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Merenkulkulaitos  edistää  ja 
 turvaa elinkeinoelämän  ja 
 yhteiskunnan vaatimien  me

-riyhteyksien  käyttömandol-
lisuuksia  ja  merenkulun toi-
mintaedellytyksiä. 
Laitoksen keskeiset toimin-

not  ovat merenkulun  ja sen 
 turvallisuuden edistäminen, 

vayläverkoston kehittämi-
nen, väylien hoito, luotsaus, 
merenmittaus  ja  merikartoi

-tus,  jäänmurto,  saariston yh-
teysalusliikenne  ja  varusta-
mopalvelut.  

Toiminnassaan merenkul-
kulaitos ennakoi  ja  ottaa 
huomioon asiakkaiden tar-
peet. Kansikuva: Pursimies  Unto Toivan 
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Suomalainen tonnisto turvattava 
Laitoksen hankkeet myötäisessä  

erenkulun  vapaus  on  satoja vuosia vanha käsite. Suo- 
men kannalta  se  sai vahvistusta maamme  liityttyä  
Euroopan  unioniin,  jonka keskeisiin periaatteisiin 

kuuluu ihmisten  ja  tavaroiden vapaa liikkuminen.  
EU -jäsenyys ei ole tuonut mukanaan Suomen  merenkul-

kuelinkeinoa järisyttäviä  muutoksia, koska  jo  vanhastaan 
olimme noudattaneet OECD:n  merenkulkupolitiikkaa.  Vä-
histä muutoksista keskeisin oli oman  rannikkoliikenteemme 

 avaaminen muiden  EU-maiden  laivoille. Vastaavasti mui-
den  EU-maiden  rannikkoliikenne  avautui suomalaisille 
aluksille. Käytännössä tämä tietää kilpailun kiristymistä. 
Uudessa tilanteessa onkin  vaalittava  tarkasti, että suomalai-
sen merenkulun kilpailukyky kyetään turvaamaan. 

Suomen olosuhteissa  ja kuljetustarpeissa  kansallinen 
kauppalaivasto  on  välttämättömyys. Tämä  on  pidetty mie-
lessä kauppa-alusluettelolakia  säädettäessä.  Lain  ansiosta  

kotimainen toimisto  on  kasvanut,  ulosliputus  on  pysähtyn 
 ja ulosliputettuja  laivoja  on  saatu Suomen lipun  alle.  

Laivojen turvallisuus  on  suorassa suhteessa  kilpailuk 
kyyn, Esonian  onnettomuuden jälkeen laivojen  turvall: 
suuteen  on  panostettu entistä enemmän.  Suömi  on  kuiter 

 kin  korostanut  koko  ajan pyrkivänsä ensisijaisesti  maai 
manlaajuisiin  tai  ainakin  EU:n kattaviin turvasäädöksiin.  

YK:n alaisessa kansainvälisessä  merenkulkujärjestöss 
IMO:ssa  päätettiin vuonna  1995  useista laivojen  turva1! 
suutta parantavista  toimista, mutta hyvin tärkeästä  vuotov2 
kavuuskysymyksestä  yksimielisyyttä ei saavutettu. Tällä loi' 

 kolla  Suomi  jatkaa  ponnistelujaan edistäen  ratkaisuja,  jotk 
 sekä turvallisuuden että  merenkulkuelinkeinon kannalt 
 ovat tarkoituksenmukaisia. 

Vuoden lopulla Suomen hallitus teki merenkulun turva 
toimista periaatepäätöksen, joka perustuu  Meriturvallisuus 







Liikelaitosta  harkitaan 

I iikenneministeriö  aset-
ti syyskuussa  1995  työ-
ryhmän selvittämään 

nerenkulkulaitoksen 	toi- 
riinnan  organisointia  ja  or

-anisaation  muuttamista  ny
-:yistä  enemmän kysyntäoh-

atuksi. Samassa yhteydessä 
yöryhmä teki ehdotuksen 
ielaitoksen lautta-alusten 
ekä merenkulkulaitoksen 
hteysalusten liikenteen jär-
estämisestä  ja  organisoinnis

-a.  Työryhmä luovutti selvi-
yksensä liikenneministeriöl

-e  helmikuussa  1996.  
Työryhmä ehdottaa  me

-enkulkulaitoksen  organisoi- 
riista liikelaitokseksi siten, 
ttä  sen  taloudelliselle  vas

-uulle  annettaisiin myös väy-
äverkosto. Merenkulkulai

-os  liikelaitoksena  saisi käyt-
öönsä väylämaksut, joilla 
:atettaisiin kauppamerenku-
un väylien ylläpito-  ja  raken-
amiskustannukset.  
Valtion talousarviosta osoi 

ettaisiin määrärahat liike-
aitoksen maksujen alijää-
riäisyyteen, talvimerenkulun 
'alvelujen tarjoamiseen poh-
oisessa, rannikon matala-
äylien  ja  sisävesiliikenteen 
'äylänpItoon  sekä viran-
)maistehtävien aiheuttamiin 
rienoihin. Viranomaisteh-
ävät organisoitaisiin laitok-
essa erillisinä liiketoimin

-Lasta.  
Työryhmän mielestä väy-

ämaksun perusteita tulisi 
nyöhemmin kehittää niin, 
ttä asiakkaideh saamien  pal

-'elujen  ja  niiden aiheuttami
-n  kustannusten välillä olisi 

iykyistä selvempi yhteys. 
4ykyisin kerätyt vaylämak

-ut  korreloivat selkeästi lii-
:enteen määrän kanssa,  mut-
a  tällä ei juuri ole yhteyttä 
lueiden väylänpidon  ja 

 äänmurron  kustannuksiin. 
4yöskään luotsauksesta pe-
ittävät maksut eivät millään  

alueella riitä kustannusten 
kattamiseen. 

Työryhmän mielestä olisi 
tiedettävä palvelujen aiheut-
tamisperiaatteen mukaiset 
kustannukset  ja  maksujen 
suuruudesta päätettäessä 
otettava kantaa ristisubven-
tioon. Liikelaitoksen toimin-
nan alkuvaiheessa maksuja ei 
kuitenkaan muutettaisi. 
• Liikelaitoksena merenkul-
kulaitoksella  olisi pääasiassa 
kaksi rahoituslähdettä, asi-
akkaat  ja  verovarat.  Meren-
kulkulaitoksen liikevaihdok-
si muodostuisi lähes  900  mil-
joonaa markkaa, josta väylä- 
maksujen, luotsaustutojen 
ym. osuus olisi  550  miljoonaa 
markkaa. Loppuosa olisi val-
tion talousarvion kautta tu-
levaa valtion rahoitusosuut-
ta. 

Laitos olisi kannattava  ja 
 se  voisi suorittaa itse inves-

toinnit.  Valtio  osallistuisi 
suuriin investointeihin tar-
vittaessa oman pääoman  ii

-säyksellä.  Valtiontalouden 
kannalta lähtökohtana  on, 

 ettei uudistus aiheuta suu-
rempaa rahoitustarvetta 
kuin mitä tähän mennessä 

 on  laskettu.  Sen  sijaan ta-
voitteeksi  on  asetettava, että 
valtion talousarviosta rahoi-
tettavat toiminnot suoritet-
taisiin jatkossa nykyistäkin 
taloudellisemmin. 

Eriävä  mielipide 
Työryhmän selvitykseen liit-
tyi valtiovarainministeriön 
edustajien eriävä mielipide. 
Siinä esitetään perustetta-
vaksi merenkulkuhallintovi-
rasto, joka hoitaisi viran-
omaistehtävät, tilaisi väy-
länpidon, jäänmurron  ja  yh-
teysalusliikenteen  tuotan-
nolliset tehtävät joko valtion 
liikelaitokselta  tai  yksityi-
siltä. Merenkulkuhallintovi- 

rasto  pyrkisi kilpailuttami-
sella saamaan palvelut mark-
kinoilta halvimpaan hin-
taan. Merenmittaus-  ja  luot-
saustoiminta  jäisi tilaajavi 

 rastolle.  Viraston taseeseen 
ei otettaisi väyliä. Väylämak-
su pysyisi nykyisen kaltaisena 
eikä  sen  käsittely valtion 
budjetissa muuttuisi. 

Lausuntokierroksen jäl-
keen liikenneministeriö  vie 

 merenkulkulaitoksen  orga-
nisoinnin keväällä  1996 

 alustavasti hallituksen käsit-
telyyn. Mikäli hanke etenee, 
lakiesitys liikelaitoksesta an-
nettaisiin eduskunnalle  lop

-pusyksystä  1996,  jolloin lii-. 
kelaitos voisi aloittaa toi-
mintansa  1.1.1998.  

