


Merenkulkulaitos  edistää  ja 
 turvaa elinkeinoelämän  ja 

 yhteiskunnan vaatimien 
meriyhteyksien käyttömah-
dollisuuksia  ja  merenkulun 
toimintaedellytyksia. 
Laitoksen keskeiset toimin-

not  ovat merenkulun  ja sen 
 turvallisuuden edistäminen, 

väyläverkoston kehittämi-
nen, väylien hoito, luotsaus, 
merenmittaus  ja merikartoi-
tus, jäänmurto,  saariston 
yhteysalusliikenne  ja 
varustamopalvelut. 

 Toiminnassaan merenkul-
kulaitos ennakoi  ja  ottaa 
huomioon asiakkaiden 
tarpeet. 





•  Konstantin Simonovin peräpo'rtin sivurakenteita ja lukituslaiueita uzrkastarnas-
sa  Juha  Spännäri 
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Turvallisuudessa parantamista  

uomalaisen  Sally  Albatrossin karilleajo  omilla vesilläm- 

,

me  ja  virolaisen  Estonian  uppoaminen kansainvälisillä 
vesillä ovat osoitus meren voimasta Vaikka merionnet-

muuksien kokonaismäärä Suomessa pieneni vuonna  1994, 
 liden järkyttävien  onnettomuuksien takia merenkulun 

irvallisuudesta tuli alan tärkein kehittämiskohde. 
Merenkulkuviranomaiset ovat  jo  pitkään tutkineet ns. 

tamatarkastuksissa ulkomaalaisten laivojen kuntoa voidak
-en  varmistaa aluksen, matkustajien  ja lastin  turvallisuuden 

 kä  merellisen ympäristön suojelun.  Jo  ennen  Estonia
-mettomuutta  oli kansainvälisesti sovittu näiden tarkastus - 

n  tehostamisesta  ja  varsinkin huonokuntoisten laivojen 
ityistarkkailusta. 

Suuronnettomuuksien  jälkeen turvallisuustyö nousi 
idelle  tasolle kansallisesti, pohjoismaisittain  ja maailmanlaa-
Lisesti.  Selvitysten kohteiksi otettiin  mm.  laivojen rakenne, 
tatkustaja-ro-ro-alusten keulaporttien tekniikka  ja  käyttö, 
Eastusvälineet sekä matkustajien evakuointi. Myös matkus-
jien luetteloiminen otettiin uudelleen esille.  Koko  ajan  on 

 säksi  pidetty mielessä ns. inhimillisen tekijän ratkaiseva 
Lerkitys merenkulun turvallisuudelle. 

Myönteistä  on,  että  varsin  lyhyessä ajässa  on  saatu pitkälle 
lrnisteIluksi säännöksiä, joiden noudattaminen parantaa 

intuvasti merenkulun turvallisuutta. Säädöksiä saataneen 
Dimaan vuonna  1995.  Meillä Suomessa tilanne muuttui 
kaisempaa paremmaksi, koska merenkulkulaitos sai lisära-
oitusta, jonka  turvin tarkastustoiminnan  voimavaroja  ja 
imalla  tehoa voidaan lisätä.  

;oja  hankkeita 

.ahalla  mitattuna laitoksen suurimmat hankkeet olivat toisen 
Lonitoimimurtajan valmistuminen  ja  Keiteleen kanavan 
yttöönotto. 
Monitoimimurtaja Nordica  otettiin käyttöön tammikuus -

t,  minkä jälkeen  se  alkoi sisaraluksensa Fennican kanssa  

työskennellä sekä jäänmurtajana rannikollamme että  offsho-
re-tukialuksena  Pohjanmerellä. 

Keskisuomalaisten yli satavuotinen haave toteutui kevääl-
lä, kun Keiteleen  ja  Päijänteen järvialtaat yhdistävä kanava- 
reitti valmistui.  Olen  varma,  että lähivuosina kanavan 
merkitys  vain  kasvaa, kun  sen  vaikutukset proomu-  ja matkus-
taja1iikenteeeen,  matkailuun  ja  muihin elinkeinoihin 
voimistuvat. 

Laitoksen sisäisistä hankkeista merkittävin oli Navi2003-
projektin  käynnistäminen. Tavoitteena  on  kmmenessä 

 vuodessa uudistaa  ja digitalisoida merikarttoihin ja väyliin 
 liittyvät tiedot  ja tiedonhallinta.  Projekti parantaa merenku-

lun turvallisuutta mm.siksi, että aikaisempaa tarkemmat 
väylätiedot tarjoavat mandollisuuden hyödyntää täysimääräi-
sesti uusimpia paikannuslaitteistoja  ja  numeerisia navigointi-
järjestelmiä. 

Kun Navi2003-projekti  on  saatu valmiiksi, vuotuisiksi 
säästöiksi arvioidaan  40  miljoonaa markkaa. Säästöt syntyvät 
siitä, että navigointitietojen ylläpitomittaukset jäävät suurelta 
osin pois, väylien ylläpito tehostuu, väyläverkos-toa  voidaan 
rationalisoida  ja  julkaisutoiminta paranee tarpeettomien 
oikeellisuustarkistusten jäädessä pois. Lisäksi saadaan noin  60 

 miljoonan  markan kertasäästö,  kun yhden merenmittausretki-
kunnan tukialuksen hankinnasta voidaan luopua. 

Talous tiukalla  
Henkilöstön vähenemisestä  ja järjestelmällisestä  säästämisestä 
h 4olimatta laitos pystyi suoriutumaan sille osoitetuista 
tehtävistä hyvin, koska henkilöstö vielä jaksoi uskoa parem-
paan huomiseen. Työmotivaatiota kuitenkin huolestuttavalla 
tavalla nakersivat irtisanomisuhka  ja lomautusvaroitus,  joka 
laivaväen kohdalla valitettavasti myös johti lomautuksiin. 

Kyösti Vesterinen 
Pääjohtaja 
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Viennissä  j a  tuonnissa ennätyskasvu  

S uomen  ja  ulkomaiden väliset merikuljetukset kasvoivat 
erittäin voimakkaasti  jo  toisena peräkkäisenä vuotena. 
Vuoden  1993  voimakas kasvu sai jatkeekseen vuoden  

1994  vielä voimakkaamman kasvun. Koskaan aikaisemmin 
eivät kuljetukset ole yhden vuoden aikana kasvaneet yhtä 
paljon sekä suhteellisesti että määrällisesti. 

Tällä kerralla kasvu painottui Suomen oman ulkomaan-
kaupan kuljetuksiin, joissa määrällistä kasvua oli lähes  10 

 miljoonaa  tonnia,  eli noin  15  %.  Kasvua oli sekä viennissä 
että tuonnissa, mutta painopiste oli selvästi tuonnin puolella. 

Transitoliikenteeltä  odotettiin paljon, mutta kasvu jäi 
lopulta pienemmäksi kuin oman ulkomaankauppamme 
kuljetuksissa. Alkuvuodesta  transito  kasvoi erittäin nopeasti, 
mutta elokuussa kasvu taittui  ja  joinakin syksyn kuukausina 
tapahtui selvää tavaramäärien laskua.  Kaiken  kaikkiaan 
tavaramäärien erot eri kuukausien välillä olivat suuria  ja kuva 

 muodostui hyvin epäyhtenäiseksi. 
Vuosi  1994  osoitti selvästi, että transitoliikenteen kehitys 

 on  riippuvainen hyvin monista tekijöistä, jotka pääsääntöises-
ti eivät ole suomalaisten hallittavissa. Suomen suhteellinen 
kalleus transitointimaana  on  riippuvaista meidän omista 
päätöksistämme. Toisaalta kuitenkaan transitoa ei missään 
tapauksessa voi asettaa Suomen oman ulkomaakaupan 
kuljetuksia edullisempaan asemaan eikä transitokuljetuksia 
myöskään kannata suorittaa muussa kuin siinä tapauksessa, 
että kaikki osallistujat saavat kustannuksensa katetuiksi. 

Venäjän transiton perusongelma näyttää olevan, että suuri 
 osa  tavarasta  on  varsin  halpaa massatavaraa, jonka kuljetus- 

kustannukset saattavat nousta lähes yhtä suuriksi kuin tuot-
teen loppuhinta. Myös toimitusvaikeudet eräillä sektoreilla 
ovat pudottaneet transitomääriä sovituista. Vaikka  transito  

edelleen oli kasvussa  ja  ennusteet  sen  kehityksestä ovat 
valoisia,  on  kehitys lyhyellä aikavälilläkin hyvin vaikeasti 
ennustettavissa. 

Tänä vuonna  tasaantuu  
Suomen oman ulkomaankaupan kuljetuksissa ei vuonna  199. 

 varmaankaan kirjata ennätyksiä. Vuonna  1994  vientiteolli-
suus työskenteli korkealla käyntiasteella eivätkä aloitetut 
investoinnit ehdi tuoda lisäkapasiteettia vuodelle  1995 

 vientimääriä  nostamaan. Myös tuontiin sisältyi eräitä poikke 
uksellisia eriä, jotka varmasti hillitsevät tuonnin tonnimää-
räistä kasvua tänä vuonna. 

