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Päöjohtaja  Kyösti Vesterinen 

Vuosi  1990  oli poikkeuksellisen rankka  koko  merenkul-
kulaitokselle.  Kävimme samanaikaisesti läpi useampaa 
mittavaa myllerrystä. Uudistimme organisaatiomme  ja  lii-
timme  itseemme osan toisesta laitoksesta, toimimme 
kokeiluvirastona  ja  valmistelimme  ensimmäistä kertaa  tu

-losbudjettia.  Kun piirien nimitykset vihdoin oli saatu 
kuntoon, oli vuosi  jo  pitkällä  ja  edessä työ todella  kovan 

 paineen alaisena. Nopealla aikataululla piti rakentaa  tu
-losmittareita  ja  saada kaikki valmiiksi kuluvan vuoden 

budjettia varten. Jouduimme todella elämaan "kädestä 
suuhun",  sillä  mihinkään perusteelliseen strategiseen 
suunnitteluun, jossa kaikki olisivat voineet olla mukana, 
ei yksinkertaisesti ollut aikaa. Moni talossa joutuikin 
miettimään, mihin oikein ollaan menossa. Kun tähän 
tilanteeseen tuli vielä valtion säästöohjelma, ei ollut ih-
me  jos  koettiin epävarmuutta omista työtehtävistä. 

Mutta merenkulkulaitoksen väki  on  kestänyt kaikki  nä- 

mä  valtaisat paineet todella hyvin. Uskoa  ja  tarmoa viedä 
asioita eteenpäin  on  löytynyt kiitettävästi.  On  nähty, että 
pidemmällä tähtäimellä tämä kaikki koituu hyväksemme. 
Esimerkiksi ilman tulosjohtamista olisimme auttamatto-
masti jääneet jälkijunaan, nyt  sen  sijaan olemme lähes 
suunnan näyttäjän asemassa. Uudistuneina meillä  on 

 mandollisuus hoitaa asioita entistä paremmin  ja  jousta-
vammin. 

Sulateltavaa  tässä kaikessa  kyllä  on  itse kullekin riittänyt, 
 ja  siihen menee vielä kuluvakin vuosi. Nyt onkin syytä 

keskittyä uuden organisaation sisään ajoon  ja  toimivuu-
teen. Odottamassa  on  vielä ainakin yksi uudistus - syk-
syllä joudumme tutkimaan tulospaikkauksen soveltu-
vuutta. Tulospalkkaus käynnistyisi joko  1992 tai 1993.  

Tämän hetken tärkein haasteemme  on  saada uudistunut 
merenkulkulaitos käyttämään mandollisimman täysipai-
noisesti hyväkseen uudet mandollisuutensa. Keskushal-
linto  ja  uudet piirit opettelevat yhteistyötä, joka  on 

 perusedellytys keskinäisen työnjaon sujumiselle. 

Henkilöstö  on  pyritty ottamaan aiempaa enemmän mu-
kaan hallintoon - sekä johtokunnassa että johtoryhmäs

-sä on  henkilöstön edustus. Nyt onkin aivan välttämätön-
tä  kaiken  myllerryksen  jälkeen turvata kaikilla työntekijä- 
tasoilla mandollisuus vaikuttaa omiin tehtäviinsä  ja  työn-
sä sisältöön. Muuten ei yhteistyö talossa suju. 

Kun katsomme  koko  valtionhallintoa  ja  valtiontalouden 
tilaa,  on  tärkeätä että pystymme omalla toiminnallamme 
osoittamaan, että merenkulku todella  on  Suomen ulko-
maan kaupan ehdoton edellytys. Meillä  on  myös oltava 
näyttöä siitä, että pystymme viemään läpi hankkeemme. 
Että tuloksellisuus  ja  kannattavuus merkitsevät entistä 
enemmän toiminnassamme.  Ja  samanaikaisesti olemme 
kuitenkin palvelulaitos. 

Nyt  on  jokaisen meistä katsottava entistä enemmän ulos-
päin.  Jos  joskus menneinä vuosina  on voitukin  työhuo-
neen rauhassa keskittyä  vain  oman työtehtävän hoitami-
seen,  on  nyt tultava ulos  ja  rakennettava vuorovaikutusta 
ympäröivän yhteiskunnan  ja  muun maailman kanssa. 
Näin saamme entistä paremmin meille työssämme tär-
keätä tietoa.  Ja  vain  näin saa hallinnonalamme sitä arvos-
tusta mikä sille tehtäviensä puolesta kuuluu.  

I' &Lc  



Merenkulkulaitoksen tulosjohtami
-sen perusedellytysten  luomiseen 

käytettiin paljon aikaa  ja  vaivaa vuo-
den  1990  aikana. Vuodelle  1991  val-
misteltiin ensimmäinen tulosbud-
jetti. 

Olosuhteet uudistuksen läpiviennil
-le  eivät olleet parhaat mandolliset, 

 sillä jouduttiinhan  valmistelutyö 
pisiassa tekemaan vanhan organi-
saation puitteissa uutta organisaa-
tiota varten. Kun vielä uuden orga-
nisaation vastuuhenkilöt saatiin val-
taosin nimitettyä vasta valmistelu-
työn paatyttyä, vaadittiin poikkeuk-
sellisen paljon joustavuutta  ja  innos-
tunutta improvisointia, että kaikki 
saatiin valmiiksi vuotta  1991  varten. 

Uuteen johtamiskulttuuriin sopeu-
tuminen  vie  kaikilla tasoilla vielä 
runsaasti aikaa. Eri ihmisillä  on 

 luonnollisesti erilainen kyky  ja  halu 
ottaa vastaan lisääntyviä mandolli-
suuksia  ja  vastuuta.  Ja  kaikilta osin 

 on  tietysti vaikea yhtäkkiä hylätä 
vanha  ja  vuosikymmenien saatossa 
turvalliseksi havaittu. Eräiltä osin  on 

ilmennyt halua pitäytyä täysin van-
hassa  ja  toisaalla  on  taas haluttu ker-
ralla katkaista kaikki vanhat sidok

-set, mika  sekään ei ole ollut uudis-
tuksen tarkoitus. 

Vaikka edellä kuvattuja vaikeuksia 
onkin ollut,  on  kokonaiskuva uudis-
tuksesta laitoksen kannalta ollut sel-
keästi myönteinen. Uusi vastuun  ja 
vallan jako  on  jo  johtanut suunnitel-
mallisempaan toimintaan, mikä 
alkaa näkyä laitoksen toiminnan 
tuottavuuden kasvuna. Siihenhän 
päätöksentekijät uudistusta valmis-
tellessaan nimenomaan pyrkivät. 

Uudistuksen läpiviennissä laitoksen 
sisällä ovat keskeisessä asemassa 
ensimmäiseltä kierrokselta saatujen 
kokemusten hyödyntäminen  ja 

 tulosten mittausmenetelmien edel-
leen kehittäminen. Onkin perustel-
tua odottaa, että tulosjohtamishank

-keen  eteenpäin viennissä laitoksen 
sisiillii  ollaan siirtymässä ankarista 
mullistuksista rauhallisempaan 
kehittämistyöhön, joka varmasti 
kulumassa olevalla suunnittelukau- 

della  kantaa hyviä hedelmiä. 

Tulosjohtamisesta  on  laitoksen toi-
minnalle  kaiken  kaikkiaan niin pal-
jon myönteisiä vaikutuksia, että  sen 

 jatkuvuuden turvaaminen  on  ensiar-
voisen tärkeää. Vielä tällä hetkellä 

 on  hyvin epäselväa, miten ylemmät 
valtioelimet eduskuntaa myöten saa-
daan osaksi tulosjohtamisprosessia, 

 sillä  kaikilla tasoilla  on läpikäytävä 
 sama ajattelutavan muutos, mikä lai-

toksen sisällä  on  tapahtumassa. 

Tulosjohtaminenhan  edellyttää sitä, 
että ylemmät elimet asettavat  tulos- 
tavoitteita  ja  seuraavat niiden saa-
vuttamista. Tämä prosessi  on  tuotta-
vuuden kasvutavoitteiden asetta-
mista lukuunottamatta vielä pahasti 
kesken. Merenkulkulaitoksen  on 

 omalta osaltaan pyrittävä tarjoamaan 
välineitä laitoksen toiminnan ohjaa-
miselle tulostavoitteiden kautta, 
mutta keskeinen vastuu  koko  pro-
sessista  on  valtionhallinnon kehittä-
misestä vastaavilla yksiköillä, joiden 

 on  luotava perusratkaisut  koko val-
tionhallintoa  varten. 

MERENKULKULAITOKSEN  TULOT  JA  MENO  
Vesitietoimintojen  siirtäminen  tie-  ja 
vesirakennuslaitoksesta  meille 
merenkulkulaitokseen  on  muutta-
nut huomattavasti laitoksemme 
menojen  ja  tulojen kehitystä. Hen-
kilöstö lisääntyi neljänneksellä  ja 

 samalla laitoksen tehtäväkenttä laa-
jeni tuntuvasti. Menot tulevat kasva-
maan vielä vuonna  1991,  koska vuo-
den  1990  kulutusmenoluvuista 

 puuttuu TVL:n vesitietoimialojen 
kanden kuukauden käyttö. Uuden 
maksuliike-  ja kirjanpitojärjestelmän 

 (VALMA) käyttöönotto oli vuoden 
päättyessä vielä kesken. 

Tulot kasvoivat  
Väylämaksukertymä  nousi vuonna  
1990 283,7  miljoonaan markkaan. 
Siinä  on  reaalista kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna lähes  17 prosent- 

tia.  Tähän vaikuttivat alusliikenteen 
kasvu  ja  leuto talvi, jonka vuoksi 

 kul jetuksissa  käytettiin normaalia 
enemmän ulkomaalaisia, heikon  jää- 
vahvistuksen takia kalliimpaan 
jäämaksuluokkaan kuuluvia aluksia. 

Luotsaustulot  kasvoivat vuonna  1990 
4,3  miljoonaa markkaa. Kasvun 
aiheuttivat Saimaan kanavan siirty-
minen merenkulkulaitokselle  ja 
luotsausmaksujen  korotus. Muiden 
tulojen väheneminen aiheutui 
merentutkimusalus Arandan tulojen 
poisjäännistä. Aranda siirtyi meren-
tutkimuslaitoksen alukseksi, jonka 
vuoksi siitä ei enää tuloja laskutettu. 
Merenkulkuhallitus maksoi kuiten-
kin vastoin kustannusvastuuperiaa-
tetta Arandan palkkamenot.  

Ketele-Piijönne 
 kanava nostaa 

menoja  
Merenkulkulaitoksen palkkausme 

 not  nousivat vuonna  1990 19,4 pi  
senttia  pääasiassa edellä mainitun 
henkilöstömäärän kasvun takia. 
Leuto talvi  ja  uuden organisaatioti 
käynnistäminen hidastivat  sen  sija 
muiden kulutusmenojen kasvua. 
Laitoksen tehtävien lisääntymisesi 
huolimatta muut kulutusmenot  k 

 voivat  vain 10,4  prosenttia. 

Vuonna  1990  ei enää maksettu 
Otso-luokan jäänmurtajien lainoje 
lyhennyksiä eikä  korkoja,  mikä 
vähensi sijoitusmenoja  115  miljoo-
nalla markalla. 

Väylä-  ja turvalaiteinvestointien ta 
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TULOT  JA  MENOT  MILJ.  MK  

TULOT 1 	 1989  1990 MUUTOS 	MENOT  1) 	 1989 1990 MUUTOS 
%  %  

Va ylämaks ut 	231,8  283,7 22,4 	KULUTUSMENOT 
Palkkauk.set 	2 76,0 329,7 19,4 

Luotsausmaksut 	44,3  48,7 9,8 	Muut kulutusmenot 	13 9,9 '54,4 10,4 
Saimaan kanavan hoitok. 	0,0 0,7 

Saimaan kanavan 
lupamaksut 	 0,0  1,9 SIIRTOMENOT 	0,4  6,1 1281,8 

Tulot ulko puolisille SIJOITUSMENOT  
teht.  töistä 	 0,0  0,5 Alusten  ja  muun 

kaluston hankinta 	170,5 43,1 -74,7 
Karttatuotannon  tulot 	2,5  I,' -55,3 	Talonrakennukset 	9,0  7,' -20,9 

Turvalaitteet  ja  
Muut tulot  2) 	 11,6  8,6 -26,0 	väylät 	 46,1  64,8 40,5 

Keitele-Pä!Jänne kanava 	0,0  34,2 
Maa-  ja vesialueiden  
hankkiminen 	 0,0 3,2 

TYÖLLISYYDEN TURVAAMINEN 
Palkka ukset 	 2,5  4,7 87,2 
Työllisyyttä turvaavat 
soitusmenot 	 16,1 18,9 174 

TULOT YHTFFNSÄ 	290,2 344,5  18,7 	MENOT YHTFFNSÄ 	660,6 666,9  1,0  

1)Lästimaksun  kertymä  ja  siitä suoritetut avustukset eivät sisälly taulukon lukuihin.  

