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M E  REN  KU LU LL E  
MYÖNTEINEN VUOSI 

Vuosi  2000  oli suomalaiselle merenkululle myönteinen.  Ala  sai 
lupauksen kilpailijamaiden  jo käyttöönottamasta tonnistoverosta 
ja  eräistä muista tukimuodoista. Myös keskusteluissa alusten mie-
hityksistä päästiin eteenpäin. Meritse tapahtuvat tavarakuijetuk. 

 set  kipusivar  uuteen ennätykseen,  80,6  miljoonaan tonniin. 
Merenkulkulaitos  kehitti omaa toimintaansa edelleen asiakas-

lähtöisempään suuntaan, vaikka poliittinen päätös laitoksen ke. 
hiträmisestä lykkääntyikin. Edellisenä vuonna käynnistetyn sisäi-
sen toiminnan kehittämisprojekrin tulokset alkoivat näkyä eri sek-
toreilla. Merenkulkulaitoksen talous oli vuonna  2000  suhteelli-
sen vakaa  1990-luvun lopun rajujen muutosten jälkeen. 

Sekä väylä- että luotsausmaksutuotot kehittyivät myönteisesti, 
 ja kustannusvastaavuudelle  asetettu tulostavoire saavutettiin. Väy. 

länpidon kustannusvastaavuus kohosi lähes  103  prosenttiin, ran-
nikon luotsauksen kustannusvastaavuus oli runsaat  99  prosent-
tia. Laitos saavutti sille asetetut tulostavoitteet. 

Merenkulun turvallisuustyössä vuosi oli työntäyteinen. Katsas-
tuksia  ja tarkasniksia  suoritettiin tavanomainen määrä. Erityistä 
huomiota kiinnitettiin tankkialuksjjn osana kansainvälistä kam-
panjaa. Pätevyyskirjoja kirjoitettiin vuonna  2002  voimaan tule-
van uudistuksen takia yli  1500  kappaletta edellisvuotista enem-
män. Laitosta työllistivät myös useat  EU-tasolla käynnistyneet hank-
keet, kuten  ro-ro- ja  suu rnopeusmarkustaja-alusten tarkastukset. 

Luotsausmäärien  putoaminen  ja  investoinnit aiheuttivat  pie. 
 nen notkanduksen luotsauksen kustannusvastaavuuteen.  Linja-

luotsauksen lisääntyminen aiheuttaa kustannuspaineita luotsauk
-seen  myös jatkossa. Luotsauksen tehostaminen jatkuu kuitenkin 

edelleen.  Sen  tueksi rakennettu VTS-järjestelmä laajeni voimak-
kaasti vuoden aikana  ja  alkaa olla  koko  rannikon kattava. 

Suuria väylähankkeita ei vuoden aikana käynnistetty, mutta pit-
kään työn  alla  ollut Kokkolan syvavayla saatiin rajoitetusri käyt-
töön  jo  toimintavuoden aikana. Myös Kaskisten  ja  Uudenkau-
pungin Hepokarin väylien syventäminen oli työn  alla, 

Jäänmurrossa talvikausi  1999-2000  oli helppo  ja talviliikenne 
 sujui häiriöittä. Kaikki kolme monitoimimurtajaa olivat avovesi-

kaudella randartuina Pohjanmerelle. Fennica työskenteli toista. 
miseen myös Brasiliassa. 

Merenmittauksessa  otettiin myös rannikkoalueilla käyttöön  mo-
nikeilainmenetelmä,  joka lisäsi selvästi merenmittauksen tuotosta. 
Monikeilaintekniikasta  on  tulossa merenmitrauksen päämenetelmä. 

Meriliikennettä laaja-alaisesti palveleva Port@Net  -järjestelmä otet-
tiin käyttöön vuoden alussa.  Se on  tuntuvasti vanhaa Portnet-järjes. 
telmää monipuolisempi. Käyttäjia oli ensimmäisen toimintavuoden 
lopussa huomattavasti ennakkoon arvioitua enemmän, noin  800.  



RATKAISUA LIIKELAITOSTAMISESTA ODOTETAAN 

Merenkulkulaitoksen liikelaitostamisesta  valmistui helmikuussa 

 jo kolmas  selvitys. Lausuntoja selvityksestä pyydettiin laitoksen 
toimintaa lähellä olevilta ministeriöiltä  ja  virastoilta, etujärjestöil

-ta  sekä työntekijäjärjestöiltä. 
Kesän kynnyksellä saaduissa lausunnoissa tähdennettiin muun 

muassa, että organisaatiouudistuksen keskeisenä tavoitteena tuli-
si olla sekä kustannusten alentaminen että korkean laadun säilyt-
täminen. Samalla henkilöstön asema, osaaminen  ja  kilpailukyky 
olisi turvattava. Myös viranomaistoiminnan riippumattomuuteen 

 ja  toiminnan läpinäkyvyyteen kiinnitettiin huomiota. 
Kumpikin esitetty organisaatiomalli, niin tilaaja-tuottajamalli kuin 

yhtenäinen liikelaitoskin, saivat lausunnoissa kannatusta. Näiden vaih-
toehtona esitettiin myös toiminnan jatkamista nykyisessä muodossa. 

Epäilyksiä herätti viranomaistehtävien hoitaminen liikelaitosmuo-
toisessa Merenkulkulaitoksessa. Syksyllä pyydettiinlcin erillinen lain-
opillinen selvitys, jonka odotettiin kertovan, onko uuden perustus-
lain voimassa ollessa mandollista hoitaa viranomaistehtäviä liike- 
laitoksen sisällä. Selvitys entisestään vahvisti tätä epäilyä. 

Ratkaisua Merenkulkulaitoksen liikelaitostamisesta odotetaan 
vuoden  2001  aikana. Laitos  on  toiminut nettobudjetoituna lai- 

toksena  vuodesta  1993.  Talouden tasapainottaminen  on  ollut 
ongelmallista. Mandollinen liikelaitostaminen olisi mandollista 
aikaisintaan vuonna  2002.  

SUUNTANA YHÄ  TULOK- 
SELLISEMP1 MERENKULKULAITOS  

Edellisenä vuonna aloitettu, kaikki Merenkulkulaitoksen toimin-
not  kattava kehittämishanke jatkui. Tavoitteena  on  parantaa lai-
toksen tuloksellisuutta  ja  tehokkuutta. Nyt selvitettiin  ja  innovoi

-tim  hallinnollisia tukipalveluita, jäänmurtamisen toimintamalle
-ja,  luotsauksen  yksityistämistä, luotsaus-ja  väyläkalustoja  sekä  me
-renmittausta. VTS-toiminnan kehittäminen jatkuu. Selvityksissä 

vertaillaan eri tuotantotapa-  ja  palvelutasovaihtoehtojen  vaikutuk-
sia kustannuksiin. 

Hallinnollisten tukipalvelujen kehittämiseksi raportissa esite-
tään muun muassa toimintojen keskittämistä  ja  tiimejä.  Toimin-
toja näin kehittämällä lasketaan saatavan huomattavat säästöt. 
Tavoitemalli olisi käytössä vuoden  2004  loppuun mennessä  ja 

 kaikki  sen  tuomat säästöt olisivat roteutuneet viimeistään vuo-
den  2007  loppuun mennessä. 
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Saimaan liikenteen yhteiskuntataloudellisesta tuesta  ja sen 
 merkityksestä muille liikennemuodoille valmistui selvitys ke-

säkuussa.  

M ERIKU  Li ETU KS ET 
 LISÄÄNTYIVÄT JÄLLEEN 

Suomen  ja  ulkomaiden väliset merikuljetukset lisääntyivät jälleen 
vuonna  2000.  Viennissä  ja  tuonnissa saavutettiin uudet ennätyk-
set; tuonti kasvoi edellisestä vuodesta  7,6  prosenttia  ja  vienti  0,5 

 prosenttia. 
Suomen satamien ulkomaan tavaraliikenne lisääntyi kaikkiaan 

reilut kolme miljoonaa  tonnia,  Kuljetusmäärät kohosivat ennä-
tykselliseen  806  miljoonaan tonniin. Suomen oman ulkomaan-
kaupan kuljetukset (ilman kauttakulku- eli transitoliikennettä) 
nousivat myös uuteen ennätykseen,  77,2  miljoonaan tonniin. 
Suomalaisen tonniston osuus ulkomaan tavaraliikenteen merikul-
jetuksista pieneni - viime vuonna suomalaisilla aluksilla hoidet-
tiin  40,1  prosenttia tavaraliikenteestä. 

Matkustajaliikenne  supistui edellisestä vuodesta vajaalla  200000 
 matkustajalla. Yhteensä viime vuonna kuljetettiin meritse  16  mii- 

joonaa  matkustajaa. Matkustajamäärää pienensi ennen kaikkea 
Merenkurkun liikenteen supistuminen. 

Satamien ulkomaan tavaraliikennettä oli viime vuonna  80,6 
 miljoonaa  tonnia  -  eli  3,1  miljoonaa  tonnia  edellistä vuotta enem-

män. Transitoliikennettä siitä oli  3,4  miljoonaa  tonnia. Transito- 
liikenteessä vienti väheni, mutta tuonti kasvoi edellisestä vuodes-
ta. Kymmenen suurinta satamaa hoiti valtaosan kuljeruksista, suu-
rin vientisatama oli  Helsinki.  

Kotimaisille varustamoille maksettiin tukea ulkomaanliikenteen 
kauppa-alusten kilpailuedellytysten turvaamiseksi ulkomaanliiken-
teen kauppa-alusluettelosta annetun  lain  nojalla. Tuen piirissä oli 
vuoden  2000  lopussa  106  alusta  ja  tukea maksettiin yhteensä  156,9 

 miljoonaa markkaa. 
Vuoden aikana  on  selvitetty [aajasti väylämaksulakiin  ja  jää

-maksuluokkiin  liittyviä menettelytapoja  ja  valvontaa. Valtionta-
louden tarkastusvirasto oli pyytänyt selvitystä  ja  lisäksi aiheesta 
oli tehty kanretu. Merenkulkulaitos  on  aloittanut toimet valvon-
nan tehostamiseksi, muun muassa pyytänyt Tullilaitosta ryhty-
mään virheellisesti määrätt'yjen väylamaksujen oikaisuun  ja  saa-
matta jääneiden perintään. 
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TILINPÄÄTÖS  JA  TULOSTAVOITTEIDEN  TOTEUTUMINEN 

Merenkulkulaitos  on  ollut vuodesta  1991  tulosjohdettu  ja  vuodesta 
 1993  nettobudjetoitu  virasto. Vuoden  1998  alusta nettobudjetoin

-tia  laajennettiin siirtämällä myös väylämaksu nettobudjetointiin. 
Väylämaksun nettobudjetointi  on  ollut ongelmallista, kos-

ka väylämaksukerrymä voi Merenkulkulaitoksesta riippumat-
tomista syistä vaihdella huomattavasti. Vuoden  2000  budje-
tointi  kuitenkin onnistui  ja väylämaksutulotavoite  ylitettiin 
noin viidellä miljoonalla markalla. Vuotta aiemmin tavoittees-
ta oli jääty  51,8  miljoonaa markkaa. 

Koska tulojen  ja  menojen vaihtelut ovat suuria  ja  vaikeasti  en
-nakoitavia, Merenkulkulaitos  tarvitsee mandollisuuden siirtyvän 

määrärahan käyttöön voidakseen toimia järkevästi  ja suunnitel-
mallisesti.  Nykyisin laitos pystyy siirtämään noin  60  miljoonaa 
markkaa toimintamenomomentin määrärahoja seuraavalle vuo-
delle, kun tarve olisi noin  80-90  miljoonaa markkaa. Vuosi  2000 

 oli tässä poikkeus. Merenkulkulaitos sai varsinaisessa budjetissa 
nettomäärärahaa  68,1  miljoonaa markkaa  ja lisätalousarviossa  40 

 miljoonaa markkaa, jolloin pystyttiin siirtämään  82  miljoonan 
 markan  siirtyvä  saldo  seuraavalle vuodelle. Laitoksen häiriötön 

toiminta voidaan paremmin varmistaa, kun siirtyvät  saldot  saa-
daan laitoksen käyttöön. 

Kertomusvuodelle  asetetut keskeiset ulkoiset  ja  sisäiset tulosta 
voitteet saavutettiin hyvin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. 

PALVELUTASO 

Palvelujen laatutavoitteet saavutettiin. Vaikka jäätalvi  1999  -  2000 
 oli leuto, pahoin ahtautuneet ajo;ääalueet aiheuttivat paljon avus-

tustehtäviä jolloin polttoainetta kului paljon. Jäänmurtajilla oli 
 595  toimintapäivää  eli  24  prosenttia edellistä talvikautta vähem-

män, jolloin niitä oli  781.  Liikennerajoitusten  aikainen liikenne 
avustusten piirissä oleviin satamiin väheni  47  prosenttia; saapu-
neita  ja  lähteneitä aluksia oli edellisenä talvikautena  10 270,  nyt 

 5 457.  Noin  11  prosenttia kaikista avustettavista aluksista joutui 
odottamaan jäänmurtaja-avustusta. Keskimääräinen odotusaika 
oli  4,8  tuntia. Luotsauksessa ei odotusaikoja syntynyt. 

MERENKULUN TURVALLISUUS  

Kauppamerenkulun  väylillä sattui vuonna  2000  yhteensä  20  on-
nettomuutta. Edellisenä vuonna onnettomuuksia oli  19.  Tulosta-
voite saavutettiin, kun neljän vuoden liukuva keskiarvo oli  20.  

