadit-
tiin toimenpide-ehdotukset. 

Veneonnettomuuksissa menehtyi merenkulkuhalli-
tuksen saamien tietojen mukaan  79  henkilöä eli  22 

 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Onnet-
tomuudet ovat  parin  viime vuoden aikana vähenty-
neet parinkymmenen prosentin vuosivauhtia. 

Erikoiskarttoja veneilif öl/le 
Rannikkoveneilyä  varten julkaistaan merikarttasarjo

-ja.  Nämä kuusi kartastoa ulottuvat itäiseltä Suomen-
landelta Kokkolan pohjoispuolelle. Merikarttasarjan 
lehdet  on  tehty rannikkokarttaa pienemmiksi, jotta 
karttaa olisi helpompi käyttää veneessä. Karttasivujen 
lisäksi  on  merikarttasarjoissa  monenlaista veneilijän 
turvallisuutta  ja  mukavuutta lisäävää tietoa. Sisäjär-
vien merikarttasarjat soveltuvat hyvin myös veneily- 
käyttöön. Inarijärvestä  ja Puulasta  julkaistaan yhteis-
työssä Karttakeskuksen kanssa kokoon taitettavat 
veneilykartat, jotka  on  painettu vettä hylkivälle 
paperille. 

Venesatamatiedot  siirrettiin merikartoista erilliseen 
Käyntisatamat-kirjaan,  jota  julkaistaan yhdessä Suo-
men Matkailuliiton kanssa. 
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Saaristohikenteen  kul  jetukset  
lisääntyivät  

k1ERE\lJ  L l'L\17 	pyrkii turvaamaan saariston 
kulkuyhteydet. Yhteysalusten liikenneverkkoa  ja  pal-
veluja kehitetään liikennepoliittisesti tarkoituksenmu-
kaisella tavalla saariston tarpeita vastaaviksi. Saaristo- 
liikenteen avustustarpeen kehitystä seurataan. Valtion 
hoitamaa liikennettä täydennetään yksityisliikenteellä 
silloin kun  se on  tarkoituksenmukaista. 

Merenkulkulaitos  liikennöi yhteysaluksillaan ympäri 
vuoden asuttuihin saariin, joihin ei ole muuta kulku- 
yhteyttä. Yhteysalusliikenne  on  keskittynyt Lounais- 
Suomen saaristoon, missä  11  yhteysalusreittiä  palvelee 
saariston vakituista väkeä. 

Leudon  talven  ansiosta pystyttiin liikennöimään  koko 
 vuoden. Telakointi-  ja huoltotöiden  ajaksi jouduttiin 

vuokraamaan yksityisiä aluksia. 

Liikennepalvelujen  käyttäjistä kaksi kolmasosaa  on 
 saariston vakinaisia asukkaita, joille alusten käyttö  on 

 maksutonta. Laitos  on  esittänyt liikenneministeriölle, 
että muilta kuin saaristolaisilta perittäisiin yksityisten 
liikennöitsijöiden käyttämää hintatasoa vastaava 
maksu. 

Liikenneministeriö asetti  23.10.1991  työryhmän sel-
vittämään saaristoliikenteen palvelutasoa sekä arvioi-
maan ehdotuksensa kustannusvaikutuksia. Työryh-
män tulee miettiä, onko nykyinen palvelutaso riittävä 
vai tuleeko yhteiskunnan lisätä liikennepalvelujen 
mäaraä.  Selvitys valmistuu vuoden  1992  loppuun 
mennessä. Puheenjohtajana toimii ylijohtaja Niilo 
Laakso  liikenneministeriöstä. Jäseninä  on  saaristolais-
ten, merenkulkulaitoksen  ja  ministeriöiden edustajia. 

Syyskuussa aloitti säännöllisen liikenteen Nauvon  ja 
Korppoon  saaristossa heinäkuussavalmistunut yhteys- 
alus  Bergö. Bergö  korvaa  1963  valmistuneen Inijon. 
Inijo  ja  toinen liikenteestä poistettu yhteysalus,  Karin 

 myytiin. 

YHTEYSALUSTEN KULJET1AMA •  
MATKUSTAJA-  JA RAHTIMAARAT  

1990 1991  MUUTOS  
0/ 
/0 

Matkustajia 133272 143496 8 
Ajoneuvoja 24221 26127 8 
Rahtia  (tonnia)  21 924 22399 2 

SAARISTOLIIKENTEEN  KUSTANNUKSET 
MIU.  MK  

1990 1991  MUUTOS  

Palkat 14,9 16,7 12 
Eläkekustannukset + sotu  4,8 5,4 12 
Muut kulutusmenot' 7,9 7,7 —3 
Pääomakustannukset 9,6 10,9 13 
Yhteensä 37,3 40,7 9  
Osuus laitoksen kokonaiskustannuksista  5  %  
1)  sisältää laskennalliset vuokrat  



In
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Kansainvälinen yhteistyö 
painotti turvallisuutta  

MERENKI  JLKIJLA ETOKSE.N  kansainvälisen yhteis-
työn pääalueita ovat osallistuminen Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön  (IMO)  työhön, pohjoismaiseen 

 ja  Itämeren valtioiden yhteistyöhön sekä erityiskysy-
mysten käsittelyyn muissa merenkulkualan kansain-
välisissä järjestöissä. 

IMO:n  toiminnassa pääpaino oli matkustaja-alusten 
paloturvallisuuden  ja vakavuusmääräysten  kehittä-
misessä sekä uusien säiliöalusten kaksoispohja-  ja kak-
soiskylkivaatimusten  valmistelussa. 

Itämeren alueella tehtiin yhteistyötä jäänmurta-
miseen, merikartoitukseen, luotsaukseen  ja  laivojen 
ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. 

Lisäksi osallistuttiin eurooppalaisen satamatar-
kastuskomitean  (Port State Control),  Kansainvälisen 
merikartoitusjärjestön (IHO), Kansainvälisen majak-
kaliiton (IALA) sekä Pysyvän kansainvälisen vesilii-
kennekongressiliiton (PIANC) työhön. 

Merikartoitusyhteistyö  on  kohdistunut elektroniseen 
merikarttaan  ja  kartta-aineiston standardoimiseen. 
Maaliskuussa merenkulkulaitos isännöi pohjoismais-
ten merikarttalaitosten teknistä kokousta. 