Loppuvuodesta oli havaittavissa, että erityisesti hiiltä 
tuotiin maahan huomattavasti enemmän kuin edellisenä 
vuonna vastaavaan aikaan. Tähän lienee tärkein vaikuttava 
tekijä ollut vuoden vaihteessa kiristynyt energiaverotus. Myö 
öljyä tuotiin yli kaksi miljoonaa  tonnia  enemmän kuin 
edellisenä vuonna. 

Väylämaksujärjestelmä  uudistettiin tekemällä siihen 
uuden aluksenmittausjärjestelmän  ja EU-jäsenyyden vaatim 
muutokset. Uudistus  on  voimassa vuoden  1995  alusta lähtien 

Matkustajalilkenne 
Matkustajaliikentee[le  vuosi oli poikkeuksellinen,  sillä 

 ensimmäistä kertaa  80-luvun  alun  jälkeen matkustajarnääriss 
tapahtui laskua. Asiaan vaikuttivat Slite-varustamon vuonns 

 1993  tapahtunut konkurssi  ja  kaksi vakavaa onnettomuutta, 
jotka vähensivät kapasiteettia  ja  erityisesti ruotsalaisten 
halukkuutta matkustaa matkustajalaivoilla. 
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rarkirnajat  Hannu  Grön ja  Toivo Koskinen mittaavat proomu  Para-Duon  
ansi1evyn paksuuua. 
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Tulostavoitteiden  toteutuminen  

V uosi  1994  oli merenkulkula,itoksen neljäs tulosjohdet
-tu ja  toinen nettobudjetoitu toimintavuosi. Asetetut 

tulostavoitteet laitostasolla saavutettiin pääosin. 
Eräiltä osin sisäiset tulostavoitteet ylitettiin selvästi, mutta 
jäänmurtajien  tulos  muodostui suunniteltua heikommaksi. 

Palvelutaso 
Vaikka talvi  1994  luokiteltiin keskimääräiseksi, talvimeren-
kulussa syntyi viiveitä edellisvuotta enemmän, koska liiken-
nemäärät kasvoivat  ja leutojen talvien  jälkeen liikenteessä oli 
heikkotehoisia aluksia. Siksi jäänmurtajakapasiteetti osoittau-
tui riittämättömäksi. Myös luotsauksessa  talven  olosuhteet 
aiheuttivat odotusaikoja. 

Tuottavuus 
Kokönaistuottavuutta  mitataan tuottavuusindeksillä, joka oli 
vuonna  1991 100.  Vuonna  1994 se  oli  117.  Edellisestä 
vuodesta tuottavuus parani  3,5  prosenttia. Tavoitteena ollut 
tuottavuuskehitys  110  ylitettiin  6,4  prosentilla. Hyvään 
kehitykseen vaikuttivat liikenteen kasvun aiheuttama 
luotsausten lisääntyminen  ja  säästötoimet, jotka onnistuttiin 
toteuttamaan lukuunottanatta jäänmurtajia  ja väyläaluksia.  

Kauppamerenkulun  taloudellisuus 

Merenkulkulaitoksen kauppamerenkulkuun  kohdistuneet 
kustannukset olivat  680  milj,  mk eli  8,4  mk jokaista rannikol- 
la kuljetettua  tonnia  kohti. Tulosta voidaan pitää  hyvana
sillä  tavoite oli  8,9  mk. Eroa suunnitekuun  on  -  0,48  mk/  
tonni.  Ero aiheutui toisaalta kuljetetun tavaramäärän kasvust 
(-  0,76  mk/tonni)  ja  toisaalta jäänmurtotoiminnan kustannus. 

 ten  lisääntymisestä (  0,28  mk/tonni),  
Saimaan kauppamerenkulun kustannukset vuonna  1994 

 olivat  82,2  milj,  mk eli  27,4  mk syväväylillä kuljetettua  tonni 
 kohden. Kuljetetun tonnin yksikkökustannus oli 0,70mk 

korkeampi kuin tavoite  (26,7  mk/kuljetettu  tonni). Tavoitet. 
ta asetettaessa  arvioitiin kuijetusten  ja  uiton yhteismääräksi 

 3,24  milj. tonnia.  Toteutuma oli noin  3,0  milj. tonnia, mika 
 nosti yksikkökustannusta  2,0  mk/kuljetettu  tonni.  Toisaalta 

kustannusten alittuminen  4,3  milj,  markalla alensi kustan-
nuksia kuljetettua  tonnia  kohden  1,3  mk. Luvut sisältävät 
myös kauppamerenkulun väylien kanavien kustannukset. 

Väylätoiminnan  taloudellisuus 
Rannikon kauppamerenkulkua palvelevan vaylatoiminnan 
kustannukset väyläkilometriä kohden olivat 12568mk. 

 Tulos  oli  14  prosenttia suunniteltua  ja  5  %  edellisen vuoden 

Tulostavoitteiden  toteutuminen 
Vertailu suunnitelmiin  ja  edelliseen vuoteen  

Toteutunut 
1993 

Suunniteltu 
 1994 

Toteunut  
1994 

korko  %  6,7 8,9 6,7  

Tuottavuus 113 110 117  

Taloudellisuus0  
• Kauppamerenkulun  taloudellisuus 

mk/rannikolla kuijetetru  tonni  9,1 8,9 8,4  
mk/Saimaalla  kul jetettu tonni°  30,4 26,7 27,4  

• Väylätohninnan  taloudellisuus 
Mk/väyläkm  
Rannikon kauppamerenkulku  13,183 14.610 12.568  
Saimaan kauppamerenkulku . 	50.907 50.155 48.009  
Muu vesillikenne  4.886 4.963 4.676  

• Luotsauksen  taloudellisuus 
Mk/mpk  205 209 175  

• Saari.stoliikenteen  taloudellisuus 
Mk/saariston  vakituinen  asukas  26.360 2 7.362 25.048  

• Merenmittauksen  taloudellisuus 
Mk/yksikköpäivä  32.042 34.852 27.344  

• Hallinto 
Osuus kustannuksista  %  6,4 6,9 6,5 

Kustannusvastaavuus %" 
• Luotsausmaksu 42,1 38,1 55,1 
• Väylämaksu 68,5 62,6 69,1  

Päiiomakuscannukset sisäIyvät ninn,s1ukuihin. Laskecnakorko m,rnttunut. 
ssia 
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oteutumaa  parempi. Saimaan kauppamerenkulun  ja  muun 
 es  iliikenteen  ylläpidon kustannukset väyläkilometriä 

:ohden toteutuivat  4  ja  6  prosenttia tavoitetta parempina. 
Euloksiin vaikuttivat kustannussäästöt  ja väyläkilometrien 
näärän  kasvu. 

uotsauksen  taloudellisuus  
.uotsauksen  taloudellisuus oli  175  mk/mpk.  Taloudellisuuden 
unnusluku oli  16  prosenttia parempi kuin tavoite. Vuodesta  
.993  tulos  parani  15  prosentilla. Suotuisa kehitys aiheutui 
uotsausmäärien kasvusta  ja  toiminnan tehostumisesta. 
uotsauksia oli  41 646  (vuonna  1993 37760)  ja luotsattujen 

naileja  oli  889 599  (vuonna  1993 751 020).  Luotsaukset 
isääntyivät  10  prosenttia  ja luotsatut mailit  18  prosenttia. 
ukuihin vaikuttivat liikennemäärien kasvu  ja  se  että liikenne 

ouduttiin ohjaamaan talviväylillé, mikä lisäsiSuomenlanden 
 a  Saaristomeren merenkulkupiirin luotsattuja maileja. 

'erämerellä  ja  Saimaalla jäi luotsaustoiminnan  tulos talveü 
iaikutuksesta  edellistä vuotta heikommaksi. 

Iustannusvastaavuus 
uotsauksen kustannusvastaavuus  oli  55,1  %  eli  10,3 pro

-enttiyksikköä  suunniteltua parempi. Parantunut  tulos 
iheutui luotsausten  lisääntymisen vuoksi kasvaneista luot- 

saustuloista  ja  toiminnan tehostumisesta. Vuodesta  1993 
 kustannusvastaavusprosentti  parani  13  prosenttiyksikköä. 

Väylämaksun kustannusvastaavuus  oli  69,1  %,  mikä oli 
 2,9  prosenttiyksikköä tavoitetta  ja  0,6  prosenttiyksikköä 

vuoden  1993  tulosta parempi. Kustannusvastaavuuden 
paraneminen aiheutui etupäässä liikenteen kasvun  ja  taksojen 
korotuksen aiheuttamästa väylämaksutulojen lisäyksestä. 