TALOUDELLISUUS  

Merenkulkulaitoksen  rannikon kauppamerenkulkuun kohdistu-
vat kustannukset olivat  572,1  miljoonaa markkaa eli  6,8  markkaa 
jokaista rannikolla kuljetettua  tonnia  kohti. Yksikkökustannus 
oli  0,4  markkaa pienempi kuin tavoite  (7,2  mk / kuljetettu  ton-
ni).  Ero aiheutui laskennallisen  koron  muutoksesta (-  0,2  mk/ 

 tonni). Korko  on  laskenut  4,9  prosentista  3,9  prosenttiin. Kulje- 

tettujen tonnimäärien  tavoitetta suurempi määrä alensi myös yk-
sikkökustannusta  0,2  markalla. 

Rannikon kauppamerenkulun väylien ylläpitokustannukset 
väyläkilometriä kohti olivat kertomusvuonna  15 075  markkaa. 
Tavoite  14 750  mk/km  ylitettiin  325  markalla.  Jos  laskennallinen 
korkoprosentti olisi ollut tavoitelaskelman mukainen  4,9  prosent-
tia, ylitys olisi ollut  532  mk. Tavoitteen ylitys johtuu väyläkilomet-
rien vähennyksistä. Väyläkilometrien tarkistukset ovat laskeneet 
lukemia  213  kilometrillä. Kun väyläkilometrien muutosten vaiku-
tus poistetaan, niin tavoitteet alitetaan  346  markalla  (3,9  prosent-

tia)  ja  148  markalla  (4,9  prosenttia). 

LUOTSAUKSEN  TALOUDELLISUUS  

Luotsauksen  kustannukset olivat  301  mk/mpk  (mukana yhteis-
kustannukset); luku  on 6  prosenttia edellisen vuoden toteutumaa 

 (283  mk/mpk)  suurempi. Taloudellisuuderi heikkeneminen ai-
heutui kustannusten kasvusta  (8  mk/mpk)  ja  kysynnän laskusta 

 (10  mk/mpk).  Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaiskustannuk-
set kasvoivat  5,3  milj.  markalla  (+2,6  prosenttia). 

Luotsauksia  oli kaikkiaan  32 976  (edellisenä vuonna  33 865) 
 ja luotsattuja maileja  701 778  mpk  (vuonna  1999 726 316  mpk). 

Luotsaukset  vähenivät edellisestä vuodesta  2,6  prosenttia  ja 
luotsatut mailit  3,4  prosenttia. Näihin muutoksiin vaikutti edel-
leen  1.3.1998  voimaan  tullut luotsauslain  uudistus.  Lain  vai-
kutuksesta linjaluotsaus lisääntyy, mikä pienentää luotsauksen 
kysyntää. Luotsausmäärät  ja mailit  toteutuivat sisäisen tavoit-
teen mukaisina. 

KUSTANNU SVASTAAVUUS 
Väylämaksu 

Väylämaksun kustannusvastaavuus  oli  103  prosenttia, mikä oli  7 
 prosenttiyksikköä tavoitetta parempi  ja  3  prosenttiyksikkôä  pa-

rempi kuin edellisenä vuonna. Väylämaksutuloja kertyi nyt  8  mil-
joonaa markkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulotavoite yli-
tettiin  5  miljoonalla markalla. 

Kokonaiskustannukset alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 
noin kaksi miljoonaa markkaa.  Koron  laskusta aiheutui  18  mil-
joonan  markan  aleneminen, mutta toisaalta polttoainehintojeri 
noususta johtuen aine-  ja tarvikemenot  kasvoivat  12  miljoonalla 
markalla. Kustannustavoite alitettiin  19  miljoonalla markalla, mikä 
selittyy laskennallisen  koron  laskulla. 

Luotsaus 

Luotsauksen kustannusvastaavuus  oli  91  prosenttia, mikä ylitti 
tavoitteen prosenttiyksiköllä. Edellisestä vuodesta kustannusvas-
taavuus heikkeni  8  prosenttiyksikköä, lähinnä koska luotsaus-
tulot vähenivät  11  miljoonalla markalla. Vaikka meriliikenne 
kasvoi edellisestä vuodesta, siirtymä linjaluotsaukseen alensi luot- 
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Väylänpito  
284,78  milj.mk 

 28  % 

Tott'imerenkutku 
 217,83  milj.mk 

 22  % 

KOKONAISMENOT  2000 
1165  milj,  mk 

Muut  kulutusmenot  241,1  milj.mk  20%  

lnveonnu  278,2  tnilj.mk  23%  

/  
Valtion avut  162  milj.mk  13%  

KOKONAISKUSTANNUKSET  2000 
1 012  milj.  mk 

Turvallisuu,  33,63  niilj.mk  3%  
Merenmivaus  52,14  miljnk  5%  

Palkkaukset  
484,3  milj.mk  
44%  

Muut  t&'htiluat  184,20  ,nilj.mk  18  % 

Saaristoliikenne  42,38  milj.mk  4%  

Luotsaus  197,03  ,nilj.mk  19  % 

TULOT  JA  MENOT VUOSINA  19802O00 
2000  kintataso (tukkuhintaindeksi) 

Mtlj.  mk 
- Kulutusmenot  -  Tulot  -  investoinnit 
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saustuloja.  Sen  sijaan luotsaustoiminnan tulotavoite ylitettiin 
yli  6  miljoonalla markalla. Luotsaustoiminnan kustannukset kas-
voivat edelliseen vuoteen verrattuna  5  ja  tavoitteeseen nähden 

 4  miljoonalla markalla. Kustannuksia lisäsi lähinnä VTS-toimin-
nan kasvu. 

Liiketaloudelliset  suoritteet 

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus  oli  102  pro-
senttia, mikä oli  2  prosenttiyksikköä tavoitetta parempi  ja  20  pro-
senttiyksikköä heikompi kuin edellisenä vuonna. Vuoden  1999 

 korkeaan kustannusvastaavuuteen oli vaikuttanut lähinnä Fenni
-can  toiminta Brasiliassa talvikaudella  1998  -  1999.  Liiketaloudel-

lisista suoritteista  tuloja kertyi  26  miljoonaa markkaa vähemmän 
kuin vuotta aiemmin. Tulotavoite ylitettiin  19  miljoonalla mar-
kalla. Kokonaiskustannukset alenivat edelliseen vuoteen verrat-
tuna noin kuusi miljoonaa markkaa, mutta tavoite ylitettiin  18 

 miljoonalla markalla. Kustannustavoitteen ylityksen selittää suun-
niteltua isompi suoritetuotanto. 

RAHOITUS 

Viereisen sivun taulukosta ilmenee talousarviokirjanpidort  nä- 

kökulmasta Merenkulkulaitoksen  toiminnan  rahoiruslähteet 
 ja  rahan käyttö vuonna  2000  sekä vertailu edelliseen vuoteen. 

TULOT  

Merenkulkulaitoksen  toiminnasta  70,4  prosenttia rahoitettiin 
tuloilla. Toiminnan tuotot olivat yhteensä  706,9  miljoonaa mark-
kaa, kun ne vuotta aiemmin olivat  736,4  miljoonaa markkaa; las-
kua edellisestä vuodesta oli  4  prosenttia. 

Tuloista  56  prosenttia saatiin väylämaksusta,  27  prosenttia luot- 
sausmaksusta  ja  12  prosenttia varustamopalveluista, loput  5 pro- - 
senttia,  yhteensä  37  miljoonaa markkaa, jakautui lähes  20  eri toi.  
minnalle.  

Väylämaksutulot  kasvoivat edellisestä vuodesta  1,9  prosenttia 
 ja  ylittivät  5,1  miljoonalla markalla suunnitellun.  Luotsaustulot 

vähenivät  10,6  miljoonaa markkaa eli  5,3  prosenttia. Luotsaustu-
lojen lasku johtui siirtymisestä linjaluotsaukseen. 

Varustamopalveluista  kertyi tuloja  87,5  miljoona markkaa, vuot- 
ta aiemmin  114,5  miljoonaa markkaa. Laskua oli siis  27  miljoo- - 
naa  markkaa eli  24  prosenttia. Edelliset vuoden suuret tulot oli-
vat kertaluonteisia  ja  tulivat pääosin monitoimimurtaja Fennican 

 Brasilian  rahtauksesta. 
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Tulostavoitteiden  toteutuminen  2000  

PALVELUJEN LAATU 
• Aukipidettävät talvisatamat kpl 	 23 	 23  
• Jäänmurtajien viiveet, tuntia 	 alle  4 	 alle  4  
• Luotsien odotusajat,  tuntia 	 ei ole 	 ei ole 

MERENKULUN TURVALLISUUS 
• Onnettomuuksia kauppamerenkulun väylillä, 

kpl  (neljän vuoden liukuva keskiarvo) 	 20 	 21  

TALOUDELLISUUS 
• Rannikon kauppamerenkulun väylät 
-  kustannukset mk/kuljetettu ronni 

	
7,0 	 7,2 

- yllapidon  kustannukset keskimäärin 
markkaa/väyläkilometri 

	
14 750  

KUSTANNUSVASTAAVUUS 
• Luotsausmaksu 	 99 	 90  
• Vaylämaksu 	 100 	 96  
• Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet 	122 	 100  

Toteutunut  200C 
 Korko  %  3,9 

23  
alle  4 

 ei ole  

20 

6,8 

15 075 

91 
103 
102  

	

Toteutunut  1999 	 Tavoite  2000  

	

Korko  %  4,9 	 Korko %  4,9 

Merenkulkulaitoksen tulostavoitteet  on  laskettu käyttäen tavoitteiden laadinnan aikaan voimassa ollutta 
valtiokonttorin määräämää korkoprosenttia  (4,9).  Koska korkoprosentit tarkistetaan vuosittain, eroaa toteutunut 
korkoprosentti  (3,9)  tavoitteen mukaisesta. Taulukon tulokset  on  vertailun vuoksi laskettu myös tavoitteen mukaisella 
korkoprosentilla.  

Toiminnan rahoitus  ja  rahan käyttö  2000 

1000  mk 

Rahoituslähde  
Tulot 

2000 1999 Muutos Muutos%  

Väylämaksu 394.137 386.633 7.504 1,9 
Luotsaustulot  188. 758 199.382 .10.624 -5,3 
Muut tulot 124.051 150.388 .26.337 -17,5 

Yhteensä 706.946 736.403 -29.457 -4,0 

Talousarviorahoitus 
MKL:n talousarviorahoitus  1)  2 87. 7 09 215,751 71.958 33,4 
Muiden virastojen määrärahat 10.787 22.923 .12.136 -52,9 

Tulot  ja  talousarviorahoitus  yhteensä 1.005.442 975.077 30.365 3,1 

Rahojen käyttö 
Henkilöstömenot  484.304 481.262 3.042 0,6 
Muut kulutusmenot 243.422 223.437 19.985 8,9 
Investoinnit 142. 765 121.615 21.150 17,4 
Jäänmurtajien rahoitus  2)  124.618 126.537 -1.919 .1,5 
Työllisyyden hoito 10.333 22.226 -11.893 -53,5 

Yhteensä 1.005.442 975.077 30.365 3,1  

'Sisältää toimintamenomomentin nettomenot  82 133  tmk  ja kalustomäärärahan  134 085  tmk, 
 väylien määrärahan  70 861  tmk  ja  maa-  ja vesialueiden hankintamäärärahan  497  tmk  käytön.  

2)  Sisältää monitoimimurtajien Fennican  ja Nordican  lainojen lyhennykset  ja korot.  
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Muut tulot - yhteensä  37  miljoonaa markkaa - sisältävät alus-
turvallisuustoiminnan  ja saaristoliikenteen  tulot, karttatoiminnan, 
Saimaan kanavan lupamaksut  ja  muut sekalaiset tulot. 

HENKILLÖSTÖMENOT 

Toimintamenoista  oli palkkausmenoja  484,2  miljoonaa markkaa 
eli  0,6  prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin jolloin niitä oli 

 481,2  miljoonaa markkaa. Henkilötyövuosia oli  1858  -  edellisen 
vuoden luku oli  1905.  Henkilötyövuodet  supistuivat siis 47:llä eli 

 2,5  prosenttia. 
Tuotto-kululaskelman mukaan henkilöstökuluja oli  487,5  mil-

joonaa markkaa eli  3,3  miljoonaa markkaa enemmän kuin toi-
mintamenomomentin palkkausmenoja. Ero aiheutuu siitä, että 
tuotto-kululaskelma sisältää myös omana työnä tehtyjen investoin-
tien palkkaukset, työllisyyspalkkaukset sekä lomapalkkavelan 
muutoksen. Lomapalkkavelan pienentyminen  5,2  miljoonalla 
markalla vähensi vastaavasti henkilöstömenoja. 

MUUT KULUTUSMENOT 

Muut kulutusmenot lisääntyivät edellisestä vuodesta  20  miljoo-
nalla markalla eli  8,9  prosenttia. Tästä suurin  osa -  17  miljoonaa 
markkaa - meni poltto-  ja voiteluaineiden  hankintaan. 

INVESTOINNIT 

Investointeihin myönnettyjä budjettivaroja käytettiin yhteensä 
 142,8  miljoonaa markkaa, mikä  on 21  miljoonaa markkaa enem-

män kuin edellisenä vuonna. Kokkolan väylän raivauksiin käy-
tettiin  47  sekä muihin väylien  ja VTS:n kehittämishankkeisiin 

 24  miljoonaa markkaa. Jäänmurtajiin investoitiin noin  11  mil-
joonaa markkaa. 

Luotsikuttereita  ja  -veneitä uusittiin yli  11  miljoonalla markal-
la. Pienehköjä väyliin kohdistuvia kunnossapitoinvestointeja teh-
tiin  16  miljoonalla markalla. Hangon luotsiaseman peruskor-
jaukseen kului lähes  5  miljoonaa markkaa. 