IALA:ssa  on  pohdittu  mm.  merenkulun turvalaittei
-den  merkitystä tulevaisuudessa. IALA:n radionavi-

gointikomitean toinen kokous pidettiin Suomessa. 

PIANC:ssa  valmistui selvitys väylien suunnittelusta  ja 
mitoituksesta.  Väylien sekä väyläkaluston  standar-
dointi  käynnistyi.  

Malmössa  toimivan  World Maritime  Universityn  23 
 oppilaalle järjestettiin harjoittelujakso Suomessa. 

Oppilaat perehtyivät merenkulkuhallinnon yleiseen 
järjestelyyn  ja  erityisesti alusten turvallisuuskirjojen 
myöntämiseen liittyviin katsastuksiin. 
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"Sjöfartsverket utvecklar och upprätthåller betingelserna 
för  en  trygg och ekonomisk trafik  på  sjödistrikt och  in-
sjöar. Verket utvecklar och övervakar fartygssäkerheten." 

"Sjöfartsverket tryggar och förbättrar handelsflottans 
verksamhetsbetingelser och handhar säkerhetsfrågorna i 
anslutning  till  miljöskyddet." 

"Sjöfartsverket utvecklar och tryggar trafikförbindelserna 
i skärgården."  

I  det ovan sagda komprimeras sjöfartsverkets 
verksamhetsidé, som godkändes av verkets direktion i 
september  1991.  Både i beredningsskedet och när 
verksamhetsidén presenterades för personalen efter be-
slutet stod det klart att  den  skulle gälla det viktigaste 
praktiska arbetet.  

De  viktigaste uppgifterna  är  att förbättra fartygs-
säkerheten och skyddet av  den marina  miljön samt att 
sköta farleder, lotsning, sjökartläggning och isbrytning. 
Av största vikt  är  också att förbättra betingelserna för 
båtturismen. 

Verket har uppställt som mål att både kunder och  perso-
nal  skall veta vad som görs och varför det görs.  

Under  sitt första verksamhetsår sammanträdde direktio-
nen sju gånger. Förutom att  den  fastställde verksamhets-
idén, intog  den en  positiv hållning  till  det s.k. parallell-
registret och  till  beställningen av ett nytt kombinations-
fartyg för isbrytning. Direktionen godkände också ett 

 program  för fartygssäkerhet, som fäster särskilt avseende 
vid  den  mänskliga faktorns  roll  vid uppkomsten av sjö-
olyckor.  

Å 1991  började arbetet  på  sjöfartsverkets trafikavdelning 
inriktas  på  att skapa ett eget rederi. Tanken  är  att verket 
skall  få en  rederienhet, som har resukatansvar för 
projektering, byggande, bemanning och skötsel av egna 
fartyg. 

Verket kommer också att erbjuda rederitjänster  åt  andra 
statliga myndigheter som äger fartyg. 

Sjöfartsverket anser att koordthering och intensivare 
samarbete leder  till  effektivare fartygsdrift och minskar 
samhällets kostnader för  de  statsägda fartygen. 

Sjöfartsverket har  på  kort tid upplevt  en  stor omvälvning. 
Organisationsreformen hör redan  till  det förgångna.  I  dag 

 är  det aktuellt att lära sig resultatbudgetering.  De  största 

svårigheterna  är  redan övervunna, vilket framgår bl.a. av 
att verket har hållit sig inom ramen för  de  budgeterade 
resultatmålen. 

Direktionen, centralförvaltningen och sjöfartsdistrikten 
söker fortfarande i viss mån såväl  sin  egen stil som insik-
ten att samarbete  är till  nytta för alla.  Trots  det kan föl-
jande  reform  redan skönjas i ventilluckan. 

Verket seglar för förlig vind  mot  nettobudgetering, som 
torde införas i början av  år 1993.  Som nettobudgeterat 
statligt arbetsverk kan sjöfartsverket finna ny  motivation 

 för  sin  verksamhet: genom att sälja sitt kunnande  till 
 utomstående kan det  få in  pengar som det självt får för-

foga över. 

"Egna pengar" tillsammans med budgetanslag hjälper 
verket att betjäna sina kunder effektivt och vara  en god 

 arbetsgivare för  sin personal.  

Vanskliga tider för handelss/ö farten 
För handelssjöfarten och alla dem som  den  sysselsätter 
var  1991  ett  år  av oavbrutna förändringar i verksamhets-
betingelserna. Detta satte själva tilltron  till  verksamheten 

 på  spel och hotade ställa hela det finländska utrikes-
tonnaget  under  bekvämare flagg. 

Först inskränktes giltighetstiden för det understöd som 
handelssjöfarten utlovats från tre  till  ett  år.  Därefter sjönk 
understödet för  1991  från  80 till 50  miljoner  mark. Den 

 finska sjöfartens fortbestånd föreföll  så  hotat att trafik-
ministeriet beslöt tillsätta  en  kommission  på bred basis  för 
att snabbt utreda möjligheterna  till  mer bestående stöd-
former. 

Trots  inbördes oenighet slutförde kommissionen sitt 
arbete inom utsatt tid, och regeringen överlät  sin proposi-
tion till  riksdagen  i  ungefär  den form  som kommissionen 
föreslagit.  Sin  slutliga utformning fick lagen i riksför-
likningsmannens byrå, fastän det inte var fråga om någon 
arbetskonflikt.  Den  centrala tvistefrågan var utnyttjandet 
av utländsk arbetskraft och utvidgandet av kollektiv- 
avtalsrätten  till  utländska organisationer. 

Med lagen om  en  förteckning över handelsfartyg i 
utrikesfart, som stadfästes  i  slutet av året, skapades  en 

 egen finländsk  variant  av det s.k. paralleliregistret. Det 
centrala i lagen  är  att ägaren  till  ett fartyg som  är  infört i 
handelsfartygsförteckningen får tillbaka  den förskotts- 
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innehållning,  de socialskyddsavgifter  och  den  källskatt 
som staten innehållit av sjömannens löner. Ett villkor för 
att ägaren skall  få  detta understöd  är  att arbetskrafts-
kostnaderna för fartyget i överensstämmelse med avtal 
mellan arbetsmarknadsparterna har bringats  till en  sådan 
nivå att  de  tillsammans med statsunderstödet möjliggör 
verksamhet i internationell trafik. 