2)Muihin tuloihin sisältyy päiväraha -ja  tapaturmakorvauksia  4,5  milj.  mk  (4,2  milj.  mk  1989).  

KOKONAISKUSTANNUKSET  1990 
820,2  MMK 

Muut tehtävät  
(13,6  %) 	 Talvimerenkulku  

(26,0  %) 

Yhteysalus
-liikenne 

 (4,5  %) 
Väylänpito 

 (34,3  %)  

KOKONAISMENOT  1990 
666,9  MMK 

Muut menot  (1,0  %)  

Palkkaukset  
(50,1  %) 

Luotsaus 
 (21,5  %) 

Investoinnit  
(25,7  %)  

Muut 
kulutus- 
menot  
(23,2  %)  



nousi  40,5  prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Vuonna  1990 

 aloitettu uusi hanke oli Raahen väy-
län rakentaminen. Väylän kustan-
nusarvio  on 30  milj,  markkaa. 

Tielaitokselta  siirtyi merenkulkulai-
tokseen vuonna  1990  suurehko 

mäiirä kanaviin, sisävesiväyliin  ja 
 ulkopuolisille Iuovutettaviin sata- 

mun  liittyviä investointihankkeita. 
Nämä lisäsivät huomattavasti laitok-
sen väylä-  ja turvalaiteinvestointeja.  

Keitele-Päijänne kanavan rakentami- 
nen aloitettiin täysipainoisesti vuon- 

na  1990.  Kanavan rakentamiseen 
käytettiin  1990 34,2  milj,  markkaa. 

 Jo  aikaisempina vuosina  on  tielaitos 
 käyttänyt hankkeeseen  9,7  milj. 

 markkaa. Lisärahoitusta arvioidaan 
vielä tulevina vuosina tarvittavan 
noin  200  miljoonaa markkaa. 

Merikuijetusten maarat  kasvoivat 
selvästi vuonna  1990  -  suomalaisen 
tonniston osuus väheni, etenkin 
tuontikuljetuksissa. 

Alusliikenteen  kasvu 
jatkui 
Suomen satamissa kävi kuluneena 
vuonna  26 571  ulkomaanliikenteen 
alusta eli  689  alusta enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Yhteensä nii-
den nettovetoisuus oli  140,9  miljoo-
naa. Lisäys oli  17,8  miljoonaa. Suo-
malaisten alusten osuus kaikista 
satamakäynneistä oli  40  %  ja  sata-
massa käyneiden alusten yhteenlas-
ketusta nettovetoisuudesta  50  %; 

 molemmat osuudet laskivat edelli-
sestä vuodesta selvästi. Suomalaisten 
alusten perinteisesti suuri osuus 
selittyy vilkkaalla matkustaja-alus-  ja 

 matkustaja-autolauttaliikenteellä - 
näistä aluksista huomattava  osa  on 

 suomalaisia. 

Satamissa käyneistä aluksista  41  % 
 oli matkustaja-aluksia  tai  autolaut-

toja.  Nämä  kul jettivat  kolme pro-
senttia  koko  tuonnista  ja  neljä pro-
senttia viennistä. Matkustaja-auto-
lauttojen kuljettamat miärät laskivat 
jonkin verran vuoden aikana. Suurin 

 osa  tavarasta tuotiin säiliöaluksilla  
(37 96)  ja irtolastialuksilla  (25  %). 

 Tavaraa vietiin eniten lastilautoilla  
(30 96),  konventionaalisilla kuivalas-
tialuksilla  (25 96)  ja säiliäaluksilla  (24  
%).  Mikäli  bulk-kuljetukset jätetaan 
tarkastelun ulkopuolelle, korostuu 
lauttakuljetusten (matkustaja-auto-
lautat, lastilautat  ja junalautat) 

 osuus. Vuonna  1990  lauttakuljetus
-ten  osuus muista kuin buik-kulje- 

tuksista  oli tuonnissa  30  %  ja  vien-
nissä  58  %.  

Tavaraliikenteen kasvu 
1atkui 
Suomen  ja  ulkomaiden välisestä 
tavaranvaihdosta kulkee meritse 
noin  85  %.  Satamien ulkomaan tava-
raliikenteen kokonaismäiirä oli vajaa  
59  milj, tonnia.  Tämä oli  2,8  milj. 
tonnia  enemmän kuin edellisenä 
vuonna, jolloin saavutettiin tähänas-
tinen huippu tavaramäarissä. Tuonti 
kasvoi  3,5  %  ja  oli nyt  34,8  milj, ton-
nia. Vientikin  kasvoi noin  1,5  milj. 
tonnia ja  oli nyt  24  milj, tonnia. 
Kauttakuljetuksia  oli satamien ulko-
maanliikenteessä enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin -  5,3  milj. 
tonnia  eli  36  %  enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Merikuljetuksia 
Suomen  ja  ulkomaiden välisestä 
tavaranvaihdosta oli  täten  53,6  milj. 
tonnia.  

Saimaan kanavan liikenne oli 
vuonna  1990 1,8  milj. tonnia.  Ulko-
maan liikenteen osuus oli siitä  94  %. 

 Saimaan kanavan liikenne lisääntyi 
kolme prosenttia edellisestä vuo-
desta. 
Suomalaisella tonnistolla hoidettiin 
nyt  vain 34,6  % merikuljetuksista  eli 
selvästi vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin  (44,3  %).  Suomalaisten 
alusten osuus tuonnista oli  38  %  ja 

 viennistä  30  %.  Edellisenä vuonna 
vastaavat luvut olivat  51  %  ja  30  %.  
Suurimpana syynä vähenemiseen oli 
kivennäisöljyjen tuonnin rakenteen 
muuttuminen. Raakaöljyä alettiin 
tuoda Neuvostoliiton sijasta enene- 

vässä  määrin Pohjanmereltä. Nämä 
kuljetukset hoidettiin pääciassa 
ulkomaalaisilla aluksilla, kun  tis 

 nimenomaan Neuvostoliitosta öljyä 
 on  kul jetettu  paljon juuri suomalai-

sella tonnistolla.  Sen  sijaan viennissä 
suomalaisen tonniston osuuden 
vuonna  1984  alkanut väheneminen 
näyttaa pysähtyneen. 

Ulkomaisesta tavaraliikenteestä 
kulki Suomenlanden satamien 
kautta  57  %,  Lounais-Suomen sata-
mien  11  %,  Pohjanlanden satamien  
30  %  ja  Saimaan alueen satamien 
kautta kolme prosenttia. Merikulje-
tuksista tasan puolet kulki Suomen 

 ja Itameren  satamien kautta  ja  35% 
 Suomen  ja  Pohjanmeren sekä Eng-

lannin kanaalin satamien välillä. 
Peräti  85  %  kaikista merikuljetuk

-sista  liikkui siis  varsin  lyhyen  mat-
kan.  Pohjanmeren kuljetukset 
lisääntyivät  ja  Itämeren vastaavasti 
vähenivät viime vuonna  em.  öljykul-
jetusten  muutoksen takia. 

Kotimaan liikenne 
Kotimaan liikenteessä kuljetettiin  
12,5  milj, tonnia  tavaraa. Siitä oli uit-
toa  35  prosenttia  ja aluskuljetuksia  
65  prosenttia. Aluskuljetuksista  3,8  
milj.tonnia  oli nestemäisten poltto-
aineiden kuljetuksia. Tavaramäärissä 
ei tapahtunut oleellisia muutoksia 
edelliseen vuoteen verrattuna. 

Matkustajia kotimaan vesiliiken-
teessi oli  3,4  miljoonaa - edellisenä 
vuonna  3,2  miljoonaa. Lukuun ei 
ole laskettu veneilyä mukaan. Hen-
kilöliikenne  on  viime vuosina jon-
kin verran lisääntynyt. 
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Matkustajalilkenteen  kasvu 
 hilleni  

Suomen  ja  ulkomaiden välillä kulje-
tettiin viime vuonna kaikkiaan  10,8 

 miljoonaa  laivamatkustajaa.  Tämä oli 
vajaa  6  %  eli  0,6  miljoonaa matkusta-
jaa enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Viime vuosina  matkustajamäarät 

 ovat jatkuvasti lisääntyneet  5-7  pro-
senttia. Kasvu näyttää  hidastuvan 

 parin  aikaisemman voimakkaan  kas-
vuvuoden  jälkeen. Valtaosa  -  peräti 

 86  prosenttia  -  matkusti Suomen  ja 
 Ruotsin  välisillä  reiteillä, joskin 

Ruotsin liikenteen osuus  on  viime 
vuosina hieman vähentynyt Neu-
vostoliiton liikenteen  ja risteilyjen  li-
sääntyessä. 
Lisäksi kuljetettiin Ahvenanmaan  ja 

 Manner-Suomen välillä Ruotsin lau-
toilla  305 000  matkustajaa. Tämä oli 

 6 000  matkustajaa enemmän kuin 
edellisenä vuonna.  

SUOMEN  JA  ULKOMAIDEN VÄLISET 
 Milj.  t. 	MERIKULJETUKSET  VUOSINA  1950-1990 
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Suomen kauppalaivaston  koko 
olust  yypeittäin  vuosina  1980-1990  
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Suomen kauppalaivasto käsitti vuo-
den  1990  lopussa  451  alusta, joiden 
yhteenlaskettu bruttovetoisuus oli  
1,1  miljoonaa. Alusten mäiirä kasvoi  
10  aluksella  ja bruttovetoisuus  
40  000:lla.  

Suomen kauppalaivastoon kuulu- 
vien alusten ikä bmttovetoisuutta 

kohden laskettuna oli  8,83  vuotta  ja 
keskimaiiräinen bruttovetoisuus  
2 425.  Bruttovetoisuudeltaan  Suo-
men kauppalaivasto oli vuoden 
lopussa  56.  suurin  ja sen  osuus maa-
ilman kauppalaivastosta  (bruttove-
toisuus  vähintäin  300)  oli  0,24  pro-
senttia. Vastaavat luvut edellisenä  

vuonna olivat  59.  suurin  ja  0,22  %  
sekä vuonna  1988 60.  suurin  ja  0,20  
%. 
Merimiesammatissa  toimi vuonna  
1990 14183  henkilöä (vuonna  1989 
13182  henkilöä), joista yli puolet 
työskenteli alusten talousosastolla 
lähinnä matkustaja-autolautoilla. 

Kauppalaivaston kehitys vuosina  1960-1990  

Brutto  (1000) 
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Alusturvallisuus  on  sekä aluksen 
teknistä turvallisuutta että matka-
kohtaista merikelpoisuutta. Tekni-
sellä turvallisuudella tarkoitetaan 
sitä, että alus rakenteensa  ja varus-
tuksensa  puolesta täyttää voimassa 
olevat normit. Matkakohtaisesti 
merikelpoinen alus puolestaan  on 

 vuodenaikaan  ja  matkaan nähden 
merikelpoisessa kunnossa. Alusten 
teknistä meriturvallisuutta valvotaan 
sekä rakennusaikana että tekemällä 
maaraaikaisia katsastuksia. Matka-
kohtainen merikelpoisuus  sen  sijaan 

 on  päisääntöisesti  aluksen henkilö-
kunnan noudattaman hyvän meri-
miestaidon  ja  hyvän merimiestavan 
varassa. Viranomaisten osuus tässä 
suhteessa rajoittuu satamissa tapah-
tuvaan silmälläpitoon. Suomalaisten 
kauppa-alusten valvonnan lisäksi 
oleellinen  osa  satamissamme tapah- 

tuvasta silmälläpidosta  kohdistuu 
kansainvälisten sitoumustemme 
mukaisesti satamissamme käyviin 
ulkomaalaisiin aluksiin. 