Tulot  
Merenkulkulaitoksen  tulot kasvoivat edellisestä vuodesta  9,8 

 prosenttia. Väylämaksutuloja kertyi  36,5  milj.  mk  enemmän 
kuin vuonna  1993,  mikä aiheutui väylämaksun korotuksesta 

 ja  liikenteen määrän kasvusta. Luotsausmaksutulot kavoivat 
 25,8  milj,  mk eli  31,2  %.  Siitä noin  10  prosenttiyksikköä 

syntyi taksojen korotuksesta  ja  loput liikenteen kasvusta. 
Muut suoritetulot jäivät  3,5  milj.  mk  pienemmiksi kuin 
vuonna  1993  ja  suunnitelmiin verrattuna tulot jäivät  10,8 

 milj.  mk  alle  tavoitteen. Syynä tähän oli lähinnä jäänmurtaj  i- 
en  kaupallisen toiminnan töiden vähäisyys, mikä johtui 
etupäässä hyvistä sääoloista Pohjanmerellä. Merenkulun 
katsastustoiminta, alusrekisteri  ja yhteysalusliikenne  olivat 
vuonna  1994  ensimmäistä vuotta nettobudjetoinnin piirissä. 
Merenkulun tarkastustoiminnan tulot olivat  3,8  milj.  mk  ja 
yhteysalusliikenteen  tulot  1,4  milj.  mk. 

S  

Tulot  ja  menot vuosina  1984-1994 
	

Merenkulkulaitoksen  henkilöstö vuonna  1994,  
1994  hintataso (tukkuhintaindeksi) 

	 yhteensä  2046 henkilötyövuotta 

Toiminnoittain henkilötyövuosina  
I)  Muu toiminta  uualria  rum.  rnoniroimimurtajren  kaupallisen toiminnan.  alusren  ja prcn.saramasuorannun henkiloscön. 
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Kulutusmenot 
Paikkausmenot  alenivat vuodesta  1993 0,1  prosenttia, mutta 
ylittivät suunnitelman  7,8  milj,  mk:lla eli  1,9  prosentilla. 
Jäänmurtaj  illa  palkkaukset ylittyivät  9,4  milj.  markalla 
huolimatta siitä, että  osa  jäänmurtajien henkilöstöstä oli 
lomautettuna. Ylitys aiheutui normaalitalvesta, palkkojen 
noususta  ja  siitä, että suunniteltuja henkilöstövähennyksiä ei 
voitu toteuttaa. Useissa tulosyksiköissä saavutettiin palkkaus-
menoissa säästöjä vähentämällä henkilöstön mäara a.  Meren-
kulkulaitoksen henkilötyövuosien määrä kokonaisuudessaan 
vuonna  1994  öli  2046,  missä oli vähennystä  4,0  prosentia 

 vuodesta  1993.  
Muut kulutusmenot kasvoivat edellisestä vuodesta  

6,7  milj,  mk eli  3,9  prosenttia  ja  suunnitelmista kasvua oli 
 4,8  milj.  mk  eli  2,7  prosenttia. Ylittyminen aiheutui lähinnä 

normaalitalven vuoksi lisääntyneistä polttoainemenoista, 
jotka kasvoivat  8,1  milj.  mk  vuodesta  1993.  

Investoinnit 
Investointeihin käytettiin merenkulkulaitokselle myönnetty-
jä budjettivaroja vuonna  1994  yhtensä  290,4  milj.  mk, mikä 

 on 3,4  %  enemmän kuin vuonna  1993.  Alusten  ja  laitehan-
kintojen  182,9  milj. markan  luvussaon  mukana monitoimi - 

murtaj  ten  toimitusluoton  lyhennyksiä  ja  rahoitusmenoja 
 123,3  milj.  mk. Saaristomeren merenkulkupiiriin valmistui 

lautta-alus  Aura.  
Väyliä  ja  turvalaitteita  rakennettiin  71,7  milj.  markalla  ja 

 Keiteleen kanavan lopputöitä tehtiin  15,4  milj,  markalla. 
Omaa toimintaa palveleviin talonrakennuksiin  ja  satamiin 
investoitiin  19,7  milj.  mk. 

Merenkulun edistäminen 

Merenkulun edistämiseen tarkoitettuja avustuksia  ja  korkotu-
kia  maksettiin  137,4  milj.  markkaa. Vuonna  1993  avustuk

-sun  käytettiin  135,9  milj.  markkaa. Suurin muutos  on  tapah-
tunut ulkomaanliikenteen alustuen määrässä, joka kasvoi 
edellisestä vuodesta  .15,3  milj.  mk. Lastialusten hankintojen 
tukemiseen myönnettävä korkotuki supistui edellisestä 
vuodesta  14,9  milj.  mk. 

Työllisyyden hoito 
Vuonna  1994  käytettiin työllisyysmäärärahoja  52,7  milj.  mk, 
kun vastaava määrärahojen käyttö vuonna  1993  oli  39,1  milj. 

 mk. Työllisyysrahoilla työllistettiin yhteensä  118  henkilötyö
-vuotta (vuonna  1993 122  htv)  vastaava henkilömäärä. 

Kokonaiskustannukset 	 Kokonaismeñot  
1994 1093,3  Mmk 

	 1994 1088,3  Mmk  

• Väylänpito  34,6% • Paikkaukset  40,1  %  o  Talvinierenkulku 29,4% O  Muut menot  12,6% 
• Luorsaus 17,2% • Investoinnit  30,7% 
• Saaristollikenne 4,3% • Muut  kulutusmenot  16,6%  
• Muut tehtävät  14,6%  
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Tulot  ja  menot  

1993  
Muutos 

%  

Tulot  
Bruttobudjetoidut  tulot 
Väylämaksut  401 338261 364831085 10,0  
Muut tulot  4689 944 20 281 686 —76,9  
Lästimaksüt  4 346 141 3952973 9,9 

Bruttobudjetoidut  tulot yhteensä 410374346 389065744 5,5  

Nettobudjetoidut  tulot  
Luotsausmaksut  108306556 82530036 31,2  
Muut julkisoikeudelliset tuldt  5 300 177  
Muutsuoritetulot  23222 215 26722733 —1,1  
Muuttulot  14663387 13239300 10,8  

Nettobudjetoidut  tulot yhteensä  151 492 335 122 492 069 23,7  

Tulotyhteensä  561 866681 511557813 9,8  

Menot  
.Kulutusmenot 
Palkkaukset  427 000 562 427 353 503 —0,1  
Muut kulutusmenot  173 102 810 3,9  

Kuhitusmenotyhteensä  606850834 600456312 1,1  

Saimaan kanavan hoitokunta  969 165 1078277 —10,1  

Investoinnit  -  
Alukset  ja  laitehankinnat  182 882 377 100011 1.28 82,9  
Talonrakennukset  ja  omat satamat  19 734 707 28213339 —30,1  
Turvalaitteet  ja  väylät  71 764 506 62 267 612 15,3  
Keiteleenkanava  15 426 788 89946 718 —82,8  
Saimaan kanavan vuokra-alueen  tie 230 522  
Maa-  ja  vesialueiden  hankkiminen . 	358 413 358 570 —0,0 

Investoinnit yhteensä  290397313 280797367 3,4 

Merenkulkulaitos  yhteensä 898217312 882331957 1,8  

Merenkulun edistäminen  
Piensatamien  rakentaminen . 	 12 033 440 11 059 845 8,8  
Lastialusten  hankintojen tukeminen  35355 013 50206248 —29,6  
Ulkomaanliikenteenalustuki  85424055 70093 910 21,9  
Saaristoliikenteen avustaminen 	 .  797 357 835 423 —4,6  
Lästimaksuista myönnetyt  avustukset  3 807 000 3743 000 1,7 

Merenkulun edistäminen yhteensä 137416865 135938425 1,1 

Työllisyyden turvaaminen 
Valtion työtehtävät 8 735994 10481 69.0 —16,7 
Sijoitusmenot  työllisyyden turvaamiseksi 43938594 28 636 766 534 

Menot yhteensä 1 088 308 765 1 057 388 839 2,9  

Merenkulkulaitos  1 1  



Merenkulun turvallisuus  

atkustaja-autolautta  Estonian  syyskuun lopussa 
sattunut onnettomuus keskitti loppuvuoden toimin- 
nan korostetusti matkustaja-alusten turvallisuusky-

symyksiin. Suomen johdolla valmisteltiin pohjoismaisena 
yhteistyönä uudet keulaporttimäaraykset. Pohjoismaisena 

-  yhteistyönä  on  käsitelty myös autokannelle joutuvan  veden 
 aiheuttamaa vakavuusongelmaa. Asiasta  on  vireillä lisäksi 

laaja kansainväliseen yhteistyöhön perustuva tutkimusprojek-
ti. Hengenpelastuslaitteiden kehittämistä  ja evakuointia  on 

 käsitelty yhteispohjoismaisesti. Työryhmät ovat tehneet 
ehdotuksia kansainvälisen merenkulkujärjéstön IMO:n 
perustamalle  ro-ro-alusten turvallisuutta käsittelevälle työryh-
mälle. Turvallisuustyöryhmä tehnee useita muutosehdotuksia 

 SOLAS-yleisopimukseen.  
Kotimaassa  on  valmisteltu alusturvallisuuden valvontala-

ki, jokaon läpäissyt eduskuntakäsittelyn  ja  tulee voimaan 
vuoden  1995  aikana.  