Maksullisésta 
 toiminnasta selvitys 

Vuonna  1995  valmistui sel-
vitys merenkulkulaitoksen 
maksullisesta toiminnasta. 
Selvityksessä tarkastettiin 
laitoksen maksullisen toi-
minnan sisältöä, tuotteita  ja 

 palveluja, niiden hinnoitte-
lua sekä maksullisen toimin-
nan budjetointia  ja  kustan-
nusten seurantaa. 

Selvityksessä korostui mak-
sullisen toiminnan merkitys 
nettobudjetoidussa virastos-
sa. Selvityksessä todettiin, 
että merenkulkulaitoksen 
julkisoikeudellisten suorit-
teiden hinnoittelu ei kaikilta 
osin noudata maksuperuste-
lakia  ja  että liiketaloudelli

-sen  hinnoittelun periaatteita 
tulisi täsmentää. 

Toiminnan kustannusseu-
rantaa tulisi niin ikään kehit-
tää  ja  maksujen tasosta päät-
tää vuosittain keskitetysti. 
Liiketaloudellisen toimin-
nan kehittämiseen olisi  pa- 
nostettava  ja  muun muassa 
henkilöstön valmiuksia toi-
minnan tuotteistamiseen,  

myyntiin  ja  markkinointiin 
lisättävä. 

Tukea varustamoille 
Kotimaisille varustamoille 
maksettiin ulkomaanliiken-
teen kauppa-alusten kilpai-
luedellytysten turvaamiseksi 
tukea ulkomaan liikenteen 
kauppa-alusluettelosta anne-
tun  lain  nojalla. Tuen piiris-
sä oli  80  alusta. Niille mak-
settiin vuonna  1995  tukea 
yhteensä  97  miljoonaa 
markkaa. Pientonniston  kor

-komenojen alentamiseksi 
 myönnettiin yhteensä  20 

 alukselle tukea  30  miljoonaa 
markkaa, 

Liikenne väheni 

Suomen  ja  ulkomaiden väli-
sissä tavarakuljetuksissa  ta --
pahtui  vuonna  1995  kanden 
voimakkaan kasvuvuoden 
jälkeen selvää laskua. Suo-
men oman ulkomaankaupan 
vienti tosin laski  vain  noin 

 0,25  miljoonaa  tonnia.  Vien-
ti kuitenkin kasvoi alkuvuo-
desta vielä noin  0,8  miljoo-
naa  tonnia,  joten vuoden jäl-
kipuoliskolla laskua oli yli 
miljoona  tonnia.  Suomen 
tuonti laski noin kaksi mil-
joonaa  tonnia ja  transitolii-
kenne  noin  0,8  miljoonaa 

 tonnia.  Kauttakulkuliiken
-teen  tuonti Suomen kautta 

oli kasvussa, mutta vienti sel-
vässä laskussa. 
Matkustajaliikenteessä  vuo-

si oli yhden laskuvuoden jäl-
keen ennätyksellinen. Kasvu 
oli pääasiassa lisääntyneen 

 Tallinnan  liikenteen varas-
sa. .  Estonian  onnettomuus 
vaikutti edelleen selvästi 
ruotsalaisten matkustusha-
lukkuuteen. 

iänmurtaja  Sisun  päällikkö  Arne Sandell  



Tulostavoitteiden  toteutuminen 

I uosi  1995  oli meren-
kulkulaitoksen viides 
tulosjohdettu  ja kol- 

mas  nettobudjetoitu  toimin-
tavuosi. Tulostavoitteet lai-
tostasolla saavutettiin pää-
osin. Eräiltä osin sisäiset  tu

-lostavoitteet  ylitettiin sel-
västi, eräiltä osin jäätiin ta-
voitteista. 

Palvelutaso  
Palvelujen laatutavoitteet 
saavutettiin. Talvi  1995  oli 
leuto. Siksi jäänmurtotoi-
minta aiheutti aluksille  vain 

 vähäisiä odotusaikoja. Luot-
sauksessa ei odotusaikoja 
syntynyt. 

Tuottavuus  
Kokonaistuottavuutta  mita-
taan tuottavuusindeksillä, 
joka oli vuonna  1991 100. 

 Vuonna  1995 se  oli  115. 
 Edellisestä vuodesta  tuotta

-vuusheikkeni  1,7  prosenttia. 
Tavoitteena ollut  tuotta- 

vuuskehitys  113  ylitettiin 
 1,8  prosentilla. Hyvään ke-

hitykseen vaikuttivat lähin-
nä  toiminnan tehostamiseen 
tähtäävät säästötoimet  ja 

 normaalia leudompi talvi. 

Kauppamerenkulun  
taloudellisuus  
Merenkulkulaitoksen kaup-
pamerenkulkuun  kohdistu-
neet kustannukset olivat  617 

 milj.  mk  eli  8,0  mk jokaista 
rannikolla kuljetettua  ton-
nia  kohti. Tulosta voidaan 
pitää tyydyttävänä,  sillä  ta-
voite oli  8,1  mk. Eroa suun-
niteltuun  on  -  0,13  mk/ton

-ni.  Ero aiheutui toisaalta 
kustannusten alittumisesta 
(-  0,51  mk/tonni)  ja  toisaalta 
kuljetetun tavaramääräri vä-
henemisestä (  0,38  mk/ton

-ni).  Kustannuserosta  suurin 
 osa  (-  0,40  mk/tonni)  aiheu-

tuu pääomakustannusten 
muutoksesta  ja  loput (-  0,11 

 mk/tonni) käyttömenojen 
pienentymisestä leudon  tal- 

yen  vuoksi. Pääomakustan-
nuksia pienensi käyttöomai-
suuslaskennan muutos, jon-
ka yhteydessä omaisuus  in

-ventoitiin  ja  arvostettiin uu-
delleen. 

Saimaan kauppamerenku-
lun kustannukset vuonna 

 1995  olivat  94,2  milj.  mk  eli 
 29,9  mk syväväylillä kulje-

tettua  tonnia  kohden. Kulje-
tetun tonnin yksikkökustan

-nus  oli  1,9  mk korkeampi 
kuin tavoite  (27,9  mk/kulje-
tettu  tonni).  Eron aiheutti 
pääomakustannusten koho-
aminen, mikä johtui käyttö-
omaisuuslaskennan tarken-
tumisesta. Kuljetusten  ja  ui-
ton  yhteismäärä Vuoksen  ye

-sistössä  oli  3,15  milj, tonnia, 
 missä o1i kasvua edellisestä 

vuodesta vajaa  12  %. 

Väylätoiminnan  
taloudellisuus  
Rannikon kauppamerenkul- 
kua palvelevan väylätoimin- 
nan kustannukset väyläkilo- 

metriä kohden olivat  13 55 
 mk.  Tulos  oli yhden prosen 

 tin  suunniteltua  ja  7,9 °R  
edellisen vuoden toteutuma 
heikompi. Tulosta heikens 
kustannusten näennäiner 
kasvu kirjauskäytännör 
muuttuessa kulutusmenoj  er 
ja  investointien  välisen ra 

 janvedon tarkennuster 
 vuoksi. Saimaan kauppame 

renkulun  ja  muun vesihi 
kenteen ylläpidon  kustan 

 nukset väyläkilometriä koh 
 den  toteutuivat  6  ja  13 pro 
 senttia  tavoitetta parempina 

Tuloksiin vaikuttivat kus 
tannussäästöt  ja  väyläkilo 

 metrien määrän kasvu. 

Luotsauksen 
 taloudellisuus  

Luotsauksen taloudellisuu 
 oli  194  mk/mpk. Taloudelli 

suuden tunnusluku  oli  pro. 
 sentin parempi kuin tavoite 

Vuodesta  1994  tunnusluki. 
 heikkeni  11-prosentilla luot 

sausten määrän laskettua 

Tulostavoitteiden  toteutuminen 
Vertailu suunnitelmiin  ja  edelliseen vuoteen 

korko  %  

Tuottavuus  

Toteutunut Suunniteltu  
1994 	1995 
6,7 	7,0 

117 	113  

Taloudellisuus  
• Kauppamerenkulun  taloudellisuus  

tuk/rannikolla kuijetettu  tonni 	8,4 8,1  
mk/Saimaalla kuijetettu tonni 2  27,4 27,9 

23,8  
• Vaylätoiminnan  taloudellisuus  

Mk/väyläkm  
Rannikon  kauppamerenkulku  12 568 13 405 55  
Saimaan  kauppamerenkulku  48009 48929 5 89  
Muu  vesiluikenne  4 676 5 646 4 894  

• Luotsauksen  taloudellisuus  
Mk/mpk  175 196 194  

• Saaristoliikenteen  taloudellisuus  
Mk/saariston  vakituinen  asukas  25 048 26008 28 281  

• Merenmittauksen  taloudellisuus  
Mk/yksikköpäivä  27344 33917 29685  

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

Kustannusvastaavuus %" 
• Luotsausmaksu 55,1 49,3 51,7 
• Väylämaksu  69,1 73,3 75,9  

Pääomakustannukset ,isältyviit tunnuslukuihin. 