TYÖLLISYYDEN HOITO 

Työllisyysmäärärahoja  käytettiin vuonna  2000  yhteensä  10,3  milj. 
 mk. Työllisyysrahoituksen määrä laski edellisestä vuodesta  11,9 

 milj.  mk  eli yli  50  prosenttia. Työllisyysvaroilla työllistettävien 
määrä romahti määräahojeri mukana  30  henkilötyövuoteen  edel-

lisen vuoden  63  henkilötyövuodesta.  

MERENKULUN EDISTÄMINEN 

Merenkulun edistämiseen tarkoitettujen momenttien määrä-
rahaa oli käytettävissä  165,9  miljoonaa markkaa. Kun määrä-
rahoja käytettiin yhteensä  vain 162,5  miljoonaa markkaa, pe-
ruuntui arviomäärärahoja yhteensä  3,2  miljoonaa markkaa. 

Kauppa-  ja teollisuussatamien  rakentamisen korkotuki muu-
tettiin kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi  ja  siitä siirrettiin 
vuodelle  2001 70 857  mk. 

Merenkulun edistämiseen tarkoitettuja avustuksia  ja korkotu-
kia  maksettiin  162,5  miljoonaa markkaa. Vuonna  1999  avustuk

-sun  oli käytetty  149,1  miljoonaa markkaa. Ulkomaanliikenteen  

alustukea  maksettiin  156,9  miljoonaa markkaa -  13,2  miljoonaa 

markkaa eli  9,2  prosenttia aiempaa enemmän. Lästimaksuja mak-
settiin  3,9  miljoonaa markkaa, samoin kuin edellisenäkin vuon-
na. Saaristoliikenteen avustamiseen käytettiin  1,5  miljoonaa mark-
kaa  ja  kauppa-  ja teollisuussatamien korkotukeen  0,1  miljoonaa 
markkaa. 

MERENKULKULAITOKSEN  TASE 

Taseen loppusumma oli  3,25  miljardia markkaa eli  5,4  prosenttia 
vähemmän kuin vuoden  1999  lopussa. 

KÄYTTÖOMA1SUUS 

Aineettomien  hyödykkeiden arvo tilinpäätöksessä oli  22,6  mil-

joonaa markkaa, mikä oli  2  miljoonaa markkaa eli  9,7  prosenttia 

enemmän kuin vuonna  1999.  
Aineellisten hyödykkeiden taseen loppusumma vuoden lopus-

sa oli  3,156  miljardia markkaa -  3,9  prosenttia eli  129  miljoonaa 
markkaa vuoden  1999  lopun arvoa pienempi. Aineellisten hyö-
dykkeiden taseryhmän poistot olivat  213  miljoonaa markkaa. 
Omaisuuden lisäykset olivat yhteensä  152,2  miljoonaa markkaa. 
Vähennykset myydystä  ja poistetusta  omaisuudesta olivat  92,5 

 miljoonaa markkaa  ja hallinnan  siirrot muille valtion yksiköille 
 7,1  miljoonaa markkaa. 

Suurin aineellisen käyttöomaisuuden taseryhmä  on  koneet 

 ja  laitteet,  1,549  miljardia markkaa, johon sisältyvät jäänmur-
tajat  1,226  miljardilla  markalla. Toinen huomattava käyttö-
omaisuuden ryhmä  on  rakenteet, joka pitää sisällään  mm.  väy-
lät  ja turvalaitteet  sekä kanavat. Näiden tasearvo vuoden lo-
pussa oli  1,219  mrd,  mk. 

SAAMISET  

Pitkäaikaisia saamisia oli vuoden lopussa  16,5  miljoonaa mark-
kaa. Ne muodostuvat Tarmon  ja Varman  myynnistä aiheutunei-
den kauppahintasaatavien pitkäaikaisista osuuksista sekä Jääkot

-kan  myynnistä. 
Myyntisaamisia  oli  27  miljoonalla markalla lähinnä monitoi-

mimurtajien  ja luotsaustoiminnan  avoimia saamisia vuoden lo-
pussa. Myyntisaamiset vähenivät edellisen vuoden tilinpäätökses

-tä 67  prosenttia eli  55,1  miljoonaa markkaa. Saamisten vähene-
misestä noin puolet kohdistui monitoimimurtajatoiminnan ul-
komaisiin saamisiin  ja  puolet muihin saamisiin 

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 

Muut pitkäaikaiset  velat  olivat vuoden lopussa  101,5  miljoonaa 
markkaa, mikä oli  93,7  miljoonaa markkaa vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Nämä  velat  muodostuvat Nordican hankintasopimuk

-sun  perustuvien  velkojen pitkäaikaisista osuuksista. 

- 

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 

Ostovelkoja  oli vuoden lopussa  37,7  miljoonaa markkaa eli  10,4 
 miljoonaa markkaa vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. 

Siirtovelkoja  vuoden lopussa oli  95,8  miljoonaa markkaa, mis-

tä  89,2  miljoonaa markkaa koostui lomapalkkavelasta. 
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Tuotto-  ja  kululaskelma  

1.1.2000-31.12.2000 1.1.1999-31.12. 1999 
Toiminnan tuotot 
Maksullisen toiminnan tuotot 693.875.636,88 722.914.015,49 
Vuokrat  ja  käyttökorvaukset  1.323.527,66 1.275.865,41 
Muut toiminnan tuotot 12.976.460,34 708 .175 .624,88 10.997.475,50 735.187.356,40 

Toiminnan kulut 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat 
Ostot tilikauden aikana 122. 239.831,93 96.954. 67 1,61 
Varasto;en  lisäys (-)  tai  vähennys (+) 1. 522 .807,46 -2 .380.340,21 
Henkilöstökulut  487.456.535, 72 496.129.620, 31 
Vuokrat 24,404.427,24 23 .474.53 1,82 
Palvelujen ostot 195 .846.034,01 199.239.808,60 
Muut kulut 26.886.850,62 25.497.452,63 
Valmistevarastojen  lisäys (-)  tai  vähennys (+) 129.451,89 68.314,68 
Valmistus omaan käyttöön (-) -76.233.482,74 -74.8 19. 751,00 
Poistot 215.872.125,65 -998. 124.581, 78 226.803.787,21 -990.968.095,65 

JAmä  I  -289. 948.956,90 -255.780.739,25 

Rahoitustuotot  ja  -kulut 
Rahoitustuotor 3. 186.458,99 5. 27 7.88 1, 28 
Rahoituskulut  .34.82 3. 157, 14 -31.636.698, 15 -57.583.861,57 -52.305.980,29 

Satunnaiset tuotot  ja  kulut 
Satunnaiser  tuotot 40.500,00 701.3 39,00 
Satunnaiset kulut -543.821,59 -503. 321,59 -681.507,30 19.831,70 

JAImA  Il  -3 22 .088.97 6,64 -308.066.887,84 

Slittotalouden  tuotot  ja  kulut 
Tuotot:  
Siirtotalouden  tuotot Euroopan unionilta 0,00 500.000,00 

Kulut:  
Siirtotalouden  kulut kunnille -129.142,52 -292. 266,08 
Siirtotalouden  kulut elinkeinoelämälle -158.419.740,53 -144.814.335,16 
Siirtotalouden  kulut voittoa 
tavoittelemattomille yhteisöille -3.912.242,00 -162.461.125,05 -3.974.115,00 -149.080.716,24 

Jaama  Ill  

luotot  ja  kulut veroista  ja 
 pakollisista maksuista 

-484.550.101,69 -456.647.604,08 

Perityt arvonlisäverot 4.429.420,11 3 .42 8. 839,37 
Suoritetut arvonlisäveror -62.562.024,25 -58.132 .604, 14 -57.727.112,02 -54.298.272,65 

Tilikauden kulujäåmä -542.682.705,83 -510.945.876,73  



Merenkulkulaitoksen  tase  

Vastaavaa  

3 1. 12.2000 3 1. 12. 1999 
Kansallisomaisuus  
Muu  kansallisomaisuus 72. 107,00 72.107,00 

KÄYTrÖOMAISUUS  JA  MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET  
Aineettomat  hyödykkeet  
Aineettomat  oikeudet 	 6.490.761,00  5.004.180,00 
Muut  pitkävaikutteiset  menot 	 14.072.728,00  12.930.322,00 
Ennakkomaksut  ja keskeneräiset  hankinnat 	2.045.143,00  22.608.632,00 2 .691.37 1,00 	20.62 5.873,00 

Aineelliset hyödykkeet 
Maa-  ja vesialueet 	 7.051.342,00 11.585.992,00 
Rakennusmaa-  ja vesialueet 	 45.336.195,00 46.972.158,00 
Rakennukset 	 108. 150. 768,00 115. 184.020,00 
Rakennelmat 	 1.085.251,00 1.223.530,00 
Rakenteet 	 1.218.510.553,00 1.257.102.563,00 
Koneet  ja  laitteet 	 1.548.759.719,00 1.607.008.463,00 
Kalusteet 	 5.958.529,00 6.373.207,00 
Muut aineelliset hyödykkeet 	 2.154.768,00 2.122.910,00 
Ennakkomaksut  ja keskeneräiset  hankinnat 	218.778.411,00 3.155.785.536,00 237.661.630,00 	3.285.234.473,00 

Käyttöomaisuusarvopaperit  ja  muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Käyttöomaisuusarvopaperit  276.900,00 311.400,00 
VAIHTO-  JA  RAHOITUSOMAISUUS  
Vaihto-omaisuus 
Aineet  ja  tarvikkeet 	 16.834.675,98 18.3 57.483,44 
Keskeneräinen tuotanto 	 44.687,11 
Valmiit  tuotteet/tavarat 	 1.293.922,00 18.173.285,09 1.468.061,00 	19.825544,44 

Pitkäaikaiset  saamiset  
Pitkäaikaiset  saamiset  16.500.000,00 22.500.000,00 
Lyhytaikaiset  saamiset 
Myyntisaamiset 	 26.965.909,22 82. 131.797,78 
Siirtosaamiset 	 2.070.318,21 302.950,12 
Muut lyhytaikaiset  saamiset 	 2 .211.135, 13 1.674.880, 10 
Ennakkomaksut 	 10.204.600,7 1 41.451.963, 27 7.539.235,71 	91.648.863,71 

Rahat, pankkisaamiset  ja  muut rahoitusvarat 
Kassatilit  100.015,05 101. 105,35 

VASTAAVAA YHTEENSÄ  3.254.968.438,41 3.440.319.366,50 

Vastattavaa  

OMA  PAAOMA 
Valtion pääoma 
Valtion  pääomal.1.1998 	 2.963.838.834,75 2.963.838.834,75 
Edellisten  tilikausien  pääoman muutos 	 897.016,17 109.231.843,67 
Pääoman siirrot 	 457.222.094,74 402.611.049,23 
Tilikauden  kulujäämä 	 -542.682.705,83 2,879.275.239,83 -510.945.876,73 	2.964.735.850,92 

VIERAS  PAAOMA 
Pitkäaikainen 
Muut pitkäaikaiset  velat  101. 462 .841,00 195.224.321,00 
Lyhytaikainen 
Saadut  ennakot 	 103 .027.076,00 99.064.473,00 
Ostovelat 	 37. 729. 140,68 48.134.293,07 
Tilivirastojen  väliset tilitykset 	 11.172.642,97 13.713.974,46 
Edelleen  tilitettävät  erät 	 24.128.403, 39 16.640.808,54 
Siirtovelat 	 95. 793.378,57 100.55 0.027,86 
Muut lyhytaikaiset  velat 	 2.379.715,97 274.230.3 57,5 8 2.2 55 .617,65 	280.359.194,58 

VASTATAVAA  YHTEENSÄ 3.254.968.438,41 3.440.319.366,50  



HENKILÖSTÖ  

             

Henkilöstön tyytyväisyyttä työoloihinsa kartoitettiin alkuvuodes-
ta toteutetulla ilmapiirikartoituksella. Vastausprosentti oli keski-
määrin hyvä, mutta muuten työtyytyväisyys jäi niukasti  alle  tyydyt-
tävän rajan. Parhaimmat tulokset tulivat työn itsenäisyydestä  ja 

 työn sisältöön vaikuttamisesta, vastuullisuudesta, haastavuudes
-ta, mielenkiintoisuudesta  sekä työvälineistä  ja  -tiloista. Paranta-

misen varaa löydettiin muun muassa paikkauksesta, sisäisestä avoi-
muudesta  ja  yhteistyöstä. Tuloksia  on  käsitelty  ja  mietitty  paran-
nuskeinoja  muun muassa yksikkökokouksissa. 

Vuoden aikana valmistui Merenkulkulaitoksen ensimmäinen, 
vuotta  1999  koskeva henkilöstötilinpäätös, joka kertoo muun 
muassa henkilöstön rakenteesta  ja  fyysisestä sekä henkisestä kun-
nosta. Tästä eteenpäin henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain. 

Vuoden  2000  henkilöstötilinpäätös  osoittaa henkilötyövuosi
-en  määrän olevan lievästi laskemassa. Määräaikaisia työntekijöitä 

oli vuoden lopussa  vain 5  prosenttia. Tosin määräaikaisten osuus 
vaihtelee eri vuodenaikoina  ja  riippuu talvi-yms, olosuhteista. Hen-
kilöstön keski-ikä  on  pikku hiljaa noussut, kuten valtionhallin-
nossa yleensäkin. Vuonna  2000  Merenkulkulaitoksen  palveluk-
sessa työskentelevä oli keskimäärin  47-vuotias. Suhteellisen kor-
kea keski-ikä luonnollisesti näkyy sairauspäivien määrässä. Työta- 

paturmaluvuissa  puolestaan näkyy kentällä vaativissa olosuhteis-
sa  työtään tekevien osuus. 

Merenkulkulaitos  on  halunnut pitää huolta henkilöstöstään muun 
muassa kannustamalla  ja  tarjoamalla hyvät mandollisuudet fyysisen 
kunnon kohentamiseen liikunnan avulla. Investoinnit liikunnan 
tukemiseen ovatkin selväs  i  suuremmat kuin valtiolla keskimäärin. 