Estonia-onnettomuuteen liittyvä valmistelutyö jatkuu 
IMO:ssa  ja  myös EU:ssa. 

Kansainvälinen merenkulkujärjestö  IMO  hyväksyi touko-
kuussa  1994  SOLAS-yleissopimuksen  muutoksen, jolla 
varustamotoiminnan turvallisuusjohtamista, alusturvallisuu

-den  ja meriympäristön  suojelun tehostamista käsittelevä  ISM - 
koodi  (International Safety Management)  määrättiin pakolli-
seksi.  Se  tulee voimaan  1.7.1998,  ellei voimaantuloa nopeute

-ta kansallisin  tai  eurooppalaisin erityismääräyksin.  
SOLAS-yleissopimukseen  otettiin määräyksiä myös 

luokituslaitoksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista, 
öljysäiliöalusten  ja kuivalastialusten tehostetuista  tarkastuk-
sista, laivan tunnistamisnumeroista  ja  mandollisuudesta tehdä 
laivan käyttöön liittyviä tarkastuksia satamatarkastusten 
yhteydessä. 

Valvontaa tehostettiin 

Edellisenä vuonna käynnistynyt virkamieskatsastusjärjestelmä 
toimi odotetulla tavalla. Suomen lipun  alle peruskatsastettiin 

 15  alusta. Liikenteessä oleville aluksille  on  tehty määräaikai-
set katsastukset.  Port State Control  -satamatarkastuksina 

 lisäksi käytiin läpi  355  ulkomaalaista alusta.  

Merionnettomuuksien 
ilmoitetut  syyt  1994  

Estonian  onnettomuuden jälkeen tehtiin suomalaisille  ja 
 Suomeen liikennöiville ulkomaalaisille matkustaja-aluksille 

tehotarkastuksia, joissa valvottiin  mm.  keulaporttien  kuntoa 
 ja  alusten turvallisuusorganisaation toimintaa. 

Hätäviestintä 
Telen radiopalvelun  kanssa solmittiin sopimus  koko rannikor 

 kattavan  VHF-DSC-järjestelmän rakentamisesta sekä MF:n, 
MF-DSC:n, VHF:n  ja  VHF-DSC:n kauko-ohjausten  siirtämi-
sestä  koko  rannikon osalta merenkulkulaitoksen perustamaan 

 Turku  Radioon. Rakentaminen  ja kauko-ohjausten  siirto 
valmistuvat vuoden  1997  alkuun mennessä. Siitä lähtien 

 Turku Radio  hoitaa hätäliikenteen yhdessä meripelastuskes
-kusten  kanssa. Sieltä hoidetaan myös muu turvallisuusliiken-

ne kokonaisuudessaan. 

Merionnettomuudet  vähenivät 
Vuoden  1994  aikana merenkulkuhallitukselle ilmoitettiin  59 

 suomalaisille  tai  Suomen aluevesillä liikkuneille ulkomaisille 
aluksille sattunutta merionnettomuutta. Onnettomuuksia oli 

 12  vähemmän kuin edellisenä vuonna.  
Sally Albatross in  vakavaa karilleajoa  ja  muutamia vaurio- 

iltaan merkittäviä ulkomaisten alusten karilleajoja lukuun 
ottamatta olivat onnettomuudet pienehköjä  ja vaurioiltaan 

 vähäisiä.  Estonian  onnettomuus sattui kansainvälisillä vesillä, 
joten  se  ei ole luvuissa mukana. 

Meriympäristön  suojelu 
Vuoden aikana ei sattunut merkittäviä alusten aiheuttamia 
ympäristövahinkoja. 

Pakattujen  vaarallisten aineiden kuljetuksia valvottiin 
pistokokein. Aluskohtainen öljyntorjuntasuunnitelma 
vahvistettiin  60  alukselle. 

Alusten ilmansuojelumääräysten valmistelua jatkettiin 
IMO:ssa. 

Merionnettomuudet 
lajeittain  1994  

• Irthimillinen  tekijä  5 	%  • Karilleajo/pohjakosketus  39% 
O  Vika turvalaittejssa 	2  % o  Thteenrörmäys 	5  % 
• Saä/jääolosuhteet  12%  • Tulipalo/räjähdys  5  % 
• Tekninenvjka  19%  • Vuoto/kaatuminen  3  % 
IMuusyy  8%  • Törmays  siltaan tms.  17  % 
• Tuntematon syy  2  %  • Tekninen vaurio  19%  

• Lastivaurio  2  % 
• Muuvahinko  10%  

1 2  *Mcrnku 1kuIaIros  



Veneily  

L iikenneministeriö  asetti veneilyasiain neuvottelukun-
nan uudeksi kolmivuotiskaudeksi, joka alkoi helmi-
kuun alusta. Merenkulkulaitoksen yhteydessä toimiva 

euvottelukunta  on  veneilijöiden  ja  viranomaisten välinen 
-hteistyöelin  mm.  veneilyn turvallisuuteen, valistukseen  ja 

 'eneilyn ympäristövaikutuksiin  liittyvissä kysymyksissä. 
Edellisten vuosien tapaan merenkulkulaitos  ja  veneilyasi

-in  neuvottelukunta toteuttivat turvallisuuskampanjoita, 
Diden pääasiallisena kohderyhmänä olivat kokemattomat 
reneilijät  ja  nuoriso. Päähuomio kiinnitettiin hyviin veneily-
apoihin, ennakoivaan asennoitumiseen  ja  veneilijän  oikeaan 
'arustautumiseen. 

Vuoden aikana Suomessa sattui yhteensä  215  hukku- 
riisonnettomuutta,  joista veneilyn yhteydessä  78.  Onnetto- 

muuksien  määrä  on  vähentynyt kolmen viime vuoden aikana 
sekä yhteensä että pelkästään veneilyssä. Syksyllä muutettiin 
lakia vesiliikennejuopumuksesta  ja  promilleraja  laskettiin  1,5 

 promillesta  yhteen promilleen. 
Suomessa-käy vuosittain noin  7000  ulkomaalaista veneili

-jää.  Heitä varten laadittu opaskirjanen saatettiin ajan tasalle. 
Merenkulkulaitoksen  pyrkimys  on,  että kaikki julkisesti 

Suomessa kaupan olevat veneet  on  tyyppihyväksytty  pohjois-
maisen venenormiston mukaisesti. Hyväksytyn veneen 
tunnus  on  ns.  sininen kilpi. Kilpiä myönnettiin  7308  huvive-
neelle  ja  10  työveneelle.  - 

EU:ssa  hyväksyttyä huviveneitä koskevaa direktiiviä 
aletaan soveltaa  16.6. 1996  alkaen. Direktiivi korvannee 
pohjoismaisen venenormiston. 

elastuspuvun tiivi yttäpaineilrnan  ja saippualiuoksen  avulla testaamassa 
2rkastaja Toivo Koskinen  (vas.)  
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Merenmittaus 

•  

M erenmittausta  toteutettiin seitsemän retkikunnan 
voimin. Yksi näistä toimi sisävesillä. Henkilöstöä 
retkikunnissa oli yhteensä  213.  

Väylä-  ja aluemittauksia  sekä tarkistusmittauksia uusia 
merikarttoja varten tehtiin niin rannikolla kuin sisävesillä. 
Väylämittauksilla pyrittiin parantamaan väylien navigoita-
vuutta, lisäämään kulkusyvyytta  tai  valmistamaan kokonaan 
uusia väyliä  tai  väyläosuuksia.  Järjestelmällistä alueluotausta 
harjoitettiin Suomenlanden länsi-  ja  keskiosissa sekä Saaristo-
meren kaakkois-, keski-  ja  pohjoisosissa  ja  lisäksi Keiteleen 
eteläosassa. 

Merkittävimpiä väylämittauksia olivat  mm.  tarkistusmitta-
ukset Santion  7,3  m:n  väylällä navigoitavuuden parantami-
seksi  ja  Haminan  10  m:n  väylällä kulkusyvyyden lisäämiseksi 

 11,5  metriin.  Kotkan - Orrengrundin  väylän tiedot saatettiin 
ajan tasalle. Työ oli samalla Navi2003:n koeprojekti. Venei-
lyn runkoväylä tarkistettiin välillä  Helsinki  -  Hamina. 
Hangon  13  m:n  väylän suuosaa levennettiin kaikuharaamalla. 
Saaristomerellä jatkettiin laajoja tarkistus-  ja täyennysmitta-
uksia.  Rauman  10  m:iin syvennettävän  väylän ulkoalueet. 
tutkittiin kaikuharaamalla. Kaskisten  9  m:iin syvennettävä 

 väylä varmistusharattiin  ja sisäsataman  7  m:n väyläaluetta 
 laajennettiin. Selkämereltä Merenkurkun kautta Perämerelle 

johtava väylä luodattiin. 
Vuoksen vesistössä mitattiin kaksi  2,4  m:n  väylää Imatran 

 ja Orraintaipaleen  alueilla  ja  samoin kaksi  2,4  m:n  väylää 
Rääkkylän - Liperin alueella.  

