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Tuloksellinen  vuosi  Merenkulkulaitokselle  

Vuosituhannen viimeinen vuosi oli Merenkulkulaitokselle menestyksellinen.  Jo  edellisvuonna aloitettu laitoksen 

talouden tasapainottaminen tuotti tulosta. Menot pidettiin kurissa  ja  tuloja kerättiin lisää.  

Jo  toisena vuotena peräkkäin väylämaksutuloennuste oli valtion budjetissa ylimitoitettu. Merenkulkulaitos pyrki 

varautumaan ennusteen pettämiseen säästöillä  ja  investointien leikkauksilla. Vuonna  1999  väylämaksukertymä 

 pieneni edelleen niin, että  se  oli yhteensä  51,8  milj.  mk  alle merenkulkulaitoksen budjettikehyksessä  arvioidun mää-

rän. Vastapainoksi Iuotsausmaksutulot ylittivät selvästi eli  12,2  miljoonalla markalla budjetin tuloennusteen. Väy-

lä-  ja luotsausmaksutulot  olivat siis yhteensä  39,5  markkaa budjetissa ennustettua pienemmät 

Laitoksen taloustilannetta paransi ratkaisevasti syksyllä  1998  vaikean taloudellisen tilanteen takia sovittu 

Fennican  Brasilian-vuokraus.  Sen  tuotto osui pääosin vuodelle  1999.  
Lisäksi investointeja leikattiin  ja lykätt.iin ja  menoja säästettiin, jotta saataisiin puskurirahzza  ja  aikaa sopeut-

taa toiminta hallitusti pienentyneeseen rahoitukseen. Kaikki Merenkulkulaitoksen säästã, leikkaukset  ja Brasilian 

vuokrauksella  hankitut tulot menetettiin, kun tilinpäätäksessä teknisten syiden takia leikkautui seuraavalle vuodelle 

siirtyvästä rahoituksesta  66  milj,  markkaa.  Jos  Merenkulkulaitos  ei saa näitä määrärahoja takaisin käyttöönsä 

kevään  2000  ensimmäisessä lisäbudjetissa, joudutaan lähtemään uudelle vuosituhannelle entistä niukemmin  re
-surssein.  Samalla mitätäityisivät ponnistelut kehittää toimintaa hallitusti. Tämän ongelman ratkaisemista edellyt-

tää mjis tulosjohtamisen  ja nettobudjetoinnin  jatkuminen. 

Tärkeä osuus toiminnan tehostanisessa oli vuoden alussa käynnistetyllä Merenkulkulaitoksen kehittämis-

hankkeella, jossa etsittiin yhdeksällä eri toimintalohkolla vaihtoehtoisia toimintatapoja  ja palvelutasoja.  Laajal-

ti toteutettu selvitystyö koottiin yhteen syksyllä. Johtokunta käsitteli kehittämisehdotukset  ja  lähetti osan niistä 

jatkovalrnisteluun. Työ jatkuu vuonna  2000,  ja  tuloksia saadaan aikaan  koko  ajan. 

Merenkulkulaitos  oli edelleen aktiivinen kansainvälisillä areenoilla.  Suomi  toimii edelleen  IMO:n  neuvoston 

jäsenenä. Merenkulkulaitos toimi aktiivisesti uusien elektronisten merikarttojen kansainvälisessä markkinointi-

yhteistyissä  ja  julkaisi ensimmäisen oman ENC-karttansa kertomusvuoden lopulla. Samoin Merenkulkulaitos oli 

aktiivinen AIS-järjestelmän kehittämisessä. Kotimaisen VTS-verkon laajentamisesta Pohjanlandelle  ja itäiselle 

 Suomenlandelle tehtiin päätökset. 

Merenkulun turvallisuuden edistämiseksi jatkettiin pitkajanteista työtä. Veneilyn  ja veneilyturvallisuuden 

edistärnisessä  jatkettiin hyvää yhteistyctä muiden viranomaisten  ja veneilyjärjestöjen  kanssa. 

Merenkulun  historian  esiintuomista Merenkulkulaitos  edisti julkaisemalla marraskuussa yhteistyössä kaupal-

lisen kustantajan kanssa Suomen majakat -kirjan, josta tekijäryhmälle m)ännettiin valtion tiedonjulkistamis pal-

kinto keväällä  2000.  Kirjasta tuli myös myyntimenestys. 

Suomalaiselle merenkululle vuosi  1999  ei ollut erityisen rohkaiseva. Suomalaisen tonniston kilpailukyky heikke-

ni entisestään kilpailijamaiden parannettua varustamoiden verokohtelua. Valtiovalta ei Suomessa edelleenkään 

suostunut harkitsemaan tonnistoveroa. Kun samalla keskustelu sekamiehistäjen käyttöönotosta loppui alkuunsa, ei 

ulospääsyä tilanteesta ollut näköpiirissä. Useita uusia suomalaisvarustamojen rahtialuksia rekisteröitiin suoraan 

ulkomaisten lippujen  alle.  Muun muassa huoltovarmuuden kannalta tilannetta pidettiin huolestuttavana.  
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Toiminnan  kehittämishankkeella  säästöjä 

Vuoden aikana tehtiin laajalla rintamalla työtä toiminnan kehit-
tämiseksi. Loppuvuodesta  1998  käynnistetyn kehittämishankkeen 
tulokset esiteltiin johtokunnalle marraskuussa. Hankkeella tavoi-
teltiin vaihtoehtoja palvelujen nykyisille tuotantotavoille  ja  palve-
lutasoille  ja  sitä kautta kustannussäästöjä. Tämän olivat tehneet 
välttämättömäksi väylä-  ja  luotsausmaksukertymien  heilahtelut  ja 

 niiden vaikutukset toiminnan rahoitukseen. 
Kehittämishankkeessa  oli mukana suuri joukko laitoksen hen-

kilöstöä. Yhdeksän työryhmää selvitti toiminta-alueittain vaihto-
ehtoja nykyisille toimintatavoille. Tätä ennen oli toiminta tuot-
teistettu  ja  kartoitettu asiakkaat, tuotteiden  ja  palvelujen kysyntää 

 ja  kustannuksia. Työryhmien tärkein tehtävä oli selvittää toimin-
noittain vaihtoehtoiset palvelutasot  ja  tuotantotavat  ja  niiden 
kustannukset. Tämän jälkeen voitiin määritellä tarvittavat muu-
tokset toimintatavoissa. 

Työryhmät saivat raporttinsa valmiiksi syyskuussa. Luotsauk
-sen ja  liikenteenohjauksen, talvimerenkulun avustamisen,  väyli-

en, kanavien, merenmittauksen, karttatoiminnan, alusturvallisuu
-den  ja  saariston yhteysalusliikenteen vaihtoehtoiset palvelutasot 

 ja  tuotantotavat  käytiin tarkkaan läpi.  
Oman  tuotannon kehittäminen nousi usean toiminnon koK.  

dalla  keskeiseksi kehiträmiskohteeksi. Näin erityisesti jäänmurto-
toiminnassa sekä väylien  ja  kanavien hoidossa. 

Raporteista ilmeni, että jäänmurtajien miehityksellä  ja  seison
-ta-ajan järjestelyillä  on  olennainen merkitys kustannuksiin.  Mur

-tajien  huoltoa  ja  kunnossapitoa  voitaisiin organisoida uudelleen. 
Varustamopalvelujen ostamisen  ja  jäänmurtotoiminnan yhtiöit-
tämisen  mandollisuudet tulisi selvittää. Väylien  ja  kanavien hoi-
to-  ja  ylläpitotehtävien  kehittäminen edellyttäisi hoitoluokitusta 
erilaisille väylille  ja  kanaville. Väylänhoidon ostopalveluja voitai-
siin kokeilla alueellisesti. 

Luotsauksessa  on  saavutettavissa kustannussäästöjä purkamal
-la  ylikapasiteetti, tasaamalla ruuhkahuippuja vapaavuorolaisilla 

 sekä suurentamalla luotsausalueita. Saariston yhteysalusliikenteen 
osalta tulisi selvittää mandollisuudet liikenteen yhtiöittämiseen, 
palvelutasomuutoksiin  ja  liikenteen kilpailuttamiseen. 

Johtokunta oli samaa mieltä lähes kaikista työryhmien esittämis-
tä kehittämistoimista. Useimpia toteutetaan  jo  vuoden  2000  aika-
na eri puolilla keskushallintoa  ja  piirejä. Jatkotyönä tehdään vielä 
tarkemmat selvitykset merenmittauksesta  ja  liikenteenohjauksesta 

 eli VTS:stä. Hallintopalvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavat  ja  pal
-velutasot kustannusvaikutuksineen  otetaan niin ikään tarkasteluun. 
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LIIKELAITOSTAMISTA SELVITETTEIN 
 Yhdessä liikenneministeriön kanssa  on  selvitetty mandollisuutta 

liikelaitostaa Merenkulkulajtos. Selvitys valmistui vuoden  2000 
 helmikuussa.  Se  tarjoaa kahta vaihtoehtoista toteuttamismallia: 

yhtenäistä liikelaitosmallia  ja  tilaaja-tuottajamallia. 
Yhtenäisessä inallissa Merenkulkulaitos  hoitaisi kaikki nykyi-

set tehtävänsä  ja  vastaisi väyläverkosta. Tehtävät jakaantuisivat 
asiakasrahoitteiseen liiketoimintaan  ja  valtion talousarviosta  ra

-hoitettavaan  toimintaan. Rannikon kauppamerenkulun väylien 
ylläpito, talvimerenkulun avustaminen  ja  rannikon luotsauspal

-velut  muodostaisivat asiakasrahoitteisen liiketoiminnan. Näiden 
lisäksi liiketoim intaan kuulu isi varustamo-  ja  rahtauspalvelut.  

Valtion talousarvioista rahoitettaislin yhteiskunnalliset palve-
lutehtävät  ja  viranomaistehtävat.  Yhteiskunnallisia palvelutehtä-
viä olisivat veneväylien  ja  Saimaan kauppamerenkulun väylien yl-
läpito, Saimaan luotsaus sekä saariston yhteysliikerinepalvelut.  Vi

-ranomaistehtävistä  merkittävimmät liittyvät alusturvallisuuteen  ja 
sen  valvontaan. 

Tilaaja-tuottajamallissa laitos jaettaisiin kahtia hallintovirastoksi 
 ja  liikelaitokseksi. Hallintovirastolle  kuuluisi palvelujen hankinta 

 ja  niiden kilpailuttaminen. Virasto hallinnoisi väyläverkkoa  ja 
 ostaisi merenkulun  ja  muun vesiliikenteen infrapalvelut joko 

Merenkulkulaitokselta, josta tehtäisiin tuotantoliikelaitos  tai 
 muilta palvelutuottajilta. Palvelujen ostoon virasto käyttäisi saa-  

miaan vaylämaksuja  ja  valtion talousarvion määrärahoja. 
Liikelaitostamisselvitys  on  laajalla lausuntokierroksella. Meren-

kulkulaitoksen liikelaitostaminen  on  mandollista aikaisintaan 
vuoden  2002  alusta lukien. 

VIENNISSÄ UUSI ENNÄTYS 
Merikuljetusten kasvu jatkui. Vienti lisääntyi edellisesti vuodesta 

 4,8  prosenttia, määrä oli kaikkien aikojen suurin. Tuonti  sen  si-
jaan väheni  2,6  prosenttia. 

Maamme satamien ulkomaan tavaraliikenne kasvoi kaikkiaan 
noin  0,8  miljoonaa  tonnia.  Kuljetusmäärät ylsivat ennätykselli

-seen 77,4  miljoonaan tonniin. Suomen oman ulkomaankaupan 
kuljetukset nousivat myös uuteen ennätykseen, tasan  74  miljoo-
naan tonniin. Suomalaisen tonniston osuus ulkomaan tavaralii-
kenteen merikuljetuksista pysyi ennallaan - suomalaisilla aluksil-
la kuljetettiin  43,6  prosenttia tavaraliikenteestä. 