MERENKULKULAITOKSEN 
 HENKILÖSTÖ  2000 
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-  
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Henkilöstötilinpäätös 

2000 1999 muutos%  

Henkilötyövuodet  1872 1918 -2,5 
Henkilöstön lukumäärä 1886 1893 -0,4  

Tietoja  MKL:n henkilöstöstä  (prosenttia) 2000 1999 valtio/  1999 

Määräaikaisia 5 8,2 29,4 
Virkasuhteisia  49,3 45 77,9 
Miehiä 80,4 80,7 53,9 
Naisia 19,6 19,3 46,1 
Vähint.  45-vuotiaita 64,5 62,1 43,7 
Keski-ikä, vuotta 47 46,6 42,1 
Sairauspäivät,  työpäivää  / hts' 12,2 12,5 8,2 
Tapaturmapoissaolot,  työpäivää  / htv 0,8 1,2 0,4  

HenkilöstOinvestoinnit  (mk  / henkilötyövuosi)  2000 1999 1999/valtio  

Liikunnan tukeminen 305 250 117 
Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto 951 644 663 
Sairauden hoito 1185 1097 761 
Koulutus 4535 4321 3611  
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MERIONNETFOMUUKSIEN  SYYT 
Yhteensä  49  kpL  

MERIONNETTOMUUDET LAJEITI'AIN  
Yhteensä  49  kpL  

Sää/jääolosuhteet IlkpL,  24%  

3  muuta vahinkoa, tuli— tms.  6% 

4  Lastivauiiota  8% 

3  kaotumista/uppoamista  6% 

6  törmaystä  siltaan  Ems. 12% 
Inhimillinen 

tekijä  
28  kpl,  
57%  

11  yhteentörmäystä  22% 

16  

Muu syy  41p1. 8%  

Tekninen  vika  Skpl,  10% 	\ 
22  karilleajoa/ 
pohjakosketusta  
45% 



MERENKULUN TURVALLISUUS 

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

Ulkomaanliikenteeseen  ei vuoden aikana peruskatsastettu yh-
tään uutta alusta. Uudisrakennusprojekteja  on  kuitenkin käyn-
nissä  ja  tilanne  on  paranemassa. Uuden lainsäädännön mukaiset 
kalastusalusten katsastukset käynnistyivät  ja koko kalastusaluslai-
vaston  turvallisuustaso  on  vähitellen kohentumassa. 

Peruskatsastuksiin  sekä uusinta-  ja vuosikatsastuksiin  käytetty 
työpanos säilyi edellisen vuoden tasolla. Katsastustapahtumia oli 
noin  2100.  Turvallisuusjohtamisjärjestelmiä auditoitiin  150.  

Ulkomaalaisten laivojen  Port State Control  -satamatarkastuksissa 
 tarkastettiin vuoden aikana  507  laivaa, joista jouduttiin pysäyttämään 
 23.  Erityisena tarkastuskohteena  olivat öljysäiliöalukset, joiden kun-

toavalvottiin kolmen kuukauden tehotarkastuskampanjalla. Satama- 
tarkastuksia tehostava lainsäädäntöuudistus  on  valmisteilla EU:ssa. 

Vuoden aikana Merenkulkulaitokselle ilmoitettiin  47  menon-
nettomuutta. Näistä  36  sattui suomalaisille aluksille. Karilleajo 

 on  suurin syyryhmä. Onnettomuuksien määrä kasvoi hieman 
edellisestä vuodesta. 

Erityiseksi tarkastuskohteeksi otettiin kotimaanliikenteen 
matkustaja-alusten vakavuustiedot  ja  matkustajamäärät. Tarkas-
tukset aloitettiin Järvi-Suomen sisävesialuksista. Tarkastuksis-
ta seurasi, että laivojen ohjeistoja parannettiin  ja  eräiden alus-  

ten  matkustajamääriä pienennettiin.  Työ jatkuu ensi vuonna 
rannikolla. 

Miehitystodistuksia  annettiin  119  alukselle. Pätevyyskirjoja 
 ja lisäpätevyystodistuksia  myönnettiin merenkulkijoille  5322. 

 Kasvua  on  edellisestä vuodesta  1500  ja  varsinaista ruuhkaa odo-
tetaan seuraavalle vuodelle, koska vanhat pätevyyskirjat  on  vaih-
dettava STCW-95-kirjoihin vuoden  2002  helmikuun alkuun 
mennessä. 

Katsastusten  ja auditointien kustannusvastaavuus  oli noin  44 
 prosenttia. Syyskuussa maksuja korotettiin täyden kustannusvas-

taavuuden saavuttamiseksi, mutta tämän vaikutukset eivät vielä 
ehtineet näkyä selvästi. 

VIROLAISALUSTEN 
KEULAPORTIT  TUTKITTIIN 

Merenkulkulaitoksen VTTltä tilaamasta  tutkimuksesta kävi ilmi, 
että Viron  ja  Suomen lipun  alla  purjehtivien markustaja-autolaut-
tojen turvallisuustaso vastaa keulaporttien osalta täysin toisiaan. 

 Tallinnan ja  Tukholman välillä liikennöivät laivat todettiin keula-
porttiensa osalta jopa erittäin hyvässä kunnossa oleviksi. Osoit-
tautui, että niitä myös operoidaan huolellisesti seuraten tiiviisti 
keulaportin kuntoa. Tutkimuksessa käytiin läpi Viron lipun  alla 

 kulkevien matkustaja-autolauttojen keularakenteet. Lisäksi selvi-
tettiin, millaiselle kuormitukselle alusten keulat oli mitoitettu. 

VENEILY  

Vuoden  2000  vesiturvallisuuskampanjassa  korostettiin edelleen 
uimataidon  ja turvallisuusvarusteiden  merkitystä sekä muistutet

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

Vesiliikenteessä hukkui vuoden aikana yhteensä  65  henkilöä 
eli viisi enemmän kuin edellisenä vuotena. 

Merenkulkulaitos  tutkii yhteistyössä Poliisin, Terveydenhuol-
lon oikeusturvakeskuksen  ja  Ilmatieteen laitoksen kanssa  koko 

 valtakunnan vesialueilla vuosina  2000  -  2002  kuolemaan johta-
neet veneonnettomuudet. 

Helmikuussa veneilyasiain neuvottelukunta asetettiin uudestaan 
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Neuvottelukunta kokoontui 
vuoden aikana kolme kertaa  ja jaokset  (yleis-, koulutus-  ja  valistus- 
jaos  sekä turvallisuus-  ja ympäristöjaos)  useamman kerran. Venei-
lyasiain neuvottelukunta käsitteli  ja  otti kantaa veneilyyn liitty

-vim  asioihin. Vesiliikenteen promillei-ajaa neuvottelukunta ei kat-
sonut tarpeelliseksi laskea nykyisestä  1,0  promillesta. 

Huvivenedirektiivin  mukaista markkinavalvontaa harjoitettiin 
edelleen aktiivisesti venemessuilla sekä tarkistuskäynneillä maa-  

kunnissa. Veneala kasvoi edellisestä vuodesta  19,8  prosenttia. 
Vuoden kokonaisliikevaihto oli  1,69  miljardia markkaa. Veneily 
Suomessa näyttää yhä lisääntyvän 

Ympäristötietoisuus  ja  -vaatimukset ovat lisääntymässä myös venei-
lyssä. Heinäkuussa muuttuneet alusjätelaki  ja  -asetus edellyttävät, että 
vuonna  2000 tai  myöhemmin rakennetuissa vesikäymälöillä varuste-
tuissa veneissä tulee olla jätevesisäiliö eli septitankki, joka voidaan 
tyhjentää kannelta imutyhjennyslaitteella. Myös vaihtothtoisia me-
netelmiä, kuten kuivakäymälä, sallitaan. Määräykset laajenevat katta-
maan vuoteen  2005  mennessä kaikki, myös ennen vuotta  2000  val-
mistetutveneet. Käymäläjätepäiistömääräysten  tunnetuksi tekemiseksi 
laadittiin yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry-.n  ja  Suomen Ympänis-
tökeskuksen kanssa septitankkiaiheinen esite. 

Uusia septitankkimääräyksiä esiteltiin Helsingin venemessuil
-la,  samalla annettiin vinkkejä puhtaampaan veneilyyn. Teema tois-

Wi  myös Turun, Jyväskylän, Vaasan, Pietarsaaren, Oulun, Kuopi-
on, Lappeenrannan  ja  Riihimäen messuilla sekä Helsingin  ja  Lah-
den uivissa venenäyttelyissä. Lisäksi Merenkulkulaitos osallistui 

 Tall Ships  Racen,  Helsingin kulttuurivuoden  2000  Purjetta-  ja 
 Course 2000  -tapahtumiin. 

17 





Merenmittauksen  kustannukset  

1.000  mk 2000 1999 	Muutos  %  

Henkilöstökulut  34.864 34. 7 65 	0,3 
Muut kulut 11.164 9.625 	16,0 
Pääomakustannukset  6.109 6.42 1 	-4,9 

Yhteensä  52. 137 50.811 	2,6 

Henkilötyövuodet 189 146 	29,5  

MEREN MITTAUS  

       

Merenmittaustehtävissä  toimi kuusi merenmittausrerkikuntaa, niis
-ta  yksi sisävesillä  ja  loput merialuefila. Retkikunnilla oli käytössään 

viisi tukialusta, kaksi mittausalusta  ja  56  mittaus- ym. venettä. Ret-
kikuntien henkilövahvuus kesän aikana oli  170  henkilöä. 

Merenmittausten  keskeisin tavoite  on  väylien  ja  muiden navi-
gointiin kaytettävien alueiden mittaustietojen saattaminen NAVI

-strategian  edellyttämälle tasolle. Suurin  osa mittauksista  oli ny-
kyisten väylien mittaustietojeri tarkistamista. Väylämittaukset si-
sälsivät myös vaylien navigoitavuuden parantamiseen, kulkusyvyy

-den  lisäämiseen sekä uusien väylien  ja avomerireittien  valmista-
miseen liittyviä mittauksia. Vesialueiden yleisiä syvyysarvoja  tar

-kistettiin vaarallisiksi epäillyillä kohteilla. Tarkistuksia  tehtiin myös 
uusia merikarttoja varten, 

Merialueita luodattiin järjestelmällisesti Suomenlanden itäosassa, 
Ahvenanmaan  ja  Turunmaan saaristossa sekä Perämeren avomerirei-
teillä. Huomattavassa osassa käytettiin ns. monikeilaista luotausme-
netelmää. Menetelmän tuottamat mittaustiedot ovat riittävän tarkat 
kaikentyyppisiin käyttötarkoituksiin. Sisävesillä jatkettiin Päijänteen 

 1998  aloitettua systemaattista mittausta merikartaston uusimiseksi. 
Väylämittauksia  tehtiin muun muassa Utön - Lövskärin  10 met- 

tin  väylällä, Turun - Maarianhaminan, Kajakulman  ja  Vaasan yh-
deksän metrin väylillä, Loviisan, Raahen  ja  Oulu 1  -  Kemi  1  kah-
deksan metrin väylillä sekä sisävesillä Saimaan syväväylästöllä  Sa-
vonselältä  Joensuuhun  ja Puhokseen.  Samoin tehtiin systemaatti-
sia NAVI-tarkistusmittauksia Loviisan - Emäsalon, Hangon, keski-
sen  Saaristomeren  ja  Ahvenanmaan, Vaasan  ja  Kalajoen - Raahen 
alueella matalampikulkuisilla kauppamerenkulun väylillä sekä sisä-
vesillä Savoriselän - Joensuun alueen matalaväylillä. 

Väylämittauksiin  liittyviä geodeettisia  runko- ja turvalaitemit-
tauksia  suoritettiin Saaristomeren alueella useassa eri kohteessa 
sekä Pohjanlandella laajasti Vaasan  ja  Kokkolan välillä. Sisävesillä 
mitattiin  koko Savonselän - Puhoksen ja  Joensuun välinen alue. 

Toimikauden aikana luodattiin  41 250  linjakilometriä,  joka 
peittää alueellisesti  1 871  neliökilometriä. Tästä  682  neliökilo-
metriä oli  modernia monikeilaista  luotausta, jonka tarkkuus  on 

 riittävä väyläalueen varmistamiseen myös kulkusyvyydeltääri  knit
-tisillå kohteilla. Kaikuharaamalla  varmistettiin  90  ja tankoharaa-

maIla  28  neliökilometriä. Kiintopisteitä mitattiin  84,  ja  841  kiin-
teän turvalaitteen sijainti mitattiin NAVI-vaatimusten mukaises-
ti. Kaikki merenmittaukset tallennetaan laadultaan varmennet-
tuina numeerisiin NAVI-rekistereihin. 

Alkuvuodesta valmistuneen merenmittauksen kehittämissuun-
nitelman mukaisesti testattiin käytännössä monikeilainluotauk

-sen soveltumista enityyppisiin  mittauksiin  ja  kehitettiin siihen liit-
tyviä tulostustoiminroja. Kaikki merenmittauksers kehittäminen 
perustuu tällä hetkellä monikeilaiselle mittaustekniikalle. 

Merenmittauksen  taloudellisuus yksikköpäivää kohden oli  24769 
 markkaa. Taloudellisuuden tunnusluku oli  17  prosenttia tavoitetta 

 ja  16  prosenttia edellisen vuoden toteutumaa parempi. Taloudelli-
suus parani kasvaneiden suoritteiden ansiosta. Merenmittauksen 
muita kuluja lisäsi miljoonalla markalla ulkomaisella, lentokorsee

-seen  asennetulla laserkalustolla  tehty merenmittauskokeilu.  