Vuoden aikana merenkulkuhallitus 
 on  valvonut alusten teknistä meri- 

turvallisuutta yhteistyössä luokitus- 
laitosten  ja palkkiopohjalla  toimi-
vien katsastajien kanssa. Matkakoh-
taista merikelpoisuutta ovat valvo-
neet virkavastuulla toimivat meren-
kuluntarkastajat  ja  kuntien palkkaa- 
mat  satamakatsontamiehet.  

Valvonta järjestelmää 
uudistetaan  
Merenkulkulaitos  on  parhaillaan 
uudistamassa  koko turvallisuusval-
vontajärjestelmäi  Tästä huolimatta 

 on  nykyisen järjestelmän toimi- 

vuutta  pyritty parantamaan järjestä-
mällä koulutustilaisuuksia meren-
kulkupiirien henkilökunnalle, palk-
kiotoimisille katsastajille sekä sata-
makatsontamiehille. Vuonna  1990  
tilaisuuksia oli yhteensä  27  kpl  ja 

 niihin osallistui yhteensä  186  henki-
löä. 

Valvonnasta huolimatta 
 onnettomuuksiakin  sattuu  

Turvalhisuusvalvonnan  vaikutta-
vuutta  on  lyhyellä aikavälillä vaikea 
osoittaa. Vuoden  1990  aikana 
merenkulkuhallitukselle ilmoitettiin 

 68  suomalaisille aluksille  tai  Suo-
men aluevesillä purjehtineille ulko-
maalaisille aluksille sattunutta meri- 
onnettomuutta. Suurin  osa  onnetto-
muuksista oli pienehköjä  ja vaurioil- 
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Kuva  Hannu Salonen 

Autolautta  Sally Albatross  syttyi 
palamaan ollessaan Tukholmassa 
telakalla  9,  päivönö  tammikuuta. 

 Kuva  otettu seuraavana päivänä, 
jolloin palo edelleen jatkui. 

taan viihäisiä.  Traaginen poikkeus 
tiistä oli Hangon edustalla  27.12.1990  
proomu Balticin kanssa kaatuneen 
puskuhinaaja  Finnin  onnettomuus, 
jossa menetettiin  8  ihmishenkeä. 

Omaisuusvahingoiltaan  merkittäviä 
olivat  Sally Albatrossin  palo Tukhol-
man telakalla  ja  ms  Mariellan kone-
huoneen palo aluksen ollessa mat-
kalla Helsingistä Tukholmaan.  Sen 

 sijaan meriympäristöä vahingoittavil
-ta  onnettomuuksilta  on  kertomus- 

vuonna vältytty 

Vaarallisten aineiden teho- 
valvonta  näytfäö  
vaikuttaneen 
Ympäristölle haitallisia aineita  kul-
jettaviin  aluksiin kohdistettu tehos-
tettu valvonta  on  ilmeisesti vaikutta- 

nut myönteisesti, koska raportteja 
merkittävistä alusten laskemista 
pästöistä Suomen vesialueelle ei 
ole laitokselle  tullut. 

Sen  sijaan  on  todettava, että alusten 
pakokaasuista tulevien rikki-  ja typ-
pipästöjen  rajoittamisessa  on  sekä 
kansallisella että kansainvälisellä ta-
solla päisty vasta alkuun. Päiistöjen 
määräii koskeva kotimainen tutki-
mus valmistunee keväällä  1991. 

Kertomusvuonna valmistelluissa  tai 
 työn  alla  olevissa normeissa onkin 

erityistä huomiota kiinnitetty meri- 
ympäristön suojeluun liittyviin kysy-
myksiin. Myös kansainvälisellä tasol-
la  on meriympäristön  suojelu ollut 
erityishuomion kohteena. Kehitys 
onkin johtanut siihen, että useat 
maat ovat kansallisella tasolla ryhty-
neet toimenpiteisiin rannikkojensa 
suojaamiseksi. 
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Merenmittauksella perus-
tietoja 
Merenmittauksella  hankitaan ne 
vesialueitamme koskevat perustie-
dot, jotka tarvitaan merikarttojen 
valmistamista  ja ajantasalla pitämistå 

 sekä väylien suunnittelua  ja  rakenta-
mista varten. Lisäksi merenmittaus 
palvelee yleistä vesialueiden tutki-
musta  ja  hyväksikäyttöä. 

Merenmittauksia  varten merenkul-
kuhallituksella  on  käytössään kah-
deksan merenmittausretkikuntaa, 
joiden toimintaa ohjaa merenmitta-
ustoimisto. Retkikunnat toimivat 
yhdeksällä aluksella  ja  37  mittausve-
neellä.  Henkilökuntaa niissä  on  toi-
mintakauden aikana  240.  Ilmastolli-
sista syistä toimintakausi rajoittuu 
yleensä touko - lokakuun väliseen 
aikaan. 

Merenmittaus  voidaan jakaa alue- 
mittaukseen - jolla kartoitetaan 
vesialueen yleiset syvyysarvot  ja 

 merenkululle vaaralliset matalat - 
sekä väylämittaukseen. 

Järjestelmälliset aluemittaukset 
vesillämme aloitettiin  1851.  Merialu-
eestamme,  joka käsittää  89 000  km2 , 

on  tähän mennessä tutkittu luotet-
tavasti  76 000  km2. Luotaamatonta 

 tai  puutteellisesti luodattua merialu
-etta  on  siis vielä noin  13 000  km2  

Sisävesillämme  on  tutkittu luotetta-
vasti  9 000  km2,  tutkimatta  on  vielä 
noin  5 000  km2  sellaisia alueita joilla 
voidaan katsoa olevan merenkulul

-lista  merkitystä. 

Aluemittaukset  suoritetaan paaosin 
kaikuluotaamalla. Saaristomeren 
ulkosaaristossa  on  matalikkojen 
syvyysarvoja määritetty  myös ilma-
kuvakartoituksella. Väylämittauksissa 
käytetään lisäksi mekaanisia  ja  elekt-
ronisia harauskalustoja, joilla varmis-
tetaan kulkusyvyyksiä, tutkitaan 
vedenalaisia rakennuskohteita  ja 

 maantetaan ruopattavia  massoja. 
 Kaikkeen merenmittaukseen - eni-

ten väylämittaukseen - sisältyy 
myös geodeettisia mittauksia, joilla 
syvyysmittaukset sidotaan valtakun-
nalliseen kolmiopisteverkkoon  ja 

 mm  mäiiritetäin  merenkulun turva- 
laitteiden sijaintipaikat.  

Prisman  atk- 
Iaitteiston 

 graafinen 
 työasema. 

 Prisma  on I 
 merenmit- 

tausretkikun- 
nan  tukialus. 

Kuluneen toimikauden aikana luo-
dattiin  49 500  linjakilometriä,  joka 
kattaa  1 790  neliökilometrin alueen. 
Ennestään tuntemattomia vedenalai-
sia kiviä  ja  matalia kartoitettiin  478. 

 Väyliä  ja  muita merenkululle tarkoi-
tettuja vesialueita varmistus-  ja  tut

-kimusharattiin  305  neliökilometriä. 

Yhi automatisoidumpi 
 me  ren  m  ftta  us  

Merenmittauksessa  on  automaatiota 
käytetty  1970-luvulta lähtien. Aluk

-sun  ja  veneisiin asennetut automati-
soidut tiedonkeruu-  ja tulostuslait-
teistot ja mittauspäällystön  jatkuva 
koulutus ovat mandollistaneet  me

-renmittaustietojen  saatavuuden  ja 
 soveltuvuuden yhä laajempiin käyt-

tötarkoituksiin. 

Merialueiden aluemittaus  on  perus-
tunut täyteen automaatioon vuo-
desta  1987  lähtien. Aluemittaukset 

 ja kaikuharaukset tulostetaan 
 omassa atk-jaoksessa. Myös muissa 

merenmittauksissa  on  siirrytty yhä 
laajempaan automaatioasteeseen. 
Kaikissa vuoden  1985  jälkeen raken-
netuissa mittausveneissä  on  auto-
maattiset tiedonkeruu-  ja  tallennus-
laitteistot. Myös mittausveneiden 
tukialuksille  on  hankittu tulostus-
laitteistoja. Ensimmäinen täysin 
tietokoneavusteisesti tukialuksella 
laadittu väyläesityskartta tuotettiin 
syksyllä  1990.  

Mitattua tulosta 
Keväällä  1990  merenmittaustoimis -  

tosta  muodostettiin valtakunnalli-
nen tulosyksikkö, johon liitettiin 

 mm.  oma merenmittausaineiston 
käsittelyä hoitava atk-jaos.  Toimiston 

 ja retkikuntien muodostamalla  yksi- 
köllä  on  nykymuodossaan riittävät 
edellytykset toteuttaa merenmitta-
uksen tehtäväkokonaisuutta  tulos- 
ohjauksen puitteissa. 

Toiminnan tuloksellisuusselvitykset 
perustuvat merellä toteutettuihin 
mittaussuoritteisiin. Eri merenmit-
tauslajit, luotaukset  ja haraukset, 

 muunnetaan teknisin käyttökelpoi-
suusperustein samaan mittayksik

-köön.  Lopulliseksi suoriteyksiköksi 
saadaan jakolaskulla yhden luotaus-
venekunnan päiväsuoritetta vastaava 
yksikköpäivä. Merenmittaussuorit

-teet ja  kustannukset  on  vastaavalla 
tavalla tilastoitu  jo aikaisemmiltakin 

 vuosilta, joten  on  mandollista laskea 
kuvan (sivu  lo)  mukainen esitys 
mittaussuoritteista  ja  niiden tuotan-
tokustannuksista. Merenmittauksen 
tuloskehitys  on  ollut myönteinen  ja 

 vuosi  1990  oli poikkeuksellisen 
hyvä. Sääolosuhteet aiheuttavat 
tuloksiin lyhytaikaisia vaibteluja, 
mutta merenmittauksen lähivuosien 
suunnitelmat perustuvat nykyisen 
laajuisiin tuotantoresursseihin  ja 
kohoavaan  tuottavuuteen.  

Va  ikuttavu ustekijt 
Tulosmittauksesta  eivät ilmene suo-
raan toiminnan vaikuttavuustekijät. 
Näitä ovat mittausten laatu, saata-
vuus, kattavuus sekä merikarttatuo- 
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MERENM/TTAUKSEN  KUSTANNUKSET  MILJ.  MK  

1989 1990  MUUTOS%  
Palkat  26,9 28,0 4,2 
Eläkekustannukset + sotu  8,7 8,9 2,2 
Muut  kulutusmenot  11,5 11,2 1 ) -2,4 
Pääomakustannukset 10,2 9,9 -2,8 
Yhteensä  57,3 58,0 1,3 
Kulutusmenoja aktivoitu väylänpitoon 25,9 27,8 7,3 
Pääomakustannusten  siirto  väylänpitoon 6,6 6,4 -3,3 
Alueluotaus +  sisävesien  merenmittaus  24,7  23,8 -3,7  

Osuus laitoksen kokonaiskustannuksista  7  %.  
I)  Mukana ovat laskennalliset vuokrat.  

mittausten tulostuksessa tulee lisär-
miän merkittävästi tuottavuutta. 
Hidas käsityönä tapahtuva tulostus 
tulee kehityksen myötä rajoittu-
maan ainoastaan muutamiin erikois-
tehtäviin. Henkilökunnan miärä 
koskevat suunnitelmat edellyttävät 
nykyisen tason säilyttämistä. Lisäiin-
tyvä atk:n käyttö tulee vaatimaan 
tiettyjä muutoksia henkilökuntara-
kenteessa  ja  toisaalta muutoksen 
myötä merenmittaustoiminnan pal-
velut kasvavat nykyistä tehokkaam-
miksi  ja kattavammiksi.  

Tärkeimpiin lähivuosien tavoitteisiin 
kuuluu Perämeren merenmittauska-
pasiteetin merkittävä lisaaminen. 
Mittaukset tällä siäoloiltaan vaike-
alla  ja  suurten etäisyyksien alueella 

 on  jouduttu viime vuosina suoritta-
maan tarkoitukseen huonosti  sovel-
tuvalla  kalustolla  ja  siten epätalou-
dellisesti. Näihin tehtäviin tarvitaan 
uusi, erityisesti Perämeren olosuh-
teisiin rakennettu  ja  varustettu  mit-
tausalus,  jonka yleissuunnitelma  on 

 jo  laadittu. 