Myös matkustajaliikenteessä saavutettiin uusi ennätys,  16,1 
 miljoonaa matkustajaa huolimatta Merenkurkun rnatkustajamää-

rien supisrumisesta. 
Kotimaisille varustamoille maksettiin tukea ulkomaanliikenteen 

kauppa-alusten kilpailuedellytysten turvaamiseksi ulkomaanliiken-
teen kauppa-alusluettelosta annetun  lain  nojalla. Tuen piirissä oli 
vuoden lopussa  107  alusta  ja  tukea maksettiin yhteensä  143,7 

 miljoonaa markkaa. 
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Tilinpäätös  ja  tulostavoitteiden  toteutuminen 

Vuosi  1999  oli Merenkulkulaitoksers yhdeksäs rulosjohdettu  ja 
 seitsemäs nettobudjetoitu, mutta toinen kokonaan nettobudje-

toitu vuosi,  sillä  vuoden  1998  alusta nettobudjetointia laajennet. 
 tim  siirtämällä myös väylämaksu nettobudjetointiin. 

Vaylämaksun nettobudjetointi  on  ollut ongelmallinen, koska väy-
lämaksukertymä voi Merenkulkulaitoksesta riippumattomista syis-
tä vaihdella huomattavasti. Vuonna  1998  väylämaksuista  kertyi  36,6 

 milj,  mk vähemmän kuin budjetissa oli arvioitu. Vuonna  1999  våy-
lämaksukertymä  pieneni edelleen niin, että  se  jäi yhteensä  51,8  milj. 

 mk  alle toimintamenomomentin kehyksessä  arvioidun määrän. 
Koska Merenkulkulaitoksen  on  edellytetty sopeuttavan toimin-

tansa pienentyneeseen rahoitukseen, randattiin monitoimimur-
taja Fennica Brasiliaan, jotta saataisiin ylimääräisten tulojen avul-
la aikaa sopeuttaa toim  inta rahoitustilanteeseen  hallitusti. Tilin-
päätöksessä ilmeni kuitenkin uusi ongelma kun ei voitukaan siir-
tää seuraavalle vuodelle osuutta, joka ylitti vuoden  1999  toimin-
tamenomäärärahan. Merenkulkulaitokselle syntyi näin  66,2  milj. 

markan  suuruinen uusi rahoirusvajaus, joka esitetään myönnet-
täväksi takaisin laitoksen rahoitukseen kevään  2000  ensimmäi-
sessä lisäbudjetissa.  

Vuodelle  1999  asetetut keskeiset ulkoiset  ja  sisäiset tulostavoit

-teet  saavutettiin hyvin  ja  osin ylitettiin selvästi. 

PALVELUTASO 
Palvelujen laarutavoitteet saavutettiin. Jääralvi  1998  -  1999  oli 
normaali. Jäänmurtajilla oli roimintapäiviä  781  eli  18,5  prosent-
tia enemmän kuin edellisenä talvikauteria, jolloin niitä oli  659. 

 Liikennerajoitusten  aikainen liikenne avustusten piirissä oleviin 
satamiin lisääntyi  6  prosenttia; saapuneita  ja  lähteneitä aluksia 
oli edellisenä talvikautena  9 669,  nyt  10 270.  Talvikautena  1998 

 -  1999  noin  4,5  prosenttia kaikista avustettavisra aluksista jou-
tui odottamaan jäänmurtaja-avustusta. Odottamaan joutuneiden 
alusten keskimääräinen odotusaika oli runsas kolme tuntia. Luot-
sauksessa ei odorusaikoja syntynyt. 

MERENKULUN TURVALLISUUS  
Kauppamerenkulun väylillä sattui vuoden aikana  19  merionnet-
tomuutta  eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna Tavoitteeksi 
oli asetettu, ettei neljän vuoden liukuva keskiarvo olisi yli  24. 

 Tavoite saavutettiin,  sillä  keskiarvo oli  20.  
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Tulostavoitteiden  toteutuminen  1999  

	

Toteutunut  1998 
	

Tavoite  1999 
	

Toteutunut  1999  

	

Korko  %  6,7 
	

Korko  %  6,7 
	

Korko  %  4,9 

PALVELUJEN LAATU 
• Aukipidettävät talvisatamat kpl 

	
23 
	

23 
	

23  
• Jäänmurtajien viiveet, tuntia 	 alle  4 	 alle  4 	 alle  4  
• Luotsien odotusajat,  tuntia 	 ei ole 	 ei ole 	 ei ole  

MERENKULUN TURVALLISUUS 
• Kauppamerenkulun  väylillä tapahtuvien 
onnettomuuksien määrä, kpl 
(neljän vuoden liukuva keskiarvo) 

	
23 
	

24 	 20 

YMPÄRISTÖ 
• Toteutetaan Merenkulkulaitoksen ohjelmaan 
vuodelle  1999  ajoitetut  toimet 

TALOUDELLISUUS 
• Rannikon kauppamerenkulun väylät, 
kustannukset mk/kuljetettu  tonni 

	
7,5 	 7,6 	 7,0 

KUSTANNUS VASTAAVUUS 
• Luotsausmaksu 	 74,7 	 77,7 	 98,8 
• Väylämaksu 	 95,2 	 92,6 	 99,8  

YMPÄRISTÖ 
Alusten aiheuttamia merkittäviä ympäristövahinkoja ei sattu  nut 

 koko  vuonna yhtään kappaletta. Merenkulkulaitos toteutti ym-
päristoohjelmaan vuodelle  1999  suunnitellut toimenpiteet. 

TALOUDELLISUUS 
Merenkulkulaitoksen rannikon kauppamerenkulkuun kohdistuvat 
kustannukset olivat  570,6  milj,  mk eli  7,0  mk jokaista rannikolla 
kuljetettua  tonnia  kohti. Yksikkökustannus oli  0,7  mk pienempi 
kuin tavoite  (7,7  mk kuljetettua  tonnia  kohden). Ero syntyi kus-
tannusten pienenemisestä (-  0,9  mlc/tonni).  Eroa kavensi tavara- 
määrien jääminen  alle  tavoitteen  (  0,2  mk/tonni).  Kustannusten 
supistumisesta noin kolmasosa syntyi menojen säästöistä  ja  kaksi 
kolmasosaa pääomakustannusten lähinnä laskennallisten  korkojen 

 vähentymisestä. Tämä johtui siitä, että valtiokonttorin ohjeiden 
mukainen nimelliskorkoprosentti oli tavoitelukua laskettaessa  6,7 

 prosenttia  ja tilinpäätöslaskelmia  tehtäessä  4,9  prosenttia. 

LUOTSAUKSEN  TALOUDELLISUUS 
Luotsauksen taloudellisuus oli  266  mlc/mpk.  Taloudellisuuden  run- 

nusluku  oli neljä prosenttia parempi kuin edellisen vuoden toteutti- 
ma (256  mk/mpk).  Taloudellisuutta paransi kustannusten pienene - 
minen.  Edelliseen vuoteen verrattuna kustannukset supistuivat  5,3  

milj.  markalla  ja  tavoitteeseen verrattuna  14,7  milj.  markkaa. 
Luotsauksia  oli kaikkiaan  33 865  (vuonna  1998 35 547)  ja luot-

sattuja maileja  726 316  mpk  (vuonna  1998 761 841  mpk). Luotsa-
ukset  vähenivät edellisestä vuodesta  4,7  prosenttia  ja luotsatut mailit 

 4,7  prosenttia. Näihin muutoksiin vaikutti luotsauslain uudistus, 
joka tuli voimaan  1.3.1998  lukien.  Lain  vaikutuksesta linjaluotsa

-us  lisääntyy, mikä pienentää luotsauksen kysyntää. Luotsausmäärät 
 ja mailit  toteutuivat kuitenkin ennakoitua suurempina, koska lii-

kenne kasvoi eikä siirtymä linjaluotsaukseen kaikilta osin toteutu-
nut niin nopeasti kuin oli arvioitu. Luotsauksia oli  11,9  prosenttia 

 ja luotsattuja maileja  8,1  prosenttia sisäistä tavoitetta enemmän. 

KUSTANN USVASTAAVUUS 
Vaylämaksu 

Väylämaksun kustannusvastaavuus  oli  99,8  prosenttia eli  7,2  pro-
senttiyksikköä tavoitetta  ja  4,6  prosenttiyksikköä edellisen vuoden 
toteutumaa parempi huolimatta siitä, että tulot jäivät  7,5  prosenttia 

 alle  tavoitteen  ja  4,5  prosenttia  alle  edellisen vuoden toteutuman. 
Kustannukset toteutuivat  14,2  prosenttia tavoitetta  ja  8,7  pro-

senttia edellistä vuotta alempina. Kustannuksia vähensivät en-
nen kaikkea alentuneet pääomakustannukset, jotka jäivät  40,7 

 milj.  mk  eli  18,5  prosenttia  alle  edellisen vuoden. Pääomakustan-
nuksia supisti korkomenojen väheneminen  41,6  milj,  markalla. 
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Merenkulkulaitoksen  tulot  ja  menot  1980-1999 
1999  hintataso (tukkuhintaindeksi) 

Miljoonaa markkaa 

• Kulutusmenot -  - 
• Tulot 

investoinnit  

U 
U 
U 

29% 
24% 
21% 
19% 
4% 
3%  

U  

44% 

23% 

20% 

13%  

Kokonaiskustannukset  1999 
1023  miljoonaa markkaa 

Väylänpito  

Muut tehtävät 

 Taloimerenkulku 

Luotsaus 

Saaristoliikenne 

 Turvallisuus  

Kokonaismenot  1999 
1116  miljoonaa markkaa • 

• Investoinnit  

U  Muut kulutusmenot 

Valtion avut  

Merenkulkulaitoksen 
 henkilöstö  1999 

1920 henkilötyövuotta 

Vaylänpito  533 800 

Luotsaus 460 700 

Jaänmurto 286 600 

Merikartoitus  192 500 

Hallinto 141 400 

Muut  tehtävSt  162 300 

Turvallisuus  -  78  200 

SaaristoLiikenne  68  100 

0  
100 	200 	300 	400 	500 

	
80 81 82 83 84 85 86 

 
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

"Sisältää toimiintamenomomentilta palkattujen lisäksi myös muut laitoksen määrärahoilla palkatut.  

Muut kustannukset kasvoivatyhteensä  2,3  milj,  mk, pääasias-
sa kasvaneiden jaanmurtotoiminnan henkilöstömenojen takia. 

Luotsaus 
Luotsaustnaksun kustannusvastaavuus  oli  98,8  prosenttia eli  21,1 

 prosenttiyksikköä suunniteltua  ja  24,1  prosenttiyksikköä edelli-
sen vuoden toteutumaa parempi. 

Kustannusvastaavuuden  huomattavaan parantumiseen vaikut-
tivat sekä tulojen kasvu että kustannusten supistuminen. Tulot 
kasvoivat edellisestä vuodesta yhteensä  45,8  milj.  mk  eli  29  pro-
senttia. Sisäiseen suunnitelmaan verrattuna luotsaustulot ylitti-
vät tavoitteen  28,8  milj,  mk. Muutkin luotsaustoimintaan liitty-
vät tulot olivat  3,3  milj,  mk tavoitetta suuremmat. Tuloja kasvat-
tivat luotsaustaksojen korottaminen vuoden alussa  36  prosentilla 

 ja  lisäksi kasvanut liikenne sekä ennakoitua hitaampi siirtyminen 
linjaluotsaukseen. 

Kustannukset alenivat edelliseen vuoteen verrattuna  5,3  milj. 
 mk  eli  2,5  prosenttia  ja alittivat  tavoitteen  14,7  milj.  mk  eli  6,7 
 prosenttia. Yli puolet kustannusten vähenemisestä syntyi pääoma- 

kustannusten muutoksesta. Syynä oli laskennallisen  koron  pie
-nenerninen.  Muut kustannukset supistuivat toiminnan kehittä-

misen ansiosta  2,5  milj.  mk  edellisestä vuodesta. 
Varustamopalvelut 

Varustamopalvelut  pitävät sisällään jäänmurtajien kaupallisen 
toiminnan, merentutkimusalus Arandan  ja tutkimusalus  Muikun 
hoidon. Vuoden  1999  kustannusvastaavuus  oli  122,8  prosenttia  

eli  19,9  prosenttiyksikköä parempi kuin edellisenä vuonna. Kus-
tannusvastaavuutta paransi Fennican rahtaus Brasiliaan. 