 

MERIKARTAT  

        

Merikartaston  uusimisen painopiste oli Selkämerellä  ja  Peräme-
rellä. Kattaston uusimista jatkettiin myös Päijänteellä  ja Keiteleel

-lä.  Viisi kokonaan uusittua rannikkokarttaa julkaistiin mittakaa-
vassa  1:50 000  kertomusvuoden  aikana. 

Veneilykäyttöön  tarkoitettua cd-merikartastoa laajennettiin 
Ahvenanmaan alueelle  ja Keiteleelle.  Vuoden aikana myytiin yh-
teensä  1 485  cd-merikarttaa.  

Ammattimerenkulun  tarpeisiin suunniteltua ENC-merikartas
-toa  valmistettiin Porvoon,  Kotkan ja  Haminan merialueilta yh-

teensä kandeksan ENC-solua. Työn  alle  otettiin  Il  uutta solua 
Utön - Naantalin - Turun alueelta. ENC-merikartaston jatkuva 
ajantasaistaminen aloitettiin kertomusvuoden lopulla. 

Painettujen merikarttojen tuotantojärjestelmän uusimisprojek-
tissa (KARHIS) saatiin valmiiksi suunnittelu-  ja määnittelyvaihe. 
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VAYLANPITO  

     

Väylatoiminta  on  kustannuksiltaan suurin Merenkulkulaitoksen 
toiminnoista.  Se  kattaa noin  28  prosenttia laitoksen kustannuksista. 

Vuoden aikana valmistui Naantalin väylän yleissuunnitelma, Vuo-
saaren, Haminan  ja  Loviisan väylien suunnittelua jatkettiin. Peräme-
ren rannikkoväylistä Raahesta pohjoiseen valmistui alustava suunni-
telma, jonka pohjalta käynnistettiin myös yrnpäristövaikutusten arvi-
ointimenettely. Lisäksi suunniteltiin yksittäisiä parannuskohteita  ja 

 matalaväyliä  sekä selvitettiin eri tahoilta tulleita väyläaloitteita. 
Kokkolan  13  metrin väyläkä ruoppausten yhteydessä löytyneiden 

räjähteiden raivaaminen saatiin päätökseen. Uudenkaupungin  He
-pokarin  7  metrin väylän syventämiseksi  8,5  metrin kulkusyvyyteen 

tehtiin ruoppauksia, jotka jatkuivat vuoden  2001  tammikuulle. Pok-
janlandella ruopattiin muun muassa Veitsiluodon  ja  Kalajoen  Rah- 

jan  väyliä ennalleen maankohoamisen  ja  liettymisen  seurauksista. 

KANAVOINTIHANKKEET  JÄIHIN 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  asettama kanavointihankkeita 
 ja  -vaihtoehtoja selvittävä työryhmä sai työnsä päätökseen. Työ 

sisälsi selvityksen Saimaan kanavan laajentamisesta, alustavat yleis- 
suunnitelmat Kymijoen  ja  Mäntyharjun kanavista, kanavointi- 

hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia sekä selvityksen vai-
kutuksista aluerakenteeseen. Osoittautui kuitenkin, ettei ole pe-
rusteita jatkaa uusien kanavien suunnittelua. 

Saimaan kanavan talviliikenteen kehittämiseksi alettiin tutkia 
jäätilanteen hallintaa  ja  valmistella tutkimukseen liittyvää kenttä- 

koetta.  Savonlinnan syväväylän siirron ympäristövaikutusten  ar
-viointimenettelyä  jatkettiin. 

Väylät  on  jaettu  36  väylänhoitoalueeseen,  joista merialueilla  on 16 
 ja  sisävesillä  20.  Merenkulun turvalaitteiden perushoidosta vastaavat 

väyläasemia tukikohtinaan pitävät väylämestarit javäylänhoitajat.  Vain 
 avomerialueiden turvalaitteet  ja  raskaita kuljetuksia  ja  nostoja  vaativat 

väylänhoitotehtävät hoidetaan  koko  piirin alueella toimivillaväyläaluk- 
silla.Väylänhoidonsuunnittelu-jaseurantajärjestelmääkehitettiinedel- 
leen. Suositukset muun muassa vaylanhoidon luokituksesta valmistui-
vat Tavuitteena  on  alentaa väylänhoidon kustannuksia. 

Kanavien automatisointi jatkui. Kanavien suluista  on  automa-
tisoitu  jo  noin kaksi kolmasosaa. Myös tulevan Nilsiän reitin  sol

-kujen automatisointia  suunnitellaan. Kanavia  ja  väyliä ylittävistä 
avattavista silloista  on  autornatisoiru  kolme MKL:n vastuulla ole-
vaa  ja  kuusi muiden hoidossa olevaa. 
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Joensuussa sijaitsevan viittatehtaan liikevaihto oli  4,37  miljoo-
naa markkaa. Tehdas myi muun muassa  1550  viittaa  ja poijua 

 sekä yli  30  ponttonia.  Liikevaihdosta kolmannes oli laitoksen ul-
kopuolista rahoitusta. 

DGPS  EDELLEEN TARPEEN 

GPS-järjestelmästä tuli aiempaa tarkempi kun Yhdysvaltojen aset-
tama tahallinen häirintä lopetettiin. DGPS  on  kuitenkin edel-
leen tarkempi järjestelmä  ja  antaa korjaustietojen lisäksi  varmis-
tuksen paikannustietojen  oikeellisuudesta. Siksi kauppa.alusten 

 on  syytä turvallisuutensa takia yhä käyttää DGPS:ää väyläajossa. 
Marjaniemen  ja Kiamilan DGPS-asemat valmistuivat. 

Euroopan oman radionavigointisatelliittijärjestelmän Galileon 
kehittämiseen  on  osallistuttu  aktiivisesti yhdessä liikenne-  ja 
viestintäministeriön  kanssa. 

AIS.JÄRJESTELMÄ  RAKENTEILLA 

Merenkulkulaitos  on  osallistunut aktiivisesti alusten automaatti- 
sen tunnistusjärjestelmän eli AIS:n kehittämiseen. Vuonna  2002 

 voimaan tulevien kansainvälisen SOLAS.sopimuksen muutosten  

mukaan  on  tiettyjen alusten otettava AlS käyttöön. Järjestelmässä 
alukset lähettävät tietoja sekä toisilleen että maihin VTS.keskuk

-seen tai  meripelastuskeskukseen. 
AIS.järjestelmän  käyttöä varten tarvittavaa tukiasemaverkkoa alet-

tiin rakentaa,  ja  Suomenlanden osalta verkko saatiinkin valmiiksi. 
Merenkulkulaitos  osallistui kansainvälisen telekommunikaatio-

alan unionin ITU:n AIS-järjestelmää koskevan teknisen  standar-
din viimeistelemiseen.  

Väylänpidon  kustannukset  

1.000  mk 2000 1999  Muutos  %  

Henkilöstökulut  98.589 99,619 	-1,0 
Muut kulut 66.6 19 59.274 	12,4 
Pääomakustannukset 119.572 133.570 	.10,5 
Yhteensä  284.780 292.463 	-2,6 

Väyläkilometrit 15 .908 15.953 	0,3 
Henkilötyövuodet 506 533 	-5,1  
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SATAMAT  

        

Merenkulkulaitos  osallistui yhteistyössä liikenne-  ja  viestintämi-
nisteriön  ja  satama-asiain neuvottelukunnan kanssa Euroopan 
laajuista liikenneverkkoa koskevan suuntaviivapäätöksen satama- 
osuuden muutostyön valmisteluun Suomessa. 

Satama-asiain neuvottelukunnan aloitteesta toteutettiin yhteis-
työssä liikenne-  ja  viestintäministeriön  ja  Suomen Kuorma-auto-
liiton kanssa tutkimus "Suomen satamien maakuljetukset Suo-
messa - nykytila  ja  kehittämistarpeet".  Lisäksi teetettiin Turun 
yliopiston merenkulkualan koulutus-  ja  tutkimuskeskuksella  kar-
toitus Suomessa tehdyistä satamia  ja  merenkulkua koskevista tut-
kimuksista vuosina  1997  -  2000.  

Sulkujen yhteyteen rakennettiin kolme yhteysliikennelai-
turja  ja  Suomenlandelle kolme merivartioasemien laituria. 
Saaristomerellä parannettiin kolmea yhteysliikennelaituria. 

Lieksassa rakennettiin kymmenen ponttonilaituria. 

UUSI  PORT@NET  KÄYTTÖÖN 

Uusi Fort@Net-järjestelmä  on  vuoden alusta lähtien ollut käytös-
sä kaikissa satamissa  ja  tullitoimipaikoissa,  Lisäksi järjestelmään 
tallentavat tietoja varustamoiden edustajat  ja  meklarit. 

Port@Net  kattaa satamatoimintojen lisäksi alusliikenteen oh-
jaukseen  ja  valvontaan, luotsaukseen sekä jäänmurtoon liittyvät 
toiminnot  ja  palvelut. Port@Netin avulla saavat tietoja aluksista 

 ja  niiden liikkumisesta kaikki, jotka työnsä takia niitä tarvitsevat, 
muun muassa liikenteen ohjaajat, tulli, luotsit, jäänmurtajat, 
meklarit, ahtaajat  ja  kuljetusliikkeet.  Järjestelmästä saadaan tieto- -  
ja  myös alusten kuljettamista lasteista  ja  erityisesti niiden sisältä-
mistä vaarallisista aineista. 
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LUOTSAUS  JA  LIIKENTEEN OHJAUS  

Luotsaustoiminnasta  kertyi tuloja kaikkiaan  192,6  miljoonaa 
markkaa  ja  menoja  197,1  miljoonaa markkaa. Tulot jäivät  10,6 

 miljoonaa markkaa edellistä vuotta pienemmiksi koska sekä luot-
saukset että luotsatut matkat vähenivät. Luotsauksia kertyi yhteensä 

 32976,  joista rannikolla  27 969,  ja  luotsattuja maileja  kaikkiaan 
 701 778.  Kummatkin vähenivät jonkin verran edellisestä vuodes-

ta. Linjaluotsauksen lisääntyminen  on  supistanut luotsauksen 
kysyntää. 

Luotsauksesta  tuli kuitenkin arvioitua enemmän tuloja,  sillä 

 luotsausmäärät  eivät vähentyneet niin paljon kuin oli arvioitu. 
Kustannukset kasvoivat reilulla seitsemällä miljoonalla markalla, 
josta vajaa puolet oli kasvaneita henkilöstökustannuksia  ja  loput 
kulutusmenoja. Luotsihenkilöstö väheni vuoden aikana yhteensä 

 14,4  henlcilötyövuodella.  
Vilkkaasti liikennöidyllä Suomenlandella vähenivät sekä luot-

saukset että luotsatut matkat edellisestä vuodesta. Leudon  tal-

ven  takia ei alueella ollut tarvetta käyttää talviväylää. Selvimmin 
luotsausmatkat supistuivat Saaristomerellä.  Sen  sijaan sekä Poh-
janlandella että Järvi-Suomessa luotsattuja maileja kertyi aiem-
paa enemmän. 

Kanden kuukauden ajan  15  Järvi-Suomen luotsia harjoitteli 
talviväylän luotsaamista Suomenlandella. 

Luotsaustoiminnan  kehittäminen  on  jatkunut merenkulkupii-
reissä laadittujen suunnitelmien mukaisesti keskittämällä toimin-
toja suurempiin kokonaisuuksiin.  Koko  Perämeren seutu muo-
dostaa nyt yhden luotsausalueen, joka kattaa Raahen, Oulun, 

 Kemin ja  Tornion alueen väylät. Raumalla luotsitoiminta siirret-
tiin Kylmäpihlajasta mantereelle. Tämän vuoden aikana päivystys 
siirtyy uuden liikenteenohjauskeskuksen  West Coast  VTS:n  hoi-
dettavaksi. Hangossa siirrettiin luotsipäivystys Helsinkiin. 

Luotsauksen  yksityistämisen mandollisuutta arvioitiin  jo  ke-
hittämishankkeen  ensimmäisessä vaiheessa, jolloin todettiin 
parhaaksi kehittää  ja  tehostaa luotsausta MKL:n omana toi-
mintana. Nyt yksityistämisvaihtoehtoa  on  tarkasteltu tarkem-
min. Näissä laskelmissa oman toiminnan kehittäminen  on 

 edelleen vahvistunut parhaaksi toimintastrategiaksi luotsauk
-sen  kehittämisessä.  Se  edellyttää kuitenkin, että ehdotetut toi-

met toteutuvat  ja  luotsaustoiminta  tehostuu esitetyssä aikatau-
lussa. Selvittäminen jatkui vuoden  2001  puolelle. Kehittämis-
toimilla tavoitellaan nykyistä pienempiä luotsauskustannuksia 
- viimeistään vuonna  2003  kustannukset olisivat enintään  160 

 miljoonaa markkaa.  

Luotsausmaksuja  ei korotettu vuonna  2000.  Myöskään kuluva-
na vuonna ei taksakorotuksia tehdä. 

Luotsauslainsäädännön  uudistamisen jälkeen eli maaliskuus-
ta  1998  lähtien vuoden  2000  loppuun mennessä oli suoritettu 
yhteensä  445  linjaluotsintutkintoa,  joista kotimaisia oli  280  ja 

 ulkomaisia  165.  Kertomusvuoden  aikana suoritettiin  120 lm -

jaluotsintutkintoa,  joista kotimaisia  89  ja  ulkomaisia  31.  Luot-
sausasetuksen  9a §n  perusteella oli yleisvapautuksia myönnet-
ty vuoden loppuun mennessä yhteensä  180  henkilölle  ja  noin 

 200  alukselle. 
Luotsi-  ja  väyläasemien kuljetuskaluston  käyttöä selvitertiin. 