Karttatuotanto  meren-
kulkua turvaamassa  
Merikarttatuotannon  tavoitteena  on 

 turvata merenkulku Suomen meri-
alueiden  ja sisävesistöjen  yleisillä 
kulkuvesillä. Muilta vesialueilta jul-
kaistaan karttoja siinä laajuudessa 
kuin turvallinen veneily  ja  kalastus 
edellyttävät. Merikarttatuotantoon 
liittyy olennaisena osana myös puo-
lustusvoimille tarkoitettujen meri- 
karttojen valmistaminen sekä meri- 
karttoja täydentävä muu julkaisutoi-
minta. 

Julkaisuohjelmassa  olevat  47 rannik-
kokarttaa  soveltuvat niin mittakaa-
vansa (yleensä  1: 50 000)  kuin tark-
kuutensakin puolesta saaristo-  ja 
rannikkonavigointiin,  kun taas pie-
nempi mittakaavaiset, yli Itarneren 
lahtien ulottuvat yleiskartat ovat 
käyttökelpoisia  vain matkasuunnitel-
mien  tekoon  ja avomeripurjehduk-
sessa. Satamakarttoja  julkaistaan tär-
keimpien vientisatamien edustalta. 
Sisävesistöissä  on merikartoituksen 

 piiriin otettu ne vesistöt  ja  yksittäi-
set järvet, joilla  on  kaupallista  me- 

86 	87 	88 	89  
Toteutuneet suoritteet 
mk/suorite 

renkulkua  ja  yleisiä väyliä. Yksilehti-
siä sisävesikarttoja  on julkaisuohjel

-massa  28  kpl.  Niiden mittakaava 
vaihtelee  1: 30 000  -  1: 50 000.  
Osa sisävesistöjen merikartoista  jul-
kaistaan  albumin  muotoon sidot

-mina merikarttasarjoina.  Eräistä  pie-
nemmistå sisävesistä on  lisäksi saata-
vana  viitta-  ja purjehduskarttoja. 

Merikartat  pidetään navigoiritiin liit-
tyvien tietojen osalta jatkuvasti ajan 
tasalla. Kauppamerenkulun tarvitse-
mista kartoista  otetaan vuosittain 
uusintapainokset. Päiisiassa  veneily- 
käyttöön tarkoitetut kartat oikais-
taan kanden vuoden välein. Muita 
merikarttoja korjataan tarpeen  

90 	91 	92 	93  
Suunn. suoritteet 

-  mk/suorite 

mukaan. Kertomusvuonna otettiin 
uusi, ajantasaistettu painos yhteensä 

 79 merikartasta  ja  neljästä merikart-
tasarjasta. 

Myös aivan uusia merikarttoja val-
mistetaan jatkuvasti automaattiseen 
tietojenkäsittelyyn perustuvan järjes-
telmän avulla. Näin pyritään uusi-
maan mastotiedoiltaan vanhentu-
nutta kartastoa. Samalla saadaan 

 koko merikartasto  vähitellen nyky-
ajan vaatimusten mukaiseen numee-
riseen muotoon hyödynnettäväksi 
esimerkiksi  elektronisen merikartan 

 tarpeisiin. Vuoden  1990  aikana jul-
kaistiin uusi Liminganlanden meri- 
kartta.  
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Ka  rftatuota ntoon 
 osallistuu kolmisen-

kymmentä henkilöä. 
Varsinainen merikarttojen painamis-
työ sekä myynti-  ja markkinointiteh-
tävät  ovat kertomusvuoden alusta 
lähtien olleet Karttakeskuksen vas-
tuulla. Normaaleja merikarttoja 
myytiin noin  50 000  kappaletta  ja 
merikarttasarjoja  noin  25 000  kappa-
letta. 

Karttatuotannon  kustannukset ovat 
vuodessa noin kuusi miljoonaa 

markkaa. Henkilöstömenojen osuus 
 on  tästä noin  3,5  miljoonaa markkaa 

eli yli puolet. Tulot kartanmyynnistä 
Ovat samanaikaisesti noin  600 000  
markkaa. 

Merenku  I  kutietoutta  
Merenkulun valaistuista turvalait-
teista julkaistaan loistoluetteloita. 
Suomen rannikon loistot-julkaisu 
sisältää tiedot merialueen majakoista 

 ja  muista valaistuista merimerkeistä. 
Sisävesistöjen loistojen luettelointi 

 on  suoritettu kandessa osassa. 

Väylästössä,  merenkulun turvalait-
teissa  ja  vastaavasti merikarttamer-
kinnöissä tapahtuvista muutoksista 
Itämeren  ja  Pohjanmeren alueella 
kerrotaan  10  päivän välein ilmesty-
vässä "Tiedonantoja merenkulki-
joille"-lehdessä. Siinä tiedotetaan 
myös muista merenkulkijoille tär-
keistä asioista. Lehden sisällöstä 
kootaan veneilyn tarpeisiin erillinen 
"Tiedonantoja veneilijöille"-lehti, 
joka ilmestyy kolmasti vuodessa. 

 

Luotsipalvelun  tarkoituksena  on  jär-
jestää aluksen päällikön neuvonanta-
jaksi paikalliset väylät  ja erikoisolo

-suhteet tunteva merenkulun 
ammattilainen. Lisäksi luotsin tehtä-
viin kuuluu valvoa omalta osaltaan 
eräitä kansallisia  ja  kansainvälisiä 
määräyksiä sekä vesistön suojelua. 
Luotsiasemien henkilökunta  on  osa 

 maamme meripelastus-  ja merival-
vontajärjestelmästä. 

Luotsinkäyttö  on  Suomessa pakol-
lista kaikille ulkomaisille aluksille 
eräitä poikkeuksia lukuunottamatta, 
samoin kotimaisille suurehkoille 
kuivalastialuksille  ja  lähes kaikille 
lastatuille säiliöaluksille. 

Mäntyluodon Iuotsit  pääsivät uusiin  työtiloihin.  

LUOTSAUSTOIMINNAN  KUSTANNUKSET  MILJ.  MK  
Luotsauksen 

 rationalisointi jatkuu  
Rannikollamme  on  tällä hetkellä  22  
luotsiasemaa,  joilla työskentelee 
yhteensä  290  luotsia.  Sisävesillä  on 
luotseja  Saimaan syväväylien seitse-
mällä luotsiasemalla  53  ja  Saimaan 
kanavalla  15.  Lisäksi asemien henki-
lökuntaan kuuluu luotsikutterinhoi-
tajia, muutama tilapäinen luotsi sekä 
taloushenkilökuntaa - luotsikutterin-
hoitajia  on  yhteensä noin  150.  

Sisävesien asemilla toimivat sisävesi-
luotsit keskittyvät hoitamaan yhdes-
sä väylänhoitohenkilöstön kanssa 

1989 1990  MUUTOS%  
Palkat  lO  1,5 105,9 4,3 
Eläkekustannukset + sotu  32,4 33,5 3,4 
Muut  kulutusmenot  20,2 16,6 1 ) -17,9 
Pääomakustannukset  21,0 20,7 -1,8  
Yhteensä  175,2  176,7 0,8  
Osuus laitoksen  kokonaiskustannuksista  21,5 %. 
1)  Luotsaustoimintaa on rationalisoitu  ja  joitain  korjaushankkeita  siirretty. 

 Leudon  talven  aikana ei myöskään tarvitse käyttää  suojaisia saaristovä  yllä 
vaan alukset pääsevät satamiin suoraan  lyhintä  reittiä pitkin. Tämä vähen-
tää  luotsattavia  matkoja ja  luotsien matkaku/uja,  samoin muita  talviliiken

-teen  lisä kustannuksia, Samalla leuto talvi kuitenkin vähensi  luotsaustuloja.  

Mukana ovat laskennalliset vuokrat.  
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Tuhatta 

 60 

Saimaan  sisäväylillä  

50 

40 

30 

20 

10 

Rannikolla 

70 75 80  85 90  0 
70  75 80 85 90  

Kanava-ja  sisä vesiluotsit  eivät ole mukana luvuissa. 

väyliä  ja turvalaitteita,  mutta tarvitta-
essa annetaan myös luotsipalveluja. 
Vuoden alussa lopetettiin Ahvenan-
maan Nyhamnin luotsiaseman toi-
minta. Luotsit siirrettiin Maarianha-
minaan  ja  rakennukset majakkaa 
lukuunottamatta luovutettiin  raja

-vartiolaitokselle. Lohmin  luotsi- 
asema Saaristomerellå lakkautettiin 
kesäkuun alussa koeluontoisesti  ja 

 vuoden lopussa pysyvästi. Luotsit 
siirtyivät Turkuun  ja Utöhön.  Seu-
raavana  on  suunnitelmissa  Kustavin 
luotsien  muutto Uudenkaupungin 
luotsiasemalle Isokariin  ja Mässkärin 

 Kokkolan Tankariin. Itäisen Suo-
menlanden kolmen luotsiaseman 
yhteistoimintaa pyritäiin tiivistä-
mään. 

Valmisteilla  on  laaja ohjelma luot-
saustoiminnan kehitt'••seksi. 

Osana luotsaustoiminnan rationali-
sointia  ja  toimitilojen parantamista 
valmistui Mäntyluodon luotsiasema. 
Timä peruskorjaus maksoi viisi mil-
joonaa markkaa. Vuoden  1991  tulo-
ja menoarvioon saatiin määräraha 
Pärnäisten keskusaseman rakentami-
seen  ja Isokarin  laajentamiseen  ja 
peruskorjaukseen. Mrärahapäätök

-set  mandollistivat Lohmin aseman 
lakkauttamisen nyt  ja Kustavin 
parin  vuoden kuluttua.  



Ku
va

  M
ar

tti
  K

ai
nu

la
in

en
  

Luotsit  rannikolla  
vd  henlyneet,  
Saimaalla  lisaänlyneet 
Luotsien lukumaä.rä  rannikolla  on 

 reippaasti vähentynyt mutta Sai- 
mailla liikenteen voimakkaan kas-
vun takia lisääntynyt. Kun rannikko-
luotsauksia vielä  1970  oli pitkälti yli  
50 000,  selvittiin viime vuonna noin 

 28 000  luotsauksella.  Samansuuntai-
sesti ovat vähentyneet luotsien  ja  

luotsiasemien mämrät.  Saimaan syvä- 
väylien luotsaukset ovat puolestaan 
nousseet  20  vuodessa noin 600:sta 
yli  4  700:an.  

Kuluvan vuosikymmenen aikana 
tulee kolmasosa nykyisestä luotsi- 
kunnasta siirtymään eläkkeelle. 
Vaikka  virat vhenevätkin parilla 

 kymmenellä, odottanee lähitulevai-
suudessa luotsipula - merenkulki

-jan ammatilla  ei ole enää kauppalai- 

vaston laman  takia ollut entisen- 
laista vetovoimaa. 

llmatyynyalus kelirikko
-kul  jetu ksi  in  

Marjaniemen luotsiasemalle han-
kittu ilmatyynyalus  on  vähentänyt 
tarvetta jäänmurtajan  tai  helikopte-
nfl  käyttämiseen luotsien kuijetuk

-sun  erityisesti kelirikkoaikana  ja  tuo-
nut näin huomattavia säästöjä. 

Suomi on  ainoa maa, jonka kaikki 
satamat jäätyvät normaaleina talvina. 
Maantieteellisen sijaintimme vuoksi 
merenkulku  on  ulkomaankauppam-
me elinehto. Ympärivuotiset sään-
nölliset merikuljetukset ovat mah-
dollisia  vain  jämnmurtajatoiminnan 

 ansiosta. 

Suomessa  on 22  virallista talvisata-
maa, jotka  on  pidetty meriliiken-
teelle avoimina ympari vuoden aina 
vuodesta  1971  lähtien. Talvikautena 

 1989-1990  kävi Suomen satamissa 
 18 605  alusta, saapuneet  ja  lähteneet 

yhteenlaskettuina. Lastia ne  kul jetti
-vat 22,4  miljoonaa  tonnia. Maärä  on 

 noin  38  %  koko  vuoden merikulje-
tuksista. 