Sisältää Saimaan syväväylien tavarakuljetukuet sekä Vuoksen vesistan uiton.  

8  
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uunnitelmaan  verrattuna 
:ulos parani yhden prosen

-:in.  Muutokseen vaikuttivat 
custannusten alittuminen 
colmella prosentilla  ja  mot

-ausmäärien  supistuminen 
candella prosentilla. Luotsa-
iksia oli vuonna  1995  kaik

-uaan  40319  (vuonna  1994 
U 646)  ja  luotsattuja maileja  
795 384  mpk  (vuonna  1994 
89 599).  Luotsaukset  vä

-ienivät  edellisestä vuodesta 
prosenttia  ja  luotsatut  maj- 

it 11  prosenttia. Lukuihin 
,aikuttivat liikennemäärien 
)ienentyminen  ja talven 

 [995  leutous.  Edelliseen 
/uoteen verrattuna luotsaus-
näärät pienenivät Suomen-
andella  ja  Saaristomerellä, 

 en  sijaan Pohjanlandella  ja 
 ;aimaalla  tapahtui kasvua. 

4uiden  toimintojen 
 :aloudellisuus 

aaristoliikenteen- taloudel-
isuuden tunnusluku  oli  9 

 )rosenttia  huonompi kuin  

tavoite. Vuodesta  1994 tun
-nusluku  heikkeni  13  prosent 

 tia.  Erot aiheutuivat  kustan. 
nusten  kasvusta. Palkkaus-
menot nousivat edellisestä 
vuodesta  6,4  %  ja  suunnitel-
masta  6,2  %,  mikä johtui 
alushenkilöstön palkankoro-
tuksista  ja  takautuvien vasti-
kepalkkojen  maksusta. Mui-
den kulutusmenojen ylitty-
miseen  (7  %  suunnitellusta) 
vaikuttivat  mm.  vuokrattu-
jen alusten käyttö  ja  tilapäis

-ten  satamien rakentaminen. 
Merenmittauksen  tabu

-dellisuuden tunnusluku  oli 
 13  prosenttia parempi kuin 

tavoite, mutta  9  prosenttia 
vuoden  1994  tunnuslukua 

 huonompi. Suunnitelmaa 
paremman tuloksen aiheut-
tivat suoritemäärän ylittymi-
nen  ja  kustannusten alittu

-minen.  

Kustannusvastaavuus  

Väylämaksun kustannusvas-
taavuus  oli  75,9  %,  mikä oli  

2,6  prosenttiyksikköä tavoi-
tetta  ja  6,8  prosenttiyksikköä 
vuoden  1994  tulosta parem-
pi. Kustannusvastaavuuden 
paranemisen aiheutti kus-
tannusten aleneminen  96 

 milj.  mk  verrattuna vuoteen 
 1994  ja  66  milj.  mk  verrattu-

na suunnitelmaan. Kustan-
nuksiin vaikuttivat toisaalta 
normaalia leudompi talvi  ja 

 toisaalta pääomakustannus
-ten  muutos.Väylämaksutubot 

 vähenivät  41  milj.mk  vuo-
desta  1994  ja  vuoden  1995 

 suunnitelmiin verrattuna  
39,5  milj,  mk. Tämä aiheutui 
liikennemäärien vähenemi-
sestä sekä liikenteen raken-
teellisista muutoksista.  Tulo-
tason lasku alensi väylämak

-sun  kustannusvastaavuutta 
 kandeksan prosenttiyksik-

köä. 
Luotsauksen  kustannus- 

vastaavuus oli  51,7%  eli  2,4 
 prosenttiyksikköä suunnitel-

tua parempi. Vuodesta  1994 
 kustannusvastaavuus  heik-

keni  3,3  prosenttiyksikköä. 

Vuoden  1994  luotsausmäärät 
 olivat  kovan talven  vuoksi 

normaalia suuremmat, mikä 
paransi tilapäisesti vuoden 

 1994  kustannusvastaavuut
-ta.  

Tulot 

Merenkulkulaitoksen  tulot 
vähenivät edellisestä vuo-
desta  5,0  prosenttia. Väylä-
maksutuloja kertyi  40,9  milj. 

 mk  vähemmän kuin vuonna 
 1994.  Syynä oli liikenteen 

rakenteen muuttuminen  ja 
 määrän väheneminen. Väy-

lämaksutuloja oli budjetoitu 
kertyvän vuonna  1995 400 

 milj,  mk. Luotsausmaksutu
-lot  vähenivät  11  milj,  mk eli 

 10,1  %.  Muut suoritetulot 
kasvoivat  9,4  milj.  mk  suu-
remmiksi kuin vuonna  1994. 

 Syynä oli lähinnä monitoi-
mimurtaj ien kaupallisen toi-
minnan  ja  muiden ulkopuo-
listen töiden piristyminen. 
Suunnitelmiin verrattuna 
tulot jäivät  vain 1,8  milj,  mk 

Tulot  ja  menot vuosina  1985-1995 
	

Merenkulkulaitoksen  henkilöstö vuonna  1995  
1995  hintataso (tukkuhintaindeksi) 	 yhteensä  1980  henkilötyövuotta 

• Tulot 	0  Kulutusmenot 
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39,7% 
22,7  % 

 15,5% 
4,2% 

14,5% 
3,4%  

• Paikkaukset  39,9% 
o  Valtion avut  15,4% 
• Investoinnit  27,1% 
• Muut  kulutusmenot  17,6% 

• Väylänpito  
o  Jaanmurto 
• Luotsaus 
• Saanstoliikenne 
• Muut  tehtavät 
• Turvallisuus  

alle  tavoitteen.  Monitoimi-
murtajien  tulot jäivät noin 

 11  prosenttia  alle budjetoi
-dun,  koska  rahtauksessa  ei 

 ylletty  odotettuun käyttö- 
asteeseen. Muiden tulojen 
kaksinkertaistuminen johtui 

 väyläalus Lonnan myyntitu
-losta  sekä siitä että  Tarmon 

 ja Varman myyntitulot kir-
jautuivat  samalle vuodelle. 
Muihin tuloihin kirjattiin 
myös  satunnaisluonteisia  tu-
loeriä  noin  1,5  milj, markan 

 edestä.  

Kulutusmenot  

Palkkausmenot 	alenivat 
vuodesta  1994 0,8  prosenttia 
eli noin  3,5  milj.  mk. Säästä 

 on  pieni vaikka vuonna  1995 
 talvi oli leuto  ja  vuonna  1994 

 normaali. Lisäksi henkilöstö 
väheni edellisvuoteen ver-
rattuna  2,7  prosentilla;  Se 

 että  henkilötyövuosisäästöt, 
 lomautukset, jäänmurtaja- 

henkilöstön työskentely  ret-
kikunnissa  ja  leuto talvi eivät  

näy juuri  paikkausmenojen 
alenemisena,  johtuu  lomara-
havapaiden  määrän taantu-
misesta sekä  suuehkoista 

 palkankorotuksista, jotka to-
teutuivat alusten  tyäsuhtei

-sille tuntuvasti yleistä linjaa 
 korkeampina  ja  muille 

 TUPO:n mukaisina.  Meren
-kulkulaitoksen  toiminta
-menomomentin henkilötyö
-vuosien määrä vuonna  1995 

 oli  1957,  missä oli vähennys-
tä  55  henkilätyövuotta  vuo-
desta  1994.  

Muiden  kulutusmenojen 
 määrä kasvoi edellisestä vuo-

desta  12,8  milj.  mk  eli  7,1 
 prosenttia. Kasvu syntyi pää-

asiassa  kirjauskäytännön 
 muutoksesta, joka aiheutti 

 siirtymää  investoinneista  ku-
lutusmenoihin.  Vuoden 

 1995  suunnitelmaan verrat-
tuna  kulutusmenoja  säästyi 

 8,3  milj,  mk, mihin vaikutti' 
 vat  normaalia  leudompi  tal-

vi,  luotsausten  supistuminen 
 ja  säästötoimet. 

Investoinnit 

Investointeihin käytettiin  me
-renkulkulaitokselle  myönnet-

tyjä budjettivaroja yhteensä 
 295,7  milj.  mk, mikä  on 1,8 

 %  enemmän kuin vuonna 
 1994.  Alusten  ja laitehan-

kintojen  204,8  milj. markan 
 luvussa  on  mukana  monitoi-

mimurtajien toimitusluoton 
 lyhennyksiä  ja rahoitusme' 

noja  155,9  milj.  mk. Saaris-
tomeren  merenkulkupiiriin 

 valmistui lautta-alus  Aurora.  
Väyliä  ja turvalaitteita  ra-

kennettiin  63,1  milj.  markal-
la  ja  Keiteleen kanavan  lop

-putöitä  tehtiin vielä  3,7  milj 
 markalla. Omaa toimintaa 

 palveleviin talonrakennuk
-sun  ja  satamiin investoitiin 

 17,5  milj.  mk . 