VTS-JÄRJESTELMÄ LAAJENI 

Liikenteen ohjaus-  ja  valvontajärjestelmän  eli VTS:n rakentami-
nen  on  jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Vuoden loppuun 
mennessä valmistuivat Selkämerelle Porin  ja  Rauman liikennettä 
varten  West Coast  VTS  sekä Pohjanlandelle Kaskisten - Tornion 
alueelle  Bothnia  VTS.  Suomessa  on  valmiina viisi VTS-aluetta, 
joista kolme,  Helsinki  VTS,  Kotka  VTS  ja  Archipelago  VTS  toi-
mivat virallisina VTS -alueina.  

Helsinki  VTS:ä  rakennetaan edelleen.  Sen  toiminta laajeni kat-
tamaan Porkkalasta Emäsaloon ulottuvan merialueen väylästöt. 

 Kotka  VTS  aloitti toimintansa lokakuun alusta.  Sen  alue kattaa 
merialueen Emäsalosta Santioon.  Archipelago  VTS:n tutkapeit

-toa  parannetaan edelleen.  West Coast  VTS:n  operatiivisen toi-
minta  on  alkanut  1.  maaliskuuta  2001  

VTS-lainsäädäntöä  on  valmisteltu Merenkulkulaitoksen sisäi-
sessä työryhmässä. Esitys uudeksi alusliikennepalvelulaiksi  ja  - 
asetukseksi  saadaan valmiiksi vuoden  2001  alussa. 

Luotsauksen  kustannukset  

1.000  mk 2000 1999  Muutos  %  

Henkilöstökulut  154. 154 152.278 	1,2 
Muut kulut 23 .802 19.984 	19,1 
Pääomakustannukset 19.077 19.079 	0,0 

Yhteensâ 197 .033 191.341 	3,0 

Henkilötyövuodet  452 460 	-1,8  
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SAARISTOLITKENNE  

     

Merenkulku laitoksen yhteysaluksilla hoidettiin liikenneyhteyksiä 
Lounais-Suomen saaristossa  14  reitillä, joista Suurta saaristoreit-
tiä  ja Rengasreittiä liikennöitiin  kesäkausi. Matkustajamäärät py-
syivät suurin piirtein edellisen vuoden tasolla, ajoneuvojen kulje-
tus lisääntyi hieman. Yhteensä kuljetettiin  250 208  matkustajaa, 
joista  140 129  oli maksavia eli muita kuin saaristolaisia. Ajoneu-
voja kuljetettiin yhteensä  84 560,  joista maksullisia oli  40 811.  

Saaristoliikenteen  kustannukset matkustajaa kohden olivat  169 
 markkaa, vakituista asukasta kohden noin  40750  markkaa  ja ajotun-

tia  kohden  1305  markkaa. Vakituisia asukkaita palvelun ulottuvissa 
oli  1040.  Yhteysalusliikenteen  maksut pysyivät edelleen vuoden  1995 

 tasolla. Saariston vakituisilta asukkailta ei maksuja ole peritty. 
Yhteysalusliikenteen  taloutta rasitti ennen kaikkea polttoaineiden 

hinnannousu.  Sen ja  kevään palkkatarkistusten vaikutus saaristolii-
kenteen kuluihin oli yhteensä noin kaksi miljoonaa markkaa. Vai-
kean taloudellisen tilanteen vuoksi  on  huokotoimenpiteitä  siirretty 
mandollisuuksien mukaan tuonnemmaksi. Aluskannan vanhetessa 
tulee määräaikaisista  kor jauksista  yhä merkittävämpi menoerä. 

Yhteysalukset  olivat huoltoja  ja telakointeja  lukuun ottamatta lii-
kenteessä  koko  vuoden. Talvella oli käytössä kaksi ilmatyynyalusta 
korvaamassa lähinnä veneluokan kalustoa. Nauvon Pensarin saaren 
liikenneongelmat helpottuivat kesällä olennaisesti, kun yksityisellä 
rahoituksella saaren itärantaan rakennettu raskasliikenteeseen  sovel-  

tuva yhteysliikennelaituri  valmistui  ja  liitettiin Paraisten reittiin. 
Yhteysalusliikenne Högsåran  saareen korvattiin syksyllä lossil-

la. Liikenteestä poistettu yhteysalus  Bastö  oli  koko  vuoden käyttä-
mättömänä Turussa.  Vara-aluksena  on  toiminut yhteysalus  Falkö. 

 Lisäksi oli  Auran ja  Auroran telakointien aikana liikenteessä ul-
kopuolelta vuokrattua kalustoa. 

Osana Merenkulkulaitoksen kehittämishanketta tehtyä saaris-
toliikenteen selvitystä jatkettiin yhtiöirtämisen poliittisia edelly-
tyksiä kartoittavalla selvityksellä. Kandelle pienelle yhteysaluksel

-le  yritettiin tarjouskyselyllå löytää edullisempia vaihtoehtoja, mutta 
ilman varteen otettavaa tulosta. 

Saaristoliikennettä  esiteltiin jälleen Helsingin kansainvälisillä 
matkailumessuilla.  

Saaristoliikenteen  kustannukset  

1.000  mk  2000 1999  Muutos %  

Henkilöstökulut  18.532 17 .956 	3,2 
Muut kulut 13 .955 14.069 	-0,8 
Pääomakustannukset 9.89 1 10.972 	-9,9 

Yhteensä  42.378 42.997 	-1,4 
Herikilötyövuodet  66 71 	-7,1  

JÄÄN MURTAJAT 

Talvikautena  1999  -  2000  Suomen satamissa kirjattiin  25 273 
 aluskäyntiä  eli  1 374  enemmän kuin edellisenä talvikautena.  Las-

tia  nämä alukset kuljettivat  31,8  miljoonaa  tonnia.  Määrä  on  noin 
 41  prosenttia  koko  vuoden merikuljetuksista. 

Rannikkoliikenteessä  kirjattiin yhteensä  1 413  saapunutta  ja läh-
tenyttä  alusta eli  39  aluskäyntiä  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Lastia nämä alukset kuljettivat yhteensä  1,8  miljoonaa  tonnia.  

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

lB-net  -liikennetieto-järjestelmää  on  edelleen kehitetty yhteis-
työssä VTT:n  ja  Ruotsin Sjöfartsverketin kanssa. 

Satelliittikuvien  käyttöä jäänmurtajatoiminnassa  on  hyödyn-
netty  ja  kehitetty yhteistyössä Merentutkimuslaitoksen jääpal-
velun kanssa. Satelliittitutka-  ja radarsat-kuvilla korvataan  he-
likopterilla  suoritettavat jäätiedustelulennot. 

Merenkulkulaitoksen jäänmurtajalaivastoon  kuuluivat vuonna 
 2000  jäänmurtajat Urho,  Sisu,  Fennica, Nordica, Botnica, Otso, 

Kontio, Voima  ja  Apu. 
Suomen kaikki  23  talvisatamaa  on  pidetty auki ympärivuotises

-ti 1970  alkaen 

LEUTO  JAATALVI 

Jäätalvi  1999  -  2000  oli leuto. Jäåtyminen Perämeren pohjoisosas- -  
sa  alkoi marraskuun loppupuolella.  Talven maksimitilanne  saavu-
tettiin  24.  helmikuuta. Laajimmillaan jääpeite oli  95 000  km2 .  

Liikenteessä oli seitsemän murtajaa. Murtajien toimintakausi 
alkoi  8.  joulukuuta  1999,  kun Fennica lähti Perämerelle. Toimin-
takausi päättyi  30.  toukokuuta Otson palattua Helsinkiin. Mutta-
jilla työskenteli  360  henkilöä, Toimintapäiviä oli yhteensä  595.  

Viime vuosina jäänmurtotehtäviin  on  käytetty omien murtaji
-en  lisäksi myös muita aluksia, lähinnä yksityisten  ja  kuntien omis- 

24  



tamia  vahvoja hinaajia. Niin nytkin. Saimaan liikennettä avusti-
vat hinaajat Jääkotka  ja  Protector  sekä väyläalus Kummeli  ja Mo 

 pro  Oy:n erikoisalus Arppe. 
Jäänmurtotoiminnan henkilöstökulut  lisääntyivät edellisestä 

vuodesta  vain  prosentin verran. Vaikka talvi oli leudompi kuin 
edellinen, muut kulut kasvoivat  27  prosenttia. Syitä voi etsiä  roi- 
masta  polttoaineiden  hinnan  noususta  ja  ajoittain pahoin ahtau-
tuneista ahtojäistä. 

MONITOIMIMURTAJIEN 
 TOIMINTA OLLUT KANNATTAVAA  

Monitoimimurtajat  ovat jäänmurtokauden ulkopuolella kaupal-
lisessa toiminnassa. Niiden toiminta  on  ollut kannattavaa  ja  tuo-
nut merkittävästi tuloja niin Suomen valtiolle, Merenkulkulaitok-
selle kuin  koko  kansantaloudelle. 

Merenkulkulaitos  on  saanut tuloja monitoimimurtajista vuosi-
na  1993  -  2000  yhteensä  386  miljoonaa markkaa, josta  254  mil-
joonaa markkaa viimeisten kolmen vuoden aikana. 

Monitoimimurtajia hankittaessa  tavoitteena oli, että kaupalli-
sen toiminnan kautta saadaan jäänmurron kustannuksia alennet-
tua. Perinteisille jäänmurtajille syntyy myös kesän seisontakaudella 
kustannuksia,  ja  tavoitteena oli, että monitoimimurtajien kaupal-
lisen toiminnan tuloilla saadaan katettua operatiivisen toiminnan 
kesäkauden kustannukset . Tämä tavoite  on  toteutunut vuodesta 

 1997  lähtien. 
Operatiivisten toimintakustannusten kattamisen lisäksi myös 

 osa  alusten pääomakustannuksista sekä kaupalliselle toiminnalle 
jyvitetty osuus MKL:n yhteiskustanriuksista oli tavoitteena kattaa 
kaupallisen toiminnan tuloilla, Myös tämä tavoite  on  toteutunut 
vuodesta  1997  lähtien. 

Kaupallisen toiminnan ylijäätnä oli vuonna  1997  noin  2,1  mil-
joonaa markkaa,  1998  noin  2,3, 1999  noin  21,9  (Fennican  Bra-
siliaan rahtaus )  ja  vuonna  2000  noin  1,8  miljoonaa markkaa. 

Kulunut vuosi oli sinänsä tavanomainen monitoimimurtajien 
toiminnan osalta. Kaikkien alusten rahtauskausi alkoi huhtikuus-
sa. Fennica toimi Brasiliassa Roncadorin öljykentällä ns.  supply-  

aluksena,  kunnes palasi Eurooppaan syyskuun lopussa.  Sen  jäl-
keen  se  randattiin lyhytaikaisiin  töihin Pohjanmerellä. 

Nordica  on  pääasiassa laskenut tietoliikennekaapelia Englanti-
laiselle CTC.-yhtiölle Englannin Kanaalissa. Koska töitä oli pal-
jon  ja alkutalvi  oli lämmin, Nordica jatkoi kaapelinlaskua vuo-
den 2001  puolelle helmikuun puoleenväliin saakka. 

Botnica  aloitti rahtauskautensa ensimmäisenä, heti huhtikuun 
alussa. Kauden aikana  se  työskenteli Pohjanmerellä eri öljy-  ja 
puhelinyhtiöiden  laskuun. Yhteensä kolmelle laitoksen monitoi-
mimurtajalle kertyi rahtauspäiviä  694.  

Monitoimimurtajien rahtaustoimintaan  liittyvien saatavien sel-
vittelyä  ja perintää  on  tehostettu. Laskutus  on  käyty läpi toimin-
nan alusta vuodesta  1993  lähtien. Viivästyneistä saatavista  on  laa-
dittu korkolaskut Laskutusta  ja viivästyskorkojen perintää  on  te-
hostettu. 

VUOSITUHANNEN VAIHTUMINEN 
TOI YLIMÄÄRÄISIÄ HUOLTOTÖITÄ 

Vuosituhannen vaihtumiseen varauduttiin tarkastamalla kaikki 
alusten kriittiset järjestelmät. Laitteita jouduttiin päivittämään  tai 

 uusimaan noin miljoonalla markalla. Muun muassa kaikkien pe-
rinteisten jäänmurtajien puhelinkeskukset uusittiin. Minkäänlai-
sia häiriöitä ei vuosituhannen vaihtuessa havaittu. 

Varustus-, huolto-tai  korjaustöitä  on  tehty lähinnä monitoimimur-
tajiin. Paasaäntöisesti niin perinteiset kuin monitoimimurtajatkin ovat 
kuitenkin osoittautuneet erittäin toimintavarmoiksi. Esimerkiksi 
monitoimimurtajien rahtauskauden aikana ei kertaakaan esiintynyt 
sellaista teknistä häiriötä jonka takia rahtaus olisi keskeytynyt. 

NEUVOTTELUJA MIEHITYKSESTÄ  

Murtajien  ja  muiden Merenkulkulaitoksen alusten miehityksestä 
käytiin neuvotteluja  koko  vuoden. Neuvotteluja pitkittivät peri-
aatteelliset neuvottelut, joita käytiin yksityisten varustamojen  ja 

 merenkulun järjestöjen piirissä. 
Lokakuussa valmistui  pro  gradu.tutkielma  jäänmurtajien henkilös-

tön tyytyväisyydestä työhönsä jasitoutumisesta Merenkulkulaitokseen.  