Vuonna  1993  aloitetut mittaukset valtakunnan merirajan 
peruspisteiden määrittämiseksi saatettiin loppuun. Lisäksi 
jatkettiin  1993  aloitettua veneluiskien kartoitusta. 

Retkikunnat luotasivat yli  83 000  linjakilometriä.  Vastaa-
va suorite vuonna  1993  oli noin  78500  linjakilometriä. 

GPS-paikannusjärjestelmää  sovellettiin sisävesien 
mittauksiin. 

Merenmittauksen  kustannukset  
Milj,  mk 

1994 1993  Muutos  
%  

Palkkausmenot 33,3 34,4 -3,3 
Muut  kulutusmenot't  10,0 12,6 -20,7 
Pääomakustannukset 15,0 14,3 4,7 

Yhteensä 58,3 61,4 -5,0 

Kulutusmenoja aktivoitu 
väylänpitoon 28,1 30,3 —7,3 
Pääomakustannusten 

 siirto väylänpiroon 9,5 8,9 6,1 

Alueluoraus +  
sisävesien  merenmittaus  20,7 22,2 -6,5  

Osuus laitoksen  kokonatskustannuksist,s  5 % 
1)  sisåltsS  laskennalliset vuokrat 

Merikartat  

M erenkulkulaitoksen julkaisuohjelmassa  oli yhteensä 
 111  merikarttaa  ja  16  merikarttasarjaa.  Lisäksi 

julkaistiin erilaisia viranomaisten käyttöön tarkoi-
tettuja karttoja yhteensä  60.  

Merikarttojen  ja merikarttasarjojen painamisesta ja 
jälkikäsittelystä  vastasi Karttakeskus,.joka huolehti myös 
yleisön käyttöön tarkoitettujen tuotteiden myynnistä  ja 

 markkinoinnista. Viranomaisten käyttöön tarkoitetut kartat 
tehtiin omassa painossa. Vuoden aikana myytiin  tai  luovutet

-tim virkakäyttöön  yhteensä noin  21  000merikarttasarjaa  sekä 
noin  50 700  merikarttaa.  

Uusi, ajantasalle korjattu painos otettiin yhteensä  64 
 merikartasta  ja  4  merikarttasarjasta.  

Kartta Keiteleen kanavasta 
Tietokonepohjaisen FINGIS -järjestelmän avulla tuotettiin 
aivan uusi merikarttasarja Keiteleen kanavasta sekä uudet 
laitokset kandesta rannikkokartasta  ja  yhdestä erikoiskartasta. 

Aloitettiin viiden  ja  jatkettiin kolmen merikartan tietosi-
sällön muuntamista numeeriseen muotoon. Kansainvälisten 
INT-merikarttojen valmistusta jatkettiin yhteistyössä Ruotsir 
merikarttalaitoksen kanssa. 

Yhteistyössä Karttakeskus Oy:n kanssa julkaistiin veneily- 
kartta Säkylän Pyhäjärvestä. 

Opaskirjasta "Käyntisatamat  B,  Sisävesistöt"  julkaistiin uu: 
painos. 

Keväällä aloitettiin merikarttatuotteiden ulkoasun  ja 
karttasarjojen informaatiosivujen  uudistaminen. 

Navi2003  -projekti  

M erenkulkulaitos  uudistaa kaikki väyliin, merenmit-
taukseen  ja merikarttoihin  liittyvät tiedot  ja  tieto 
järjestelmät. Uudistus toteutetaan Navi2003- 

projektilla,  joka käynnistettiin kertomusvuonna. Laitoksen 
sisäisen toiminnan kannalta tavoitteena  on  myös merenmitta-
uksen, väylänpidon  ja. karttatuotannon  keskinäisten toimin- 
toi  en  ja työnkulkujen  kehittäminen. Hankkeen arvioidaan 
kestävän kymmenen vuotta. 

Uudistamisprojekti  tehostaa laitoksen nykyisiä toimintoja,  
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koska jokainen tieto tallennetaan mandollisimman lähelle 
 sen syntypaikkaa.  Tietojen  ja  niiden perusteella saatavien 

tuotteiden laatu paranee,  sillä  tietojen laatukriteerit, hyväksy-
mismenettelyt  ja vastuut  tietojen oikeellisuudesta saadaan 
selkeämmiksi. 

Navi2003  -projektin koeprojektina  on  vuoden aikana 
saatettu loppuun  Kotkan - Orrengrundin  väylän 
mittaustyöt. 



Väylänpito 

\4  antyluodon  10  m:n  väylä saatiin ruopattua  ja 
 otettiin käyttöön loppuvuodesta. Rauman Riht-

niemen  10  m:n  ja  Salon  Uskelan  4  m:n  väylillä 
toitettiin ruoppaukset. 

Kokkolan  13  m:n  väylää varten tehtiin vesioikeusasiakir
-tt, maastotutkimukset  sekä rakennussuunnitelma. 

Haminan väylän maastotutkimuksia jatkettiin. Osana 
lelsingin suursatamahanketta alettiin selvittää Vuosaaren 
aylän vaikutuksia uuden ympäristövaikutusten arviointilain 
iukaisesti. 

Vuoden aikana rakennettiin kaksi kiinteää reunamerkkiä, 
inen Vaasan  ja  toinen Rahjan väylälle Kalajoelle. 

eite1een  kanava  vihittlin 
:eiteleen  kanava vihittiin käyttöön keväällä. Työt kanavalla 
uitenkin jatkuivat  mm.  porttien tiivistakenteiden muutoksil - 
i, uittolaitteiden taydentämisellä  sekä maisernointi-  ja 
iimeistelytöillä.  Syksyllä aloitettiin takuukorjaukset.  Kana-
areitin  varrella olevaa Haapakosken rautatiesiltaa alettiin 
usia  8  m:n alikulkukorkeuteen.  

Suunnitelma Iisalmen väylän merkinnän parantamiseksi 
 alm  istui. Osana  Tampere  -  Hämeenlinna -väylän  paranta-

iista  alettiin ruopata Lempäälän Kirkkojärveä. 

Automatisointi  etenee 
Kanavien automatisointia jatkettiin. Saimaan kanavalla 
ohjataan nyt Pällin, Lietjärven  ja Rättijärven  sulkujen 
käyttöä Pällin sululta. 

Neiturin  ja Kerkonkosken  kanaville  on  järjestelty itsepal-
velukäyttöä.  Lisäksi niille  on  tulossa Kiesimän kanavan kanssa 
yhteinen kaukovalvonta. Keiteleen kanavan kaukovalvonta 
hoidetaan Paatelan keskusvalvomosta. 

Radionavigointipalvelut 
DGPS-järjestelmä kattaa nyt sekä merialueen että Saimaan 
järvialueen. Myös Viron asema Ristnassa  on  toiminnassa. 

Väylänpidon  kustannukset  
Milj.  mk 

1994 1993  Muutos 
%  

Pälkkausmenot  100,5 100,6 —0,1 
Muut kulutusmenot'> 43,4 46,9 —7,5 
Pääomakustannukset 233,9 220,7 6,0 

Yhteensä 377,8 368,3 2,6  

Osuus laitoksen kokonaiskustannukaista  35% 
1)  s>sältä  laskennalliset vuokrat 

Merkittävimmät väylätöiden 
kohteet  1994  

Meriväylähankkeet:  
1. Rauman  >0  metrin  s'SylS  
2. Mantyluodon  >0  metrIn vilyla  
3 Salon  Usketan  4  metrin  viiylS  

Erilliset kiinteät merimerkit:  
4.  Rahjan v5yla 

 5,  Vaasan  väytS 

Sisävesihankkeet:  
6. Keireleen  kanava  
7. Kirkkojarven ruappaas  

4• 
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Tarkastajat  Hannu  Grön ja  Toivo Koskinen tutkivat ultraöAnimittarilla 
proomu ParaDuon pohjalevyjen paksuuws. Aluksen tankkien ilmaputket ovat 
jäätyneetja painolastauksen aikana  on tankkeihin  muodostunut ylipainetta joka 

 on vaurioittanut  runkoa. 
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J  äänmurtotoiminta 

S uomen  maantieteellisen sijainnin takia meritie  on 
 vienti-  ja tuontiteollisuutemme  elinehto. Säännölliset 

merikuljetukset kaikkina vuoclenaikoina ovat mandolli-
set  vain  jäänmurtotoiminnan  ansiosta. 

Talvikautena  1993-1994  Suomen satamissâ kirjattiin yli 
 18800  aluskäyntiä  eli noin  1200  vähemmän kuin edellisenä 

talvikautena. Lastia nämä alukset kuljettivat  27,4  miljoonaa 
 tonnia.  Määrä  on  noin  37%  koko  vuoden merikuljetuksista. 