Merenkulun 
edistäminen 
Merenkulun edistämiseen 
tarkoitettuja avustuksia  ja 
korkotukia  maksettiin  134,9  

milj.  markkaa. Vuonna  199' 
 avustuksiin käytettiin  137, 

 milj.  markkaa. Suurin muu-
tos  on  tapahtunut ulkomaan-
liikenteen  alustuen  määräs-
sä, joka kasvoi  ede1lisest 

 vuodesta  10,0  milj.  mk.  Las
-tialusten  hankintojen  tuke. 

miseen  myönnettävä  korko- 
tuki supistui edellisestä vuo-
desta  8,2  milj.  mk.  Piensata

-mien  rakentamiseen  kohdis. 
turieet  menot laskivat  5,2 

 milj.  mk  edellisestä vuodesta 
Vähennys prosenteissa oli 

 42,8.  

Työllisyyden hoito  

Työllisyysmäärärahoja  käy-
tettiin  44,8  milj.  mk. Vuon-
na  1994  niitä oli  käytett 

 52,7  milj.  mk.  Työllisyysra. 
hoilla  katettiin yhteensä  1 2 

 henkilötyövuotta (vuonnl 
 1994 118  htv). 

Kokonaiskustannukset 	Kokonaismenot  
1995 1154,4  Mmk 
	 1995 1092,6  Mmk  

1 L  



Tulot  ja  menot  

1995 1994  
Muutos  

%  

fulot 
3ruttobudjetoidut  tulot  
Iäylämaksut  

uut  tulot  
ästimaksut 

360 447 568 
3 198081 
4 166 189 

401 338 261 
4689944 
4346 141 

—10,2  
—31,8  

—4,1  

3ruttobudjetoidut  tulot yhteensä  367 811 838 410 374 346 —10,4  

ettobudjetoidut  tulot 
.uotsausmaksut  97 339 753 108 306 556 —10,1  
vluutjulkisoikeudelliset  tulot  8993 088 5300 177 69,7  
vluutsuoritetuiot  32622057 23222215 40,5  
vluut  tulot  27011 207 14663387 84,2  

4ettobudjetoidut  tulot yhteensä  165 966 105 151 492 335 9,6  

rulot  yhteensä  533777943 561866681 —5,0 

Vienot 
(ulutusmenot 
alkkaukset  423535446 	 : 427000562  —0,8 
4uutkulutusrnenot  192680071 179850272  7,1 

(ulutusmenot  yhteensä 616215517 606850834 1,5 

aimaan  kanavan hoitokunta 

nvestoinnit 
105439 969165 5,8 

Jukset  ja  laitehankinnat 204788652 182882377 12,0 
ralonrakennubet  ja  omat satamat 17485954 19734707 —11,4 
['urvalaitteet  ja  väylät 63083 183 71764506 —12,1 
eiteleen  kanava 3731118 15426788 —75,8 

;aimaan  kanavan vuokra-alueen  tie  5985965 230522  -  

vlaa-  ja  vesialueiden  hankkiminen 628604  358 413 75,4 

nvestoinnit  yhteensä  295703476 290397 313. 1,8 

vlerenkulkulaitos  yhteensä  912944432 898217312 1,6  

vlerenkulun  edistäminen  
iensatamien  rakentaminen  6881 023 12033 440 —42,8  
astialustenhankintojen  tukeminen  27150454 35355013 —23,2  
Jlkomaanliikenteen alustuki  95 450 054 85424055 11,7  
;aaristoliikenteen avustaminen  790 697 797 357 —0,8  
;aimaan jäänmurron avustaminen  300000  
ästimaksuista myönnetyt  avustukset  4 346 000 3 807 000 14,2 

4erenkulun  edistäminen yhteensä 134918228 137416865 —1,8  

Fyöllisyyden  turvaaminen  
/altion  työtehtävät  11  067 305 8 735 994  26,7 
Eyöllisyysperusteinen  valtionapu investointeihin  1 415 000  
ijoitusmenot  työllisyyden turvaamiseksi  32 294 230 43 938 594 —26,5  

vlenot  yhteensä 1092639195 1088308765 0,4 



Merenkulun turvallisuus 

M eriturvallisuustyo  pai- 
nottui voimakkaasti  
ro-ro-matkustaja-alus-

ten turvallisuuden paranta-
miseen.  SOLAS-konferenssi 
hyväksyi marraskuussa sarjan 

 yleissopimusmuutoksia,  jot-
ka koskevat alusten rakentei-
ta, paloturvallisuutta,  hen

-genpelastuslaitteita,  radio- 
laitteita  ja  miehistön koulu-
tusta. Muutokset tulevat voi-
maan  1.7.1997.  

Vuotovakavuutta  koske-
vassa kysymyksessä ei kuiten-
kaan päästy Suomea  ja  eräitä 

 naapurimaitamme  tyydyttä-
vään tulokseen.  Asian  käsit-
telyä  on j  atkettu  tavoitteena 
alueellinen sopimus.  

Meriturvallisuuden  paran-
tamista kansallisella tasolla 

 on  käsitelty laajasti  Meritur
-vallisuus  -95  -toimikunnan 

työssä. Valtioneuvosto teki 
 sen  pohjalta  periaatepäätôk

-sen  merenkulun turvallisuus-
poliittisesta ohjelmasta, joka  

sisältää useita  kehittämistoi-
mia.  Ohjelman mukaisesti 

 merenkulkulaitos  on  yhteis-
työssä Valtion teknillisen 
tutkimuskeskuksen  ja  Tek-
nillisen korkeakoulun kanssa 
käynnistänyt laajan meren-
kulun  turvallisuusriskejä  kar

-toittavan  tutkimuksen. 
Kansainvälinen meren

-kulkujärjestö  IMO  hyväksyi 
kesällä  1995  laajan muutok-
sen merenkulkijain koulu-
tusta,  pätevyyskirjoja  ja  vah-
dinpitoa  koskevaan  yleisso-
pimukseen STCW 1978:aan. 

 Muutoksen toteuttamista  on 
 alettu valmistella yhteistyös-

sä  opetusviranomaisten  ja 
 alan järjestöjen kanssa.  

Turvallisuusvalvonta 
Virkamieskatsastusj ärjestel

-mä on  vakiintunut,  ja  pääosa 
suomalaisten laivojen kat-
sastuksista  tehtiinkin  virka- 
työnä. Vuoden aikana  perus- 

katsastettiin  Suomen lipun 
 alle  15  alusta. 

Matkustaja-alusvarusta-
moiden turvallisuusjohta-
misjärjestelmän  käyttöönot-
toon liittyvät tarkastukset  ja 

 auditoinnit  jatkuivat  koko 
 vuoden. Järjestelmä saadaan 

käyttöön kaikissa ulkomaan-
liikenteen matkustaja-alus

-varustamoissa  kesään  1996 
 mennessä. 

Ulkomaalaisten alusten 
 Port State Control  -satama- 

tarkastuksia tehtiin vuoden 
aikana  386.  Toiminta muut-
tuu  vuodén  1996  aikana  vi

-ranomaisyhteistyöstä  yksi-
tyiskohtaisesti  säädellyksi, 

 kun asiaa koskeva  direktiivi 
 tulee  EU:n  alueella voimaan.  

Merionnettomuudet  
Vuoden  1995  kirjattiin  50 

 suomalaisille  tai  Suomen 
aluevesillä  liikkuneille  ulko-
maalaisille aluksille sattu- 

nutta onnettomuutta. Ihmis-
henkiä ei menetetty.  

Meriympäristön  
suojelu 

Vuoden aikana ei sattunut 
merkittäviä alusten aiheut-
tamia  ympäristövahinkoja. 

Pakattujen  vaarallisten  ai. 
neiden  kuljetuksia valvottiin 
pistokokein.  Aluskohtaiset 
öljyntorj untasuunnitelmat 

 hyväksyttiin kaikille vähin-
tään  400  tonnin aluksille. 

 EU-direktiiviin.  perustuva 
vaarallisten  tai  merta pilaa- 
vien aineiden  merikuijetuk

-sun  liittyvä  ilmoitusmenet-
tely  astui voimaan. 

Kansainvälisenä yhteistyö-
nä valmisteltiin alusten  il

-mansuojelumääräyksiä,  alus- 
jätteiden vastaanoton te-
hostamista sekä  pienvenei

-den  jätteidenkäsittelymää-
räyksiä. 

Merionnettomuuksien 	Merionnettomuudet 
syyt  1995 
	

lajeittain  1995  

• Inhimillinen tekijä  78 % 
o Sää /jääolosuhteet 296 
• Tekninen  vika 	10% 
• Muusyy 	8% 
• Tuntematon syy 	2 96  

o  Yhteentörmäys  
• Tulipalo/räjähdys 
• Vuoto/kaatuminen 
• Törmäys  siltaan tms.  