RAHOITUS 
Merenkulkulaitoksen  toiminnan rahoiruslähteet  ja  rahan käyttö sekä 
vertailu edelliseen vuoteen ilinenevät viereisen sivun taulukosta. 

TULOT 
Merenkulkulaitoksen  toiminnasta rahoitettiin vuonna  1999  tu-
loilla  75,5  prosenttia. Toiminnan tuotot olivat vuonna  1999  yh-
teensä  736,4  milj,  mk. Kun ne vuotta aiemmin olivat  668,5  milj. 

 mk, kasvua edellisestä vuodesta oli  10,2  prosenttia. 
Tuloista  52,5  prosenttia saatiin väylämaksusta,  27  prosenttia 

luotsausmaksusta  ja  15,5  prosenttia varustamopalveluista. Lo-
put viisi prosenttia, yhteensä  36  milj.  mk, jakautui lähes  20  eri 
toiminnalle. 

Väylämaksutulot vähenivätvuodesta  1998 3,8  prosenttia. Edel-
lisestä vuodesta luotsaustulot lisääntyivät  45,9  milj.  mk  eli  29,9 

 prosenttia. Luotsaustuloja kasvatti luotsausmaksujen korottami-
nen  36  prosentilla. 

Varustamopalveluista  tuli tuloja  114,5  milj,  mk, vuotta aiem-
min  81,8  milj.  mk. Kasvua oli siis  32,7  milj.  mk  eli  40  prosenttia. 
Tulojen kasvu oli kertaluontoinen, koska  se  syntyi pääosin Fenni

-can  Brasiliaan rahtauksesta. 
Muut tulot, yhteensä  35,6  milj.  mk, sisältävät alusturvallisuus- 
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toiminnan  ja saaristoliikenteen  tulot, karttatoiminnan, Saimaan 
kanavan lupamaksut  ja  muut sekalaiset tulot. 

MUUT KULUTUSMENOT 
Muut kulutusmenot supistuivat edellisestä vuodesta  1,3  milj.  mk  
eli  0,6  prosenttia. 

HENKILÖSTÖMENOT 
Toimintamenoista  oli palkkausmenoja  481,2  milj,  mk eli  1,2  pro-
senttia enemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin määrä oli  475,8 

 milj,  mk. Kun otetaan huomioon vuoden  1999  aikana toteutetut 
aikaisempiin sopimuksiin perustuneet tupo-korotukset  ja  sata-
maluotsauksen kompensaatioiden vaikutus eli yhteensä  13  milj. 

 mk,  on  vertailukelpoinen edellisen vuoden henkilöstökulujen 
luku  488,8  milj.  mk. Kun tätä verrataan vuoden  1999  toiminta-
menomomentin henkilöstökuluihin, vähennystä vuoteen  1998 

 verrattuna  on 7,5  milj.  mk  eli  1,6  prosenttia. Toimintamenoilla 
katettuja henkilötyövuosia oli  1905-  edellisenä vuonna  1934.  Vä-
hennys olI siis  29  eli  1,5  prosenttia. 

Tuotto-kululaskelman mukaan henkilöstökuluja oli  496,2  milj. 
 mk  eli  15  milj.  mk  toimintamenomomentin palkkausmenoja 

enemmän. Ero aiheutuu siitä, että wotto-kululaskelma sisältää 
myös omana työnä tehtyjen investointien palkkaukset, työllisyys-
paikkaukset sekä lomapalkkavelan muutoksen. 

INVESTOINNIT 
Investointeihin myönnettyjä budjettivaroja käytettiin yhteensä 

 121,6  milj,  mk eli  51,7  prosenttia vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Pääasiassa suuren vähennyksen selittää  se,  että vuoden 

 1998  investointeihin sisältyi  112  milj.  mk  monitoimimurtaja 
Botnican maksuosuutta. 

Vuoden  1999  investointeihin sisältyy ammusten raivaamista 
Kokkolan väylältä  51,6  milj.  markalla, väylä-  ja VFS-hankkeita 
yhteensä  32,5  milj.  markalla sekä muita pienehköjä väylä-, turva- 
laite-, ohjelmisto-ja kalustohankintoja  noin  37,5  milj.  markalla. 

TYÖLLISYYDEN HOITO 
Työllisyysmäärärahoja käytettiin yhteensä  22,2  milj.  mk. Työlli-

syysrahoituksen määrä kasvoi edellisestä vuodesta  3,6  milj,  mk eli 
 20  prosenttia. Työllisyysvaroilla katettiin yhteensä  63  henkilötyö

-vuotta - vuonna  1998 74  henkilötyövuotta.  

Toiminnan rahoitus  ja  rahan käyttö  1999 

1000  mk  1999 1998  Muutos Muutos%  

-3,8 
29,9 
32,7 

Rahoituslähde 
 Tulot 

Väylämaksu 
Luotsaustulot 

 Muut tulot 

386.633 
199. 382 
150.388  

401.772 
153 .449 
113.324 

-15. 139 
45 .933 
37 .064 

Yhteensä  736.403 668.545 67.858 10,2 

Talous arvi ora  ho it us  
MKL:n talousarviorahoitus  I)  215751 423.022 -207.271 -49,0 
Muiden virastojen määrärahat 22 .92 3  18.930 3.993 21,1 

Tulot  ja  talousarviorahoitus  yhteensä  975.077 1.110.497 .135.420 -12,2 

Rahojen käyttö 
Henkilöstömenot  481. 262 475 .7 80 5.482 1,2 
Muut kulutusmenot 223 .437 224.7 39 -1.302 -0,6 
Investoinnit 121.6 15 25 1.860 -130. 245 -5 1,7 

2)  Jäänmurtaj  len  rahoitus 126.537 139.5 66 -13 .02 9 -9,3 
Työllisyyden hoito  22.2 26  18.552 3.67 4  19,8 

Yhteensä  975.077 1.110.497 -135.420 -12,2  

Sisältää toirnintamerlomomentin nettornenot  5 144  tmk  ja kalustomäärärahan  127 161  tmk,  
väylien kehittämisen määrärahan  83 087  tmk  ja  maa-  ja vesialueiden hankintamäärärahan  359  tmk  käytön.  

2)  Sisältää monitoimimurtajien Fennican  ja Nordican  lainojen lyhennykset  ja korot  
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suudesta  7,5  milj,  mk.  Hallinnan  siirrot muille valtion yksiköille 
olivat  1,4  milj.  mk. EU:lta saatiin monitoimimurtaja Bomican 

 TEN-tuen loppusuoriwksena  18,2  milj.  mk, joka kirjattiin rahoi-
tusosuutena vähentämään käyttöomaisuuden määrää. 

Suurin aineellisen käyttöomaisuuden taseryhmä  on  koneet  ja 
 laitteet  1,607  mrd,  mk, johon sisältyvät jäänmurtajat  1,310  mrd. 

 markalla. Toinen huomattava käyttöomaisuuden ryhmä  on  ra-
kenteet, johon sisältyvät  mm.  väylät  ja turvalaitteet  sekä kanavat. 
Niiden tasearvo vuoden lopussa oli  1,257  mrd.  mk. 

Saamiset 
Pitkäaikaisina saamisina olI  vuoden lopussa  22,5  milj.  markalla 
jm Tarmon  ja jm Varman kauppahintasaatavia. 

Myyntisaamisia  oli  82,1  milj.  markalla pääaisassa monitoimi- 
murtajien  ja luotsaustoiminnan  avoimia saamisia vuoden lopus- -  
sa. Myyntisaamiset  lisääntyivät edellisen vuoden tilinpäätöksestä 

 17  prosenttia eli  11,9  milj.  mk. 
Pitkäaikainen vieras pääoma 

Muita pitkäaikaisia velkoja oli vuoden lopussa  195,2  milj,  mk, 
mikä oli  76  milj.  mk  vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nämä  ve-
lat  muodostuvat Fennican  ja Nordican hankintasopimuksiin pe-
rustuvien  velkojen pitkäaikaisista osuuksista. 

Lyhytaikainen vieras pääoma 
Ostovelkoja  oli vuoden lopussa  48,1  milj,  mk eli  15,8  milj,  mk 
enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. 

MERENKULUN EDISTÄMINEN 
Merenkulun edistämiseen tarkoitettuja avustuksia  ja korkotu-
kia  maksettiin  149,1  milj.  ink.  Vuonna  1998  oli avustuksiin käy-
tetty  143,8  milj.  mk. Ulkomaanliikenteen alustukea maksettiin 

 143,7  milj.  mk  - määrä kasvoi  7,2  milj.  mk  eli  5,2  prosenttia. 
Lästimaksuja maksettiin  3,9  milj,  mk eli  0,8  milj.  mk  vähem-
män kuin edellisenä vuonna. Saaristoliikenteen avustamiseen 
käytettiin  1,1  milj.  mk  ja  kauppa.  ja teollisuussatamien korko- 
tukeen  0,3  milj,  mk. 

MERENKULKULAITOKSEN  TASE 
Taseen loppusumma oli  3,44  mrd.  mk, mikä oli  4,7  prosenttia 
vähemmän kuin vuoden  1998  lopussa. 

Käyttöomaisuus  
Vuoden  1999  tilinpäätöksessä aineettomat hyödykkeet olivat  20,6 

 milj.  mk, mikä oli?  milj.  eli  51,5  prosenttia enemmän kuin vuonna 
 1998.  Suuri kasvu syntyi merikarttatoiminnan uusien atk-järjes-

telmien valmistumisesta  ja  vuosituhannen vaihtumisen aiheutta-
masta atk-ohjelmistojen uusimisesta. 

Aineellisten hyödykkeiden taseen loppusumma oli vuoden lo-
pussa  3,285  mrd.  mk, toisin sanoen  4,9  prosenttia eli  168,7  milj. 

 mk  vuoden  1998  lopun arvoa pienempi. Aineellisten hyödykkei-
den taseryhmän poistot olivat  224,3  milj.  mk. Omaisuus lisääntyi 
yhteensä  82,7  milj,  mk. Vähennykset myydystä  ja poistetusta omai- 
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Merenkulkulaitoksen  tase  

Vastaavaa  31.12.1999 31.12.1998 

KANSALLISOMAISUUS  
Muu kansallisomaisuus 	 72.107,00  

KÄYTTÖOMAISUUS  JA  MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
Aineettomat  hyödykkeet 
Aineettomat  oikeudet 	 5.004.180,00  3.57 4. 7 60,0 1 
Muut pitkävaikutteiset menot 	 12.930.322,00  2 .426.320,00 
Ennakkomaksutja keskeneräiset  hankinnat 	2.691.371,00  20.625.873,00 	7.6 17.320,47 13 .6 18.400,48 

Aineelliset hyödykkeet 
Maa-  ja  vesialueet 	 11.585.992,00 11.585.992,00  
Rakennusmaa-  ja  vesialueet 	 46.972.158,00 49.355.661,00  
Rakennukset 	 115.184.020,00 120.927.911,00  
Rakennelmat 	 1.223.530,00 1.349.581,00  
Rakenteet 	 1.257.102.563,00 1.295.223.972,95  
Koneet  ja  laitteet 	 1.607.008.463,00 1.734.792.480,95  
Kalusteet 	 6.373.207,00 6.959.898,64  
Muut aineelliset hyödykkeet 	 2.122.910,00 2.114.409,92  
Ennakkomaksut  ja  keskeneräiset  hankinnat 	237.661.630,00 3.285.234.473,00 	231.679.754,09 3.453.989.661,55  

Käyttöomaisuusarvopaperit  ja  muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Käyttöomaisuusarvopaperit  311.400,00 476.074,00 

VAIHTO-  JA  RAHOITUSOMAISUUS  
Vaihto-omaisuus 
Aineet  ja  tarvikkeet 	 18.357.483,44 15.977.143,23 
Keskeneräinen tuotanto 110.725,68 
Valmiit tuotteet/Tavarat 	 1.468.061,00 19.825.544,44 	1.425.650,00 17.513.518,91  

Pitkäaikaiset saamiset 
Pitkäaikaiset saamiset  22.500.000,00 30.000.000,00  
Lyhytaikaiset  saamiset 
Myyntisaamiset 	 82.131.797,78 70.197.689,87  
Siirtosaamiset 	 302.950,12 14.792.123,00  
Muut lyhytaikaiset saamiset 	 1.674.880,10 1.046.377,5 1  
Ennakkomaksut 	 7.539.235,71 91.648.863,71 	9.742.045,61 95.778.235,99 