Lagen beräknades kunna bidra  till  att sänka kostnaderna 
för utnyttjande av finländsk arbetskraft med  ca 40  %.  
Denna sänkning ger oss inte ännu samma utgångsläge 
visavi arbetskraftskostnadema som  de  billigaste länderna 
har,  men är dock så  beaktansvärd att det  tonnage  som 
sköter våra utrikestransporter förmodligen kommer att 
stanna kvar  under  finsk flagg och ge arbete  åt  finländska 
besättningar. Detta var också det centrala målet med 
lagstiftningen. 

Verkets första resultatstyrda  år  blev  en inkömingsfas, 
under  vilken  man  samlade erfarenheter.  På  grund av 
organisationsreformen  är  det inte möjligt att ta fram 
jämförbara uppgifter om  de  olika enheternas verksamhet. 
Härefter kommer  år 1991  att tjäna som utgångspunkt vid 
jämförelser.  

Men  redan  under  det första året gav resultatstyrningen 
positiva resultat i  form  av högre effektivitet och 
förbättrad lönsamhet. Lägre konsumtionsutgifter och 
personalminskning ger belägg för detta.  Den  utveckling 
av redovisningen som det nya betalnings- och bokförings-
systemet  VALMA  innebär ger  en  bättre grund för 
kostnadsmedvetande i planering, arbete och uppföljning. 

Ett resukatstyrt ämbetsverk  är  förvisso ingen ändhållplats 
inom statsförvaltningen. Tvärtom upplever  vi  ett kraftigt 
tryck i riktning  mot  marknadsstyrning i  all  sådan 
verksamhet där denna  är  tillämplig.  

En  utredning, som startades i slutet av året, utsätter hela 
mellanstegsförvakningen för kritisk granskning.  De  verk 
som inte själva kan utveckla  sin  verksamhet får bereda sig  
på  beska mediciner. 

Resuitatbudgetering  införs 
Inkomsterna ökade med  38  milj,  mk  från föregående  år. 
Den  viktigaste källan  till  inkomstökning var farleds- 
avgifterna, som ökade med nästan  12  %.  Eftersom avgif-
terna steg med  5  %,  uppgick  den  reella tillväxten  till ca 

7 %.  Tillväxten  är en  följd av att nettodräktigheten ökat 
hos fartyg i utrikesfart, särskilt inom  den  växande 
passagerartrafiken. 

År  1991  bildade det första hela  år  då  vår nuvarande 
 organisation  var i kraft. Samtidigt var det det första  

resultatbudgeterade året. Därför  är  utgifterna  under 
 räkenskapsåret  1991  inte jämförbara med utgifterna  

1990,  i  synnerhet inte när det gäller löneutgifterna.  
I  själva verket sjönk dessa reellt  till  följd av personal-
minskningen och  den  ovanligt milda vintern. 

Investeringarna uppgick  till  153  milj.  mk,  vilket innebär  
en  tillväxt  på  knappt  en  miljon  mark  jämfört  med  före-
gående  år.  Största delen av investeringarna  (45 %)  gällde 
farleder, säkerhetsanordningar och hamnar. År  1991  
användes  46,5  milj.  mk  av verksamhetsutgifterna  till 

 investeringar. Det största  enskilda  investeringsbeslutet 
var undertecknandet av ett avtal om anskaffning av  en 

 kombiisbrytare. 

Nytt frans portrekord  
De  finländska hamnarna anlöptes av  25734  fartyg i 
utrikesfart, dvs.  837  fartyg färre  än 1990.  Fartygens totala 
nettodräktighet uppgick  till 149,8  miljoner.  Den  totala 
nettodräktigheten ökade med  8,9  miljoner  trots  att 
antalet fartyg minskade. Tillväxten berodde främst  på  att 
nya stora passagerar-bilftirjor sattes i trafik.  

De  finländska fartygens andel av alla hamnanlöp uppgick 
 till 39 %  och deras andel av  den  totala nettodräktigheten 

var  50  %.  Bägge andelar var ungefär lika stora som före-
gående  år.  Av  tradition är de  finländska fartygens andel 
stor och  den  får  sin  förklaring av  den  livliga passagerar-
fartygs- och bilfärjetrafiken, av vilken  en  betydande  del 

 sker  på  finländska kölar. 

Av varuutbytet mellan  Finland  och utlandet går  ca  85  % 
sjovagen. Den  totala godsvolymen i utrikestrafiken över 
hamnarna uppgick  till  rekordartade  58,9  miljoner  ton. 

 Inom importen har det finländska tonnagets andel 
minskat klart  under  de  senaste åren,  men  i Ool  bröts 
denna  trend.  Inom exporten har det finländska tonnaget 
hållit samma nivå  under de  tre senaste åren. 

År  1991  befordrades sammanlagt  12,4  miljoner passa-
gerare mellan  Finland  och utlandet. Det  är 1,5  miljoner 
fler  än  1990. 
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Vid årets  slut  bestod Finlands handeisfiotta av  464  fartyg, 
som hade  en  sammanlagd bruttodräktighet  på  jämnt  en 

 miljon. Antalet fartyg ökade med  13, men  brutto-
dräktigheten minskade med  62 500.  

Sammanlagt  12 775  personer utövade olika sjömans-
yrken.  Over  hälften av dem arbetade  i  ekonomi-
avdelningen, främst  på  passagerarfärjorna. 

Vintertra  likens  betydelse avsevärd  
Finland  har  22  officiella vinterhamnar som hålls öppna 
året om  sedan 1971. Under  vintersäsongen  1990-1991 

 anlöptes hamnarna av  17 948  fartyg, ankommande och 
avgående fartyg sammantagna. Dessa fartyg transporte-
rade  21,7  miljoner  ton last.  Det ar omkring  37 %  av alla 
sjötransporter  under  året. 

Vintern  1990-1991  var  mild.  Istäckets största omfattning 
var  122 000  2  

Sjöfartsverket fortsatte att utveckla informationssystemet 
 IRIS  för isbrytarna i samarbete med svenska Sjöfarts-

verket. Systemet har anskaffats  i syfte att spara arbete och 
kostnader. Ett meddelande som lagrats i  IRIS  förmedlas 
automatiskt  till  centralen och vidare  till  alla som  är  kopp-
lade  till  systemet. Systemet har  nu  vidareutvecklats 
genom att  man  tillsammans med  Sverige  beställt ett 
gemensamt fartygsplottsystem (PLOTT), som fungerar 
parallellt med  IRIS. PLOTT  gör det möjligt att följa 
handelsfartygens positioner och rörelser, vilket underlät-
tar ledningen av isbrytarnas verksamhet. 