Rannikkoliikenteen saapuneiden  ja  lähteneiden alusten 
määräksi kirjattiin  1206.  Vähennys edelliseen kauteen 
verrattuna  on 313  aluskäyntiä.  Nämä alukset kuijettivat lastia 

 2  miljoonaa  tonnia.  

Kaikki murtajat liikenteessä 
Jäätalvi  1993-1994  oli jääpeitteen laajuudella mitattuna 

normaali. Tavallisuudesta poiketen jäätalvi alkoi keskimää-
räistä aiemmin Merenkurkussa, Selkämerellä, Saaristomerellä 

 ja  Suomenlanden länsi-osassa.  
Talven maksimitilanne  saavutettiin  3.  maaliskuuta. 

Laajimmillaan jääpeite oli  206 000  km2 . 

Jäätalven  kesto Perämerellä, Ahvenanmerellä  ja  Suomen- 
landen itäosassa oli normaali. Muilla merialueilla jäätalvi oli 
keskimääräistä pidempi. Merenkurkussa oli jääpäiviä  17, 

 Selkämeren pohjoisosassa  25,  Selkämeren eteläosassa  11, 
 Saaristomerellä  ja  Suomenlanden länsiosassa  22  keskimääräis-

tä enemmän. 
Liikenteessä oli yhdeksän murtajaa, jotka pitivät  23 

 talvisatamaa  auki. Murtaj ien toimintakausi alkoi  25.11.1993, 
 kun Kontio lähti Perämerelle. Toimintakausi päättyi 

 19.05.1994  Otson  palattua Helsinkiin. 
jäänmurtajalaivastoon  kuuluivat Urho,  Sisu,  Otso, Kontio, 

Voima, Fennica, Nordica, Apu sekä Saksan omistama Hanse. 
 Varma  myytiin  Latvian  valtiolle.  

Monitoimimurtajat  
Tammikuussa merenkulkulaitokselle valmistui toinen moni-
toimimurtaja, Nordica. Toukokuusta lokakuuhun monitoimi 
murtajat Fennica  ja Nordica  tekivät  offshore-töitä lähinnä 
Pohjanmerellä. Kesän pääprojekti kummallekin oli öljytank-
kerin lastaus Heidrunin öljykentällä. 

Merkittävät yritysten väliset omistusjärjestelyt muuttivat 
tiettyjä suuria projekteja  ja vähensivät  muutenkin toimintaa 
Pohjanmeren  offshore-markkinoilla. Niinpä monitoimimur-
taj  ten  rahtauskausi  jäi selvästi ennakoitua hiljaisemmaksi. 
Sinänsä kumpikin alus selvisi  offshore-töistään hyvin.  

Loka-marraskuussa monitoimimurtajien rahtauskausi 
päättyi  ja  ne palasivat Suomeen valmistautumaan jäänmurto-
tehtäviin. Marraskuussa Nordica toimi tukialuksena Estoniar 
keulavisiirin nostossa. 

Saimaan vesistö pidettiin auki liikenteelle  koko  vuoden 
lukuunottamatta tammi-maaliskuuta. Saimaan alueella 
jäänmurtajina työskentelivät hinaaja Jääkotka, väyläalus 
Kummeli  ja Mopro  Oy:n Arppe. 

Jäänmurtajien uuden liikennejärj estelmän IBNetin 
kehittäminen käynnistyi. IBNet korvaa nykyisen  IRIS- 
järjestelmän.  

J  äänmurtajatoiminnan  kustannukset  
Milj,  mk  

1994 1993  Muutcu  

Palkkausmenor  63,9 62,2 2,7 
Muut kulutusmenot 47,0 37,7 24,8 
Rahoituskustannukset  69,1 32,8 110,8 
Pääomakustannukset 14 1,3 144,7 —2,4 

Yhteensä 321,3 277,4 15,8  

Osuus laitoksen kokonaiskustannuksiata  29% 
I)  sisSitäS askennalliset  vuokrat 

Itämeren laajin vuotuinen jääpeite 
vuosina  1900-1994  
Tuhatta neliökilometriä  
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Saaristoliikenne  

aaristolaisten kulkuyhteyksien  turvaamiseksi merenkul- 
kulaitos  pitää yllä yhteysalusten liikenneverkkoa. 
Merenkulkulaitoksen yhteysalukset liikennöivät 

.ounais-Suömen  saaristossa  12  reitillä. Lisäksi merenkulkupii
-i  osti kuijetuspalveluja kandelta yksityiseltä liikennöitsijältä. 

Saaristoliikenteen  matkustajat vähenivät edellisestä 
uodesta noin kuudella prosentilla, Matkustajia oli nyt  
55 338.  Ajoneuvoja kuljetettiin kaksi prosenttia enemmän 
.uin edellisenä vuona eli yhteensä  31116. 

Saaristoliikenteen kustannusvastaavuus  parani kun 
hteysalusten kuljetusmaksut korotettiin vuoden alussa 
ksityisten perimiä kuljetusmaksuja vastaaviksi. Saaristossa 
akinaisesti asuville yhteysalusten käyttö  on  kuitenkin 
delleen maksutonta. 

Kustannusvastaavuutta  kohensi myös menojen supistumi
-Len 27  milj,  markalla edellisestä vuodesta. Säästöä toivat 

alviseisokit, joidenkin liikennevuorojen harventuminen  ja 
ienentyneet miehitykset. 

.1ukset  uudistuvat 
Joulukuussa aloitti liikennöinnin Kasnäsin  ja Hiittisten 

'älillä yhteysalus  Aura. Se on yhteysaluksista  suurin  ja  edustaa  

alan uusinta tekniikkaa.  Auran myctä  reitiltä poistuivat 
ajoneuvojen paino-  ja kokorajoitukset  samoin kuin vuodenai-
kojen asettamat rajoitukset. 

Toinen uusi yhteysalus vastaanotettiin  valmistajan kon-
kurssin takia keskeneräisenä. Kivimon toimitusta koskevat 
loppuseivitykset konkurssipesän  ja merenkulkulaitoksen 

 välillä olivat vuoden lopussa vielä kesken. 
Heinäkuussa tilattiin toinen lautta-alus  Kustavin ja  Iniön 

välisellereitille. Sn  on  määrä valmistua. syksyllä  1995.  
Hitis-laiva siirrettiin toistaiseksi väylänhoitoalukseksi. 
Tielaitoksèn  kanssa aloitettiin neuvottelut tielaitoksen 

lauttoen siirtämisestä merenkulkulaitoksen hallintaan. 

Saaristoliikenteen  kustannukset  
Milj,  mk 

1994 1993  Muutos 
%  

Paikkausmenot  21,1 21,8 —3,1 
Muut kulutusmenot° 6,8 7,6 —10,3 
Paäomakustannukset  18,8 16,0 17,0 

Yhteensä 46,7 45,4 2,8  

Osuus laitoksen kokonaiskusrannuksista  4% 
1)  s,slrsd  laskennalliset vuokrat 

Kansainvälinen yhteistyö 

M erenkulkulaitoksen  kansainvälisen yhteistyön 
pääalueita ovat osallistuminen kansainvälisen 
merenkulkujärjestön IMO:n työhön, pohjoismai- 

;een  ja  Itämeren valtioiden yhteistyöhön sekä erityiskysymys
-:en  käsittelyyn muissa merenkulkualan kansainvälisissä 

ärjestöissä. 
Kesäkuussa  1994  pidetyn EU:n Korfun huippukoköuksen 

älkeen  on osallistuttu  myös EU:n ministerineuvoston  ja 
 omission merenkulkuasioita  käsittelevien työryhmien 

iseisiin kokouksiin. 
IMO:n  toiminnassa pääpaino oli voimassa olevien yleisso

-Dimusten  maailmanlaajuisessa toteuttamisessa. IMOssa  on 
riyväksytty  SOLAS-muutos, jolla kansainvälinen turvallisuus-
pohtamiskoodi saatetaan pakollisena voimaan. IMO:ssa  on 
Estonian  onnettomuuden seurauksena käynnistynyt laaja 
natkustajalaivojen turvallisuusmääräysten kehittämistyö. 

Itämeren alueella tehtiin yhteistyötä jäänmurtamiseen, 
rnerikartoitukseen, luotsaukseen  ja  laivojen ympäristönsuoje-
Luun liittyvissä kysymyksissä. Itsenäistyneitä  Baltian  maita  ja 

 varsinkin Viroa avustettiin merenkulkuhallinnon käynnistä-
rniseen liittyvissä käytännön asioissa. 

Lisäksi osallistuttiin eurooppalaisen satamatarkastuskomi
-Lean (Port State Control),  kansainvälisen merikartoitusjärjes

-Lön IHO:n,  kansainvälisen majakkaliiton IALA:n sekä 
kansainvälisen vesiliikenneliiton PIANC:n työhön.  