ITÄMEREN  JÄÄPEITTEEN  SUURIN LAAJUUS  1900-2000 
Ttthatta nehökiIometriä 
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J  äänmurron  kustannukset  

1.000  mk  2000 1999  Muutos  %  

Henkilöstökulut  69.730 70.501 	-1,1 
Muut kulut 48.2 13 37.978 	26,9 
Pääomakustannukset  99.889 107.963 	-7,5 

Yhteensä  217.832 2 16.442 	0,6 

I 	Henkilötyövuodet 283 286 	-1,0  

©  
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KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ  

Merenkulkulaitoksen  edustajat osallistuivat aktiivisesti Kansain-
välisen merenkulkuyärjestön IMO:n neuvoston, komiteoiden  ja 
alakomiteoiden  työhön. 

IMO:n meriturvallisuuskomitea  hyväksyi joulukuussa laa-
jan  SOLAS-yleissopimuksen  muutoksen. Siihen sisältyi  mm. 

 paloturvallisuutta, merenkulun turvallisuutta  ja navigointi
-laitteita säätelevien lukujen sekä suurnopeusaluskoodin  ko-

konaisuudistukset.  Muutokset tulevat voimaan  1.  heinäkuu-
ta  2002. 

Meriympäristön suojelukomiteassa  on  käynnissä  MARPOL-yleis-
sopimuksen muutostyö, jossa kaksoisrunkomääräykset ulotetaan 
entistä pienempiin öljysäiliöaluksiin. Valmistumassa ovat myös 
laivojen myrkyllisiä pohjamaaleja  ja painolastivesien  käsittelyä kos-
kevat sopimukset.  

Merenkulkulaitos  on  osallistunut  European Maritime  Radiona-
vigation  Forumin toimintaan. Tärkeimmät saavutukset Olivat 
EU:n  Galileo-hankkeen merenkulullisten vaatimusten läpi viemi-
nen sekä uusille radionavigointisatelliittijärjestelmille asetettavi

-en IMO:n  vaatimusten muuttaminen aiempaa paremmin eri käyt-
täjäryhmien tarpeet huomioon ottaviksi. 

Jäänmurtotoiminnassa  on  harjoitettu yhteistyötä Ruotsin kans-
sa, muun muassa  on  hankittu yhteiskäyttöön jäänseurannassa tar-
peellisia radarsat-kuvia. 

MERENKULKULA1TOS 
 EUROOPAN  UNIONISSA 

Merenkulkulaitos  on  osallistunut aktiivisesti EU:n  komission  ko- 
miteoiden  ja  työryhmien työhön sekä avustanut liikenne-  ja  viestin- 
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täministeriötä  neuvoston liikennetyöryhman kokouksissa valmis-
teltaessa merenkulun turvallisuutta koskevia yhteisösäännöksia. 

Vuoden aikana  on  valmisteltu ns.  Erika-I-pakettia,  jolla pyri-
tään tehostamaan alusten satamatarkastuksia, luokituslaitosten 
valvontaa  ja  kuivia irtolasteja kuijettavien alusten turvallisuusval-
vontaa. Alusjätteiden vastaanottoa koskeva direktiivi  on  valmis-
tunutja  sen  toimeenpano  on  käynnistymässa. Huviveneitä  koske-
van direktiivin muutos  on  myös käynnistynyt, 

Merenkulkulajtos  on  ollut mukana EU:n  komission  alaises-
sa satama-  ja meriliikennetyöryhmässä.  Työryhmä koordinoi 
Itämeren alueella käynnissä olevia satamien kehittamisprojek-
teja sekä muita satamiin  ja  liikenteeseen liittyviä projekteja. 
Työryhmä  on  kehittänyt yhteistyötä EU:ssa toimivien meren-
kulun järjestöjen sekä Itämeren satamaliiton BPO:n  ja  Itäme-
ren suojelukomission kanssa. Kertomusvuonna työryhmässä  on 

 paneuduttu erityisesti lyhyen  matkan merenkulkuun.  

Merenkulkulaitos  on  ollut mukana valmistelemassa Euroopan 
laajuisen liikenneverkon kehittämistä koskevan suuntaviivapää-
töksen muuttamista satamien osalta. Lisäksi  on  valmisteltu  hake

-mukset suuntaviivapäätöksen  perusteella satamille  ja  merenku-
lulle jaettavasta  EU-rahoituksesta. Merenkulkulaitos  on  hoitanut 
myönnettyjen tukien jaon satamille sekä raportoinut tukien käy-
töstä komissiolle.  

Kom issiolle  toimitettiin loppuraportti VTS-liikenteenohjausjar-
jestelmän rakentamisesta vuosina  1996  -  1999  ja  valmisteltiin 
loppuraporttia Suomen kanavaverkoston kehittämistä koskevista 
selvityksistä. Maamme vesiliikenteen ympäristökustannusten ar-
vottamiseen painottuva selvitys toteutettiin yhteistyössä Etelä-Sa-
von maakuntaliiton kanssa. Selvitys oli  osa EU:n Interreg il  C

-aluekehitysohjelmaa.  Lisäksi osallistuttiin ohjelmaan kuuluviin Pe-
rämeren kaari-  ja Inlau-ans-hankkeisiin. Jälkimmäinen koskee Itä-
meren alueen sisävesijärjestelmien yhteensovittamista. 
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YMPÄRISTÖVUOSI  2000 

Vuoden aikana Merenkulkulaitoksessa tapahtui paljon ympäristöasi-
oiden saralla. Ympäristöjärjestelmä saatiin vuoden loppuun mennes-
sä sellaiseen vaiheeseen, että  se  voitiin laittaa vuoden  2001  tammi-

kuussa lausunnolle. Lisäksi alettiin koota merenkulkupiirien  ja  osas-

tojen ympäristöjärjestelmistä laitoksen omaa ympäristökäsikirjaa. 
Alusjätelain  ja  -asetuksen muutokset, joita oli valmisteltu syk-

systä  1999  alkaen, tulivat voimaan heinäkuussa. Lakimuutosten 
myötä Suomessa saatettiin voimaan Itämeren alueen merellisen 
ympäristön suojelukomissiossa eli Helsingin komissiossa sovitut 
alusjätteitä koskevat määräykset  ja  suositukset. 

Merenkijlkulaitos  kiinnittää erityistä huomiota omien alusten- 

sa ympäristöystävällisyyteen.  Lisäksi merenkulkupiirit varautuvat 

mandollisten ympäristövahinkojen torjuntaan  ja puhdistukseen 

vesialueillaan  pitämällä henkilöstönsä  ja  aluksensa teknisessä val-

miudessa (ns. öljyntorjuntasuunnitelma). 
Vuoden aikana selvitettiin, mitä mandollisuuksia olisi vähentää 

jäänmurtajien Fennica, Nordica, Otso  ja  Kontio pakokaasujen typpi-
oksidipäästöjä (NOx). Moottorivalmistajalta pyydettiin tarjousta  ye-

siruiskujärjestelmän  asentamisesta sylinterien palotiloihin. Menetel-
mäilli voitaisiin vähentää nämä päästöt noin puoleen. Kustannukset 
osoittautuivat kuitenkin niin korkeiksi - noin  33,6  miljoonaa mark-
kaa pelkästään laitteista - ettei hanketta ole voitu toteuttaa. 

Kanavien suluissa käytetään hydrauliikkaöljyinä pääasiassa  bio-

hajoavia öljyjä.  Synteettisesti biohajoavien  öl•  •en  käyttöä pyritään 

laajentamaan kaikille hydrauliikalla toimiville suluilie.  Sen  sijaan 

sulku jen paineilmakompressoreissa käytettävä hydrauliikkaöl;y ei  

ole biohajoavaa. Järjestelmä  on  kuitenkin varustettu kondenssi
-veden öljynerotus- ja talteenottolaitteella.  Myös työkoneissa  ja 

 kuorma-autojen nostolaitteissa  on  käytetty biohajoavia öljyjä.  Me-

renkulkulaitoksen ajoneuvokaluston  ja vesikaluston  moottori-  ja 

vaihteistoöljyinä  käytetään perinteisiä öljyjä. 
Sulkuporttien  ja avattavien  siltojen teräsosieri pinnoituksessa 

väitetään kivihiilitervapohjaisten maalien käyttöä. Niitä käytetään 
ainoastaan paikkamaalausten yhteydessä. Sama koskee aluskalus

-ton suojamaaleja. Pinnoitustöiden  yhteydessä hiekkapuhallusjäte 

otetaan talteen  ja  toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. 

Väylänhoidon  aiheuttamia ympäristövaikutuksia  on  viime vuo-

sina lievennetty monin tavoin. Käyttöön  on  otettu paristoja, jotka 

eivät sisällä ympäristölle vaarallisia aineita. Käyttöön  on  otettu myös 

uusia laitteita  ja  menetelmiä, jotka vähitellen vähentävät vuosittai-
sia käyntikertoja turvalaitteilla yhteen käyntikertaan. Kaikki toimin-
nasta syntyvät jätteet otetaan talteen  ja  toimitetaan asianmukaisesti 

joko kaatopaikoille  tai ongelmajätelaitokselle. Viittojen  sijoittami-

sessa  ja  sijainnin tarkistamisessa käyttöön otettu DGPS-järjestelmä 

 on  tehnyt lähes tarpeettomaksi rakentaa enää maihin uusia ns. si-

joittajia, joita  on  tällä hetkellä yhteensä noin  40 000.  Siksi ei myös-

kään tarvitse enää raivata jatkuvasti maastoa sijoittajien edestä. 

- 

YMPÄRISTÖAIHEISTA  TUTKIMUSTA, 
KOULUTUSTA  JA  YHTEISTYÖTÄ 

Merenkuikulaitos  on  ollut mukana satama-  ja väylähankkeiden ym- 

päristövaikutuksiaselvittavassä tutkimusprojektissa.Ympäristöasioissa 
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on  tehty myös muuta yhteistyötä liikenne-  ja viestmtäministeriön  sekä 
liikenteen hallinnonalan kanssa ns. LIHAVA-ryhmässä. 

Pienehköihin väylänparannustöihin  tarkoitetulla  15  miljoonan 
 markan määrärahalla  on mm.  tutkittu, suunniteltu  ja  toteutettu 

väylien turvallisuutta parantavia hankkeita. Liikenne-  ja  viestintä- 
ministeriön Itä-Suomen kanavatyöryhmän selvityksiin liittyen  on 

 osallistuttu yhteistyöprojektiin  Suomen Ympäristökeskuksen kans-
sa Kymijoen saastuneiden sedimenttien kartoittamiseksi. 

Henkilökunnan tietämystä ympäristövaikutuksista  ja  lainsää-
dännöstä  on  kartutettu  parin  seminaarin lisäksi laitoksen väylä- 
päivillä, joilla käsiteltiin ympäristönsuojelu-  ja vesilainsäädäntö

-uudistusta sekä  YVA-lainsäädännön muutoksia. Lisäksi alusten 
henkilöstöå  on  opastettu  ja  koulutettu ympäristönsuojeluasioiden 
hallintaan  ja  edistämiseen työssään. 

RAKENTAMISEN YMPÄRISTÖ 
VAiKUTUKSET OTETAAN HUOMIOON 

Merenkulkulaitoksen  kanava-  ja väylähankkeiden  suunnittelussa so-
velletaan lakia ympäristö'vaikutusten arvioinnista  (YVA).  Päätökset 

 YVA-lain  soveltamisesta tekee yrnpäristöministeriö paikallisten ym-
päristökeskusten esityksestä. Vuoden  2000  aikana valmistui Kutilan 
kanavan ympäristövaikutusten arviointi. Lisäksi kuluneen vuoden 
aikana jatkettiin Savonlinnan syväväylän siirron ympäristövaikutus

-ten  arviointiprosessia  ja  käynnistettiin uutena Raahen - Oulun - 
 Kemin  väylän ympäristövaikutusten arviointimenettely. 

Ennen vesirakennushankkeen toteuttamista laaditaan tarvitta-
essa vesilain mukainen lupahakemus, jonka laatimisen yhteydessä 
selvitetään hankkeen välittömät ympäristövaikutukset, mandollisuu-
det vaikutusten lieventämiseen  ja  esitykset vaikutusten kompensoin-
nista  tai  korvaamisesta sekä ohjelma työnaikaisten vaikutusten tark-
kailusta. Vuoden  2000  aikana laadittiin Kuolimon, Rautaveden  ja 
Lievestuoreenjärven  vesireittien sekä Honkalanden sataman ruop-
pauksen vesioikeudelliset lupahakemukset. 

Urakoitsijat  on  velvoitettu omassa työssään minimoimaan työ- 
maiden  haitalliset ympäristövaikutukset. 

Vesiliikennelain  perusteella merenkulkupiirit päättävät yleisiä 
kulkuväyliä koskevien kieltojen  ja  rajoitusten asettamisesta. Kiel-
loilla  ja rajoituksilla  pyritään  mm.  ympäristön  ja  luonnon yleisen 
virkistyskäytön varjelemiseen rajoittamalla vesiliikenteestä aiheutti - 
ya  melua  ja peräaaltojen  rannoille aiheuttamaa eroosiovaikutusta. 
Yleisimpiä ovat nopeusrajoitukset  ja aallokon aiheuttamiskiellot. 

Ympäristöjärjestelmän  kehittäminen jatkuu edelleen. Vuoden 
 2001  aikana ymnpäristöjärjestelmästä  ja sen  käytöstä järjestetään 

koulutusta järjestelmän avainhenkilöille. 

VESILIIKENTEEN 
JÄTEMÄÄRÄYKSET TIUKENTUIVAT  

Heinäkuun alusta alkaen kaikkien alusten  on  pitänyt jättää  jan 
teensä  satamaan aina ennen lähtöä. Tulosatamalle  on  myös ilmoi-
tettava, mitä jätteitä  ja  kuinka paljon alus aikoo satamaan jättää. 
Aluksen jäteastioissa  tai  -säiliöissä  olevia vähäisiä jätemääriä ei 
kuitenkaan tarvitse jättää jätteiden vastaanottolaitteisiin. Satamat 
perivät aina aluksilta maksun öljypitoisten jätteiden vastaanotta-
misesta riippumatta siitä, jättävätkö alukset satamaan jätettä vai 
eivät (ns. ei erityismaksua -järjestelmä). 