Isbrytarpolicyn fick  en  ny inriktning  14.10.1991, då  ett 
avtal om anskaffning av  en  kombiisbrytare under-
tecknades. Isbrytaren kommer att sysselsättas året om.  

En  av trafikministeriet tillsatt arbetsgrupp har  wort  upp 
 en  långsiktig  plan,  enligt vilken  Finland  behöver fem 

vanliga isbrytare, två kombiisbrytare och två äldre 
isbrytare, av vilka  de  sistnämnda kommer att ligga i 
lägre beredskap.  

Program  för bättre fartygssäkerhet 
Ett särskilt  program  har utarbetats för att förbättra fartygs-
säkerheten. Programmet slår  fast de  långsiktiga målen för 
fartygssäkerhetsarbetet. 

Övervakningen av sjösäkerheten skall förbättras genom 
successiv övergång  till  tjänstemannabesiktningar.  

De  inspektioner som andra europeiska hamnstater utfört 
 på  finska fartyg ger vid handen att bristerna  i  säkerheten 

 är få.  Anmärkningarna har inte ökat  trots  att fartygen 
blivit fler.  I  våra hamnar inspekterades  370  utländska 
fartyg. Därmed har  vi  nått det mål som överenskommits 
internationellt, nämligen att  25 %  av  de  fartyg som 
anlöper våra hamnar skall inspekteras.  

En  samnordisk  databank  över sjöolyckor har gett bättre 
möjligheter att analysera olyckorna. 

Nya bestämmelser har utarbetats för konstruktion av  
oljetanlcfartyg. Målet  är  att  transport  av olja skall tillåtas 
endast i tankfartyg med dubbeiskrov. 

År  1991  gjordes  en  undersökning om fartygs utsläpp av 
svaveldioxid och kvävedioxid  på  våra sjödistrikt. 
Undersökningen kompletteras snart med  en  under-
sökning om utsläpp av andra skadliga ämnen. 

Något färre  Iotsningar 
Lotsningarna  vid kusten minskade med ett  par  procent 

 till  drygt  27 000. På Saima  kanal och vid  den  sydligaste 
djupfarledsstationen i Lauritsala minskade lotsningama 
med omkring  en flärdedel. På Saima  kanal var antalet 
lotsningar knappt  2000  och  I  djupfarlederna drygt  4200.  
Vid kusten har antalet lotsar minskat ytterligare  till  följd 
av rationalisering.  Under  detta årtionde kommer omkring 

 en  tredjedel av lotsarna att  gå  i  pension.  Det  är  möjligt 
att sjöfartsstyrelsen ensam eller tillsammans med andra 
myndigheter blir tvungen att utbilda lotsar  på  annat sätt 

 än  i dag  då  det alltjämt finns tillräckligt med 
utexaminerade sjökaptener som söker sig  till  lotsyrket.  

Trots  att våra farleder håller hög  standard  och  är  väl 
utprickade, anses  de  vara  bland de  mest svåmavigerade i 
världen. Jämte vintertrafiken  är  detta orsaken  till  att 
lotstjänsten ställs inför betydligt större krav i  Finland än  i 
andra länder. Dessa omständigheter påverkar också 
kostnaderna.  

De  årliga kostnaderna för lotstjänsten uppgår  till 
 närmare tvåhundra miljoner  mark.  Inkomsterna utgör 

 en flärdedel  av detta.  Full  kostnadsmotsvarighet kan inte 
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uppnås, eftersom sjöfartsavgiftema också måste täcka 
utgifterna för isbrytningen och farledsskötseln. 

S/ömätningen  slog  nytt  lodningsrekord  
År  1991  lodades totalt  56 550  linjekilometer. Detta  är 

 alla tiders rekord. 

Årets viktigaste mål var att kraftigt utöka registret över 
digitala djupmätningsdata. Insamlingen av sådana  data, 

 vilken inleddes  1985,  har kommit  så  långt att 
djupangivelserna idet nya sjökortet över området 
Jurmo-Rosala helt och hållet består av sjömätningsdata 
insamlade i  digital form. 

All  utsjölodning och elektronisk kontroll- och undersök-
ningstrallning liksom  en  allt större  del  av  den  övriga 
farledsmätningen utförs med hjälp av ADB-baserade 
sjömätningssystem, som ger djup- och  positions- 
bestämningsdata i  digital form.  

Nya sjökort framställs direkt i  digital form.  Det innebär 
att sjökorten  är  bättre ajourförda och tillförlitligare  än 

 tidigare.  Den  första sjökortsserien som framställts ut-
gående från  en digital  databas var sjökortsserie  M, 

 Nyslott-Kuopio.  

Aktiv hamn politik 
Det finns omkring  60  handels- och industrihamnar  i  vårt 

 land.  Av dem  är 31  kommunala allmänna hamnar. 
Tjugofyra ligger vid kusten och sju i Saimenområdet. 
Förutom kommunala hamnar finns det  13  betydande 
industrihamnar och flera mindre lastageplatser. 

Fiskehamnarna  är  över hundra,  men  ytterligare ett 
tjugotal behövs. Omkring hundra förbindelsefartygskajer 
har byggts och det återstår att bygga ett trettiotal  till. 

 Därtill finns det drygt  50  färdiga passagerarkajer. Små-
båtshamnarna  är  över tusen  till  antalet. 

Byggandet av fiskehamnar bidrar  till  att utveckla 
fiskerinäringen och byggandet av kaj er för förbindelse-
båtarna  till  att skärgårdslagens intentioner fullföljs och 

 till  att skärgården förblir bebodd och livskraftig. 

Utvecklingen inom industrihamnssektom styrs genom 
räntestödslån. Sjöfartsstyrelsen beviljar också understöd 
för fiske- och båthamnar. 

År  1991  beviljades  sex  kommunala hamnar och två före-
tag i hamnarna räntestödslån  på  sammanlagt  25  milj,  mk. 