• Karilleajo/pohjakosketus  50% 
22% 
8% 
4% 

12% 
• Lastivaurio 	 4% 

12  



Vene  ily 

uviveneitä 	koskeva 
EU:n direktiivi  on  an- 
nettu kesäkuussa  1994. 

 äsenvakioiden  on  sovellet-
:ava  sitä  16.6.1996  alkaen. 
)irektiivi velvoittaa  hallin- 
ion  sopeuttamaan venetuo-
:annon direktiivin säännök -
im  ylimenokauden aikana. 
)irektiivi korvannee jatkos

-a  pohjoismaisen venenor-
niston. 

Veneilyn turvallisuuskam-
)anjoiden pääasiallisina 
ohderyhminä olivat koke- 

mattomat  veneilijät  ja  nuori-
so. Päähuomio kiinnitettiin 
hyviin veneilytapöihin,  en

-nakoivaan  asennoitumiseen 
 ja veneilijän  oikeaan varus-

tautUmiseen. 
Varsinaisten kampanjoit

-ten  lisäksi merenkulkulaitos 
 ja veneilyasiain  neuvottelu-

kunta ovat laatineet vesillä- 
liikkumisen 	turvallisuutta 
käsittelevän 	kalvosarjan, 
joka lähetettiin  5500  perus- 
koululle. Aiheeseen liittyvää 
tietokonepelia alettiin vai- 

mistella  syksyllä. 
Viiden suurimman vene- 

näyttelyn yhteydessä järjes-
tettiin navigoinnin alkeis-
opetusta yhteistyössä venei-
lyjärjestöjen, partiolaisten  ja 

 Suomen Navigaatioliiton 
kanssa. 

Suomessa vuosittain  vie
-railevaa  noin  7000  ulkomaa-

laista veneilijää varten laa-
dittu opaskirjanen saatettiin 
ajan tasalle viimeisimpien 
viranomaismääräysten mu-
kaisesti. Oppaan  3.  painos  

toimitettiin ruotsiksi, eng-
lanniksi, saksaksi  ja viroksi. 

Kertomusvuonna  meren-
kulkulaitoksella ei ollut enää 
määrärahoja veneilyn käyn-
tisatamien kehittämiseen. 
Veneilijät näkivät tilanteen 

 ja  suuntauksen huolestutta-
vana,  sillä  he  toivovat keski-
tettyä  ja  suunnitelmallista 
veneilyn käyntisatamien ke-
hittämistä. 

 

'alousesimies  Salme Paasilinna  



Merenmittaus  

erenmittausta  toteu-
tettiin seitsemän ret-
kikunnan voimin.Yk

-si  näistä toimi sisävesillä. 
Henkilöstöä retkikunnissa 
oli yhteensä  207.  

Väylä-  ja  aluemittauksia 
 sekä tarkistusmittauksia uu-

sia merikarttoja  ja  käynnissä 
olevaa NAVI2003-projektia 
varten tehtiin niin rannikol-
la kuin sisävesillä. Väylämit-
tauksilla pyrittiin  paranta 

 maan väylien navigoitavuut
-ta,  lisäämään kulkusyvyyttä 

 ja  valmistelemaan uusia väy-
läosuuksia sekä tarkistamaan 
väylätietoja NAVI2003 -pro-
jektin  edellyttämälle tasolle. 
Suomenlanden länsi-  ja  kes-
kiosaa,  Saaristomeren lou-
nais-  ja  pohjoisosia  sekä  Kel

-teleen keskiosaa alueluodat
-tim  järjestelmällisesti. 

Vuoden aikana luodattiin 
noin  78 000  linjakilometriä, 

 mikä peittää alueellisesti 
noin  2 300  neliökilometriä. 
Väylien kulkusyvyyksiä var-
mistettiin haraamalla  69  ne-
liökilometriä. 

Merkittävimpiä väylämit-
tauksia olivat  mm.  Vuosaa-
ren satamahankkeeseen kuu-
luvat kaikuharaukset, Pikka

-lan  satamahankkeeseen  liit-
tyvä Kantvikin väylän kaiku-
harausten täydentäminen, 
Hankoniemen pohjoispuo-
lella sijaitsevan Koppnäsin 
väylän tarkistusharaaminen 
kulkusyvyyden lisäämiseksi 

 7,3  metristä  9  metriin  ja  tar
-kistusmittaukset  Hangon 

Tulliniemestä etelään johta-
van  7,9  metrin väylän  paran

-tamismandollisuuksien  sel-
vittämiseksi. Myös Utön -  

Hangon väylää tarkistettiin 
navigoitavuuden parantami-
seksi. 

Merkittäviä mittauksia, 
luotauksia  tai  kaikuharauk

-sia  tehtiin lisäksi  mm.  Kover
-harm  - Lappohjan väyläilä, 

 Rauman  ja Kemin  -  Oulun 
 10  metrin väylillä, Tornion - 

Kemin  matalaväylillä, ns. 
 Merenkurkun väylällä, Ajo-

ksen väylällä sekä Vuokseri 
vesistössä. 

Yhteensä  555  geodeetti-
sesta mittauksesta  pääosa oli 
merimerkkien paikannus. 
mittauksia.  

M  

Merenmittauksen  kustannukset  
Milj,  mk  

1995 1994  Muutos 
%  

Paikkausmenot  33,6 33,3 0,9 
Muut kulutusmenot° 11,1 10,0 11,0 
Päaomakustannukset  7,20 15,0 —52,0 

Yhteensä 51,9 58,3 —11,0  

Osuus laitoksen kokonaiskuttannuksista  5%  
sisaltäS  laskennalliset vuokrat  

SI  MKLin  omaisuus  on  kokonaan uudestaan inventoitu, loten vuoden  1995  pääomakustannukset eivät ole 
vertailukelpoisia vuoden  1994  paaismakusiannusten  kanssa  

Merikartat  

ykyaikaisten navigoin- 
timenetelmien  käyt- 
töönoton edellyttämää 

merikartaston uusimista jat- 
kettiin Suomenlandella  ja 

 Saaristomerellä NAVI2003- 
projektin  suunnitelmien mu- 
kaisesti. Ajantasaistettujen 
rannikkokartojen  ja  veneily- 
karttojen lisäksi kaikista 
yleiskartoista otettiin uusin- 
tapainokset, joihin  on  mer- 

kitty  Suomen uusi aluevesi
-raja.  

Läntisen Suomenlanden 
veneilykarttasarja julkaistiin 
myös elektronisena versiona 

 CD-levylle tallennettuna. 
Julkaisuohjelmassa  oli yh-

teensä  111  merikarttaa  ja  16 
 merikarttasarjaa.  Lisäksi jul-

kaistiin eri viranomaisten 
käyttöön  60  karttaa. Uusi 
ajantasaistettu painos otet- 

tim  52  merikartasta,  neljästä 
merikarttasarjasta  ja  yhdestä 
seinäkartasta. Vuoden aika-
na myytiin  tai  luovutettiin 
virkakäyttöön  16 400  meri-
karttasarjaa sekä  36 500 me

-rikarttaa.  
Kansainvälisten 	INT- 

yleismerikarttojen  valmis-
tusta jatkettiin yhteistyössä 
Ruotsin merikarttalaitoksen 
kanssa.  

Opaskirjasta "Käyntisata 
 mat,  Suomen rannikot" otet 
 tim  uusi painos. Lisäksi  jul 
 kaistiin  "Sisävesien loistot" 

"Suomalaiset merikartat" 
"Kartta  1,  Merimerkit"  j 

 "Veneluiskaluettelo".  Kaik 
 kien karttajulkaisujen  ulkoa. 

su uusittiin. 
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Milj,  mk 

1995 1994  Muutos 
%  

Paikkausmenot  99,9 100,5 —0,6 
Muut ku1utusmenot 53,6 43,4 23,5 
Pääomakustannukset 304.3 2 ) 224,4 35,6 

Thteensä 457,8 368,3 24,3  

Osuus laitoksen  kokonsiskustannuksisra  40% 
 sisältä)) laskennalliset vuokrat  - 

MKL.-n  omaisuus  on  ks,konaan  uudestaan inventonu, joten vuoden  1995  pääomakustannukset eivät ole 
vertailukelpoi,ia vuoden  1994  pääomakustannusten  kanssa 

Väylänpito  

aion Uskelan neljän 
metrin väylän ruoppaus 
saatiin päätökseen  ja 

 väylä otettiin käyttöön syys-
kuussa. Rauman Rihtniemen 

 10  metrin väylän rakenta-
mista jatkettiin. 

Työt Kokkolan  13  metrin 
väylällä aloitettiin kansain-
välisen urakkakilpailun jäl-
keen. Kolmen erillisen ura-
kan yhteissumma  on  noin 

 135  miljoonaa markkaa. 
Väylä rakennetaan yhteis-
työssä Kokkolan kaupungin 
kanssa. Merenkulkulaitok

-sen  osuus urakasta  on  noin 
 120  miljoonaa markkaa. 