Rahat, pankkisaamiset  ja  muut rahoitusvarat 
Kassatilit  101.105,35 133.493,45 

Vastaavaa yhteensä  3.440.319.366,50 3.611.509.384,38  

Vast  att  avaa 

OMA  PAAOMA 
Valtion pääoma 
Valtion pääoma  1.1.1998 	 2.963.838.834,75 2.963.838.834,75 
Edellisten tilikausien pääoman muutos 	109.23 1.843,67 
Pääoman siirrot 	 402.611.049,23 649.415.175,73 
Tilikauden kulujäärna 	 -510.945,876,73 2.964.735.850,92 	-540.183.332,06 3.073.070.678,42  

VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen 
Muut pitkäaikaiset  velat  195.224.321,00 271.202.254,00  
Lyhytaikainen 
Saadut ennakot 	 99.064.473,00 92.415.905,00  
Ostovelat 	 48.134.293,07 32.300.865,71  
Tilivirastojen  väliset tilitykset 	 13.713.974,46 11.838.532,40  
Edelleen tilitettävät erät 	 16.640.808,54 23.899.929,94  
Siirtovelat 	 100.550.027,86 104.801.622,76  
Muut lyhytaikaiset  velat 	 2.255.617,65 280.359.194,58 	1.979.596,15 267.236.451,96  

Vastattavaa  yhteensä  3.440.319.366,50 3.611.509.384,38  

LI  





Tuotto-  ja  kululaskelma  

Toiminnan tuotot 
Maksullisen toiminnan tuotot 	 722.9 14.015,49 
Vuokrat  ja käyttökorvaukset 	 1.275.865,4 1 
Muut toiminnan tuotot 	 10.997 .47 5, 50 

1.1.1999  -  31.12.1999 

735.187.356,40 

1.1.1998-31.12.1998 

645.538.468,9 1 
1.285.723,98 

23.352.594,17 670.176.787,06 

Toiminnan kulut 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat 
Ostot tilikauden aikana 	 96.954.671,61 9 1.674.069,65 
Varastojen lisäys (-)  tai  vähennys (+) 	-2.380.340,21 7.205.989,54 
Henkilöstökulut 	 496.129.620,31 493.792.550,13 
Vuokrat 	 23 .474.5 3 1,82 23.533.037,67 
Palvelujen ostot 	 199. 23 9 .808,60 201.853.516,07 
Muut kulut 	 25.497.452,63  29.389.233,18 
Valmistevarastojen  lisäys (-)  tai  vähennys (+) 	68.3 14,68  -1.01 1.793,81 
Valmistus omaan käyttöön (-) 	 -74.819.751,00  -84.979.788,11 
Poistot 	 226.803.787,21  -990.968.095,65 219.068.250,00 -980. 525 .064, 32 

Jma  I  -255.780.739,25 -310.348.277,26 

Rahoitustuotot  ja  -kulut 
Rahoitustuotot 	 5 .27 7 .88 1, 28 14.878.325,51 
Rahoitusku  lut 	 -57.583.861,57 -52.305.980,29 -44.953.232,21 -30.074.906,70 

Satunnaiset tuotot  ja  kulut 
Satunnaiset tuotor 	 701.3 39,00 950.187,00 
Satunnaiset kulut 	 -68 1.507,30 19.83 1, 70 -2.307.277,84 -1. 35 7 .090,84 

Jaäm 	II  -308.066.887,84 -34 1.780.274,80 

Siirtotalouden  tuotot  ja  kulut 
Tuotot: 
Siirtotalouden  tuotot Euroopan unionilta 500.000,00 

Kulut: 
Siirtotalouden  kulut kunnille 	 -292. 266,08 .5 36.434,0 1 
Siirtotalouderi  kulut elinkeinoelämälle 	-144.8 14.3 35, 16 -138.497.911,81 
Siirtotalouden  kulut voittoa 
tavoittelemattomille  yhteisöille 	 -3.974.115,00 -149.080.716,24 -4.722.000,00 -143.756.345,82 

Jaämä  III  -45 6.647.604,08 -485.536.620,62 

Tuotot  ja  kulut veroista  ja  
pakollisista maksuista 
Perityt arvonlisäverot 	 3.428.839,37 2.453.806,18 
Suoritetut arvonlisäverot 	 -57.727.112,02 -54.298.272,65 -57.100.517,62 -54.646.711,44  

Tilikauden kulujäämä  -5 10.945.876,73 -540. 183.332,06  
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Merenkulun turvallisuus  

Merenkulun turvallisuuden parantamiseksi  on  työskennelty vuo-
siksi  1998  -  2002  vahvistetun alusturvallisuusohjelman suunta-
viivojen mukaisesti. 

Ulkoinaanliikenteeseen peruskatsastettiin  viisi uutta  ja  kol-
me ulkomailta käytettynä ostettua alusta. Lisäksi peruskatsas-
tettiin Hollannin viranomaisen pyynnöstä kaksi Suomessa ra-
kennettua lastialusta. 

Peruskatsastuksiin  sekä vuosi-  ja  määräaikaiskatsasruksiin  käy-
tetty työpanos säilyi edellisen vuoden tasolla. Turvallisuusjohta-
misjärjestelmien auditoinneissa työpanos aleni, koska kertomus- 
vuonna tehtiin lähinnä vuosiauditointeja. 

Matkustaja-alusten operatiivista turvallisuutta  on  lisäksi paran-
nettu laajalla tutkimuksella  ro-ro-matkustaja-alusten keularaken-
teiden mitoituslujuuksista. Tutkimuksen tuloksena  on  annettu 

aluskohtaisia aalto-ja  nopeusrajoitussuosituksia.  
Ulkomaalaisten laivojen  port state control  -satamatarkaswksis

-sa  tarkastettiin vuoden aikana  448  laivaa, joista jouduttiin pysäyt-
tämään  34.  Erityisen huomion kohteena ovat olleet muutamat 
huonokuntoiset kemikaalisäiliöalukset. Loppuvuonna Ranskan 
rannikolla öljysäiliöalus Erikalle sattunut onnettomuus  on  johta-
massa EU:n satamavalvontasäännösten kiristymiseen. 

Vuoden aikana Merenkulkulaitokselle ilmoitettiin  36  meri- 

onnettomuutta. Näistä  32  sattui suomalaisille aluksille. Mää-
rä  on  hienoisessa laskussa. 

ALUSLIIKENTEEN  TURVAKSI UUSIA ASETUKSIA 
Kertornusvuoden lopulla  on  valmistunut uusia alusturvallisuutta 
käsitteleviä asetuksia alusten katsastuksesta, kalastusalusten tur-
vallisuudesta  ja  eräiden kotimaaliikenteen matkustaja-alusten tur-
vallisuudesta. Niiden turvallisuustasoja nostava vaikutus alkaa 
näkyä ensi vuoden aikana. 

Miehitystodistuksia  annettiin  192  alukselle. Pätevyyskirjoja, 
pätevyystodistuksia  ja  lisäpätevyystodistuksia  myönnettiin meren- 
kulki joille yhteensä  3841  eli suunnilleen viisisataa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lisäyksen syynä ovat vuoden  1998  alussa voi-
maan tulleet uudet miehitystä, laivaväen pätevyyttä  ja  vandinpi

-toa  koskevat määräykset. Määräykset perustuvat kansainväliseen 
STCW-yleissopimukseen. 

Kansainväliselle merenkulkujärjestölle IMO:lle lähetettiin 
selvitys ohjatun harjoittelun järjestämisestä suomalaisilla aluk-
silla. Lähetetyllä selvityksellä täydennettiin vuonna  1998 

 IMO:lle  toimitettua merenkulkukoulutusta  ja  pätevyyskirjoja 
 koskevaa raporttia. Ohjattu harjoittelu kuuluu osana kansi-  ja 

 konepäällystön  koulutukseen. 
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Merionnettomuudetlajeittain  1999 
	

Merionnettomuuksien  syyt  1999  

• Karilteajo/pohjakosketus 

• Kaatuminen/uppoaminen  

I  Yhteenitkmsäys  

Muu vahinko 

Tormays  sit  vaan tms 

Tuli palo  

• Inhimillinen tekijä  

• Tekninen  vika  

Muu syy 

Sää/jääotosuhteet 

 Tuntematon syy  

59% 

17% 

14% 

5% 

5%  

Vene  il  y 

Vuoden  1999  vesiturvallisuuskampanjassa  korostettiin edelleen 
uimataidon  ja turvallisuusvarustusten  merkitystä sekä  mu  istuter

-din  alkoholin  vahingollisuudesta vesillä. Periaatteessa  koko  väes-
tölle suunnatun  kampanjan  painopiste oli miehissä, koska mie-
het tilastojen mukaan hukkuvat naisia useammin. 

Hukkuneita oli tänä vuonna  60,  eli selvästi edellisvuotta(82) 
vähemmän, vaikka veneilyn voi arvioida olleen kasvussa. 

Helsingin venemessuilla esiteltiin  mm.  Suomenlanden uusi venei-
lyn  i-unkoväylä.  Lisäksi Merenkulkulaitos oli mukana Turun, Jyväs-
kylän, Kuopion, Imatran sekä Helsingin  ja  Landen venenäyttelyissä. 

Huvivenedirektiivin  mukaista markkinavalvontaa harjoitettiin 
aktiivisesti venemessuilla sekä tarkistuskäynneillä maakunnissa.  Ve-
nevalmistajat  ovat ottaneet asian tosissaan  ja  ovat suoriutuneet  ye-  

neiden  CE-merkinnästä kiitettävästi. Venealan kasvu edellisestä vuo- 
desta oli  15,6  %  ja  markkamääräisesti kokonaisliikevaihto vuonna 

 1999  oli  1,423  miljardia markkaa. Veneily Suomessa lisääntyy yhä. 
Merkittävin markkinavalvontaan liittynyt tapahtuma oli Suo-

men isännöimä eurooppalainen valvontakokous, johon osallistui 
edustajia  EU- ja  ETA-maista sekä EU:n komissiosta. 

Ympäristötietoisuus veneilyssä  on  myös lisääntymässä. Kesällä 
 1999  tutkittiin veneilyn haitallisia äänipäästöjä yhteistyössä eri vi-

ranomaisten  ja sidosryhmien  kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena 
oli antaa liikennerajoituksista päättäville kaytannön tietoa veneilyn 
aiheuttamasta melusta  ja aallonmuodostuksesta.  Tulossa olevien käy-
mäläjätepäästömääräysten vuoksi käynnistettiin tiedotusyhteistyö 
Pidä Saaristo Siistinä ry:n  ja  Suomen Ympäristökeskuksen kanssa. 
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Merenmittaus  

Merenmittaustehtävissä  toimi kuusi merenmittausretkikuntaa, niista 
yksi sisävesillä  ja  loput merialueilla. Retkikunnilla oli käytössään 
viisi tukialusta, kaksi mittausalusta  ja  56  mittaus- ym. venettä. Ret-
kikuntien henkilövahvuus kesän aikana oli  170  henkeä. 

Väylä-ja  aluemittauksia  tehtiin sekä rannikolla että sisävesillä. Mit-
tausten tavoitteena oli vesialueiden yleisten syvyysarvojen  ja  meren-
kululle vaarallisten matalien kartoitus, väylien navigoitavuuden pa-
rantaminen, kulkusyyvyden lisääminen  tai  uusien vaylien valmista-
minen sekä uusien merikarttojen valmistaminen  ja  väyliitietojen  saat-
taminen NAVI  2003  -projektin  edellyttämälle tasolle. 

Suomenlanden itäosien, Pohjois-Itämeren, Ahvenanmaan saa-
riston  ja  Ahvenanmeren merialueita luodattiin järjestelmällises-
ti. Työn lähtökohtana ovat olleet suunnitteilla olevat Ahvenan-
meren reittijako-  ja  VTS-järjestelyt sekä matkustajalauttojen uu-
det reitit Helsingin  ja  Maarianhaminan välillä. Päijänteellä jatket-
tiin edellisenä vuonna aloitettuja luotauksia järven keskiosassa. 