 Kommuner samt företag inom fiskförädlingsbranschen 
beviljades  1,5  milj.  mk  i fiskehamnsunderstöd. Kommu-
nala småbåtshamnar understöddes med  1,3  milj.  mk.  

Nya  far/eder  
Vid våra kuster finns det omkring  7700 km  farleder som 

 är  utprickade i sjökort och försedda med säkerhets-
anordningar. 

År  1991  slutfördes arbetena  på  att förbättra  8  m  farleden  
till Brahestad  och  7  m  farleden  till  Veitsiluoto.  

Tre nya farledsprojekt startades:  8 m  farleden  till Tomeå, 
7,5  m  farleden  till  Pargas och  10 m  farleden  till  Mänty-
luoto  i Bjömeborg. 

Keitelekanalen  byggs som ett finländskt-ryskt samarbets-
projekt. Entreprenadpriset  är  omkring  168  milj.  mk. 

 Totalkostnaderna för kanalprojektet uppgår  till  ca 230 
 milj.  mk.  

De  egentliga kanalarbetena inleddes våren  1990.  I  fiol 
kunde alla brobyggen och alla arbeten  på  de  olika kanal-
avsnitten starta. Totalt blir kanalen  45 km  lång och 
höjdskillnaden blir  21  m.  Fem slussar byggs i kanalen.  

En  utredning gjordes om möjligheterna att ändra  på 
 transportvägarna inom inrikestrafiken. Enligt utredning-

en kunde  ca 3,6  miljoner  ton  av landsvägstransporterna 
överföras  till  vattenvägarna. 

Ett  experiment  med satellitnavigation startades genom 
att  en s.k.  referensstation, belägen i Porkala,  togs  i bruk. 

 I  och med att  de  svenska sjöfartsmyndighetema låtit 
uppföra  en  likadan  station  i närheten av  
Stockholm  täcker experimentområdet  nu  rutten  
Stockholm-Helsingfors/Åbo.  

Båtägarna föremål för kampanj 
Sjöfartsverket har som mål att förbättra fritidsbåts- 
trafikens säkerhet och betingelser.  I  detta syfte genom-
förde verket tillsammans med delegationen för båtlivs- 
ärenden  en  kampanj för bättre båtsäkerhet. Med 
kampanjen ville  man  skapa  en  positiv och ansvarsflull 
inställning  till  båtturismen, vilket också innebär att  de 
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som rör sig  på  sjön  tar  hänsyn  till  varandra och 
skärgårdsboma och värnar om naturen.  

I  samband med att Nordisk båtstandard omarbetades 
 togs  också  en  ny s.k. blå skylt i bruk. Blå skylten  är  ett 

certifikat som anbringas  på  varje typgodkänd båt såsom 
bevis för att båten motsvarar säkerhetsnormerna. Målet 

 är  att varje båt som saluförs offentligt i  Finland  skall vara 
typgodkänd.  

En  undersökning om fritidsbåtstrafikens ekonomiska 
verkningar visade att  den  offentliga sektorns inkomster 
av fritidsbåtstrafiken  år  1989  uppgick  till 450  milj,  mk, 

 medan utgifterna var  90  milj.  mk.  

Också räddningstjänsten  på insj  öarna blev föremål för  en 
 undersökning.  I  denna utreddes nuläget och eventuella 

hotbilder, och åtgärdsförslag  lades  fram. 

Enligt sjöfartsstyrelsens uppgifter omkom  79  personer i 
båtolyckor i fiol. Det  är  22  %  mindre  än  föregående  år. 

Skär9årdstransporterna  ökade 
Sjöfartsverket har  till  uppgift att trygga skärgårds-
förbindelserna.  Den  av staten skötta trafiken 
kompletteras av trafik i privat regi när detta visar sig 
ändamålsenligt. Förbindelsebåtama  är  koncentrerade 

 till  sydvästra Finlands skärgård, där  11  båtrutter betjänar 
skärgårdens bofasta befolkning. 

Trafikministeriet har tillsatt  en  arbetsgrupp som skall 
utreda skärgårdskommunikationernas  standard  och som 
också skall bedöma kostnadsverkningarna av sitt förslag. 
Mandattiden utgår  1992.  

Säkerheten i fokus internationellt 
Sjöfartsverkets internationella samarbete omfattar 
deltagande i Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s 
arbete, samarbete mellan  de  nordiska länderna och 
Ostersjöstaterna  samt deltagande i behandlingen av 
specialfrågor i andra internationella sjöfarts-
organisationer.  

Under  verksamhetsåret inriktade  IMO  sin  verksamhet  
på  att utveckla passagerarfartygens brandsäkerhet och 
stabilitetsbestämmelser samt  på  att bereda krav  på  dub-
beiskrov  för nya tankfartyg.  

Inom Östersjöområdet bedrevs samarbete i frågor som 
gällde isbrytning, sjökartläggning, lotsning och skydd av  
den marina  miljön. 

Sjöfartsverket anordnade praktik för  23  studerande från  
World  Maritime University  i Malmö. Studerandena 
gjorde sig förtrogna med  vår  sjöfartsförvaltning och med 
fartygsbesiktning för beviljande av säkerhetscertifikat. 
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Business idea defined 

"The National Board of Navigation develops and main-
tains conditions for safe and economically feasible ship-
ping at sea and on inland waterways. The Board develops 
and controls the safety of ships." 

"The Board safeguards and improves the conditions for 
shipping and is responsible for safety matters as regards 
the protection of the marine environment." 

"The Board develops and safeguards communications in 
the archipelago." 

This is in short the business idea of the National Board of 
Navigation. It was approved by the Board of Directors in 
September 1991. Both management and personnel 
agreed that the business idea should define the most im-
portant practical activities of the Board. 

The Board's main responsibilities are the safety of ships 
and the protection of the marine environment, the main-
tenance of channels and aids to navigation, pilotage, 
chart production and icebreaker assistance. Creating 
favourable conditions for yachting is also a major task. 

The Board wants to inform both clients and personnel of 
what it is doing and why. 

During its first year of existence the Board of Directors 
convened seven times. It approved the business idea, the 
ordering of a multipurpose icebreaker and the establish-
ment of an international ship register. It adopted new 
guidelines for the safety of ships, focusing on the role of 
the human element in accidents at sea. 