Malmössa  toimivan  World Maritime Universityn 20 
 oppilaalle järjestettiin harjoittelujakso Suomessa. Oppilaat 

perehtyivåt merenkulkuhallinnon yleiseen järjestelyyn  ja 
 erityisesti alusten turvallisuuskirjojen myöntämiseen liittyviin 

katsastuksiin. 
PIANC:issaon  selvitetty  mm. avattavien  siltojen  ja 

ulkujen automatisointiin  liittyviä kysymyksiä. 
Viron  ja  Venäjän merenkulkuviranomaistn kanssa  on 

keskusteltu Itämeren  ja  Suomenlanden radionavigointi-  ja 
VTS-yhteistyöstä.  

Eritrean merenkulkulaitoksen  henkilöstöä koulutettiin 
merenkulun turvalaiteasioissa. 

Euroopan unioni  

Merenkulkulaitos  osallistui liikenneministeriön johtamien 
Suomen  TEN-työryhmän sekä meri  ja sisävesiliikennejaos

-ton  työhön kotimaassa. Lisäksi  on osallistuttu EU:n  komission 
 alaisena satama-ja meriliikennetyöryhmän  työhön Brysselis-

sä.  Komission  ehdotus yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen 
 (TEN) suuntalinjoiksi  valmistui parlamentin  ja  ministerineu-

voston käsittelyyn huhtikuun alkupuolella. Yhteistyössä 
liikenneministeriön kanssa  on  valmisteltu aineistoja, joita  on 

 tarvittu Suomen näkökantojen esille Luomiseen. 
EU:n  satama-  ja liikenñetyöryhmä  valmistelee  komission 

 käyttöön kuvauksia Euroopan eri merialuëiden satamajärjes-
telmistä  ja  niiden kehittämistarpeista. Komissio tulee käyttä-
mään satamajärjestelmien kuvauksia apuna valittaessa 
sellaisia satamahankkeita, jotka liittyvät yleiseurooppalaisen 
liikenneverkoston kehittämiseen. Työryhmän toiminta 
jakautui neljään alueryhmään, joiden tehtävänä  on  tuottaa 
satamajärjestelmän kuvaus omalta merialueekaan.  Suomi 

 osallistui Itämeren aluetyöryhmään jäsenenä  ja  Pohjanmeren 
aluetyöryhmään tarkkailij  ana.  

Yhdessä VTT:n kanssa alettiin valmistella EU:n tutkimus- 
ja kehittämistyön puiteohjelmaan  tarjottavaa kehittämishan-
ketta.  Sen  aiheena ovat alustrarisponder, alusten välinen 
kommunikointi  ja  liikenteen ohjaus maista. Mukana hank-
keessa  on  myös Ruotsin merenkulkulaitos sekä muiden  EU- 
maiden edustaj  ja. 
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Luotsaus  

L uotsin  käyttö  on  pakollista kaikille ulkomaisille 
aluksille eräitä Suomen  ja  Ruotsin välillä liikennöiviä 
matkustaja-aluksia lukuunottamatta. Suomalaisen 

lastatun säiliöaluksen sekä nettovetoisuudeltaan yli  1000 
 tonnin aluksen  on  pääsääntöisesti käytettävä luotsia. 

Luotsinkäyttövelvollisuudesta  voidaan kuitenkin myöntää 
vapautuksia, mikäli aluksen päälliköllä  on  linjaluotsinkirja 
kyseiselle väylälle.  

Liikenneministeriö asetti toimikunnan valmistelemaan 
ehdotusta luotsausta koskevan lainsäädännön kokonaisüudis-
tukseksi. Toimikunnan tulee erityisesti kiinnittää huomiota 
yleisen luotsinkäyttövelvollisuuden tarpeellisuuteen, valtion 
luotsausmonopoliin  ja ns. satamaluotsaukseen. 

Luotsauksen  rationalisointia jatkettiin edelleen. Haminan, 
 Kotkan ja  Loviisan luotsiasemat yhdistettiin  Kotkan luotsiase-

maksi ja  Porkkalan luotsiasema liitettiin Helsingin luotsiase-
maan. Mässkärin luotsiasema yhdistettiin Tankarin luotsiase-
maan. 

Luotsien tietoliikennejärjestelmä PilotNet  saatiin koe- 
käyttöön. Järjestelmän kehittäminen jatkuu. 

Vuoden lopulla rannikolla oli  15  luotsiasemaa,  joilla 
työskenteli noin  250  luotsia.  

Kaikkien luotsien yhteenlaskettu luotsausmatka 
oli  889 599  meripeninkulmaa. Edellisenä vuonna luku oli  
751 020..  

Laivaliikenteen vilkkaudesta  ja  normaalista talvesta 
kertoo, että luotsauksia oli  41 646  eli lähes  4000  enemmän 
kuin edellisenä vuonna. 

Liikenteen kasvu näkyi  luotsauksissa  
Meriliikenteen voimakas kasvu lisäsi varsinkin Suomenlah - 

della luotsauksia  huomattavasti eli  17,1  %. Luotsattu  matka 
lisääntyi siellä peräti  33,9  %. Luotsausmatkat  Suomenlanden 
piirissä pitenivät koska talvella liikenne jouduttiin kandeksi 
kuukaudeksi ohjaamaan talviväylälle. 

Myös Saaristomerellä luotsaukset lisääntyivät. Niitä oli  
13,9  %  enemmän kuin edellisenä vuotena. Pohjanlandella  ja 

 Saimaalla luotsaukset sensijaan vähenivät. Pohjanlanden 
piirissä luotsauksia  ja luotsattuja  malleja oli noin  8  prosenttia 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vastaavasti luotsaustulo, 
pieneni neljä prosenttia. Luotsauksia vähenensivät lähinnä 
jäätalven liikennerajoitukset. 

Luotsaustoiminnasta  saatavat tulot kasvoivat yli kolman-
neksen edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu syntyi luotsaus-
maksujen korotuksista sekä aluslilkenteen kasvusta  ja  talvi- 
väylien käytöstä johtuvasta luotsattavien  matkojen pitenemi-
sestä. 

Luotsauksen  kustannukset  
Milj,  mk 

19941993  Muuths  

Paikkausmenot  138,2 137,3 0,7 
Muut kulutusmenot 17,0 16,9 1,0 
Pääomakustannukset 32,3 31,0 4,2 

Yhteensä 187,6 185,2 1,3  

Osuus laitoksen kokonaiskustannuksisra  17% 
1)  sisältää laskennalliset vuokrat 

Satamat  

S atama-asiain neuvottelukunta SANKA sai viimeistely- 
vaiheeseen uuden satamapoliittisen ohjelman. Osana 
uuden ohjelman valmistelua merenkulkulaitos selvitytti 

satamien kapasiteettia 
• Kertomusvuonna  laadittiin kalasatamaohjelma vuosille 

 1995  -  1999.  Sen  mukaan tuleva vuotuinen rahoitustarve  on 
19  milj.  mk.  Summa  vastaa tähänastista investointitahtia. 
Ohjelma  on  osa  kalatalouden  nk. sektorisuunnitelmaa,  joka 
tähtää EU:n rahoitustuen saamiseen. 

Laituriponttonien  keskitettyä rakentamista jatkettiin 
työllisyysvaroin  9  miljoonalla markalla. lissä, Lieksassa  ja 
Vuolijoella  rakennettiin betoni-  ja teräsponttoneita  mm. 

 kalasatamia  varten  ja laivalaitureiksi. 
Kala- ym. piensatamien  rakentamista  on  jatkettu lähinnä  
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työllisyysvaroin. Merenkulkulaitos rakensi ulkopuolisten 
käyttöön  9  piensatamaa.  Lisäksi parannettiin  16  piensatamaa. 

 Kustannukset olivat  31  miljoonaa markkaa. 

Tukea rakentamiselle  
Työministeriölle  annettiin lausunto  23  satamahankkeesta, 

 joiden kustannusarvio oli yhteensä  166  milj,  markkaa  ja  joille 
haetun valtionavun yhteismäärä oli  35,3  milj.  markkaa. 

Kalasatama-avustuksia myönnettiin lähinnä kunnille. 
Näistä avustuksista yli  90  %  suuntautui rannikolle. Kunnallis-
ten veneilysatamien kehittämistä avustettiin  1,3  miljoonalla 
markalla. Avustuksista  2/3  suuntautui rannikolle  ja  1/3 

 sisävesille. 