Pääosa väylämittauksista oli NAVI-projektin  edellyttämiä  tar
-kistusmittauksia  mm.  Ajoksen,  Oulun -  Kemin,  Turun - Maarian-

haminan  ja  Utön - Lövskärin  10  metrin väylillä sekä lisäksi Vaa-

san  9  metrin, Utön - Naantalin  13  metrin, Orrengrundin poh-
joispuolen  9  ja  7,3  metrin sekä Haapasaarten  7,3  ja  5,5  metrin 
väylillä  ja  Etelä-Suomen  10  metrin talviväylällä sekä lisäksi Sai-
maan syväväylästöllä Tappuvirran - Savonselän vayläosuudella. 

Väylien nykytilan tarkastamiseen  ja  mandolliseen navigoitavuu
-den  parantamiseen tähtääviä mittauksia suoritettiin  mm.  Veitsi-

luodon  ja  Raahen  8  metrin, Pietarsaaren  9  metrin, Maarianhami-

nan  8,2  ja  7,3  metrin, Sipoon selän  6,1  metrin, Pirttisaaren  4,5 
 metrin, Sköldvikin  7,3  metrin, Pernajan  7,3  metrin, Kiamilan 

kalasataman  5,5  metrin  ja  Pietarin  10  metrin väylillä. Väylien sy-
ventämiseen tähtääviä mittauksia tehtiin Kokkolan  13  metrin  ja 

 Haminan  11,5  metrin väylillä. 
Kokonaan uusia väyläosuuksia olivat uusien luotsausjärjestely-

jen edellyrtämät  10  metrin väyläosuudet Raahe - Merikallat  ja  Oulu 
1-  Kemi  I. 

Merenmittauksen  kustannukset 

1.000  mk  1999 1998  Muutos %  

Henkilöstökulut  34.7 65 34.544 0,6 
Muut kulut 9.625 8.652 11,2 
Pääomakustannukset 6.42 1 7.194 -10,7 

Yhteensä  50.812 50.390 0,8 

Henkilöryövuodet  146 150 -2,7  
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Väylämittauksiin  liittyviä laajempia geodeettisia  runko- ja tur-

valaitemittauksia  suoritettiin laajalti Saaristomeren alueella eri-

tyiskohteena  koko  Selkämeren puoleinen rannikko. Saimaalla 
mitattiin runkopisteet  ja turvalaitteet  edellä mainitulla syväväylän 
tarkistusosuudella. Päijänteellä mitattiin laaja runkoverkko  koko 

 Päijänteen eteläpuoliskolle aina Lahteen  ja  Heinolaan saakka. 

Toimikauden aikana luodattiin noin  34 100  linjakilometriä, 

 joka peittää alueellisesti noin  1 070  neliökilometriä. Tästä  450 
 neliökilometriä oli  modernia monikeilaista  luotausta. Väylien 

kulkusyvyyksiä varmistettiin haraamalla  105  neliökilometriä. 
Merenmittaukset  tallennetaan laadultaan varmennettuina  nu

-meerisiin NAVI-rekistereihin. 

Merikartat  

Merikartaston  uusimisessa painopiste oli Ahvenanmaan alueella 
 ja  Selkämerellä. Kartaston uusimistyötä jatkettiin myös Peräme-

rellä  ja Keiteleellä.  Kuusi kokonaan uusittua rannikkokarttaa jul-

kaistiin mittakaavassa  1:50 000.  
Julkaisuohjelmassa  oli yhteensä  113  merikarttaa  ja  17  meri-

karttasarjaa. Uusi ajantasaistettu painos otettiin  58  merikar-

tasta  ja  kuudesta merikarttasarjasta. Lisäksi toimitettiin  ja  jul-

kaistiin "Tiedonantoja merenkulkijoille"-  ja  "Tiedonantoja  ye
-neilijöille"  -lehtien vuosikerrat. Vuoden aikana myytiin  22 000 

 nierikarttasarjaa  sekä  32 400  merikarttaa.  Painettujen merikart-

tojen kustantajaksi vaihtui  Werner-Söderström OYJ,  joka huo-
lehti myös merikarttojen painamisesta, markkinoinnista  ja 

 myynnistä. 

Veneilykäyttöön  tarkoitettua  CD-merikartastoa  laajennettiin 

Saaristomerelle  ja Saimaalle.  Vuoden aikana myytiin yhteensä 

 1710 CD-merikarttaa.  

ENSIMMÄINEN ELEKTRONINEN 
MERIKARTTA  VALMISTUI 

Kertomusvuoden aikana saatiin navigointitietojen tiedonhallirs 
tajärjestelmän  (HIS)  ensimmäinen vaihe valmiiksi yhteistyössä 
Ruotsin merikarttalaitoksen kanssa, Järjestelmän käyttöönoton 
myötä ammattirnerenkulun tarpeisiin suunnitellun ENC-kartas

-ton  valmistuksessa siirryttiin testikäytöstä tuotantoon. Ensimmäi-
nen virallinen suomalainen ENC-kartta Helsingin edustalta val-
mistui vuoden lopulla. 
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V äyl  a n p  i  t o 

Uudenkaupungin Hepokarin  ja Prastskärin  väylien rakennussuun-
nitelmat sekä Haminan väylän yleissuunnitelma valmistuivat. Vuo-
saaren  ja  Naantalin väylien suunnittelua jatkettiin. NAVI-strategian 

 mukaisesti tarkistusmitatuilla väylillii tehtiin väyläsuunnittelua, suun-
niteltiin yksittäisiä parannuskohteita sekä matalaväyliä. Lisäksi selvi-
tettiin edellytyksiä toteuttaa eri tahoilta tulleita väyläaloitteita. 

Kokkolan  13  metrin väylän ruoppaukset saatiin sellaiseen vai-
heeseen että väylä saatettiin ottaa käyttöön, tosin osaksi kaven-
nettuna. Vielä aluksi jokainen liikennöivä alus  on  tarvinnut poik-
keusluvan. Väylältä kesällä  1997  löytyneiden  sodan  aikaisten  rä

-jähteiden  raivaamista jatkettiin edelleen. Räjähteiden aiheuttamat 
ongelmat ovat nostaneet väylän kustannuksia tuntuvasti. 

Prästskärin rinnakkaisvaylan  syventäminen  6,3  metristä  8 met- 
tin  kulkusyvyyteen  Turun  ja  Maarianhaminan välisellä autolaut-
taväylällä valmistui. Långnäsin satamaan johtava, autolauttaliiken. 
nettä palveleva väyläosuus parannettiin  ja  otettiin käyttöön.  Veit. 

 siluodossa  ja  muilla Pohjanlanden väylillä tehtiin kunnossapito-
ruoppauksia väylää mataloittavien liettymien poistamiseksi. 

Ruoppaukset Iisalmen reitin parantamiseksi valmistuivat.  Var-
kaantaipaleen  kanava saatiin korjattua, Savonlinnan syväväylän 
siirrosta käynnistettiin  WA-lain  mukainen ympäristövaikutusten 
arviointimenettely. Jatkettiin talviliikenneselvityksiä sekä alettiin 
laatia alustavia yleissuunnitelmia Saimaan kanavan laajentamiseksi  

sekä Kymijoen  ja  Mäntyharjun kanavointia varten. Selvitykset liit-
tyvät liikenneministeriön asettaman kanavointihankkeita selvit-
tävän työryhmän toimintaan. 

Väylät  on  jaettu  36  väylänhoitoalueeseen,  joista merialueilla  on 
16  ja  sisävesillä  20.  Merenkulun turvalaitteiden perushoidosta 
vastaavat väyläasemia tukikohtinaan pitävät väylämestarit  ja väy-
länhoitajat.  Vain  avomerialueiden turvalaitteet  ja  raskaita kulje-
tuksia  ja nostoja  vaativat väylänhoitotehtävät hoidetaan  koko  pii-
rin alueella toimivilla väyläaluksilla, Väylänhoidon suunnittelun 

 ja  seurannan ATK-järjestelmän kehittämistä  on  jatkettu. Väylän-
hoitotöiden ulkoistamista koskevat suositukset valmistuivat.  Lai- 

Väylänpidon  kustannukset  

1.000  mk  1999 1998  Muutos %  

Henkilöstökulut  99.620 103.132 -3,4 
Muut kulut 59.274 62 .404 -5,0 
Pääomakustannukset 133 .5 70 156.8 19 -14,8 

Yhteensä  292.464 322.355 -9,3 

Väyläkilometrit 16.065 16.047 0,1 
Henkilötyövuodet 533 551 .3,3  
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toksen kehittämishankkeessa  selvitettiin myös väylänhoidon ke-
hittämistä, Väylänhoidon ulkoistamisen kannalta keskeinen väy-
länhoitoluokitus jäi vielä kesken. Työ jatkuu. 

Kanavien suluista  on automatisoitu  jo  noin kaksi kolmasosaa. 
Automatisoinua  on  jatkettu tulevan Nilsiän reitin sulkujen suunnit-
telulla. Kanavia javäyliäylittävistå avattavista silloista  on automatisoi

-tu  kolme MKLn vastuulla olevaa  ja  kuusi muiden hoidossa olevaa.  

DOPS  NYT AINOA RADIONAVIGOINTIPALVELU 
DECCA-järjestelmän toiminta  on  lopetettu toimintaviioden vaih- 

teessa  yhdessä lähes kaikkien muiden  maiden  kanssa.  DOPS-jär-

jestelmä  ja sen kaukovalvonta- ja kaukokäyttöjärjestelmä  sekä ver-

kon vikaraportointi  on  toiminnassa tärkeimmillä asemilla. Vuo-
situhannen vaihteen vaatimat valvontaverkon ohjelmisto-  ja  lait-

teistopäivitykset  on  toteutettu. Marjaniemen  ja Narvan DOPS- 

asemien toiminnan valmistelutyöt  on  tehty. Sydänkylän DGPS-
aseman esisuunnittelu  on  aloitettu. Radiomajakkalähetykset  on 

 poistettu merialueen DGPS-asemilta. Näin  ollen DOPS-järjestel-
mä, tutkamajakat sekä tutkaheijastimet muodostavat Merenkul-
kulaitoksen radionavigaatiopalvelun. 

Satamat  

Satama-asiain neuvottelukunta osallistui Euroopan laajuista lii-
kenneverkkoa koskevan suuntaviivapäätöksen satamaosuuden 
valmisteluun. Lisäksi neuvottelukunta antoi liikenneministeriöl-

le lausunnon  komission  lyhyen  matkan  merenkulkua koskevasta 

tiedonannosta. 
Suomen  ja  ulkomaiden  välisen  meriliikenteen kasvunäkymistä 

vuoteen  2020  laadittiin ennuste. Yhdessä liikenneministeriön 

kanssa  on  rahoitettu vuodesta  1997  alkaen tutkimusta, jonka tar-

koituksena oli kehittää automaattista lastinkäsittelyä Suomen  sa-  

tamissa.  Tutkimusraportti julkaistiin nimellä "Lastinkäsittelyn 
automatisointi  ja mekanisointi  Suomen satamissa  ja  suomalaisis-
sa aluksissa". Raportti julkaistiin myös engianninkielisenä  ja  li-

säksi cd-romina. 
Satama-asiain neuvottelukunnan aloitteesta käynnistettiin Suo- -  

men  satamien maaliikenneyhteyksien kehittämiseksi tutkimus, 
jonka rahoittavat Liikenneministeriö, Merenkulkulaitos  ja  Suo- -  

men  Kuorma-autoliitto. 
Kahtatoista piensatamaa laajennettiin  ja  parannettiin. 
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Luotsaus  ja  liikenteen ohjaus  

Uusi luotsauslaki  ja  -asetus ovat olleet voimassa vuoden  1998 
 maaliskuusta lähtien. Kotimaisilla aluksilla sekä Suomen  ja  Ruot-

sin välisessä säännöllisessä liikenteessä olevilla matkustaja-aluksil-
la päättyi ylimenokausi toukokuussa  1999,  johon asti ne olivat 
vapautettuja luotsinkäyttövelvollisuudesta. Toukokuun alusta tuli 
voimaan luotsausasetuksen muutos, joka antoi Merenkulkulaitok

-sen  keskushallinnolle  mandollisuuden myöntää ns. yleisvapautuk
-sia  luotsinkäyttövelvollisuudesta  aluksille, joiden päälliköille  on 

 kohtuuttoman vaikeaa  tai  jopa mandotonta hankkia linjaluotsin-
kirja käytettävälle väylälle. 