In 1991 the Traffic Department took its first steps to-
wards becoming a shipping unit. The idea is that the 
Board shall have a shipping department which carries the 
responsibility for the projecting, building, manning and 
maintenance of its own ships. 

The Board will also offer shipping services to other ad-
ministrations with ships of their own. 

The National Board of Navigation holds the opinion 
that co-ordination and closer co-operation will lead to 
more efficient operation of ships and smaller public ex-
penses for state-owned ships. 

In a short time the Board has been shaken by radical 
changes. The organizational reform is already a stage that 
has passed. Today's issue is learning budgeting by results. 

The greatest difficulties are already overcome. The fact 
that the Board has not exceeded its budgetary limits bears 
evidence of this. 

Although the Board of Directors, the management and 
the maritime districts have not yet quite found their own 
style of decision-making or come to understand the bene-
fits of co-operation for all parties, the next reform is al-
ready underway. 

The Board is likely to introduce the net-basis principle in 
budgeting in 1993. The reform motivates the Board to do 
an even better job: as it will be able to sell its know-how 
to others it will earn money which it can spend as it sees 
fit. 

"Money of its own" combined with appropriations will 
help the Board serve its clients more efficiently and be a 
good employer. 

Turbulence in merchant shipping 
1991 was a year of constant changes in the external con-
ditions of merchant shipping. These changes undermined 
the confidence in shipping and threatened to transfer the 
whole Finnish foreign trade fleet under "more conveni-
ent" flags. 

First the period of subsidies that was promised to mer-
chant shipping was reduced from three years to one. 
Then the 1991 subsidy was reduced from 80 to 50 million 

 Finnmarks.  The whole existence of Finnish merchant 
shipping seemed threatened. Therefore the Ministry of 
Traffic and Communications decided to set up a broadly 
representative Commission in order to find more perma-
nent forms of subsidies. 

Despite internal disagreement the Commission com-
pleted work on time and the Government introduced its 
bill to Parliament in almost exactly the same form as the 
Commission had proposed. The bill was amended once 
more in the State Conciliator's office, although no labour 
dispute was involved. The most important question was 
whether foreign labour could be used and whether the 
right to collective bargaining should be extended to 
foreign organizations. 

The Finnish International Ship Register Act, which was 
passed at year's end, created a Finnish variant of the in- 
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temational  ship register. Its main feature is that the state 
refunds seamen's withholding tax, social security fees and 
tax at source to the employer if his vessel is entered in the 
register. An additional condition for this is that the ves-
sel's labour costs are reduced in accordance with collec-
tive agreements to such a level that labour costs and state 
subsidy together enable the shipowner to engage in inter-
national trade. 

The objective was that the law should help reduce Finn-
ish labour costs by as much as 40%. This reduction does 
not yet enable Finland to compete on equal terms with 
the cheapest countries, but is nevertheless a remarkable 
achievement and the vessels responsible for our export 
shipments are likely to continue flying the Finnish flag 
and engage Finnish crews. This was the central goal of 
the legislation. 

The first year of management by results became a period 
of acquiring experience. Owing to the organizational 
reform it is not possible to gather comparable data on the 
activities of the various units. From now on 1991 will 
serve as the starting point for comparisons. 

Already in its first year of application management by 
results produced positive results in terms of improved 
efficiency and better economy. This is due to lower ex-
penditure on consumption and reductions in staff. Ac-
counting has benefited from a new computer system for 
payment transactions and bookkeeping. The new system 
enables us to increase our consciousness of costs in plan-
ning, performance and follow-up. 

An administration run according to the principles of 
management by results is, however, no final goal for pub-
lic administration. On the contrary, we are under strong 
pressure to introduce market principles in all activities 
where they are applicable. 

A current study subjects the whole administration at the 
intermediate level to severe criticism. Those institutions 
which are not able to change will be ordered some strong 
medicine. 

Introducing budget by results 
Income increased by FIM 38 million from the previous 
year. Fairway dues were the most important source of 
increase. They rose by almost 12%. As the price rise was 

5%, the real increase amounted to 7%. Growth is caused 
by an increase in the net tonnage of vessels engaged in 
foreign trade, especially those engaged in passenger traf-
fic. 

1991 was the first whole year when the present organiza-
tion was in force. It was also the first year of budgeting by 
results. Accordingly, expenditure in the financial year 
1991 cannot be compared with expenditure in 1990, 
especially as regards pay costs. In actual fact there was a 
reduction in pay costs owing to staff reductions and the 
exceptionally mild winter. 

Investments were FIM 153 million, i.e. up almost one 
million compared with the previous year. A considerable 
part of the money (45%) was invested in channels, aids 
to navigation and harbours. In 1991 FIM  46.5 million of 
operating costs were spent on investments. The single 
greatest investment decision was the signing of an order 
for a multipurpose icebreaker. 

New record in transports 
Finnish ports were visited by 25,734 vessels in foreign 
trade, i.e. 837 vessels less than in 1990. The overall net 
tonnage of the vessels amounted to 149.8 million. It in-
creased by 8.9 millions despite a reduction  in the number 
of vessels. Large passenger ferries that were put into ser-
vice in 1991 were the most important source of increase. 

The share of Finnish ships in the total number of port 
calls was 39%.  Their share of the overall net tonnage was 
50%.  Both figures are almost the same as the year before. 
Due to lively passenger traffic the share of Finnish ships 
in  all port calls has traditionally been rather large. 

Eighty-five percent of the trade exchange between Fin-
land and foreign countries is seabome. The total volume 
of goods transported by sea between Finland and other 
countries amounted to an all-time high: 58.9 million 
tons. In imports the share of Finnish tonnage has dimin-
ished markedly during the last few years, but last year saw 
this trend abating. In exports the share of Finnish ton-
nage was the same as during the last three years. 

Some 12.4 million passengers were transported between 
Finland and foreign countries. This is 1.5 million more 
than in 1990. 
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At year's end the Finnish merchant fleet consisted of 464 
vessels with a total gross tonnage of exactly one million. 
The number of ships increased by 13, whereas the de-
crease in gross tonnage was 62,500. 

There were 12,775 Finnish seafarers. More than half of 
them were engaged in the catering department, mainly 
on passenger ferries. 