Rannikkoliikenteen  saapuneiden  ja 
 lähteneiden alusten määräksi kirjat-

tiin  1434.  Lastia nämä alukset kulje-
tettivat  1,9  miljoonaa  tonnia.  Ran- 
nikkoliikenne  on  selvästi vähenty-
nyt viiden viimeisen vuoden aikana. 
Talvella  1984-85  kuljetettiin vielä 

 2,2  miljoonaa  tonnia ja  talvella 
 1989-90  enää  1,9  miljoonaa  tonnia.  

Ulkomaan tavaraliikenteessä ti.s 
suuntaus  on  päinvastainen, talvikau-
tena  1984-85  kuljetettiin  18,0  mil-
joonaa  tonnia ja  1989-90 22,4  mil-
joonaa  tonnia. 

Erittain  leuto talvi 
Talvi  1989-90  oli pelkästään jääpeit

-teen  laajuuden mukaan arvioiden 

suunnilleen yhtä leuto kuin edeltä-
jänsä. Edellinen talvi oli kuitenkin 
jäanmurtajille huomattavasti työ-
läiimpi - pitkäaikaiset länsituulet 
vaikeuttivat silloin jäätilannetta 
etenkin satamien edustalla.  Talven 

 1989-90  laajin jääpeite -  vain 67000 
 km2  -  saavutettiin tammikuun  18. 

 päivänä. Jäässä olivat silloin Perä-
meri, Selkämeren saaristo  ja  Suo-
menlanden itäosa idästä Suursaareen 
asti. 

Jäät sulivat Selkämeren saaristosta 
maaliskuun alussa  ja  Suomenlah-
delta sekä Perämeren eteläosan saa-
ristosta huhtikuun puolivälin jäl-
keen noin kolme viikkoa keskimää-
räistä aikaisemmin. Perämeren poh - 

joisosan saaristojaat sulivat  touko-
kuun puolivälissä, mutta ulapalla 
Nahkiaisen luoteispuolella ajojäätä 
oli vielä kesäkuun alkupäivini 

Kaikkia jäänmurtajia 
ei tarvittu liikenteessä 
Merenkulkuhallituksen jaänmurtaja-
laivastoon kuuluivat vuonna  1990 

 jäänmurtajat Urho,  Sisu,  Otso, Kon-
tio, Voima, Tarmo,  Varma,  Apu sekä 
Saksan liittotasavallan omistama 
Hanse. Leudon  talven  vuoksi jäivät 
jäänmurtajat  Sisu,  Tarmo,  Varma ja 
Hanse  laituriin  koko  talveksi. Otso, 
Kontio, Urho sekä Apu toimivat 
Perämerellä  ja  Voima Orrengrundin 

13  



ITÄMEREN SUURIN VUOTUINEN JAAPEITE  1891-1990  

Jään laajuus/ 
 1000  km2  Ta/vi 

a/le  100 1894, 1903, 1906, 1910, 1925, 1930, 1935, 1938, 1939, 
1943, 1944, 1949, 1959, 1961, 1973, 1974, 1975, 1989 
1990 

100-149 1891, 1896, 1898, 1905, 1907, 1911, 	1913, 	1914, 	1921, 
1927 1932, 1933, 1934, 1936, 1945, 1950, 1951, 1952, 
1976, 1977, 1978, 1983, 1988 

150-199 1897 1899, 1901, 1904, 1909, 1912, 1915, 	1918, 1919, 
1920, 1928, 1931, 1937, 1953, 1955, 1957, 1958, 1962, 
1964, 1965, 1967 1971, 1972, 1981, 1984 

200-24 9 1908, 1946, 1948, 1960, 1968 

250-299 1892, 1895, 1922, 1924, 1954, 1969, 1980, 1982 

300-34 9 1900, 1916, 1923, 1979, 1986 

350-3 99 1902, 1926, 1929, 1941, 1956, 1963, 1966, 1970, 1985 

400-420  1893, 1917 1940, 1942, 1947, 1987  

TALVIMERENKULUN  KUSTANNUKSET  MILJ.  MK  

1989 1990  MUUTOS%  

Palkat  56,9 576 1,2 
Eläkekustannukset + sotu  13,2 13,4 1,5 
Muut  ku/utusmenot  43,6 35,7U -18,1 
Pääomakustannukset  104,4 106,9 2,4  

Yhteensä  218,1 213,6 -2,1  

Osuus laitoksen  kokonaiskustannuksista  26,0%. 
l)  Leuto ta/vila polttoaineen aiempaa alhaisempi hinta laskivat polttoainekustan-
nuksia. 

Mukana ovat laskenna/liset vuokrat. 

edustalla avustamassa aluksia Kot-
kaan, Haminaan  ja Valkoon. 

Jaanmurlajien  toimikausi  
Jaanmurtajien  toimikausi  1989-90  
alkoi  1.12.1989,  jolloin jm Apu lähti 
avustustehtäviin Perämerelle. Kon-
tio seurasi sitä kaksi viikkoa myö- 
hemmin. Vuoden vaihteessa ei 
muita jaanmurtajia ollutkaan liiken-
teessä. Vasta tammikuun puolessa 
välissä lähetettiin  im  Otso Peräme-
relle  ja jm  Voima Suomenlandelle. 
Viidentenä  ja  viimeisenä lähetettiin 
liikenteeseen Urho vasta helmikuun 
loppupuolella. Kevaallä lopetti 
ensimmäinen murtaja  7.3.  ja  viimei-
senä palasi Perämereltä jm Otso 
toukokuun  24.  päivänä eli suhteelli-
sen normaaliin aikaan. 

Talviliikenne  Saimaalla 
Saimaan vesistö pidetaan auki lii-
kenteelle ympäri vuoden lukuunot-
tamatta  parin  kuukauden huolto- 
kautta tammikuun lopusta huhti-
kuun alkuun. Vuonna  1990  siirret-
tiin Saimaan alueen jäiinmurtomaa-
rärahat Järvi-Suomen merenkulku- 
piirin käyttöön. Käytännön  jaan-
murtotyötä  on  jo  vuosia johtanut 
Saimaan kanavakonttori  ja  silloinen 
Saimaan luotsipiiri. Saimaan alueen 
jäitä murtaa  jo  toista kautta Mopro 
Oy:n omistama hinaaja Arppe. Varsi-
naista kanavaa pitaa avoinna aiem-
pien vuosien malliin hinaaja  Jaa- 
kotka. 

Tiedonsii rtoyhteistyötä 
 Ruotsin kanssa 

Yhteistyö Suomen  ja  Ruotsin välillä 
 on  leudosta talvesta huolimatta jat-

kunut erittäin tiiviinä. Edellisenä 
vuonna aloitettu tiedonsiirtokokeilu 
osoittautui lupaavaksi. Nyt tätä Suo-
men  ja  Ruotsin yhteisomistuksessa 
olevaa  Iris-informaatiojärjestelmaa 
paastiin  kokeilemaan  koko  laajuu-
dessaan. Sama perusinformaatio saa-
tiin sekä ruotsalaisiin että suomalai-
siin jaanmurtajiin  ja  myöskin mo-
lempien  maiden liikennetoimistoi

-hin.  Järjestelmän kehittämistä jatke-
taan edelleenkin yhteistyössä Ruot-
sin merenkulkulaitoksen kanssa. 

Leudot,  normaalit  ja  ankarat ta/vet 
Jään laajuus!  
1000 km 2  
(alle  100) 	erittäin leudot 
(100-149) 

	
leudot  

(150-249) 	normaalit  
(250-349) anka  rat  
(350-420) 

	erittäin  an karat 

MTL:n jäätoimiston  tilastot 

Jaanmurtaja  Sisulla  on  ollut muuta-
man vuoden ajan kokeiltavana satel-
liittikuvien siirtojärjestelmä. Järjes-
telmä  on Tekesin  rahoittama sekä 
valtion teknillisen tutkimuskeskuk-
sen  ja  merentutkimuslaitoksen ke - 

19% 
23% 
30% 
13% 
15% 

hittämå.  Syksyllä järjestelmä siirret-
tiin jm Kontioon, jossa  se  kytkettiin 
merenkulkuhallituksen uuteen kes-
kus-ATK-järjestelmaan. Tälläkin alu-
eella  on  vireillä yhteistyöprojekti 
Ruotsin kanssa. 
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VAYLIEN PITUUDET SYVYYSLUOKITTAIN 

Meriväylät  (7690 km)  

^ 8,Om 	 1 740 km 

4,0-7,9 m 	 3340 km  

<4,0m 
	 2610 km 

Sisävesiväylät  (6310 km)  
Saimaan  syväväylöt 

^ 4,2m 	 810 km  
Päävä ylät  

2,4-4,1 m 3000 km 
Sivuväylät  

^ 2,3m 	 2500 km 

Väylien  pituudet  yhteensä  14000 km  

VAYLÄNRAKENNUKSENJA VAYLANHOIDON  KUSTANNUKSET  MILJ.  MK  

1989 1990  MUUTOS%  

Palkat  39,5 64,6 63,5 
Eläkekustannukset + sotu  12,9 20,7 60,5 
Muut  kulutusmenot  29,9 534!) 78,7 
Pääomakustannukset 129,9 142,5 9,7 
Yhteensä  212,2 281,2 32,5  

Osuus laitoksen  kakonaiskustannuksista  34,3  %.  
Vuosien  198910 1990  luvut eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa,  sillä 

 1990  luvuissa ovat mukana  13.1990 tie-ja  vesirakennuslaitokselta  siirtyneet 
tehtävät  ja  henkilöstö.  
1)  Mukana ovat laskennalliset vuokrat.  

Merkfttyjä  väyliä 
 14 000 km  

Merikarttaan  merkittyjä  ja turvalait-
teilla  varustettuja meriväyliä  on ran-
nikollamme  yhteensä noin  7700 km. 

Meriväylien  kehittämisen pohjaksi 
 on  laadittu  10-vuotiskausiksi  ulot-

tuva ns. meriväyläohjelma, joka  on 
 uusittu viiden vuoden välein. 

Nykyinen ohjelma  on  tehty vuosille  
1988-97,  ja  siihen sisältyvistå  18  
nimetystä meriväylähankkeesta  oli 
vuonna  1990  toteutettu  tai  työn  alla 

 yhteensä kuusi hanketta. Merialuei-
den veneväylien kehittämisestä  on 

 laadittu oma ohjelmansa vuosille 
 1989-97.  

Merkittävin sisävesiväylä, Saimaan 
syväväylä ulottuu Saimaan kanavalta 
Siilinjiirvelle, Joensuuhun  ja Puhok

-seen  saakka. Pääväylätasoinen  2,4 
 metrin väyläverkosto ulottuu lisäksi 

Mikkeliin, Punkaharjulle, lisalmeen 
sekä Pielisjoen kautta Pieliselle. 
Myös Kymijoen, Kokemäenjoen  ja 

 Oulujoen vesistön laajoilla järvialu-
eilla  on  kattava pääväylä-  ja sivuväy-
lätasoinen  verkosto. Inarinjärvellä  on 

 laajat viitoitetut reitit. 

Vöyläverkkoa 
täydentavat  kanavat  
Váyläverkostoon  liittyy sulku-  ja  avo- 
kanavia. Saimaan kanava yhdistää  8 
sulullaan  Saimaan Suomenlahteen. 
Järvialueilla  on  lisäksi  24  sulkukana-
vaa,  joista kaksi  on syväväyläkanavia. 
Sulkukanavista  neljä sijaitsee Koke-
mäenjoen vesistössä, kuusi Kymi-
joen vesistössä  ja  14  Vuoksen vesis-
tössä. Sisävesillä  on  lisäksi  33  avoka-
navaa ja  rannikolla kolme. 

Meriväylähankkeet  
Vuoden  1990  aikana valmistuivat 
Kristiinankaupungin  12  metrin väy-
lä, Taalintehtaan  8  metrin väylä sekä 
Uudenkaupungin Hepokarin väylän 
parannustyö. 

Kristiinankaupungin  12  metrin väylä 
johtaa Pohjolan Voima Oy:n Karhu-
saaren satamaan. Vaylan liikenne  on 

 suurimmaksi osaksi voimayhtiön hii-
len tuontia. 