Linjaluotsinkirjoja  oli myönnetty vuoden loppuun mennessä 
kaikkiaan  353,  joista ulkomaalaisille päälliköille  172.  Yleisvapau-
tuksia  on  myönnetty kaikkiaan  50.  

LUOTSAUSTA  KEHITETÄÄN 
EDELLEEN OMANA TOIMINTANA 

Luotsaustoiminnan kehittäminen jatkui merenkulkupiirien  te-
kemien  kehittämissuunnitelmien  mukaisesti. 

Luotsausta  ja  liikenteenohjausta  selvitettiin myös laitoksen 
avaintoimintoja koskevassa kehittämishankkeessa. Nykyinen tuo- 

tantotapa  ja  palvelutaso analysoitiin,  ja  lisäksi selvitettiin eri tuo-
tanto-ja  palvelutasovaihtoehtojen  vaikutukset kustannuksiin sekä 
muutosehdotusten vaikutukset asiakkaisiin. Työryhmän suositus 
oli, että Merenkulkulaitos edelleenkin hoitaisi luotsauksen itse  ja 

 kehittäisi sitä merenkulkupiireissä laadittujen suunnitelmien 
mukaan. Yksityistämisvaihtoehto ei työryhmän selvityksen perus-
teella ole valtakunnallisesti tehokkaampi tuotantotapa luotsauk-
selle, samaan lopputulokseen päästään omaa toimintaa kehittä-
mällä  ja  tehostamalla. 

Kehittämistoimenpiteiden  tavoitteena  ort  saada luotsaustoi-
minnan kustannuksia alenemaan siten, että toiminnan koko-
naiskustannukset vuoteen  2003  mennessä ovat enintään  160 

 miljoonaa markkaa. 

VTS-JÄRJ  ESTE LMÄN 
RAKENTAMINEN JATKUI 

Liikenteenohjaustoiminta eli VFS  ort  vielä muotoutumassa - aloit-
tihan  Helsinki  VTS  vasta  1996.  Niinpä lainsäädännön sekä toi. 
mintaan liittyvien ohjeiden  ja  määräysten kehittyessä ovat erilai-
set tuotantotapa-  ja  palvelutasovaihtoehdot  mandollisia. 
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VTS-järjestelmien rakentaminen jatkui:  Helsinki  VTS:n  alue 
laajeni kattamaan Porkkalan  ja  Emäsalon  alueet,  Kotka  VTS  aloitti 
esioperatiivisen toiminnan  ja  Archipelago  VTS:ssä  toteutettiin 
suurimpana yksittäisenä hankkeena  Turku  Radion  siirto Pärnäi-
sissä rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.  Bothnia  VTS:n  ti

-laussopimus  allekirjoitettiin syyskuussa  ja  järjestelmän rakentami-
nen käynnistyi. 

Luotsausmaksuja  ei korotettu vuoden alussa vaan ne pysyivät 
vuoden  1998  tasolla. Luotsauksia oli yhteensä  33 865,  joista ran-
nikolla  29 206.  Luotsattuja meripeninkulmia  kertyi kaikkiaan 

 726 316,  joista rannikolla  565 699.  Luotsauksetvähenivät  edelli-
sestä vuodesta  4,7  prosentilla eli  1 682  kappaleella. Luotsatut  me

-ripeninkulmat  vähenivät kaikkiaan  4,7  prosentilla eli  35  525:llä.  
Pohjanlanden merenkulkupiirin alueella luotsauksia oli kuiten-

kin  215  eli  3,9  prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin  ja  luot-
satruja meripeninkulmia  10021  eli  12,4  prosenttia enemmän. 

Huolimatta luotsausmäärien  ja  luotsattujen meripeninkulmi
-en  vähenemisestä luotsaustoiminnan tulot ylittivät ennakko-odo-

tukset  ja  toiminnan kustannusvastaavuus parani huomattavasti. 

Luotsiasemia,  joilla luotsit edelleen päivystävät oli rannikolla  8. 
 Saimaan alueella päivystystä hoitaa yksinomaan erillinen henkilös-

tö.  Rannikolla työskenteli  189  luotsia  ja  Saimaan alueella  50.  
Luotsaustoiminnan  tehostumista kuvaa selkeästi suoritteiden 

kasvu luotsia kohden  90-luvulla. Luotsauksia tehtiin vuonna  1999 
 keskimäärin  50  prosenttia enemmän kuin vuosikymmenen alus-

sa. Luotsatut meripeninkulmat lisääntyivät  57  prosentilla. 

Luotsauksen  kustannukset  

1.000  mk 1999  l998Muutos%  

Henkilöstökulut  152 .278 155.221 -1,9 
Muut kulut 19.984 20.409 -2,1 
Pääomakustannukset 19.079 2 1.835 -12,6 

Yhteen8ä  191.340 197.465 .3,1  

Henkilötyövuodet 460 478 -3,8  

Saaristoliikenne  

Merenkulkulaitoksen yhteysaluksilla  hoidettiin liikenneyhteyksiä 
Lounais-Suomen saaristossa  14  reitillä, joista Suurta saaristoreit-
tiä  ja  Rengasreittiä liikennöitiin  kesäkausi. Matkustajat lisääntyi-
vät  3,7  prosenttia  ja  ajoneuvot  7,8  prosenttia edellisestä vuodes-
ta. Yhteensä kuljetettiin  248 888  matkustajaa, joista  138 409  oli 
maksavia eli muita kuin saaristolaisia. Ajoneuvoja kuljetettiin 
yhteensä  83 561,  joista maksullisia oli  43 175.  Liikennettä lienee 
kasvattanut entistäkin tiiviimpi yhteistyö paikallisten matkailuor-
ganisaatioiden kanssa. Laajemmalle yleisölle saaristoliikennettä 
esiteltiin jälleen Helsingin kansainvälisillä matkailumessuilla. 

Talvi oli  sen  verran leuto, että oli tarpeen pysäyttää  vain  yksi 
alus kuukauden ajaksi. Houtskarin reitillä korvattiin yhteys- 
alus  Bastö  osittain yksityisellä kalustolla, osittain aikataulujen 
uudelleen järjestelyillä. Tämä aiheuttivat runsaasti keskuste-
lua. Vei aikansa ennen kuin muutokset asettuivat kohdalleen 

 ja  keskustelu laantui. 
Asiakkaiden tyytyväisyyttä kartoitettiin syyskesällä. Mittaus an-

toi  varsin  hyvän tuloksen. Parannusta toivottiin lähinnä liiken-
teestä tiedottamiseen  ja  oheispalveluihin. 

Merenkulkulaitoksen kehittämishankkeessa  selvitettiin myös  

saarisroliikennettä.  Palvelutaso pitäisi  sen  mukaan määritellä sel-
keämmin  ja  käyttää mandollisuuksien mukaan sekä omaa että 
yksityistä kalustoa. Lisäksi suositeltiinyhteysalusliikenteen  ja  lautta-
alusliikenteen yhdistämistä. 

Saaristoliikenteen  kustannukset matkustajaa kohden olivat 
 173  markkaa, vakituista asukasta kohden  41 339  markkaa  ja 

 ajotuntia  kohden  1320  markkaa. Vakiruisia asukkaita palvelun 
ulottuvissa oli  1040. 

-  

Saaristoliikenteen  kustannukset  

1,000  mk 1999 1998  Muutos  %  

Henkilöstökulut  17 .95 6 18 .667 -3,8 
Muut kulut 14.069 11.835 18,9 
Pääomakustannukset 10. 97 2 13. 7 49 -2 0,2 

Yhteensä 42.997 44.252 -2,8 

Henkilötyövuodet  71 69 3,6  
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Talvikautena  1998-1999  Suomen satamissa kirjattiin  22 899  alus- 
käyntiä eli  820  enemmän kuin edellisenä talvikautena. Lastia nämä 
alukset kuljettivat  30,1  miljoonaa  tonnia.  Määrä  on  noin  40  pro-
senttia  koko  vuoden merikuljetuksista. 

Rannikkoliikenteessä  saapuneiden  ja  lähteneiden alusten mää-
räksi kirjattiin  1 374. 

Se on 47  aluskäyntiä  enemmän kuin edellisenä vuonna. Nämä 
alukset kuijettivat lastia yhteensä  2,2  miljoonaa  tonnia.  

Teollisuuden  ja  Työnantajien Keskusliiton edustajia informoi- 
tim jäätilanteesta ja liikennerajoituspolitiikasta ns. talviliikenteen 
yhteistyöryhmässä.  

Yhdessä VTT:n  ja  Ruotsin Sjöfartsverketin kanssa  on  jatkettu 
lB-net  -liikennetietojärjestelmän  kehittämistä. 

Yhteistyössä Merentutkimuslaitoksen jääpalvelun kanssa  on  hyö-
dynnetty  ja  kehitetty satelliittikuvien käyttöä jäänmurtajatoiminnas

-sa.  Tulevaisuudessa nämä satelliittitutkakuvat korvaavat  helikopte-
rilla  suoritettavat jäätiedustelulennot. Vuosi sitten luovuttiin toi-
sesta helikopterista  mm.  hyvien radarsat-kuvien ansiosta. 

Merenkulkulaitoksen jäaninurtajalaivastoon  kuuluivat vuonna 
 1999  jäänmurtajat Urho,  Sisu,  Fennica, Nordica, Botnica, Otso, 

Kontio, Voima  ja  Apu. Fennica tosin oli  koko talvikauden  offsho-
re-toirninnassa  Brasiliassa. 

Suomen kaikki  23  ralvisatamaa  on  pidetty auki ympärivuotises
-ti  vuodesta  1970  alkaen. Rahjan satamasta  on  vuosien varrella 

muodostunut ns. epävirallinen talvisatama,  jota  on  jo  vuosia pi-
detty auki liikenteelle läpi  talven.  

KESKIMÄÄRÄINEN  J •• TALVI 
Jäätalvi  1998  -  1999  oli normaali. Jäätyminen alkoi Perämeren 
pohjoisosassa marraskuun alkupuolella.  Talven maksimitilanne  saa- 
vutettiin  11.  helmikuuta. Laajimmillaan jääpeite oli  157 000  kin2 .  

Liikenteessä oli kandeksan murtajaa  ja  vuokrattu hinaaja  Zeus. 
 Murtajien toimintakausi  alkoi  19.  marraskuuta.  1998,  kun Kon-

tio lähti Perämerelle. Toimintakausi päättyi  18.  toukokuuta Kon-
tion palattua Helsinkiin. Murtajilla työskenteli  361  henkilöä. Toi-
mintapäiviä oli yhteensä  781.  

Viime vuosina jäänmurtotehtäviin  on  käytetty omien murtaji
-en  lisäksi myös muita aluksia, lähinnä yksityisten  ja  kuntien  om  is
-tamia  vahvoja hinaajia. Niin nytkin. Saimaan liikennettä avusti-

vat hinaajat Jääkotka  ja  Protector  sekä väyläalus Kummeli  ja Mo- 
pro  Oy:n erikoisalus Arppe. 

FENNICA RAHDATTIIN BRASILIAAN 
Kulunut vuosi oli monitoimimurtajien kannalta poikkeuksellinen. 
Fennica oli Brasiliassa putkenlaskutehtävissä vuoden alusta heinä- 
kuun puoleenväliin asti, minkä jälkeen  se  palasi Pohjanmeren alu- 
eelle. Fennican rabtaus talveksi Brasiliaan herätti huomiota julki- 
suudessa. Päätöstä arvosteltiin, koska  sen  pelättiin heikentävän  tal- 
vimerenkulun  avustuksen palvelutasoa. Talvesta ei kuitenkaan  tul- 

lut meriliikenteelle  vaikeaa  ja  näin  ollen jäänmurtajatoiminnan 
 palvelutaso pystyttiin pitämään hyvänä, Fennican poissaolosta huo- 

limatta. Putkenlaskutyöt  tehtiin  Brasilian  valtiollisen öljy-yhtiön 
Petrobrasin omistamilla  Marlim- ja Roncador-kentillä, jotka sijait-
sevat noin  300  kilometriä  Rio de  Janeirosta  pohjoiseen. 