Winter navigation of major importance 
There are 22 official winter harbours that are kept 
open throughout the year. During the winter season 
1990-1991 there were 17,948 port calis (arrivals and 
departures) and the vessels involved transported 21.7 
million tons of cargo. This is approximately 37% of an-
nual seaborne transports. 

Winter was mild in 1990-1991. The largest extent of the 
ice was 122,000 2 

The Board continued to develop its icebreaker informa-
tion system IRIS in co-operation with the Swedish 
Administration for Shipping and Navigation. The system 
was purchased in order to save money and work. Once a 
message is stored in IRIS it is automatically communicat-
ed to the exchange and to all those connected with the 
system. In 1991 Finland and Sweden ordered a vessel 
plotting program called PLOTT, which is run parallel 
with IRIS. PLOTT keeps track of the positions and 
movements of merchant vessels. It makes the operation 
of icebreakers easier. 

A change in Finnish icebreaker policy took place on 14 
October 1991 when a multipurpose icebreaker was or-
dered. The icebreaker will be in operation throughout 
the year. 

A working group set up by the Ministry of Traffic and 
Communications has made a long-range plan according 
to which Finland will need five icebreakers, two multi-
purpose icebreakers and two older icebreakers with lower 
operational alertness. 

Guidelines for better safety of ships 
The Maritime Department has drafted specific guidelines 
for the improvement of the safety of ships. These guide-
lines define the long-range goals for ship safety, 

The supervision of safety at sea will be enhanced by a 
gradual transition to surveys made by state officials. 

Port State control exercised by other European Port 
States have shown that the deficiences in safety on board 
Finnish ships are minor. There is no increase in  reports 
on deficiencies although the number of ships has in-
creased. A total of 370 foreign ships were inspected in our 
harbours. That means that we have reached the interna-
tionally set goal that 25% of ships calling in our ports 
should be inspected. 

An inter-Nordic data bank on maritime accidents has 
made it possible to analyse accidents more closely. 

New oil tanker construction regulations have been draft-
ed. The objective is to ensure that oil is transported solely 
on board tankers with double hulls. 

A survey has been published of the discharge of nitrogen 
dioxide and sulphur dioxide from ships in our coastal 
waters. It will soon be followed up by a survey of dis-
charges of other noxious substances. 

Slight reduction in pilotage 
Pilotage decreased by two per cent to 27,000 on the 
coast. The reduction amounted to a quarter on the  Sai-
maa  Canal and at the southernmost deep route station in 
Lauritsala. In the Saimaa Canal the number of pilotages 
was about 2000 and on Lake Saimaa slightly over 4200. 

Rationalization has continued to reduce the number of 
coastal pilots. About one third of the pilots are expected 
to retire by the end of this decade. Today there is still a 
sufficient number of certified sea captains entering on 
careers as pilots but it is possible that the Board will have 
to arrange some other form of pilot training in the future. 

Although our sea channels maintain high standards and 
are well marked on charts, they are considered extremely 
difficult to navigate. Apart from winter navigation this is 
the most important reason why much higher require- 
ments are placed on the pilotage service in Finland than 
in other countries. These circumstances also have an 
impact on costs. 

The annual costs for the pilotage service amount to near-
ly two hundred million  Finnmarks.  Income is about a 
quarter of this. It is impossible to achieve full cost match- 
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ing,  as maritime dues must cover both icebreaking and 
fairway maintenance costs. 

Hydrographic  soundings hit new record 
In 1991 a total of 56,550 line kilometres were sounded. 
This is an all-time high. 

The most important objective of the year was to enlarge 
the database with digital depth sounding data. Accumu-
lation of data started in 1985 and has reached the point 
when depth information on the new chart covering  Jur- 
mo  and Rosala consists of hydrographic data collected 
entirely in digital form. 

All sounding in the open sea, all electronic control and 
sweeping and most other channel surveys are made by 
means of computerized hydrographic survey systems that 
give the depth and position fixing data directly in digital 
form. 

New charts are also produced directly in digital form. 
This means that charts are more up-to-date and more 
reliable than before. The first chart series produced in 
this way is Chart Series M, covering  Savonlinna  and 

 Kuopio.  

Active harbour policy 
There are about 60 commercial and industrial ports in 
Finland. Thirty-one of them are public municipal ports. 
Twenty-four are situated on the coast and seven in the 
Lake Saimaa District. There are not only municipal ports 
but also thirteen important industrial ports and several 
minor facilities as well. 

There are more than one hundred fishing harbours, but 
an additional twenty is needed. In the archipelago there 
are about one hundred quays for supply vessels, whereas 
some thirty remain to be built. There are also more than 
fifty passenger ferry quays and more than one thousand 
marinas. 

The construction of fishing harbours substantially pro-
motes the fishing industry. Quays for supply vessels create 
favourable conditions for culture in the archipelago to 
remain vital. 

Industrial ports are developed by means of subsidies. The 

Board also grants subsidies to fishing harbours and mari-
nas. 

Six municipal harbours and two enterprises were granted 
loans totalling 25 million  Finnmarks.  Municipalities and 
the canning industry received 1.5 million in fishing har-
bour subsidies. Municipal marinas received 1.3 million 

 Finnmarks.  

New channels 
There are some 7,700 km of sea channels that are marked 
on charts and fitted with navigational aids. 

In 1991 work on the improvement of the 8m channel to 
 Raahe  and the 7m channel to  Veitsiluoto  were brought 

to an end. 

Three new projects were started: the construction of an 
8m channel to Tornio, a 7.5m channel to  Parainen  and a 
lOm channel to Mantyluoto in Pori. 

The  Keitele  Canal is being built as a Finno-Russian joint 
venture. The contractor's price is about FIM 168 million. 
The total cost of the project will be around FIM 230 
million. 

Work on the canal started in spring 1990. Last year all 
bridge construction work and work in various parts of the 
canal commenced. The length of the canal will be 45 km 
and the height difference 21m. Five locks are being built. 

A survey monitoring the possibilities to change transport 
routes in domestic traffic has been published. The con-
clusion is that some 3.6 million tons of road transports 
could be transferred to waterways. 