Urakoitsijat ovat Suomesta, 
Ruotsista  ja  Hollannista. 

Osana pääkaupunkiseu-
dun suursatamahankkeita 
laadittiin Vuosaaren  ja  Kant-
vikin  väylien alustavat yleis- 
suunnitelmat  ja  osallistuttiin 

 kummankin satamahank
-keen ympäristövaikutusten 

 arviointiin. 
Haminan, Naantalin  ja 

 Uudenkaupungin väylien 
suunnittelua jatkettiin. 

Sisävesillä saatettiin pää-
tökseen Lempäälän  ja  Kirk-
kojärven  ruoppaukset  osa-  

na  Tampere -  Hämeenlinna 
-väylän parantamista. Keite-
leen  ja  Konneveden  yhdistä-
vän Neiturin känavan  paran

-tamistyöt  aloitettiin marras-
kuussa. Iisalmen väylän  pa-
rantamissuunnittelua  jatket-
tiin. 

Jungfrusundin väyläase
-man  uusi rakennus otettiin 

käyttöön. Lauritsalan  ja 
 Vuokalan väyläasemat  val-

mistuivat. Suunnitelmat 
Långnäsin väyläaseman ra-
kentamiseksi valmistuivat  ja 

 Valkeakosken väyläaseman 
suunnittelu käynnistyi. 

Kanavat 
Keiteleen kanavan alikulku- 
korkeutta korottavista silta- 
hankkeista valmistui Haapa - 
kosken  ratasillan  uusiminen. 
Vuonteensalmen alikulku- 
korkeuden korottamiseksi 
jatkettiin yleis-  ja  vesioikeus- 
suunnittelua. 

Kanavien automatisointia 
jatkettiin. Sulkukanavista 

 on  jo  yli kolmasosa automa-
tisoitu.  Mm.  kaikki Keite-
leen kanavan suiut toimivat 
kauko-  tai itsepalvelukäytöl- 

lä.  Valtion kanavilla  ja  väy-
lillä olevista silloista  on auto-
matisoitu 23  %.  

Saimaan kanavan kanava- 
museon rakennustyöt saatiin 
päätökseen. 

Joensuun Utrassa sijaitse-
valla viittatehtaalla kehitet-
tiin ankariin jääoloihin tar-
koitetut veneenkiinnitys-  ja 

 veneväyläpoijut  sekä erityi-
nen turvavesivitta. 

Radionavigointipalvelut  
Suomen rannikolle  ja tär

-Väylänpidon  kustannukset  

keimmille sisävesille  ra 
 kennettu diiferentiaalister 

OPS-asemien verkko  katta 
 nyt yhdessä Ruotsin  ja  Viror 

 asemien kanssa noin  90 0A 
 Suomen merialueesta. Ase 

 mat  sijaitsevat Porkkalassa  j 
Mäntyluodossa  sekä Puuma 

 lassa ja  Outokummussa. Pai 
kannustarkkuus  on parhaim 
millaan 1-2  metriä. DGPS 
järjestelmä  on  edelleen testi 
käytössä eikä merenkulkulai 
tos vastaa siinä esiintyvisti 
hiriöistä  tai  virheistä.  

Piensatamiin  käytetyt 
määrärahat  1995  

yhteensä  28  Mmk  

• Kalasatamat 	14  Mmk  
O  Muut 	 5  Mmk  
• Merivartiosatamat 	4  Mmk  
• Markustajalaiturit 	1  Mmk  
• Omat satamat 	4  Mmk  

I i5  



zivahuoltaja  Tuula Rauha  

S  atamat  

atama-asiain neuvotte -
b  lukunta SANKA  julkis- 

ti vuonna  1995  uuden 
atamien kehittämisohjel-
ian. 
Vuosiksi  1995  -  1996  laa-

itun kalasatamaohjelman 
iukaan  vuotuinen rahoitus-
irve  on 19  miljoonaa  mark- 

kaa,  joka vastaa tähanastista 
investointitahtia. Ohjelma 

 on  osa  kalatalouden  nk. sek-
torisuunnitelmaa,  joka täh-
tää EU:n rahoitustuen saa-
miseen. 

Laituriponttoneita  raken-
nettiin työllisyysvaroin  8  

miljoonalla markalla.  Val
-mistuspaikalta ponttonit 

 kuljetettiin  mm.  kalasatama
-ja laivalaitureiksi. 

Kala- ja  muita piensatamia 
rakennettiin pääasiassa työl-
lisyysvaroin. Ulkopuolisten 
käyttöön rakennettiin kolme  

piensatamaa  ja  20:tä  piensa-
tamaa  parannettiin. Kustan-
nukset olivat  28  miljoonaa 
markkaa. 

Kalasatama-avustuksia 
myönnettiin lähinnä kunnil-
le. Avustuksista  70  %  suun-
tautui rannikolle. 



1995 1994  Muutos 
%  

Paikkausmenot  137,2 138,2 —0,7 
Muut kulutusmenot 17,2 17,0 0,9 
Paäomakustannukset  25,0 2 ) 32,3 —22,7 

Yhteensä  179,4 187,6 —4,4  

Osuus laitoksen kokonaiskustan, katsus  16%  
sss6ltää  laskennalliset vuokrat 

° MKLn  omaisuus  on  kokonaan uudestaan inventoiro, inten vuoden  1995  pSäomakustannukset eiv5t  ole 
vertailukelpoisio vuoden  1994  paomakostannusten  kanssa 

Luosaus 

I uotsaustoimikunta  -94 
 luovutti mietintönsä 

kesäkuussa. Toimikunta 
ehdottaa erillisen  luotsaus

-lain  säätämistä.  Ehdotuksen 
mukaan vaarallisia  tai  merta 

 pilaavia  aineita  kuijettavat 
 alukset olisivat aina velvolli-

sia käyttämään  luotsia  Suo-
men sisäisillä aluevesillä. Sa-
moin määrätyn  kokoluokan 

 ylittävät alukset olisivat 
 luotsinkäyttövelvollisia.  

Mietintöön  sisäkyvän  ase
-tusehdotuksen  mukaan ulko-

mainen alus voitaisiin Va-
pauttaa luotsin käytöstä sa-
moin edellytyksin kuin koti-
mainen. Toimikunta ehdot-
taa, että luotsin velvollisuu-
tena olisi luotsata alus  laitu

-rim  saakka, siis myös satama- 
alueella.  

•Luotsaustoiminnan  ratio- 

nalisointia  jatkettiin. Kaskis-
ten  luotsiasema  liitettiin 
Vaasan  luotsiasemaan.  

Helsingin  alusliikenteen 
ohjauskeskuksen  eli  VTS:n 

 rakentaminen aloitettiin yh-
teistyössä Helsingin Sata-
man kanssa. Toiminta  on 

 tarkoitus käynnistää elo-
kuussa  1996.  Syksyllä valtio-
neuvosto teki periaatepää-
töksen Saaristomeren  VTS

-keskuksen rakentamisesta 
vuosina  1997— 1999.  

Raahen  luotsiasemalle 
 valmistui uusi rakennus, jos-

sa toimii myös muita  merelli-
siä  viranomaisia,  mm.  Poh- 
janlanden  merivartiosto. 

 Utön  luotsiasema  peruskor-
jattiin 

Vuoden lopussa rannikol-
la oli  14  luotsiasemaa,  joil-
la työskenteli  233  luotsia. 

Luotsien 	yhteenlaskettu  
luotsausmatka  oli  795 384 

 meripeninkulmaa. Edellise-
nä vuonna luku oli  889 599 

 meripeninkulmaa.  
Luotsauksia  oli yhteensä  

Luotsauksen  kustannukset  
Milj,  mk  

40319  eli  1319  vähemmär 
 kuin  edellisena  vuonna 

Muutokset johtuvat meri 
 kuijetusten  yleisestä vähene 

 misestä  sekä suhteellisen  leu 
dosta  talvesta.  

Yliperämies  Matti  Kuparinen  

18  





J  äänmurtaj atoiminnan  kustannukset  
Milj,  mk  

1995 1994  Muutos  
%  

Paikkausmenot  56,3 63,9 —11,8 
Muut  kulurusmenot  34,3 41,0 —27,0 
Pääomakustannukset 171,40 210,4 —18,5 

Yhteensä 262,0 321,2 —18,5  

OsUus Ia'ttøkien  km  ,naisk,astannukaisma  23  % 
sUäItSS Itennailise,  vuokrat 

° MKLmn  omaisuus  on  kokonaan uudestaan inventoitu. joten vuoden  1995  pääomakustannukset eivät ole 
verrailukelpoisia vuoden  1994  pääornakusmannusten  kansaa 
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© Merenturkirnuslaitos, Jääpalvelu 

Jäänmurtotoiminrn  

uomen  maantieteellisen 
sijainnin takia meritie  
on  vienti-  ja  tuontiteol-

lisuudellemme  elinehto. 
Säännölliset merikuljetukset 
kaikkina vuodenaikoina 
ovat mandolliset  vain  jään-
murtotoiminnan ansiosta. 