Taalintehtaan  satamaan valmistunut 
väylä palvelee Dalsbruk Oy:n lisään-
tyneitä vientikuljetuksia, parantaa 
proomukuljetusmandollisuuksia  ja 

 luo edellytykset talviliikenteen hoi-
tamiseen väylällä. Uudenkaupungin 
Hepokarin satamaan johtavaa  7  met-
rin väylää oikaistiin. Sitä käyttävät 
psiassa Ruotsiin liikennöivät  ju-
nalautat.  

Lisäksi oli työn  alla  Raahen  8  metrin 
väylä, jossa kulkusyvyyden lisäämi-
sellå varmistetaan mandollisuus  tal-
viliikenteeseen.  Väylän ruoppaukset 
valmistuivat syksyllä. Ruoppaustöitä 
Veitsiluodon väylällä jatkettiin.  

Sisävesihankkeet  
Saimaan syväväylien merkinnän pa-
rantamista jatkettiin. Puhoksen syvä-
väylän merkintä täyttää nyt myös 
heikon näkyvyyden asettamat vaati-
mukset. Heinäveden  1,8  metrin 
laiva-  ja uittoväylää  parannettiin 
Kermajärven  ja Karvion  välisellä 
osuudella. Inarinjärvellä saatiin pää-
tökseen reittien merkintä. Sotkamon 
reitti viitoitettiin, viimeistelytyöt val-
mistuvat purjehduskauden  1991  
alkuun mennessä. Pienemmistä pää-
tökseen saaduista työkohteista mai-
nittakoon Nuijamaan laiturin  ja 

 Nurmeksen lastauslaiturin väylät 
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Olavinlinnan  sivuitse  kulkeva  laivavöylö.  Kuva Lentokuva  H.  Vo/las.  

sekä Pielisjoen kunnossapitoruop
-paus. 

Kiesimän  kanava peruskorjattiin  ja 
sululle  valmistui itsepalvelulaitteisto. 
Taipaleen keskuskanavamuseo  ja 
Herraskosken kanavamuseo  aloitti-
vat toimintansa vuoden aikana val-
mistuneissa rakennuksissa. Lempää-
län kanavan juoksutusturvallisuutta 
parannettiin  ja  Saimaan kanavalla 
peruskorjattiin Kansolan avattava 
silta 

Keiteleen-Päijänteen 
kanava avaa  450 km 

 pitkän yhtenäisen  vesireitin  
Kanava rakennetaan suomalais-neu-
vostoliittolaisena yhteistyönä.  Pää- 
urakoitsija  on  neuvostoliittolainen 
vientiyhtymä VVO Technoexport. 
Urakka  on ns. kokonaisvastuu -urak-
ka johon sulkujen lisäksi kuuluu 
kuuden  sillan  rakentaminen sekä 
väyläruoppaukset kanavareitillä. 
Suomalaisvoimin toteutetaan  mm. 
sähköistys  ja  automatiikka. Kanavan 
kokonaiskustannukset ovat noin  230 

 milj.  mk. 

Urakkasopimus allekirjoitettiin 
 25.1.1990  ja  varsinaiset kanavatyöt 

Keitele-Päänne 
 kanavatyömaa 

Kapeenkylässä.  
Kuva Lentokuva  H.  VaJIas.  

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

 ja kanavaosuuksia  kaivetaan 
yhteensä noin  2,5 km.  Kanava 
yhdistää olemassaolevat Kymijoen 
vesistön väylästöt  ja  avaa  450 km 

 pituisen yhtenäisen vesireitin Piela-
vedeltä Kuusankoskelle. 

Kanavassa arvioidaan uitettavan 
vuosittain noin  600 000 m3  puuta 
Lisäksi kanava palvelee matkailua  ja 
veneilyä,  mutta myös rahtiliikenteen 
kehittyminen tulevaisuudessa ote-
taan huomioon. 

Kehittämistä  la 
 suunnittelua 

Kihdin-Isokarin väylähankkeesta 
valmistui laaja selvitys, jossa tutkit-
tiin hankkeen vaikutusta  kul jetusta-
louteen, talvimerenkulkuun,  ympä-
ristöön  ja navigoinnin  turvallisuu-
teen. Väylätoimikunnan loppura-
portti julkaistiin komiteamietintönä 

 (1990:16). 

VTt:n navigointisimulaattoria hyö-
dynnettiin väyläsuunnittelussa  myös 
kuluneena vuonna Helsingin Kus-
taanmiekan  ja  Särkän salmen väylien 
tarkastelu simulaattoriajojen avulla 
valmistui. Lisäksi vertailtiin Rauman 

aloitettiin keväällä. Kanavatyönteki-
jöiden määrä vuoden lopussa oli 
noin  150  henkilöä. Jatkossa työnte-
kijämäärä tulee nousemaan noin  300 

 henkilöön. Kanava valmistuu liiken-
teelle  1993.  
Keiteleen-Päijänteen kanavareitin  
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MERKITTÄVIMMÄT  TYÖKOHTEET  1990 
1.Kristiinankaupungin  12 m 

 väylä  
2. Taa/intehtaan  8 m  väylä  
3.Uudenkaupungin  He  po

-karin  7 m  väylä  
4.Raahen  8 m  väylä  
5.Veitsiluodon  7 m  väylä  
6.Keitele-Päänne kanava 

 7  Puhoksen  syväväylän  
merkinnän  parantaminen  

8.Heinäveden laiva-ja  uitto- 
väylän parantaminen  

9.Inarinjärven väylien 
merkintä  

10.Sotkamon reitin  merkinnän  
parantaminen  

11.Nurmeksen  lastauslaiturin  
väylä  

12.Pielisjoen  kunnossa pito-
ruoppaus  

13.Vaasan  väyläasema  
14.Kajaanin  väyläasema  
15.jerisjärven kalasatama  
16.Siltaharjun kalasatama  

17  Mourusalmen kalasatama  
18.Alakitkan kalasatama  
19.Maksniemen kalasatama  
20.Kaskisten  kalasatama  
21.Manamansalon kalasatama  
22.Kokkolan  luotsisatama  
23. Humalkarin kalasatama  
24. Latokarin merivartiosatama  
25.Rau  ha/an yhteysaluslaituri  
26. Stora  Angesön yhteysalus

-laituri  
27  Verkanin yhteysaluslaituri  
28. Houtsalan tielaituri  
29. Ihattulan tielaituri  
30.Helsingin  kalasatama  
31.Pirttisaaren  laituri  
32. Sapokan yhteysaluslaituri  
33. Matilan  virran  kalasatama  
34. Piitterin retkeilysatama  
35.Nurmeksen  lasta  uslaituri  
36.Suo pellon  laivalaituri 

 37  Kuhmoisten laivalaituri 
 38.  Nu4amaan  laituri  ja  väylä  

9 '.  

15 	16 

18 17  
19 

• 4io  

11 35 
• 22 	

12 33  

-• 	8I' 

37 36 
38 

32 
30 31  

10  metrin väylän vaihtoehtoisia 
suunnitelmia. 

Sulkukanaville  on henkilöstömeno-
jen  pienentämiseksi kehitetty kau

-ko-  ja  itsepalvelukäyttöä. Esim. Kie-
simän sulun itsepalvelukäyttöä  val-
votaan nyt Konnuksen kanavalta  ja 

 jatkossa Kerkonkosken kanavalta. 
Keiteleen-Päijänteen kanavan sulut 

 on  suunniteltu paikallisohjauksen 
lisäksi yhdestä ohjauspisteestä käy-
tettäviksi sekä myös itsepalvelu-
käytölle. Liikennettä  ja  laitteiden 
toimintaa valvotaan tällöin  TV-jär-
jestelmän avulla. Tieto sulkujen  ja 

 ohjauspaikan  välillä kulkee valokaa-
pelia pitkin. 

Uudentyyppisia 
turvalaitteita  
kehitetään jatkuvasti 
\Täylien  merkintä perustuu kansain-
välisen majakkaliiton IALA:n viitoi-
tusjärjestelmaan, jonka mukaisesti 
merkitaan väylän reunalinjat. Linja-
tauluilla osoitetaan väylän keskilinja. 
Vaylän merkintäa tehostetaan kun- 

teillä reunamerkeillä  ja  tutkamer-
keillä  sekä sektori-  ja  apuloistoilla.  

Vuoden  1990  aikana valmistui kiin-
teitä turvalaitteita  jo  edellisenä 
vuonna ruopatulle Mussalon  15,3 

 metrin väylälle. Väylälle rakennettiin 
kolme reunamerkkiä  ja  teräsraken - 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

tn jousitettu  Kotkan  majakka. 
Samantyyppisten majakoiden raken-
taminen aloitettiin myös Kristiinan-
kaupungin  ja  Ahvenanmeren väy

-lille.  Ahvenanmeren väylälle raken-
nettava merkki korvaa laivan tör-
mäyksessä tuhoutuneen  Tröskeln 

 Ostran.  

VALTION OMISTAMAT VALAISTUT  TUR VALA  ITTEET 
Loistoja kpl 

 3500 

38 43 45 5053 55 61 64 67 70 75 8085 90  
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Raaheen saa puvia aluksia opastaa aivan uudentyyppinen majakka. Alus  on 
 väylön keskilinjalla  silloin, kun lasersäde kohoaa  sen  edessä pystysuoraan. 

Säteen kallistuessa jomma/le kummalle puolelle  on  syytä oikaista kurssia. 

Väyläalus Seili  peruskorjattiin  ja  väylätöissä  tarpeellinen nosturi uusittiin. 

Loistojen sähköistäminen  jatkui. 
Painopisteenä oli Ahvenanmaan 
alue, jolla sähköistettiin  30  loistoa. 
Näiden lisäksi muutettiin sähkö-
käyttöisiksi yhteensä  52  loistoa. 

Raahessa otettiin koekäyttöön neu-
vostovalmisteinen lasermajakka. 
Reuna-  ja tutkamerkkeihin asennet-
tim  jäiden synnyttámää tärinää vai-
mentavia laitteita, jotka mandollista-
vat valolaitteiden  käytön. Suurten 
kaasu-  tai dieseigeneraattorikäyttöis-
ten majakoiden  muuttamista uusiu-
tuvia energialähteitä käyttäviksi 
suunnitellaan. 

RadionavigointipaIveIua 
meriliikenteelle 
Radionavigointijärjestelmien  tultua 
entistä tarkemmiksi  ja luotettavam

-miksi perustuu merenkulku yhä 
enemman juuri radionavigointiin. 
Niihin liittyvät palvelut muodosta-
vatkin tarkeän osan merenkulkulai

-toksen  tarjoamista merenkulun  tur-
vallisuuspalveluista.  Tarjoamme tällä 
hetkellä kolmenlaista radionavigoin-
tipalvelua -  Decca- ja radiomajakka-
jiirjestelmillä  sekä kolmanneksi  nit-
kamajakoilla  ja  -hei jastimilla. Työn 

 alla  on radiopaikannusta  varten 
satelliittijärjestelmä. 

Yhteistyössä Ruotsin kanssa ylläpi-
dettävä  Decca-verkosto kattaa kaikki 
Suomen merialueet. Tosiasiallinen 
käyttöalue rajoittuu kuitenkin saaris-
ton ulkopuolelle  ja  avomerelle. 
Merenkulkuhallitus teki kertomus- 
vuonna päätöksen Suomen  Decca- 
verkon toiminnan jatkamisesta aina-
kin vuoteen  2000.  Järjestelmän val-
vontalaitteet  on paatetty  uudistaa. 

Radiomajakat  olivat tärkein  ja  usein 
ainoa radionavigointijärjestelmä en-
nen  Decca-järjestelmää. Radiomaja-
koiden käyttö  on  kuitenkin  koko  
ajan vähentynyt uusien  ja  parem-
pien järjestelmien vallatessa alaa. 
Vielä tällä hetkellä merenkulkuhal-
litus ylläpitää  16 radiomajakkaa, 

 mutta kuluneen vuoden aikana 
päätettiin niiden toiminta lopettaa  
1.4.1992.  

Tutkamajakka  on  tutkien aaltoalu- 

eella  toimiva vastaanotin  ja  lähetin, 
joka seuraa ympärillään olevien tut-
kien signaaleja  ja  lähettää helposti 
tunnistettavan vastaussignaalin, mikä 
näkyy aluksen tutkan näytöllä. 
Merenkulkuhallituksella  on  käytössä  
65  tutkamajakkaa,  jotka  on  sijoitettu 
väylien tärkeisiin kiintopisteisiin. 
Vuoden aikana näistä uusittiin neljä 
tutkamajakkaa.  