Merenkulkupiirit  

Suomenlahti  
Muu- 

1994 	ros%  

Saaristomeri  
Muu- 

1994 	tos%  

Pohjanlahti 
Muu- 

1994 	tos%  

Järvi-Suomi  
Muu- 

1994 	tos%  

Yhteensä 
Muu- 

1994 	tos% 

'äylät  km 
Kauppamerenkulku  1 403 0,0 2379 -1,6 953 0,0 721 0,4 5456 -0,7  
Muu vesiliikenne  •569 0,9 1594 -1,1 1 882 0,0 5475 2,3 9520 1,2  

uotsatutmailit  395985 33,9 242647 24,2 74111 -9,4 176856 -0,8 889599 18;5  

Lenkilöstö (HTV)  257 -1,5 380 -2,8 208 -5,9 455 1,3 1 300 -1,7  

ulot(l000mk)  59889 37,1 33065 34,0 12718 -8,0 16767 16,5 122439 26,8  

tenot  
Palkat  63146 3,5 85574 -1,1 43665 -3,8 76411 0,2 268796 -0,2  
Muutkukitusmenot  15020 11,5 19972 3,0 10804 -11,3 29657 -5,3 75453 -1,2  
Investoinnit  16910 -30,7 78633 136,9 12017 -47,0 20978 11,9 128538 29,8  
Satamien rakentaminen 

 ja  valtionavut  3 222 355,1 1700 48,9 2 701 -14,9 699 -21,6 8322 40,6  

hteensä  98298 -1,3 185 879 32,5 69 187 -17,0 127 745 0,4 481 109 6,8  

'yöllisyydenhoito  993 7,5 6381 86,9 18674 -13,2 25632 108,4 51680 35,5  

{enotyhteensä  99291 -1,2 192260 33,8 87861 -16,3 153377 9,9 532789 9,0  

Merenkulkupiirit  

Piensatamiin  käytetyt 
määrärahat  1994  

yhteensä  31  Mmk 

0  Oulu 

Pohjanlahti  

iVaaaa 	Kunpa  
o 	12nsuu  

Jyväskylä  
0 	Järvi-Suomi 

0  Savonlinna  
0 
Tampere 	Lappeenranta 

Sasristomer,  
Maarian- 
hainina  ®Turki 	°Kotka  
0 	 )Helsinki  

Suomenlahti 
• Kalasatamat 	20  Mmk  
o  Yhteysliikennelairurit  1  Mmk 
• Matkustajalaiturit 	3  Mmk 
• Muut 	 7Mmk 
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20 

0 
1981 82 83 84 85 86 87 88 89 9b 91 92 93 94  

4 

0 

1981 82 83 84 85 86 &7 88 89 9b 91 92 93 94  

2 

0,5 

1981 &2 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  

60 

50 

0 

1981 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  

Kauppalaivaston kehitys vuosina  1960-1994  
Bruttovetoisuus  (miljoonaa)  

Merimiesten laivatyöpaikat 
alustyypeittäin vuosina  1983-1994  

Lukumäärä (tuhatta)  

0.5 

0 
1960 	5 	10 	15 	8b 	85 	90 94  

10 

8 

0 
 1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

 Kaikkiaan  merimiesammatejssa  toimi vuonna  1994 12 055  henkilöä  

Kotimaan vesiliikenteen tavaran kuljetusmäärä 
	

Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä 
vuosina  1981-1994 	 vuosina  1981-1994  

Miljoonaa  tonnia 	 Miljoonaa henkilöä  

• Yhteensä 	0 Alusliikenne 	•  Uitto 	 •  Yhteensä 	0  Rannikolla 	•  Sisävesillä 

Saimaan kanavan läpi kulkenut 	 Saimaan kanavan henkilöliikenne 

	

tavaraliikenne  vuosina  1981-1994 	 vuosina  1981-1994  

	

Miljoonaa  tonnia 	 Tuhatta matkustajaa  

• Yhteensä 	0 Alusliikenne 	•  Uitto 	 •  Yhteero 	•  Kanavan läpi 	0 Kanavaristeilyt  

• Yhteensä 

	

	0  Matkustaja-alukset  S Lastialukset 
 ja  -autolautat 
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köldvik  8,82 

4,OQ  

öi 	I 	4 lo  

laantali  

on  
otka 

 'urku  

3,2!  

2,92 

Kotka  

Helsinki  

Hamina 

 Skäldvik  

Rauma  

Pori 

 Kokkola 

ITurku 

 Hanko 

Naantali  

ô 	I 	I 	i 	4  

1,47 

6,28 

3,64! 

3,47 

3.05 

14 

 12 

10 

6 

0  
io 	s 	lo 	15 	80 	5 	0 	4 

- 

1960 	6'5 70 75 0 	85 90 94  

14 

Suomen  ja  ulkomaiden väliset merikuljetukset 
vuosina  1960-1994  

Miljoonaa  tonnia  

Suomalaisten alusten osuus ulkomaan 
tavaraliikenteessä vuosina  .1 960-1994 

• Yhteensä 
	

0  Tuonti 	•  Vienti 
	 •  Tuonti 

	
0  Yhteensä 	•  Vienti 

Suomen kymmenen suurinta tuontisatamaa, 	 Suomen kymmenen suurinta vientisatamaa  
(80%  tuonnista) vuonna  1994 

	
(77%  viennistä) vuonna  1994  

Miljoonaa  tonnia 	 Miljoonaa  tonnia 

Suomen  ja  ulkomaiden välinen matkustajaliikenne 	 Suomalaisten alusten osuus Suomen  ja  ulkomaiden 
vuosina  1960-1994 	 välisessä matkustajaliikenteessä vuosina  1960-1994  
Miljoonaa matkustajaa 	 Miljoonaa matkustajaa  

• Yhteensä 	0  Ruotsin liikenne 	•  Viroit liikenne 	 •  Yhteensä 	0  Suomalaisilla aluksilla 
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.JRSUS  27,57 m 
	 SKARPEN  SATA  VA23,30 

	

10,01 in 	_____ 	 6,60 in 

	

1,80 m 	 2,45 in  

äylä-  ja  ö1jyntrjunta-a1ukset 

VIKEN  23,04 in  
Il '_- 	8,OOm  
I 	 3,0Cm  

KIVIMO 
KAITA  22,89 in  _________  

7,20 in  BASTÖ  20,30 in 2, in  BERGO  5,95 m 
2,20m  

	

)NNA SEILI  39,95 m 
	 LINJA  34,90 

	 HITIS  18,7 5 m 

	

12,22m 
	 9,00 in 

	 5,00 m 
TO 	3,80m 	 2,50 m 	 2,30 in  

LINSSI  43,97 m 
8,00 in 
1,80 in  

MERIMITTARI  17,76 in 
8,40 in 
2,20 in  

I1MAA  28,85 in 
5,05 in 
1,48 in  

AIRISTO  28,12 m 
8,90 m 
3,00 in  

SAARISTO43,os  in 
9,00 m 
3,20 in  

KALLA  PRISMA57,09  m 
13,00 in 
1,90 in  

SUUNTA  39,7 5 in  
9,OOm  
31r  

Merenkulkulaitoksen  alukset  
Jäänmurtajat  1:250  

	

ENNICANORDICA  106,70 in 	 OTSO KONTIO  99,00 in 
	 APU  84,lOm  

	

26,00 m 	 24,20 m 	 21,20 in 

	

8,40 m 	 8,00 in 
	 7,30 in 

-'I - 	 _____  

SISU  URHO  1O2,59 in 
23,85 in 
8,30 in  

VOIMA  78,5 5 m 
19,40m 
7,00 in  

32,96m  
9,3Cm 

JAAKOTKA  4,50 m  

Yhteysalukset  

\Lk thfrk  

      

URA 	46,58 in 	SKIFTET  43,88m 
11,97m 	 10,50m  
4,2Oiu 	 4,15m  

HARUN  32,13m  FISKÖ  FINNÖ19,80m  FALKÖ  31,07m  ROSALAJI 33,30in 
 6,60m 6,60 m 

2,45 in  JURMO  II 2,45 m 
8,20m 	 5,80m 
3,20  ni 	 2,20 in  

4'  
KUMMELI  26,1 lm 

7,90 m 
2,55m  

SEKTORI  32,7Cm  
7,90 in 
2,55m  

OlLI  1  OILI2  OIL! 324,15 in 
6,60 in 
2,29 in  

O!LI  4 	17,28m 
6,60 in 
2,56 in  'ÖVENE  15,95 in 	 Merenmittausalukset  4,95m  _- 	0,6 in 	 -. -. 

_________________ 	 A 

	 T 11 	  

SESTA  18,70 in 	 Luotausyksikön johtovene  14,8  ni 	Luotausyksikön sivuvene  12,8 m  _-  6,20 in 	 ________ 	 4,0 m 	 4,0 m  
- 	1,20in 	 1,5m 	 1,2m  -.  TUTKA  33,86 iii  

-_\Lr 	9,OOni  
3,20 in  

TAUVO  28,30 in 
6,70  ni 

 3,00 in  

Luotsikutterit  ja  luotsiveneet  100  kpl  

Luotsikutteri 
	

Nopea  luotsivene  

erenkulkuhallitus  
158,  Vuorimiehenkatu  1, 

)141 Helsinki  
ihelin(90)  18081,  
lefax  (90)1808355  

Sivu  I Pelastuslautat  tarkastetaan heti tehtaalla.  
Takakansi  Operatiivinen tarkastus  Konstantin Simonovilla. Peräportin ylii.osan 
rakenteitaja lukituslaitteita  tarkastamassa Juha  Spännäri  ja Ove Hagerlurid. 
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