Talvikautena  1994  -  1995 
 Suomen satamissa kirjattiin 

yli  21 500  aluskäyntiä  eli 
noin  2 700  enemmän kuin 
edellisenä talvikautena. Las-
tia nämä alukset kuljettivat 

 29,7  miljoonaa  tonnia.  Mää-
rä  on  noin  41,8  %  vuoden 
merikuljetuksista. 

Rannikkoliikenteen  saa-
puneiden  ja  lähteneiden 
alusten määräksi kirjattiin 

 1 260.  Lisäys edelliseen vuo-
teen verrattuna  on 54  alus- 
käyntiä. Nämä alukset kul-
jettivat lastia  1,7  miljOonaa 

 tonnia.  

Viisi  murtajaa 
 liikenteessä 

Talvi  1994  -  1995  oli  jää
-peitteen  laajuudella mitattu-

na leuto. Tavallisuudesta 

poiketen jäätalvi alkoi keski-
määräistä aiemmin Peräine

-ren  pohjoisosassa.  Talven 
 maksimitilanne  saavutettiin 

 12.  helmikuuta. Laajimmil-
laan jääpeite oli  68000  km2 .  

Liikenteessä oli viisi  mur
-tajaa,  jotka pitivät  23  talvisa-

tamaa  auki. Murtajien toi-
mintakausi alkoi  13.12.1994, 

 kun Fennica lähti Perämerel-
le. Toimintakausi päättyi 

 2.6.1995  Kontion palattua 
Helsinkiin. Murtajissa työs-
kenteli  322  henkilöä. 

Viime vuosina jäänmurto-
tehtäviin  on  käytetty omien 
murtajien lisäksi yksityisten 

 ja  kuntien omistamia vahvo-
ja hinaajia. Myös väyläalus 
Letto  on  avustanut jäänmur-
totehtävissä. 

Saimaan liikennettä avus-
tivat hinaajajääkotka  ja  väy-
läalus Kummeli  sekä Mopro 
Oy:n erikoisalus Arppe. 
Mopron kanssa  on  sovittu 
alueen jäänmurtotöistä vuo-
teen  1999  asti. 

Uuden 	jäänmurtajan 
suunnittelua  ja  mallikokeita 

 on  jatkettu. 

Alkutalvesta  1995  alettiin 
pitää informaatiokoouksia 
Teollisuuden  ja  Työnantaji-
en Keskusliiton laajennetun 
merikuljetus-  ja  satamaryh

-män  kanssa. Kokouksissa py -
ritään antamaan tietoa talvi- 
liikennettä koskevista asiois-
ta, kuten tulevista liikenne- 
rajoituksista  ja  jääolosuhteis

-ta.  

Monitoimimurtajat  
Monitoimimurtajat  Fennica 

 ja  Nordica  oli randattu kesä-
kauden ajaksi  offshore-töi-
hin pääasiallisesti Pohjan- 
merelle. Nordica teki  put- 

kenlaskutöitä  elokuussa  Tu 
 nisian  rannikolla. 

Nordican käyttöaste  rah 
 tauspäivillä  mitaten oli noi 

 80  prosenttia. Fennic. 
käyttöaste oli noin  40 pro 

 sentia  eli selvästi tavoitett 
pienempi. 

Kaikki monitoimimurtaj  i 
 en  työtehtävät olivat vaati 

 via  ja  osittain prototyyppi 
luonteisia. Alusten suurt 
vetovoimaa  ja  kokoa hyö 
dynnettiin noin  100  vuoro 
kauden pituisessa putkenau 
raustyössä, joka sai  offshore 

 markkinoilla osakseen laaja 
kiinnostusta.  

Itämeren laajin vuotuinen jääpeite 
vuosina  1900-1995  
Tuharti nt!  ok i  lniet nd  





Kansainvälinen toiminta  

M erenkulkulaitoksen  
kansainvälisen 	toi- 
minnan 	pääalueita 

ovat osallistuminen YK:n 
alaisen kansainvälisen  me-
renkulkujärjestön IMO:n 

 työhön, pohjoismaiseen  ja 
 Itämeren valtioiden sekä Eu-

roopan unionin yhteistyö-
hön sekä  erityiskysymysten 

 käsittelyyn muissa meren-
kulkualan kansainvälisissä 
järjestöissä.  

IMO:ssa  hyväksyttiin laaja 
muutos merimiesten koulu-
tusta,  pätevyyskirjoja  ja vah-
dinpitoa  koskevaan vuoden 

 1978 yleissopimukseen  sekä 
tehtiin  SOLAS -sopimuk-
seen useita  ro-ro-matkustaja-
alusten turvallisuutta paran-
tavia  muutoksia.Vuotovaka-
vuuskysymysten  käsittely 
jatkuu Länsi-Euroopan  mai-
den  välisenä yhteistyönä; 

Itämeren alueella tehtiin 
yhteistyötä 	jäänmurtami - 
seen, 	merikartoitukseen, 
luotsaukseen  ja  laivojen ym-
päristönsuojeluun liittyvissä 
kysymyksissä. 

Laitos osallistui myös eu-
rooppalaisen  Port State 

Control -satamatarkastusko-
mitean,  kansainvälisen meri

-kartoitusjärjestön IHO:n, 
 kansainvälisen  majakkalii

-ton IALA:n  sekä kansainvä-
lisen  vesiliikenneliiton 
PIANC:n  työhön.  

Malmössä  toimivan  World 
Maritime Universityn 20  op-
pilaalle järjestettiin  harjoit-
telujakso  Suomessa. Oppi-
laat  perehtyivät merenkul-
kuhallinnon  yleiseen järjes-
telyyn  ja  erityisesti kansain-
välisiin sopimuksiin sekä 
alusten  turvallisuuskirjojen 
myöntämiseen  liittyviin  kat-
sastuksiin.  

Euroopan unionin meri
-turvallisuusdirektiivien  val-

misteluun osallistuminen  ja 
jo  hyväksyttyjen säännösten 
kansallisen  voimaansaatta-
misen  valmistelu ovat laa-
jentaneet laitoksen tehtävä- 
kenttää.  

Merenkulkulaitos  osallis-
tui liikenneministeriön joh-
tamien Suomen  TEN -työ-
ryhmän sekä  liikennejaoston 

 laajemman kokoonpanon 
työhön kotimaassa. Brysse-
lissä  merenkulkulaitös  on  

osallistunut  EU:n  komission 
 alaisen satama-  ja merilii-

kennetyöryhmän  työhön.  
EU:n  satama-  ja  liikenne- 

työryhmä tuotti  komission 
 käyttöön kuvaukset Euroo-

pan merialueiden  satamajär-
jestelmistä.  Kuvausten poh-
jalta komissio laatu Euroo-
pan yhteisten  liikenneverk

-kojen  komitealle ehdotuk-
sensa satamien kehittämises-
tä osana Euroopan yhteistä 

 liikenneverkkoa  ja  yhteyksiä 
 kolmansiin  maihin. 

Laitos kokosi yhdessä Suo-
men satamien kanssa  komis-
sion  edellyttämät kuvaukset 
merkittävimmistä satama- 
infrastruktuurin  kehittämis

-projekteista. Komissio arvi-
oi, mitä hankkeista 'voidaan 
pitää Euroopan yhteistä etua 

 koskevina.  Tällaisen statuk-
sen saaneet hankkeet voivat 
saada tukea  EU:n  liikenne- 
budjetista  ja  ne ovat etusijal-
la investointipankin lainoja 

 myönnettäessa..Päätös Eu-
roopan yleistä etua koskevis-
ta  satamahankkeista  ei val-
mistunut  kertomusvuoden 

 aikana.  

Merenkulkulaitos 	s 
EU:ka  210 000  ECU:n  tuki 
määrärahan Suomen meren 

 kulkuinfrastruktuurin  tutki 
 mushankkeisiin.  Osa hanl< 

keista  on  toteutettu  yhtei 
 työssä  hikenneministeriö: 

 kanssa.  
EU:n  neljänteen  tutkimul< 

 sen ja  kehittämisen  puitc 
 ohjelmaan sisältyvä  alustra 

ponderj ärjestelmän kehit 
tämishanke, POSEIDO1 

 käynnistyi.  Merenkulkulai 
tos  vastaa yksin  tutkimusprc 
jektin  kansallisesta  rahoitul< 
sesta  ja  yhdessä  liikennemi 
nisteriön  kanssa pienten 
keskisuurten satamien toi 

 mintojen  kehittämistä  ko 
kevan liikenneosan  tutki 

 musproj ektin kansallisest 
 rahoituksesta: 

Lisäksi laitos  on osallisti. 
nut EU:n  asettaman  EU:: 

 oman  satelliittiradionavi 
gointijärjestelmän kehitt2 

 mistä selvittävän ryhmä 
sekä  EU:n radionavigaatic 

 suunnitelmaa rakentava 
 ERNP-työryhmän työhön. 