Väylänhoito  entistä 
 taloudellisemmaksi 

Organisaatiouudistus  käynnisti pii-
reissä suunnittelun väylänhoidon 
uudelleen järjestämiseksi. Tavoit-
teena  on  luoda yhtenäinen  ja  toi-
miva väylääsemaverkosto väylänhoi-
toalueineen. Näin  on  mandollista 
päästä entistä taloudellisempaan 
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Kotkan  uuden majakan  jousitusosa 
 koostuu  pääl/ekkäisistä kumityynyistä 

 ja  näiden  kallistuksen vakaimista. 
 Majakka toimii  tuulienergialla. 

Suunnitellun  DGPS-verkoston  peittoalue,  sekä nykyinen  radio- 
majakka verkosto. 

VÄYLÄ-  JA  SATAMAINVES-
TO1NTE/H1N MYÖNNE-
TYI  MAAPV4RAHAT  1990 
(pi.  Keitele-Päijänne 

 kanava) 

Lisäksi:  
Keiteie-Päänne kanava 

 40,0  Mmk  

väylänhoitoon  ja  kustannusten seu-
ranta helpottuu. 

Vuoden aikana valmistuivat Vaasan 
 ja  Kajaanin  väylaisemat  sekä satama 

Kokkolan asemalle.  Väylasemien 
 rakentamiseen käytettiin yhteensä 

 8,9  milj,  markkaa.  

Wyhisemien peruskaluston  tulevat 
muodostamaan  15-metriset  väylän

-hoitoveneet,  joita vuoden aikana 
hankittiin neljä. Veneet voidaan tar-
vittaessa varustaa  öljynkeräyslait

-teilla.  

Jokaisessa  merenkulkupiirissä  on 
 myös suurempia aluksia  raskaampia 

väylänhoito-  ja  öljyvahinkojen  tor
-juntatöitä  varten.  

Väyláalus Seilin nosturi  uusittiin  ja 
 alus peruskorjattiin  -  siihen  asennet

-din diesel-sähköinen  ruoripotkuri
-laite  ja  keulaohjauspotkuri;  lisäksi 

 saneerattiin  sisätiloja. 

Talot  5,9  Mmk 

  

Meri- 
väy/ät  
31,8  Mmk  -. 

Satamat 
 19,4  Mmk 

   

Sisävesi- 
väylät 

 15,2Mmk  
ten  

.,Kohtien 
satamat  
9,9  Mmk  
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TYÖTÄ VENEILYN HYVÄKSI 
Jotta veneilyasiat painottuisivat 
aiempaa enemmän, perustettiin 
organisaatiouudistuksen yhteydessä 
erityinen veneilytoimisto edisti- 
män veneilyturvallisuutta ja  -valis-
tusta sekä veneilijöiden  ja  viran-
omaisten välistä yhteistyötä. 

Veneilyvalistuksesta  huomattava  osa 
 hoidetaan veneilyasiain neuvottelu-

kunnan kautta. Neuvottelukunta  on 
veneilystä  vastaavien viranomaisten 

 ja  järjestöjen yhteisfoorumi turvalli-
suuskysymyksissä. Vuoden aikana 

 on kampanjoitu  myönteistä, vastuul-
lista  ja osaavaa  asennetta veneilyyn. 
Kohderyhmänä ovat olleet sekä jär-
jestäytyneet että aloittelevat veneili-
jät  ja ns. mökkiveneilijät. 
Kuva Jukka  RüheIä  

Merenkulkuhallituksen rahoitta-
mana valmistui kouluja varten ope-
tusohjelma veneilyturvallisuudesta. 
Väestön asenteita vesillä liikkumi-
seen kartoitettiin tutkimuksella. Tut-
kimuksen mukaan riskiveneilijät 
arvioivat omat tietonsa  ja  taitonsa 
huomattavasti paremmiksi kuin 
muut veneilijät  ja  suhtautuvat  alko-
bohm  muita sallivammin. 

Tekeillä  on  tutkimus veneilyn ra-
kenteesta  ja  kehitysnäkymistä. 
Samalla selvitetsan veneilyn kansan-
taloudelliset, julkistaloudelliset  ja 
yksityistaloudelliset  vaikutukset. 

Yhteispohjoismainen veneiden 
rakenne-  ja hyväksymisnormisto  on 

uudistettu. Myös veneiden raaka-
aineille  ja tarvikkeille  on  valmistettu 
normit. Normit täyttäville veneille 
merenkulkuhallitus myöntää ns. 
Sinisen  kilven,  joita annetaan vuosit-
tain noin  15 000.  

Veneliikennelainsäädännön uudis-
tustarvetta  selvittämään sekä koko-
naisuudessaan että veneilyturvalli-
suuden  ja  ympäristönsuojelu- sään-
nösten osalta  on  asetettu toimi-
kunta. Aiempi valmistelutyö ei ole 
johtanut hallituksen esityksiin. Pit-
källe valmisteltu venerekisterin 
toteutus odottaa toimikunnan kan-
nanottoa. 

Saimaan kanavalle  ja  Viipuriin lii-
kennöivät huvialukset eivät enää 
tulevana purjehduskautena tarvitse 
kansainvälistä huviveneen  kul jetta-
jankirjaa  eikä huvivenetodistusta. 
Lupakirjojen poistumisesta huoli-
matta veneen  on  oltava merikelpoi-
nen  ja  siinä  on  oltava tietty varuste-
lutaso. 

Kuluneen vuoden aikana merenkul-
kuhallitus avusti kunnallisten venei-
lysatamien kehittami..miljoonalla 
markalla. 

Merenkulkuhallituksen saamien tie-
tojen mukaan veneonnettomuuk-
sissa menehtyi vuoden aikana  101  
henkilöä, eli  27  %  vähemmän kuin 
edellisenä vuotena. 

Kartfoja  veneilijöille  
Merenkulkuhallitus  on  julkaissut 
veneilyn käyttöön tarkoitettuja 
merikarttoja  jo  vuodesta  1952  
alkaen. Tällä hetkellä peittävät 
veneilijöille tarkoitetut kuusi meri-
karttasarjaa saaristot  ja  rannikon 
Suomenlanden itäpäiistä aina Perä-
meren Himangalle saakka. Myös 
sisävesistöjen merikarttasarjojen  tie-
tosisältöä  pyritään täydentämän 
veneilyn tarpeiden mukaan. Yhteis-
toiminnassa Karttakeskuksen kanssa 
aloitettiin kertomusvuonna uuden- 
tyyppisten kestopaperille painetta- 
vien veneilykarttojen tuotanto. 
Myös Inarinjärven veneilykartan jul-
kaiseminen tapahtui yhteistyössä 
karttakeskuksen kanssa. 
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Björkö 
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Lökholm 

 Borstö 

tDalsbwk  

I  Bisko,so 

 I  Kasnas 
Tunnhomn  

Uusin meren-
kulkulaitoksen 
yhteysaluksista 

 on  nimeltään 
 Bastö.  

SAARISTOLIIKENTFFN  KUSTANNUKSET  MILJ.  MK  

1989 	1990  MUUTOS%  

SAARISTON LIIKE  

pJI 
Merenkulkulaitoksen hoitama  yli- 
teysalusliikenne  Turun saaristossa. 

Lisäksi meren kulku hallitus maksaa 
avustusta yksityisille liikennöits/öille. 

Merenkulkulaitos  pyrkii turvaamaan 
saariston kulkuyhteydet. Yhteysalus

-ten liikenneverkkoa  ja  palveluja 
kehitetään liikennepoliittisesti tar-
koituksenmukaisella tavalla saariston 
tarpeita vastaaviksi. Saaristoliiken

-teen avustustarpeen  kehitystä seura-
taan. Valtion hoitamaa liikennettä 
täydennetälin yksityisliikenteellä sil-
loin kun  se on  tarkoituksenmukais-
ta. Merenkulkulaitoksen hoitama 
yhteysalusliikenne keskittyy Lou-
nais-Suomen saaristoon, missä lii-
kennetarve  on  suuri  ja  etäisyydet 
saarten välillä pitkät. Aikaisemmin 
Savonlinnan saaristossa liikennöinyt 
alus  on  siirretty Turun saaristoon. 

Yhteysalus Harun  liikennöi reitillä 
Pärnäinen -  Utö,  yhteysalukset 
Satava  ja Falkö  Hiittisten  saaristossa 
sekä Jurmo Ilja Rosala  II  Turun 
pohjoisessa saaristossa, eli Jurmo  II 
Iniön runkoreitillä  ja  Rosala  II  rei-
tillä Velkua - Rymättylä. Iniössä lii-
kennöivät vielä  ya Skarpen ja Hitis 

 sekä  Viken  Paraisten reitillä.  

Ya  Karin  hoiti Houtskarin reittiä 
joulukuun puoleen väliin saakka, 
jolloin  sen  korvasi uusi alus  ya 
Bastö. Ya Fiskö  liikennöi Nauvon 
eteläisellä reitillä  ja  sisaralus  Finnö 

 reitillä Korppoo - Houtskari. Tällä 
hetkellä vanhin yhteysalus Inijo hoi-
taa Nauvon pob joista reittiä.  Raskas- 
kul  jetusalus  Ursus  on  kuten aikai-
semminkin palvellut saariston asuk-
kaiden kuljetustarpeita talviseisokkia 
lukuunottamatta. 

Yhteysaluslaivaston  uusiminen edis-
tyi kuluneen vuoden aikana.  Fiskö - 
sarjan  kolmas  alus  ya Bastö  otettiin 
vastaan Maarianhaminassa  28. 11. 
1990.  Bastö  poikkeaa edellisistä  sisa

-raluksista  ratkaisevasti siinä, että  se 
on  varustettu peräkannella  ja  perä- 
portilla,  jolloin lastikapasiteettia  on 

 saatu huomattavasti suurennettua. 
Myös konejärjestelmä  on  uusittu. 

Aselhohn 

Vuosnc,r,ea  /_s_  

1 	- R '  
Tearsalo 	-_Naontol, 	'\ , 	 ''-G' 

Ndt Rym,4  yli 

RooIa 

Ho,; ?skcr 	- 

Gaithy 

Korpoo  
C. 	I'  

Berghwrn  

Lohn,  

Peosor 
0  
, 

B,  uaskar ul!kr000 

Osterkör  

j  ,Jrrno 

Oro 

Kartan  numero tarkoittaa yhteysaluksen nimeä:  
1  =Jurmo  II, 2  =  Skarpen,  3  = lnjo,  4  =  Fiskö,  5  = Harun,  6  = Rosala  Il, 

 7  =  Finnö,  8  =  Bastö,  9  = Satava,  10  =  Falkö,  11  =  Viken  

Palkat 
Eläkekustannukset + sotu 

 Muut kulutusmenot 
Pääomakustannukset 

Yhteensä 

	

13,9 	14,9 	7,6 

	

4,6 	4,8 	5,8 

	

6,6 	791) 	19,6 

	

10,1 	9,6 	-4,7 

	

35,2 	37,3 	6,1  

Osuus laitoksen kokonaiskustannuksista  4,5  %. 
'  Leuto talvi kasvatti yhteysalusten polttoainemenoja. Mukana 
laskennalliset vuokrat. 
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Merenkulkulaitoksen  kansainvälisen 
yhteistyön paaalueita ovat osallistu-
minen Kansainvälisen merenkulku- 
järjestön IMO:n työhön, pohjoismai-
seen  ja  Itämeren valtioiden väliseen 
yhteistyöhön sekä erityiskysymysten 
kasittelyyn muissa merenkulkualan 
kansainvälisissä järjestöissä. 

IMO:n  toiminnassa  on  kertomus- 
vuonna ollut paapaino matkustaja-
alusturvallisuutta  ja meriympäristön 

 suojelua koskevien säädösten kehit 
tämisessä. Sattuneiden suurten  mat-
kustajalaivaonnettomuuksien  vuoksi 

 on  käsitelty mandollisuutta tiukentaa 
vanhojen matkustaja-alusten vaka-
vuus-  ja paloturval1isuusmäräyksiä. 