Botnica  ja Nordica  siirtyivät Suomesta Pohjanmerelle vappu-
na. Molempien alusten työtehtävät sijoittuivat pääasiassa Norjan 
sektorille Oseberg-  ja  Troll-kentille. Nordica oli kuukauden ver-
ran Tanskan  sektorilla. Fennican putkenlaskutyöt  Pohjanmerellä 
tehtiin myös Oseberg-kentällå. 

Pohjanmeren alueella toimivat öljy-yhtiöt joutuivat vuoden alussa 
karsimaan toimintojaan  ja kustannuksiaan,  koska raakaöljyn inaail-
manmarkkinahinta oli pitkään ollut hyvin alhainen. Investointipää-
töksiä peruttiin  ja lykärtiin,  mikä johti öljykenttien rakentamis-  ja 
huoltotöiden  rajuun vähenemiseen loppukesällä. Vaikka öljyn hinta 
alkoi samaan aikaan nousta ennätyksellisen nopeasti, markkinat ei-
vät kuitenkaan vilkastuneet osittain  sen  johdosta, että alkuvuonna 
aloitetut öljy-yhtiöiden omistusten uudelleenjärjestelyt olivatyhä käyn-
nissä. Markkinoiden hiljentymisen vuoksi Fennica  ja Nordica  palasi-
vat Pohjanmereltä Suomeen  jo  lokakuun puolenvälmn jälkeen,  Bot-
nica sen  sijaan jatkoi kauttaan vuoden loppuun saakka.  Offshore- 
kauden toimintapäiviä kertyi yhteensä lähes  800  mukaan lukien  Fen

-nican  ja Nordican  aika Kaapelitehtaan rannassa Helsingissä.  
Brasilian rahtauksen  vuoksi  ja Pobjanmeren  markkinoiden hil-

jentymisestä huolimatta monitoimimurtajien taloudellinen  tulos 
 oli kaikkien vuosien  paras.  Operatiiviset tulot olivat yli  100  mil-

joonaa markkaa  ja  vastaavat menot  alle  60  miljoonaa markkaa.  

J  äänmurron  kustannukset  
1.000  mk  1999 1998  Muutos  %  

Henkilöstökulut  70.501 65 .048 8,4 
Muut kulut 37 .97 8 41.2 19 -7,9 
Pääomakustannukset 108.137  136. 673 -20,9 

Yhteensä  216.617 242.940 -10,8  

Henkilötyövuodet  286 265 7,9 

Itämeren jääpeitteen suurin laajuus talvina  1900— 1999  
Tuhaw neliäkilomctyia  
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Kansainvälinen toiminta  

Merenkulkulaitoksen  edustajat osallistuivat aktiivisesti kansain-
välisen merenkulkujärjestön IMO:n komiteoiden  ja alakomiteoi

-den  toimintaan. IMO:n tneriturvallisuuskomitea hyväksyi säteily-
tetyn ydinpolttoaineen merikuljetuskoodin toukokuun kokouk-
sessaan  1999,  Tämän ns.  INF-koodin saattaminen pakolliseksi 

perustuu  SOLAS-sopimuksen muutokseen. Muutos tulee voimaan 

vuoden  2001  alusta. 
IMO:n meriympäristön suojelukomitean MEPC:ri  kokoukses-

sa heinäkuussa hyväksyttiin MARPOLsopimukseen muutos, jon-
ka mukaan kaksoisrunkomääräykset tullaan ulottamaan raakaöl-
jyn lisäksi myös polttoainetta, raskasta polttoöljyä  ja voiteluoljyä 

lastina kuljettaviin säiliöaluksiin.  Komitea hyväksyi myös muu-
toksen, jonka mukaan kemikaalisäiliöaluksilla tulee olla haitallis-
ten nestemäisten aineiden torjuntasuunnitelma. Nämäkin muu-
tokset tulevat voimaan vuoden  2001  alusta.  

Suomi  valittiin toistamiseen IMO:n neuvostoon. Neuvoston 
yhteensä  32  jäsentä valittiin järjestön  21.  yleiskokouksessa Lon-
toossa marraskuussa. Kokouksen puheenjohtajana toimi ensim-
mäisenä suomalaisena suurlähettiläs Pertti Salolainen. Kaksivuo-
tisen, vuoteen  2001  ulottuvan toimintakauden aikana  Suomi  osal-
listuu neuvoston jäsenenä IMO:n toiminnan valvontaan  ja koor-

dinointiin.  Neuvosto laatu järjestön työohjelman sekä  tulo- ja 
 menoarvion yleiskokouksen hyväksyttäväksi. Neuvosto johtaa myös 

järjestön toimintaa yleiskokousten istuntojen välillä, 
Yhteistyössäympäristöministeriön  sekä Venäjän  ja  Viron viran-

omaisten kanssa järjestettiin syyskuussa seminaari Suomenlanden 
satamien kehittämisestä  ja  merenkulun turvallisuudesta. Seminaa

-rim  osallistui yhteensä noin  200  henkeä Suomesta, Venäjältä, 

Virosta, Latviasta  ja Liettuasta.  
Kansainvälinen majakkaliitto IALA  on  valmistellut Euroopan 

 DOPS-asemien taajuuksien muuttamista koordinoidusti varmis-
taakseen asemien hälriöttömän toiminnan. 

Kaikkia merellisiä osapuolia varten tehty vanha meriliikenteen 
tietojärjestelmä Portnet lopetettiin  ja  otettiin tuotantokäyttöön 

uusi Port@Net. Jäänmurtajien luikennetietojärjestelmän  IB-netin 

IB-plotosa  otettiin tuotantokäytröön.  Sen  avulla murtajat voivat 
saada graafisessa muodossa arvokasta tietoa  mm.  alusten sijain-

nista  ja jääkentän  liikkeistä. 

MEREN KULKU LAITOS 
EUROOPAN  UNIONISSA 

Merenkulkulaitos  on  osallistunut aktiivisesti EU:n  komission  eri 

työryhmien toimintaan  ja  antanut asiantuntija-apua neuvoston 
liikennetyöryhmän kokouksissa valmistelraessa merenkulun tur-
vallisuutta koskevia yhteisötason säädöksiä. 

Säädöshankkeet  ovat liittyneet  mm.  alusjätteiden vastaanot-

tolaitteita  koskevaan direktiiviin sekä huviveneiden päästöjä 

koskevaan  komission  ehdotukseen. Vuoden aikana tuli voi-
maan direktiivi, jolla halutaan varmistaa säännöllisen  ro-ro- ja 

suurnopeuksisen  matkustaja-alusliikenteen turvallisuus. Myös  

kansallista lainsäädäntöä  on  valmisteltu. 
Useat yhteisösäädökset saatettiin asetusteitse voimaan,  mm. 

 direktiivit  vähintään  24-metristen kalastusalusten turvallisuudes-
ta sekä kotimaanliikenteen matkustaja-alusten turvallisuussään-
nöistä  ja  -määräyksistä. 

Merenkulkulaitos  osallistui omalta osaltaan EU:n puheenjoh-

tajakauden ohjelmaan  mm.  järjestämällä  ja isännöimällä huvive-
neiden markkinavalvontaa  koskevan kokouksen lokakuussa. 

Lisäksi osallistuttiin EU:n tutkimuksen  ja  kehittämisen neljän-
nen puiteohjelman tutkimushankkeisuin  ECHO, POSEIDON, 
INCARNATION  ja  COMFORTABLE  sekä  SPHERE-hankkee-
seen, jotka kaikki ovat nyt päättyneet. Viimeksi mainittuun  on 

 osallistuttu  kansallisen rahoitusosuuden maksajana sekä kansain-
välisten  ja  kansallisten ohjausryhmien jäsenenä.  

POSEIDON-hankkeessa  on  suomalaisen osapuolen tehtävänä 
ollut kehittää alusten automaattista AlS-tu nnistusjärjestelmää. 

 Ruotsin  ja  Suomen AIS-koeverkot yhdistettiin koemielessä mäii-
räajaksi  ja  aloitettiin Suomen AIS-verkon suunnittelu.  

SPHERE  oli kolmivuotinen tutkimusprojekti, jossa pyrittiin 
kehittämään pienten  ja  keskisuurten satamien toimintaprosesse

-ja  Hankkeeseen osallistui yhdeksän yliopistoa, turkimuslaitosta 
 ja konsulttiyritystä  sekä neljä satamaa eri puolilta Eurooppaa. 

Tutkimuksen loppuraportti valmistui kertomusvuoden aikana. 
Merenkulkulaitos  oli mukana EU:n  komission  alaisen satama- 

ja meriliikennetyöryhmän  työssä. Merenkulkulaitos  ja  liikennemi-
nisteriö hoitivat työryhmän kokouksen järjestelyt syyskuussa Suo-
messa. Työryhmä koordinoi Itämeren alueella käynnissä olevia sa-
tamien kehittämisprojekteja sekä muita satamiin  ja vesiliikentee

-seen  liittyviä projekteja. Työryhmä  on  kehittänyt yhteistyötä EU:ssa 
toimivien merenkulun järjestöjen sekä Itämeren Satamaliiton 
BPO:n  ja  Itämeren suojelukomission HELCOM:n kanssa. 

Merenkulkulaitos  on  osallistunut selvitykseen satamien infra- 
struktuurin rahoituksesta  ja maksujärjestelmistä  kokoamalla Suo- -  

men  satamia koskevia tietoja  komission  käyttöön. Selvitys perus- - 

tuu  satamia  ja  meriliikennettä koskevaan vihreään kirjaan. Yh-
teistyössä Suomen pohjoisten satamien kanssa  on  oltu mukana 
suunnittelemassa  ja  tutkimassa Barentsin euroarktisen liikenne- 
alueen eli BEATA:n liikennejärjestelmien kehittämistä.  EU  on 

 osallistunut tämän kehittämistoimi nnan rahoittamiseen. Kerto-
musvuoden aikana valmistui Merenkulkulaitoksen teettämä sel-
vitys Perämeren satamien kysynnän muutoksista. 

Merenkulkulaitos  on  valmistellut satamia  ja  merenkulkua koske-
vat vuoden  2000  tukihakemukset,  jotka koskevat ns.  TEN-liikenne-
verkon  EU-rahoitusta. Merenkulkulaitos  on  hoitanut myönnettyjen 
tukien jaon satamille sekä raportoinut tukien käytöstä komissiolle. 
Kertomusvuoden aikana laadittiin loppuraportti jäänmurtaja  Botni- 
can  saamasta  30,3  miljoonan  markan  tuesta  ja  saatiin maksatuksena 
tuen loppuerä. Suomen kanavaverkon kehittämistä koskevalle tutki-
mukselle saatiin vuoden  1998  tukea  3,5  miljoonaa markkaa, josta 

saatiin maksatuksena tuen  50  prosentin ennakkoerä. 
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Suomalaisten alusten osuus Suomen  ja  ulkomaiden  välisessa 
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• Suomalaisilla ulukolla  

Suomen kymmenen suurinta  tuontisatamaa 	 Suomen kymmenen suurinta vientisatamaa 
(78.0%  tuonnista)  1999 

	
(74.5%viennistä)  1999  

	

Miljoonaa  tonnia 	 Miljoonaa  tonnia  

	

Sköl4rik  	  7  9.3 	 Kotka    5.47 

	

Helsinki 	 4.74 	 Sf<ijhlvik 	 4.43  

	

Rautansukki 	 4,25 	 Helsinki 	 4.30  

	

Nsisstali 	 3.93 	 Rauvs 	 3.88 

	

Turku 	 1.91 	 Harrsina 	 3.34  

	

Kotka 	 1.90 	 Thrku 	 1.78 

	

Pot' 	 1.85 	 Post 	 359  

	

Rauma 	1.30 	 Nuansiili 	 1.59  

	

Koon'shar 	1.01 	 Kokkola 	 1.52  
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Merenkulkulaitokselle ympäristöjärjestelmä  

Viime vuosikymmenellä ympäristönsuojeluun liittyvät kysymyk-
set korostuivat liike-elämässä  ja  yritykset ryhtyivät laatujärjestel

-mien  ohella laatimaan myös ympäristöjärjestelmia, joissa  on  esi-
tetty miten ympärisröasioita yrityksissä hallinnoidaan. Valtionhal-
linnonkin piirissä  on  syntynyt tarve laatia ympäristöjärjestelmia 
eri toimialoille. Vuonna  1999  aloitettiin Merenkulkulaitoksen 
ympäristöjärjestelmän laatiminen, joka  on  tarkoitus saattaa lop-
puun vuoden  2000  aikana. Laitoksen ympäristöpoliittiset peri-
aatteet  on  kirjattu ympäristöohjelmaan, jonka ajantasaistarninen 
jatkuu niin ikään vuoden  2000  puolelle. 