Sähkömies  Wiljam  Halli  
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Merenkulkupiirit  

Muu- 
toa%  

Pohjanlahti  Suomenlahti  
Muu- 

1995 	tos%  

Saaristomeri  
Muu- 

1995 	tos%  1995  

Jarvi -Suomi  
Muu- 

1995 	tos%  

Yhteensä 
Muu- 

1995 	tos%  

Väylät  km 
-Kauppamerenkulku  1503 7,1 2568 7,9 953 0,0 778 7,9 5802 6,3  
-MuuvesiIiikenne  842 -0,6 1889 18,5 1882 0,0 5478 0,1 10091 3,0  

Luotsatutmailit  321637 -18,8 204801 -15,6 81764 10,3 187182 5,8 795384 -10,6  

Henkilöstö  (HTV)  257 0,0 362 -4,7 200 -3,8 445 -2,2 1 264 -2,8  

Tulot(l000mk)  53713 -10,3 30408 -8,0 14465 13,7 18873 12,6 117459 -4,1  

Menot 
Palkat  64013 1,4 85731 0,2 43337 -0,8 77932 2,0 271 013 0,8  
Muutkulutusmenot  21 034 40,0 23306 1.6,7 13450 24,5 31 344 5,7 89 134 18,1  
Investoinnit21  9350 -44,7 72099 -8,3 23448 95,1 26488 26,3 131385 2,2  
Satamien rakentaminen 
javaltionavut  687 -78,7 	 . 929 -45,4 2204. -18,4 135 -80,7 3955 -52,5  

Yhteensä  95 084 3,3 182 065 -2,1 82439 19,2 135 899 6,4 495 487 3,0  

Työllisyyden hoito  966 -2,7 8 579 34,4 12641 -32,3 21 679 -15,4 43 865 -15,1  

Menotyhteensä  96050 -3,3 190644 -0,8 95080 8,2 157578 2,7 539352 1,2  

°  Suomenlanden piirin vertailulukuun  v. 1994 on  lisätty venereitit 
° Peruuterut siirtomäärärahat.  547361  mk sisältyvät mv.  mom.  käyttälukuihin 

Merenkulkuriirit 

oulu  

Pohjanlahti 

\aasa 	KUOpIO Joerruu 
jyvaskyla 	

Järvi-Suomi 

Saaristomeri 
	Tampere 
	Lappeenranta 

Maarian- 
hemma  Turku 	 Kotka  

Helsinki  
Suomenlahti 

Korjausinies  Esa Snellman 
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S  Yhteensä  0  Tuonti  S  Vienti S  Yhteensä  0  Tuonti S  Vienti  

Suomen kymmenen suurinta  vientisatamaa 
 (78%  viennistä) vuonna  1995  

Miljoonaa  tonnia  

Suomen kymmenen suurinta  tuontisatamaa 
 (79  %  tuonnista) vuonna  1995  

Miljoonaa  tonnia  

S  Yhteensä  

26 
0  Suomalaisilla aluksilla  S  Yhteensä  0  Ruotsin liikenne  S  Viron liikenne  

Suomen  ja  ulkomaiden väliset  merikuljetukset 
 vuosina  1960-1995  

Miljoonaa  tonnia  

Suomalaisten alusten osuus ulkomaan 
tavaraliikenteessä vuosina  1960-1995 

Suomen  ja  ulkomaiden välinen  matkustajaliikenrte 
 vuosina  1960-1995  

Miljoonaa matkustajaa  

•  Suomalaisten alusten osuus Suomen  ja  ulkomaiden 
välisessä  matkustajaliikenteessä  vuosina  1960-1995  

Miljoonaa matkustajaa  

Kotka  
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Kotimaan vesiliikenteen tavaran kulj etusmäärä 
	

Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä 
vuosina  1986-1995 	 vuosina  1986-1995  

Miljoonaa  tonnia 	 Miljoonaa matkustajaa  

Yhteensä 	0  Uitto 	• Alusliikenne 	• Ruoppausmassat 
	 Yhteensä 

	0  Rannikolla 	• Sisävesillä 

Saimaan knavan läpi kulkenut 
	 Saimaan kanavan läpi kulkenut 

tavaraliikenne  vuosina  1986-1995 
	

henkilöliikenne vuosina  1986-1995  
MiljQonaa  tonnia 	 Tuhatta matkustajaa  

• Yhteensä 
	

0  Alusliikenne 	• iJirro 	 •  Yhteensä 
	

0  Kanavan läpi 	• Kanavaristeilyt 

Kauppalaivaston kehitys vuosina  1960-1995 
	

Merimiesten laivatyopaikat 
alusten bruttovetoisuuden mukaan 	 alustyypeittäin vuosina  1986-1995  

Bruttovetoisuus  (miljoonaa) 
	

Lukumäärä (tuhatta)  

• Yhteensä 	0  Matkustaja-alukset 	• Lastialukset 
Merimiesammatissa toimi vuoden  1995  aikana  12238  henkilöä. 



FENNICA  NORDICA  106,70 In 
26,00m 
8,40m  

SISU  URHO  102,59 
23,85 m 
8,30m  

Yhteysalukset  

OTSO KONTIO  99,00 in 
24,20 in 

8,00 in  

VOIMA  78,5 5 in  
19,4Gm 
7,0Gm  

APU  84,1Gm 
21,2Gm 

7,3Gm 

I!II_IIIIIlâIIIP  32 961 
930r  

JAAKOTKA  4,50r  

39,95 m 
12,22 in  
3,8Gm  

SEILI 

LETTO 

TYÖVENE  15,95 m 
4,95m  

' 	- 	0,6m 

LINJA  34,90 in  
9,0Gm 
2.5Gm 

Merenmittausalukset  

Merenkulkulaitoksen  alukset  
Jäänmurtajat  1:250 

A  

h.  
AURA 	46,58m 	SKIFIET  43,88m 	HARUN  32,13m  FISKÖ  FINNÖ19,80m  FALKÖ  31,07m  ROSALAIJ  33,30r 

	

AURORA 11,97m 	 10,5Gm 	 8,20m 	 5,80m 	 6,60m 	 6,60r  

	

4,2Gm 	 4,15m 	 3,20m 	 2,20m 	 2,45m  JURMOII  2,45r  

	

URSUS  27,57m 	 SATAVA 	23,3Gm 	 VIKEN  23,04m 	 :  KIVIMO 

	

10,Olm 	_____ 	 6,60m 	 ' 	- 	8,0Gm 	 i'  KAITA  22,89m 	_______ 

	

1,8Gm 	4hlT 	 2,45rn 	 3,OOrn 	•  - 	 7,20m  BASTÖ  20,30r  
FLc3J  5,95k  

Väylä-jaö1jyntorjunta-a1ukset 	 2,20i 

-J  

	

HITIS18,75m 	KUMMEL!  26,llm 	
OILI1 OILI2 O1L1324,151 

	

5,0Gm 	 7.9Gm 	
6,60r 

	

2,30 in 	 2,55 in 	
2,291  

	

SEKTORI  32,7Gm 	
OILI4 	17,28i 

6,60r  

	

79Gm 	 2,56r 
255m  

'at  -  

SAIMAA  28,85 in 
5,05m 
1,48m  

SUUNTA  39,75 m 
 9,0Gm 

3.2Gm 

KALLA  PRISMAS7,o9 	 LINSSI  43,97 m  
13,0Gm 	 8,0Gm 

1,9Gm 	 1,8Gm 

	

AIRISTO  28,12 m 
	 SAARISTO43,G5  m 

	 MERIMITTARI  17,76i 

	

8,9Gm 	 9,0Gm 	 8,401 

	

3,0Gm 	 3,2Gm 	 2,20  

	

SESTA  18,70 in 	 Luotausyksikön johtovenel4,8m 	Luotausyksikön sivuvene  12,8 in 

	

6,20 m 	 4,0 in 	 4,0 m  
- 	 - 	-- 	1,2Gm 	 -..- 	 1,5m 	 1,2m  

Luotsikutterit  ja  luotsiveneet  100  kpl 
-  

TUTKA 	
TAUVO28,3Gm 

3,2Gm 	
3,0Gm 	Luotsikutteri 

	
Nopea luotsivene  

Merenkulkuhallitus 
Vuorimiehenkatu  1, 
00140 Helsinki  
puhelin  (90) 18081 

	
1.11.96  alkaen  Porkkalankatu  5 E, 00180 Helsinki  
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