An experiment with satellite navigation is being carried 
out in the Baltic. A so called reference station has been 
built in Porkkala. As the Swedish authorities have built a 
similar station near Stockholm, the experimental area 
now covers the routes from Stockholm to Helsinki and 
Turku. 
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Campaign focusing on yachtsmen's 
attitudes 
It is the aim of the National Board of Navigation to en-
hance the safety of yachting as well as the general condi-
tions for it. In 1991 the Board and the Boating delegation 
therefore launched a campaign for better safety on board. 
The campaign aimed at promoting a positive and respon-
sible attitude towards yachting and boating. Accordingly, 
everybody is expected to show respect for others and for 
the environment. 

The publication of a new Nordic Boat Standard was fol-
lowed by the introduction of a new "Blue Plate". The 
Blue Plate is a certificate fixed to a boat and stating that 
the boat is type-approved and compliant to safety stand-
ards. The goal is that each boat for sale in Finland shall 
be type-approved. 

A survey of the economic effects of yachting and boating 
has been made. It shows that the government collected 
FIM  450 million from yachting in 1989, whereas it spent 
only FIM 90 million on it. 

The present state of the rescue service on inland water-
ways and possible threats to it have also been studied. 
Measures were outlined on the basis of the study. 

According to the Board's statistics 79 persons lost their 
lives in boating accidents in 1991. This is a 22 % de-
crease compared to last year. 

Increase in archipelago transports 
One of the responsibilities of the National Board of Navi-
gation is to safeguard communications in the archipelago. 
If necessary, the state-run supply vessels are complement-
ed by privately-operated boats. Supply vessels operate 
mainly in the Southwestern archipelago, where 11 routes 
cater for the needs of the islanders. 

The Ministry of Traffic and Communications has set up a 
working-group to study the standard of communications 
in the archipelago. The group will complete its work in 
1992. 

Safety in focus internationally 
The most important international organizations in which 
the National Board of Navigation is a participant are the 
International Maritime Organization (IMO) and organi-
zations formed by the Nordic countries and the Baltic 
Sea states along with organizations specializing in certain 
topics relating to international shipping. 

In 1991 IMO focused on the development of standards 
for fire protection on board passenger ships and stability 
requirements for them. IMO is also developing require-
ments for double hulls for new tankers. 

Co-operation in the Baltic Sea area concentrated on 
questions of icebreaking, sea charting, pilotage and the 
protection of the marine environment. 

The Board arranged training for 23 students of the World 
Maritime University  (Malmö),  Training comprised mari-
time administration and surveys for the issuance of safety 
certificates for ships. 



47  



SISU  URHO  104,70m 
23,85 m 
8,30 m 

URSUS  25,57 m 
10,01 m 
1,80m  

BASTÖ  20,30 m 
 BERGÖ  5,95 m 

2,20m  

ROSALA  1/ 33,30 m 
6,60m 

 JURMO  /1 2,45 m  

5,02m 
2037 m 

2,30 m  

TUTKA  3670 m 
9,03 m 
3,20m  

Luotsikutterit  ja  luotsiveneet  100  kpl 

- Luotsikutteri 	 Nopea  /uotsivene 
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MERENKULKULAITOKSEN  ALUKSET 
Merenkulkulaitoksen aluskanta  on  kooltaan mittava  ja 
iy'piltään aaja.  Kaikkiaan erilaisia aluksia  on  yli  300 

 kappaletta. Suurimmat yksiköt ovat iäänmuaiia  ja  pie-
nimmät ovat veneitä. Aluksilla työskentelee lähes  900 

 henkilöä. Suomalaisessa merenkulkuelinkeinossa meren-
kulkuhallitus  on  merkittävä varustamo. 

Merenkulkulaitos  vastaa itse alustensa suunnittelusta 
hankinnoista sekä  korlauksesta  ja  huollosta. Aluskalusto 

 on  erikoiskalustoa,  joka  on  suunniteltu soveltuvaksi 
merenkulkulaitoksen eri toimintoihin. Tämän vuoksi alus-
ten  suunnitteluun  ja  rakentamiseen  on  perinteisesti liittynyt 
vahva tuotekehittelypanos, jonka perusteella merenkulku- 
laitoksen aluskalusto  on  saanut osakseen kansainvälistä-
kin  huomiota. 

Jäänmurtajat  1:250  

OTSO 	KONTIO  99,00 m 
24,20 m 
8,00 m  

 	-V  

LONNA SSL!  39,75 m 
12,22 m  

LE/TO 	3,80 m  

. ,5  
SUUNTA  39,75 m 

 9,OOm 
 3,20m  

LINJA  34,90 m 
9,00 m 
2,50 m 

SA/MM  47,25m 
5,40m 
1,48 m  

SEKTORI  32,70 m 
7,90 m 
2,55 m  

KALLA PRISMA  60,00 m 
13,00 m 

1,90,m  

0/LI  I OIL! 2  OlLI  3 24,15 m 
 6,óOm 
 2,29m  

OILI4  17,28m 
6,60 m 
1,56 m 

I- .  

LINSSI  41,00 m 
 8,OOm 
 1,80m  

7  

KUMMEL!  26,11 m 
790 m 
2,55 m  

Merenmittausalukset 

AIRISTO  30,50 m 
8,90 m 

 3,OOm 

SEXTANT 47,25 m 
11,57m 
4,80m 

SM  RISTO  4750 m 
 9,OOm 
 3,20m  

Luotsausyksikön johwvene  14,80 m  
4,Om  
1,5 m 

MERIMOTARI  19,0 m 
8,4m 
2,2 m  

TAUVO  28,30 m 
6,70 m 

 3,OOm 

SESTA  20,00 m 
 - 	6,20m 

1,20m  

Luotsausyksikön sivuvene  12,8 m 
 ____ 	 4,Om  

1,2 m  

JAAKOTKA  

32,96 m 
9,30m 
4,50m  

Yhteysalukset  

VARMA  TARMO  84,50 m 
21,20m  

APU 	 7,30m  

VOIMA 	83,50 m 
19,40m 

 7,OOrn  

SKIFTET  4388 m  HARUN  35,00 m F/SKÖ  FINNÖ  19,80 m FALKÖ  31,07 m 
10,SOm  8,20m 5,80m 6,60 m 
415 m  3,20m  2,20m  2,45 m  

SKARPEJ'J  SATA  VA 23,30 m 
6,60m 	

_________ 24,9 m 
 8,Om  

HIT/S  

2,45 m  3,0 m 

Väylä-  ja  öljyntorjunta-alukset  
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