Säännöllisessä liikenteessä oleville aluksille, joilla  on  jätehuol-
tosopimus  pätevän jätehuoltoalan yrityksen  tai  sataman kanssa, 
Merenkulkulaitos voi myöntää poikkeuksia jättöpakosta  ja  ilmoi-
tusvelvollisuudesta. Vuoden loppuun mennessä myönnettiin  250 

 poikkeusta. Poikkeuksia saaneet alukset vapautuvat myös öljyisiä 
jätteitä koskevasta alusjätemaksusta. 

Alusjätelain  ja  -asetuksen muutokset tulivat voimaan  1.  heinä-
kuuta. Uusien määräysten tavoitteena  on  ehkäistä laittomia pääs-
töjä Itämeren alueella. Alusten velvollisuus ilmoittaa jätteistään 
taas helpottaa satamien varautumista jätteiden vastaanottoon. 

Myöskään veneet eivät saa enää päästää käymälävesiään veteen 
Suomen vesialueella. Veneissä pitää olla käyniälävesisäiiöt eli  sep-
titankit. Käymälävesien laskukielto  koski heti uusia veneitä. En-
nen vuoden  2000  alkua valmistuneilla veneillä  on  oltava tankit 
käymälävesiä varten viimeistään vuoden  2005  alusta. 

Lakimuutokset  noudattavat Itämeren alueen merellisen ym-
päristön suojelukomission eli Helsingin  komission hyväksymiä 

 suosituksia. Euroopan parlamentti  ja  neuvosto antoivat mar-
raskuussa  2000  direktiivin  aluksella syntyvän jätteen  ja  lasti. 
jäämien vastaanottolaitteista,  sen  avulla pyritään rajoittamaan 
aluksella syntyvien jätteiden  ja lastijäämien  mereen päästämis. 

 tä.  Direktiivi  tuli voimaan  28.  joulukuuta. Jäsenvaltioiden  on 
 saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetuk. 
 set  ja  hallinnolliset määräykset voimaan ennen  28.  joulukuuta 
 2002.  Sekä Helsingin  komission  suositukset että Helsingin 

sopimus ovat direktiiviä tiukemmat. Niinpä direktiivi ei enää 
aiheuta suuria muutoksia Suomessa. 

MERENKULKULAITOKSEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 

Merenkulkulaitos  huolehtii, että merenkulusta aiheutuisi mandollisimman vähän vaurioita ympäristölle. Merenkulkulaitoksen ympä-
nstöasioita koskevat toimet  ja  päätökset perustuvat seuraaviin periaatteisiin: 
• Noudatetaan ns. varovaisuusperiaatetta. Mikäli vakava  tai  peruuttamaton vahinko uhkaa, ympäristön tilan heikkenemistä estävien 

kustannustehokkaiden toimenpiteiden lykkäämistä ei saa perustella täydellisen tieteellisen varmuuden puuttumisella. 
• Läheisyysperiaate,  jonka mukaan ympäristöhaitat  on  torjuttava  niiden syntymispisteessä, 
• Aiheuttamisperiaate,  jonka mukaan kustannukset  on  kohdistettava ympäristöhaittojen aiheuttajille. 
• Teknisissä ratkaisuissa  on  noudatettava parhaan käytettävissä olevan  teknologian  periaatetta. Taloudelliset tekijät voidaan kuitenkin 

myös ottaa huomioon teknisiä ratkaisuja valittaessa.  
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Merenkulkulaitoksen  johtokunta  

Thimitusjohtaja  Mikko Kivimäki, puheenjohtaja 	Toimitusjohtaja  Nils-Erik  Eklund  
Rautaruukki Oy 	 Viking Line Abp  

Ylijohtaja Niilo Laakso, varapuheenjohtaja 	 Toimitusjohtaja  Helena  Jaatinen 
Liikenne-  ja viestintäministeriö,  12.4.2000  saakka 	 Merimieseläkekassa 

Hallintojohtaja Seija Petrow, varapuheenjohtaja 	Toimitusjohtaja Antti Lagerroos 
Liikenne-ja viestintäministeriö,  13.4.2000  alkaen 	 Finnlines Oy 

Pääjohtaja Kyösti Vesterinen 	 Ylipormestari  Eva-Riitta Siitonen 
Merenkulkulaitos,  31.3.2001  saakka 	 Helsingin kaupunki 

Pääjohtaja  Jukka  Hirvelä 	 Lakimies Inkeri Wilén, henkilöstön edustaja 
Merenkulkulaitos,  1.4.2001  alkaen 	 Merenkulkulaitos 

Merenkulkulaitos  edistää  ja  turvaa elinkeinoelämän  ja  yhteiskunnan vaatimien meriyhreyksien käyttömandollisuuksia  ja  merenkulun 

toimintaedellytyksiä. 
Laitoksen keskeiset toiminnot ovat merenkulun  ja sen  turvallisuuden edistäminen, väyläverkoston kehittäminen, väylien hoito, luotsa

-us,  merenmirtaus  ja  merikartoitus, jäänmurto,  saariston yhteysalusliikenne sekä varustarnopalvelut. 

Toiminnassaan Merenkulkulaitos ennakoi  ja  ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet. 

MERENKULKULA1TOS  2000  

Keskushallinto  

Väylät  km  

Suomenlahti 	Saaristomeri 	Pohjanlahti 	Järvi-Suomi 	Yhteensä 
Muutos 	 Muutos 	 Muutos 	 Muutos 	 Muutos 

	

% 	 96 	 % 
Muutos  

%  

- Kauppamerenkulku  1.321 -0,7  2.371 -0,9 882 0,0 814 0,0 5.388 -0,6 
-  Muu vesiliikenne  892 0,0  1.939 -6,1 2.146 1,0 5.543 1,7 10.520 -0,1 
Luotsaukset kpl  15.027 -6,8  7.133 -3,3 5.809 1,8 5.007 7,5 32.976 -2,6 
Luotsatut mailit  272.262 -5,1  167.707 -10,7 92.394 1,6 169.416 5,5 701.778 -3,4 
Henkilöstö  (HTV)  809 -1,6 235 -2,6  323 -2,2 174 -0,7 332 -5,1 1.872 -2,4 
Tulot  (1000mk)"  507.287 -6,8 95.615 -5,6  57.896 -12,9 36.495 -0,6 20.684 22,2 717.977 -6,2 
Menot 
Palkat  204.934 4,0 74.677 -4,0  88.874 -0,1 45.836 -2,1 73.194 -0,7 487.515 0,7 
Muutkulutusmenot"  127.542 8,1 22.808 29,7  39.414 -15,5 14.727 19,0 37.469 30,2 241.960 8,3 
Investoinnit  150.084 6,5 25.266 36,3  16-243 -3,3 68.501 9,9 5.086 -18,4 265.180 8,3 

Yhteensä  482.560 5,8 122.751 7,7  144.530 -5,1 129.064 6,2 115.749 6,5 994.655 4,4 

Työllisyyden hoito  71 306 -62,6  2.402 1,5 2.001 -53,4 5.552 -62,3 10.333 -53,5 

Menot yhteensä  482.631 5,9 123.057 7,2  146.933 -5,0  131.065 4,2 121,301 -1,7 1.004.988 3,1  

0Luvut  eivät sisällä työllisyysmomenteilta palkattua henkilöstöä 
"Luvut eivät sisällä sisäisiä tuloja  ja  menoja 
"Työllisyyden hoito sisältää  mom. 340602  ja  340677  kaikki menot  

31 



	

SUOMEN  JA  ULKOMAIDEN 
	

SUOMALAISTEN ALUSTEN OSUUS ULKOMAAN 
VÄLISET MERIKULJETUKSET  1960  -  2000 

	
TAVARALIIKENTEESSÄ  1960  -  2000  

Miljoonaa  tonnia 	 Prosenttia  

	

-  Yhteensä  -  Tuonti —Vienti 	 -  Tuonti  -  Yhteensä —Vienti  
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1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000  

SUOMEN KYMMENEN SUURINTA 	 SUOMEN KYMMENEN SUURINTA  
TUONT1SATAMAA  (76%  TUONNISTA)  2000 

	
VIENTISATAMAA  (76%  VIENNISTÄ)  2000  

Miljoonaa  tonnia 	 Miljoonaa  tonnia  

SköIdvik 

HeIsnki 

 Rautaruukki 
Naantali 

 Pori 

Turku 

 Kotka 

 Rauma 
 Hartuna 

Koverhat  

       

7,95 	Helsinki  

Kotka 

Sköldvik 

 Rauma 
 I-Iamina 

 Turku 

Pori 

 Kokkola 

 Naantali 
 Kemi  

      

	 4,97 

	 4.92 

4,85 

      

	 5,11 

	 4,43 

3,96 

                                        

4,04 

     

—  2,51 

i2,05 

1,95 

    

3,25 

          

1,88 

I  1,58 

11,57 

1,49 

1,42 
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1,03  
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SUOMEN  JA  ULKOMAIDEN 
VÄLINEN  MATKUSTAJALIIKNNE  1960  -  2000  

Miljoonaa matkustajaa 
 -  Yhteensä —Ruotsin liikenne —Viron liikenne  
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SUOMALAISTEN ALUSTEN OSUUS SUOMEN  JA  ULKO- 
MAIDEN VÄLISESSÄ MATKUSTAJALIIKENTEESSÄ  1960-2000  

Miljoonaa matkustajaa 
 -  Yhteensä  -  Suomalaisilla aluksilla  
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0  

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000  
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KOTIMAAN VESILIIKENTEEN TAVARAN 
	 KOTIMAAN VESILIIKENTEEN 

KULJETUSMAA RA 1990  -  2000 
	 MATKUSTAJAMÄÄRÄ  1990  -  2000  

Miljoonaa  tonnia 	 Miljoonaa matkustajaa 
-  Yhteensä —Alusliikenne - Ruoppausnsassat - Uitto 	 -  Yhteensä  -  Rannikolla  -  Sisävesillä 

16 
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SAIMAAN KANAVAN LÄPI KULKENUT 
	

SAIMAAN KANAVAN LÄPI KULKENUT 
TAVARALIIKENNE  1990  -  2000 

	
HENKILÖLIIKENNE  1990  -  2000  

Miljoonaa  tonnia 	 Tuhatta matkustajaa 
-  Yhteensä  -  Alusliikenne - Uitto 	 —Yhteensä  -  Kanavan läpi - Kanavaristeilyt  
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SUOMEN KAUPPALAIVASTON KEHITYS ALUSTEN 
BRUTTOVETOISUUDEN MUKAAN  1960  -  2000  

Miljoonaa  (brutto)  

3,0 

2,5 

2,0 

SUOMEN KAUPPALAIVASTO  JA  ULKOMAiLLE REKISTEROI- 
DYT  SUOMALAISTEN OMISTAMAT ALUKSET  1990  -  2000  

Miljoonaa (hrutto) 
-  Yhteensä  -  Ulkomaille rekisteröidyt - Suomen kauppalaivasto  
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MERENKULKULAITOKSEN  ORGANISAATIO 

Liikenne-  ja  viestintäministerlö  

JOHTOKUNTA 

 PAAJOHTAJA 

Talousyksikkö 

	

Sisäinen tarkastus 	 Tiedotusyksikkö 

MEREN  KU LKU- 	 YLEINEN 	 KARTTA.  JA 	 LIIKENNE. 
OSASTO 	 OSASTO 	 VÄYLÄOSASTO 	 OSASTO 

ALUEELLISET 	SUOMEN LAHDEN 	SAARISTOMEREN 	POHJANLAHDEN 	JÄRVI.SUOMEN 
TOIMIPISTEET 	MERENKULKUPIIRI 	MERENKULKUPIIRI 	MERENKULKUPIIRI 	MERENKULKUPIIRI  

ASIAKKAAT  
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Seili, Letto 
 39,95 a 12,20 a 3,80 m  

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

Kunimeli  Oili  1,2,3 
26,11 x 7,90 x 2,55 m  24,15 x 6,60 x 2,36 m  

Sektori  011i  4 
32,70 a 7,90 a 2,45 m  17,28 x 6,60 x 2,56 m  

Airisto Kalla 	 Prisma  
28,12 a 8,90 x 3,00 to 	57,17 a 13,00 x 1,50 m 	57,09 x 13,00 x 1,90 to  

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

Sesta 
 18,70 a 6,20 a 1,20 to  

Merenkulkulaitoksen  alukset  

JÄÄNMURTAJAT  1:2000  

    

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

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

Otso, Kontio 
 99,00 a 24,20 a 8,00 m  

    

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

 

78,55 x 19,40 a 7,00 to  
Apu 

 84,10  tt  21,20 x 7,30 to  

YHTEYSALUKSET  1:1000 

Aura, Aurora 	 SSkiftet 
	

Fiskö, Finnö 
	

Bastö, Bergö  
53,52 x 11,97 x 4,20 m 

	 43,88 a 10,50 x 4,15 m 	 19,80 x 5,80 a 2,20 m 	 20,30 x 5,95 a 2,20  ni  

Falkö, Rosala  11, Jurmo 11 
33,30 x 6,60 x 2,45 m  

Ursus  11 
26,51 a 10,00 a 1,80 m 

Viken 	 Kivimo, Kaita  
23,04 a 8,00 a 2,90 m 	 22,89 x 7,20 a 2,20 m 

VÄYLÄ-  JA  ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSET 

MERENMITTAUSALUKSET  1:1000 

Muut alukset  1:1000 

  

Saaristo 	 Suunta 
43,05 a 9,00 a 3,20 m 	 35,63 x 9,00x 3,20 m  

35  

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

Merimittari 
 17,76 x 8,14 a 2,20  ni 
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