Ympäristöjärjestelmään  kuuluu myös ympäristönsuojelun hy-
väksi tehdyistä toimenpiteistä raportoiminen vuosittain. Tässä 
ensimmäisessä Merenkulkulaitoksen ympäristöraportissa seloste-
taan vuonna  1999  tehtyjä ympäristönsuojelutoimenpiteitä. 

YMPÄRISTÖRAPORTTI 
 Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa valmisteltiin  

edelleen alusten painolastivesien  ja myrkyllisten pohjamaalien 
 aiheuttamien haittojen vähentämiseen tähtääviä määräyksiä. 

Ympäristöministerion  johtama alusjätetyöryhmä sai syyskuus. 
 sa  1999  valmiiksi mietintönsä, jonka perusteella syksyllä alettiin 

valmistella lainsäädäntöä, jolla saatettaisiin Suomessa voimaan 
Helsingin komissiossa sovitut alusjätteitä koskevat määräykset  ja 

 suositukset. Määräyksillä  ja suosituksilla  halutaan tehostaa aluk-
sista  ja pienveneistä  peräisin olevien jätteiden vastaanottoa. 

Merenkulun turvallisuus  on  oleellinen  osa Merenkulkulaitok-
sen ympäristöpolitiikkaa.  Merenkulun turvallisuutta pyritään pa-
rantamaan pitkällä aikavälillä ensisijaisesti siten, että kaikkien 
vaarallista lastia kuijettavien alusten tarkka sijainti  ja lastin  laatu 
olisi jatkuvasti viranomaisten tiedossa. Navigointiturvallisuutta  on 

 kehitetty  mm.  parantamalla  ja  laajentamalla DGPS-verkkoa, ra-
kentamalla Port@Net  -järjestelmää, VTS -asemia  ja AlS  -verkkoa. 
Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia valvottiin pistokokein. 

Jäänmurtajien  ja  muiden omien alusten osakaympäristönsuoje- 
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luun liittyviä asioita  on  hoidettu laatujärjestelmään sisiiltyvän ym-
päristöjärjestelmän mukaisesti. Ympäristönsuojelun varmistamiseksi 

 on  tehty laatujårjestelmän edellyttämiä sisäisiä auditointeja. 
Toimintavuoden aikana Urho-luokan alukset siirtyivät käyttä-

mään kevyttä poittoöljyä. Nyt kaikki Merenkulkulaitoksen aluk-
set käyttävät kevyttä  tai  raskasta polttoäljyä, jonka rikkipitoisuus 

 on  alle  prosentin. 
Merikarttojen  tuotannon yhteydessä syntyy ympäristölle hai-

tallisia jätteitä pääasiassa karttojen painopinnan valmistukses-
sa. Filmioriginaalien teon yhteydessä käytettävät kemikaalit  ja 
filmijätteet  on  toimitettu kierrätettäviksi ongelmajätteiden ke-
räyslaitokseen. Käytetyt painolevyt  on  toimitettu niinikään ke-
räyslaitokseen, josta ne menevät kotimaisen alumiiniteollisuu

-den hyödynnettäviksi. 
Merenkulkupiirit  kuten Merenkulkulaitoksen eri osastotkin 

toimivat ympäristösuojeluun liittyvien asioiden osalta oman ym-
päristöjärjestelmänsä pohjalta. Väyliä rakennetaan  ja  pidetään yllä  

YVA-lain  ja vesilain  mukaisesti. Vuoden aikana valmistui Nilsiän 
reitin parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointimenet-
tely  ja  käynnistettiin Kutilan kanavan ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettely. 

Merialueilla ei toimintavuoden aikana ole tapahtunut mitään 
huomattavaa ympäristövahinkoa, jonka torjuntatöihin jokin  pu-
reistä olisi joutunut osallistumaan. 

Piirien hallinnoimien alusten jätehuolto, pitssivesien, jäteöljy-
jen  ja  muiden ongelmajätteiden keräys hoidettiin toimipistekoh-
taisten suunnitelmien mukaisesti. Alushenkilöstöä koulutettiin 
hallitsemaan  ja  edistämään työssään ympäristösuojelua. 

Saaristomeren merenkulkupiirin öljyntorjunta-alus Oili  2  osal-
listui Suomen Ympäristökeskuksen johtamaan operaatioon  Park 
Victor  -hylyn polttoaineiden tyhjentämiseksi. Lisäksi Latokarin 
keskusvaraston öljyntorjuntavalmiuksia parannettiin aitaamalla 
jäteöljyvarasto  ja  hankkimalla uusia, siirrettäviä jäteöljysäiliöitä sekä 
muita öljyutorjuntatyössä tarvittavia varusteita, 
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Merenkulkulaitos  1999 

Keskushallinto 	Suomenlahti 	Saaristomeri 	Pohjanlahti 	Järvi-Suomi  

	

1999  Muutos 	1999  Muutos 	1999  Muutos 	1999  Muutos 	1999  Muutos  

	

% 	 % 	 96 	 96 	 96 
Väylät  km  

Yhteensä  
1999  Muutos  

96  

• Kauppamerenkulku  1.330 0,0 2.393 0,0 882 0,0 814 0,0 5.419 0,0  
• Muu vesiliikenne  892 0,0 2.066 -0,2 2.125 0,0 5.451 -1,6 10.534 -0,9  

Luotsaukset kpl  16.124 -8,0 7.375 -1,2 5.707 4,0 4.659 -8,1 33.865 -4,7  
Luotsatut mailit  287.035 -4,5 187.729 -8,9 90.935 12,4 160.617 -7,7 726.316 -4,7  

Henkilöstö (HTV)  1) 823 1,0 241 -0,4 330 -2,9 175 -4,4 350 -4,4 1.919 -1,4  

Tulot (1000mk) 2>  544.210 5,6 101.289 30,9 66.484 32,4 36.701 51,3 16.926 -4,2 765.609 11,8  

Menot 
• Palkat  196.961 1,2 77.809 5,4 88.920 0,4 46.825 6,9 73.681 -1,7 484.196 1,8  
• Muutkulutusmenot >  117.989 6,8 17.588 .15,0 46.647 -0,7 12.381 -11,4 28.783 -8,1 223.387 0,0  

lnvestoinnit  140.958 -49,8 18.535 35,1 16.799 -10,6 62.317 -9,2 6.235 -32,4 244.845 -37,4  

Yhteensä  455.908 -22,2 113.932 5,3 152.366 -1,3 121.522 .3,9 108.699 -5,9 952.428 -12,7  

Työllisyyden hoito  -100,0 817 -32,5 2.366 446,2 4.298 91,2 14.745 0,7 22.226 19,8  

Menotyhteensä  455.908 .22,2 114.749 4,9 154.732 .0,1 125.820 -2,2 123.445 -5,1 974.654 -12,1  

Luvut eivät sisällä työllisyysmomenteilta palkattua henkilöstöä  
2)  Luvut eivät sisällä sisäisiä tuloja  ja  menoja 
3>Työllisyyden  hoito sisältää  mom. 340602  ja  340677  kaikki menot  
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Merenkulkulaitoksen  johtokunta 

Vuorineuvos Mikko Kivimäki, puheenjohtaja 	Toimitusjohtaja  Helena  Jaatinen 
Rautaruukki Oy 	 Merimieseläkekassa 

Ylijohtaja Niilo Laakso, varapuheenjohtaja 	Toimitusjohtaja Antti  Lagerroos 
Liikenrseniinisteriö 	 Finniines  Oy 

Pääjohtaja  Kyosti  Vesterinen 	 Ylipormestari  Eva-Riitta Siitonen  
Merenkulkulaitos 	 Helsingin kaupunki 

Toimitusjohtaja  Nils-Erik  Eklund 	 Lakimies Inkeri  Wiln,  henkilöstön edustaja  
Viking Line Abp 	 Merenkulkulairos 

Merenkulkulaitos  edistää  ja  turvaa elinkeinoelämän  ja  yhteiskunnan vaatimien meriyhteyksien 
käyttörnandollisuuksia  ja  merenkulun toimintaedellytyksiä. 
Laitoksen keskeiset toiminnot ovat merenkulun  ja sen  turvallisuuden edistäminen, vayläverkos

-ton  kehittäminen, vaylien hoito, luotsaus, merenmittaus  ja  merikartoitus, jäänmurto,  saariston 
yhteysalusliikenne sekä varustamopalvelut. 
Toiminnassaan Merenkulkulaitos ennakoi  ja  ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet.  
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Liikenneministeriö 

JOHTOKUNTA 

PÄÄJOHTAJA 

SISÄINEN TARKASTUS TIEDOTUSYKSIKKÖ 

MEREN  KU  LKU- YLEINEN KARTTA-  JA  LIIKENNE- 

OSASTO OSASTO VÄYLAOSASTO  OSASTO 

ALUEELLISET SUOMENLAHDEN SAARISTOMEREN POHJANLAHDEN JÄRVI-SUOMEN 

TOIMIPISTEET MERENKULKUPIIRI  MERENKULKUPIIRI  MERENKULKUPIIRI  MERENKULKUPIIRI 

Merenkulkulaitoksen  organisaatio 
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Voima 
 78,55 x 19,40 x 7,00  tu  

Apu 
 84,10 x 21,20 x 7,30  m  

Urho,  Sisu 
 102,59 x 23,80 x 8,30  m 

Linja 
 31,38  x 9,00 x  2,80  m  

Seili, Letto 
 39,95 x 12,20 x 3,80  tu  

Kummeli 	 Ojli  1,2,3 
26,11 x 7,90 x 2,55  tu 	 24,15 x 6,60 x 2,36  tu  

Sektori 	 Ou  4 
32,70  x  7,90 x 2,45  tu 	 17,28 x 6,60 x 2,56  tu  

MERENMITTAUSALUKSET  1:1000 

Suunta  Saaristo  

Merenkulkulaitoksen  alukset 

JÄÄNMURTAJAT  1:2000  

- 

Botntca 
 90,15 x 24,0 x 7,80  m  

Fennica,  Nordica 
 106,70 x 25,96 x 8,40  tu  

Otso, Kontio  
99,00 x 24,20 x 8,00  tu  

YHTEYSALUKSET  1:1000  

VÄYLÄ-JA  ÖLJYNTORJUNTA-ALIJKSET  1:1000  

43,05 x 9,00 x 3,20 m 	 35,63 x 9,00 x 3,20  tu  

Muut alukset  1:1000 

Salinas 
22,85 x 5,05 x 1,48 m  

Jaakotka 	 Merimittari  
31,97 a 9,30 x 4,50  tu  17,76 x 8,14 x 2,20  m  

'U •I.''" U! 
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Fiskö, Finnö 
 19,80 x 5,80 x 2,20  tu  

Skiftet 
 43,88 x 10,50 x 4,15  tu  

Bastö,  Bergö 
 20,30 x 5,95  x  2,20  tu  

Kivimo, Kaita 
 22,89 x 7,20 x 2,20  tu  

70 	tiCT  
Viken 

 23,04 x 8,00 x 2,90  tu  
Ursus  II 

26,51 x 10,00 x 1,80  in 

Aura, Aurora 
46,58 x 11,97 x 4,20  tu  

Fallcô,  Rosala  11, Jurmo  11 
33,30 x 6,60 x 2,45  tu  

Airisto 
28,12 x 8,90 x 3,00  tu 	57,17 x 13,00 x 1,50  tu 	57,09 x 13,00 x 1,90  tu  

Linssi 
 43,97 x 8,00 x 1,80  m  

Seata 
 18,70 x 6,20 x 1,20 in 



WAGENBORG  

I, 	I  

H  
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