Työ  on  kesken. Lisäksi  on  aloitettu 
ympäristöturvallisen säiliöaluksen  ra-
kennemääräysten ja  laivojen ilman-
suojeluvaatimusten käsittely. Maail-
manlaajuisen öljyntorjuntavalmiuden 

 ja torjuntayhteistyön  kehittämiseksi 
hyväksyttiin uusi kansainvälinen 
yleissopimus. 

Itämeren alueella  on  tehty yhteis-
työtä jäänmurtamiseen, merikartoi-
tukseen, luotsaukseen  ja meriympä-
ristön  suojeluun liittyvissä kysymyk-
sissä. Pohjoismaiseen yhteistyöhön 

 on osallistuttu  kaikilla toimintaloh
-koilla  vastaavien pohjoismaisten 

virastojen kanssa.  

Kansainvälisissä erityisjärjestöissä  on 
 käsitelty merikartoitukseen, elektro-

niseen merikarttaan, turvalaitteisiin, 
vesistörakentamiseen, hengenpelas-
tuslaitteiden tyyppihyväksymiseen, 
ulkomaalaisten alusten satamatarkas-
tuksiin  ja  kansainvälisiin sisävesikul-
jetuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Merenkulkuhallitus  on  järjestänyt 
 Malmössa IMO:n  alaisuudessa toimi-

van  World Maritime Universityn  21  
oppilaalle kanden viikon pituisen 
harjoittelujakson Suomessa. Harjoit-
telussa perehdyttiin laivojen turvalli-
suuskirjojen myöntämiseen liittyviin 
katsastuksiin. 

Merenkulkulaitoksessa  toteutettiin 
vuoden aikana laaja organisaatio-
muutos. Laki merenkulkulaitoksesta 

 (13/90)  annettiin  5.1.1990  ja  asetus 
merenkulkulaitoksesta  (53/90) 19.1. 
1990.  Pääjohtaja vahvisti laitokselle 
uuden työjärjestyksen  5.3.1990,  jota 

 täydennettiin  31.10.1990  liittämällä 
siihen piirihallintoa koskeva sään-
nöStö. 
Merenkulkulaitoksen  henkilökunnan 
määrä kasvoi kertomusvuoden aikana 
noin 1900:sta 2400:aan. Lisäys johtui 
entisen  tie-  ja vesirakennuslaitoksen 
vesitietoimintojen  siirtämisestä  me-
renkulkulaitokseen.  
Vanhan merenkulkulaitoksen kolle-
gio lopetti toimintansa helmikuun 
lopulla. Valtioneuvoston nimeämä 
johtokunta aloitti maaliskuussa. 
Kokoonpanoltaan johtoryhmä vastaa 
merenkulkulaitoksen entistä kolle-
giota. Johtoryhmällä ei ole itsenäistä 
päätösvaltaa.  Se  toimii keskushallin-
non ylimmän johdon päätöksente-
koa tukevana neuvottelufoorumina 

 ja informaatiokanavana.  
Niinikään  1.3.1990  uudistuneen piiri-
hallinnon tärkeimmät virkanimityk-
set saatettiin päätökseen kertomus- 
vuoden elokuun alkuun mennessä. 
Merenkulkupiirien organisoituminen 
painottui kertomusvuoden lopulle. 
Työssä käytettiin apuna laitoksen ul-
kopuolista  konsulttia. Keskushallin - 

non  osastot  ja merenkulkupiirit  val-
mistelivat osasto-  ja piiristrategiansa 
kertomusvuoden  loppuun mennessä. 
Osastot  ja  piirit sopivat tärkeimmistä 
tulostavoitteistaan seuraavalle vuo-
delle pääjohtajan kanssa kertomus- 
vuoden loppuun mennessä. Laitos-
strategiasta päättäminen siirtyi vuo-
den  1991  puolelle. 
Merenkulkuhallituksen johtoryhmä 
sopi  15.5.1990  laitoksen lähivuosien 
tärkeimmistä kehittämiskohteista. 
Tekeillä oli useita selvityksiä  mm. 
merenmittauksesta  ja merikartoituk-
sesta,  alusten tarkastuksesta, meren-
kulkualan koulutuksesta, väyläluoki-
tuksesta  ja väylätilan merkitsemi-
sestä.  Selvitys merenkulkulaitoksen 
oman varustamoyksikön muodosta- 

800 
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400 

300 

200 

100  

misesta  valmistui kertomusvuoden 
loppuun mennessä. Varustamoyksi

-kön  muodostaminen ajoittui vuoden 
 1991  puolelle. 

Valmisteilla oli laaja ehdotus luot-
saustoiminnan kehittämiseksi  ja  työ- 
ohjelma merenkulkulaitoksen väy-
länhoitopolitiikan valmistamiseksi. 

Merenkulkulaitoksen suunnittelujär-
jestelmä  uudistettiin kertomusvuo

-den  aikana. Merenkulkulaitos siirtyy 
tulosbudjetointiin vuoden  1991  alus-
ta. Tähän liittyen oli merenkulkulai

-toksen  yksiköissä kertomusvuoden 
päättyessä vireillä iso joukko pie-
nempiä selvityksiä  ja  hankkeita lai-
toksen virkarakenteen kehittämiseksi 

 ja  tuottavuuden kohottamiseksi. 

HENKILÖSTÖ- 
MÄÄRÄT  1990  
Toimin  noittoin 
henkilötyö- 
vuosina  

1)  Sisältää  Arandan 
 ja  satamatoimin-

nan henki/östön 

ir  
IL 
L 

Q) 0 

4 1 	
. 

- 



DET FÖRSTA ÅRET 
INOM  DEN  NYA ORGANISATIONEN 
Ar  1990  var osedvanligt tungt för hela 
sjöfartsverket.  Vi  genomgick flera stora 
omvälvningar samtidigt. Organisationen 
reviderades och  en del  av ett annat verk 
införlivades med vårt,  vi  deltog som 
ämbetsverk i ett  experiment  och gjorde 
upp vår första resultatbudget Når ut-
nämningarna i distrikten ändigen hade 
skett var året redan långt framskridet 
och arbete  under  verkligt hård  press 

 förestod oss.  Under  tidspress skulle  vi 
 ta fram nyckeltal för mätning av resulta-

ten och fardigställa årets  budget. Vi  fick 
i sanning leva "från  hand till  mun", för 
det fanns helt enkelt inte tid för någon 
omfattande strategisk planering. Många 
av oss fick lov att reflektera över vart  vi 

 egentligen var  på  väg.  Då vi  dessutom 
drabbades av statens sparprogram, var 
det inte förvånansvart om det uppstod 
osäkerhet beträffande  de  egna arbets-
uppgifterna.  

Men de  anställda  på  sjöfartsverket har 
klarat alla dessa pafrestningar utomor-
dentligt väl.  De  har givit prov  på  fram-
tidstro och  haft  energi att föra saker 
framåt. Det  är en  allmän insikt att allt 
detta länder oss  till  nytta  på  längre sikt. 
Utan resukatstyrning hade  vi t.ex. 

 ohjälpligt blivit  på  efterkälken, medan  vi 
nu är  i det närmaste vägvisare.  Tack  vare 
reformen kan  vi  sköta våra uppgifter 
bättre och smidigare  än fort  

Var och  en  har  nog haft en  hel  del  att 
smälta, och anpassningen kommer att ta 
också detta  år  i anspråk.  Nu är  det skäl 
att koncentrera sig  pa  att införa organi-
sationen  på  alla  plan  och  se till  att  den 

 fungerar. Atminstone  en reform är  ännu 
att vänta: i höst skall  vi se  hur  vi  kan 
tillämpa principen om lön enligt resul-
tat. Resultatavloning skall  sedan  införas  
1992  eller  1993.  

Vår största utmaning i dag  är  att  ía  det 
omorganisearde sjöfärtsverket att utnytt-
ja alla sina nya möjligheter.  Central-
förvaltningen och  de  nya distrikten lär 
sig att samarbeta, vilket  är en  grund-
läggande förutsättning för att  den  in-
bördes arbetsfördelningen skall fungera. 

Personalen har givits mer medbe-
stammanderätt  än  tidigare:  den är  repre-
senterad både i direktionen och led-
ningsgruppen. Efter alla omvälvningar  är  
det  nu  absolut nödvändigt att  se till  att 
alla har möjlighet att påverka sina egna 
uppgifter och sitt arbetes innehåll. An-
nars fungerar inte samarbetet inom ver-
ket. 

När  vi  betraktar läget inom statsförvalt-
niägen och statsekonomin  är  det viktigt 
att  vii  vår verksamhet kan  visa  att 
sjöfarten verkligen  är en  ovillkorlig 
förutsättning för Finlands utrikeshandel. 

 Vi  måste också kunna komma med be-
vis  på  att  vi fôrmår  genomföra våra  pro- 

jekt.  Att resultatinriktad verksamhet och 
lönsamhet intar  en  allt viktigare  roll  i 
vår verksamhet. Och att  vi  det oaktat 
förblir serviceinriktade.  

Nu  måste var och  en  av oss blicka allt-
mer utåt.  Om  det forr var möjligt att 
koncentrera sig  på de  egna uppgifterna i 
arbetsrummets frid, miste  vi nu  ta ste-
get ut och skapa växelverkan med det 
omgivande samhället och världen. Det 
ger oss större tillgång  till den informa-
tion  som  vi  behöver i vårt arbete. Och 
endast  så  kan vår förvaltningsgren röna 

 den  uppskattning som  den  förtjänar. 

Resultatstyrningen 
 marks  redan  

Under  året offrades mycken tid och 
möda  på  att skapa  de  grundläggande 
förutsàttningarna för resultatstyrning 
inom sjöfartsverket. 

Omständigheterna var inte  de  bästa 
tänkbara med avseende  på.  reformens 
genomförande, ty grunden  till den  nya 
organisationen måste huvudsakligen 
läggas inom ramen för  den  gamla. 

Det  tar  ännu tid innan  man på  alla nivå-
er har anpassat sig  till den  nya lednings-
kulturen. Dess verkningar syns emeller-
tid redan. 

Omfördelningen av makt och ansvar har 
redan lett  till  planmässigare verksamhet, 
vilket  tar  sig uttryck i ökad produktivi-
tet.  Just  detta eftersträvade beslutsfattar-
na när  de  inledde reformen. 

Allt som allt har resultatstyrningen  så 
 många positiva följder för verksamheten 

att det  är  synnerligen viktigt att slå vakt 
om dess fortbestånd. 

Orga nisationsreformen 
 inverkar  på  inkomster 

och utgifter 
Organisationsreformeri  inverkar också 

 på  sjöfartsverkets inkomst- och utgiftsut-
veckling. Personalen ökade ju med  en 

 fjärdedel och verksamheten utvidgades 
samtidigt markant. Utgifterna tilltar 
också  år 1991,  ty  den  breddade organi-
sationen ökade förra årets konsumtions-
utgifter först från början av  mars. 

Farledsavgifterna  inbringade  283,7  milj. 
 mk.  Den  ökade fartygstraflken och  den 

 milda vintern resulterade i  en  tillväxt  på 
 nästan  17  %.  

Inkomsterna av lotsningarna ökade med  
4,3  milj.  mk  genom att Saima kanal 
övertogs av sjöfrtsverket och lotsnings-
avgifterna höjdes. 

Konsumtionsutgifterna noterade  en 

långsammare tillväxt  till  följd av  den 
 milda vintern och  den  nya organisation-

en.  Trots  tilltagande uppgifter öka- 
de  de  endast med drygt  10  procent. 
Löneutgiftema steg naturligtvis  på  grund 
av personaltillväxten. 

Många investeringsprojekt som överta-
gits från vägverket okade verkets inves-
teringar i farleder och säkerhetsanord-
ningar för sjöfarten.  Under  årets lopp 
användes  34,2  milj,  mk  till  att bygga 

 Keitele-Päijännekanalen  och finansie-
ringen av projektet torde ytterligare 
kräva ett  par  hundra miljoner  mark.  

Fartygstrafiken ökade, 
handeisfiottan oförändrad 
Antalet sjötransporter ökade markant 

 under 1990, men  det finska tonnagets 
andel minskade i synnerhet inom im-
porten.  

Under  året anlöptes  de  finska hamnarna 
av  26 571  fartyg  1  utrikestrafik, vilket in-
nebar  en  ökning  på 689  fartyg jämfört 
med året innan. Fartygens totala netto-
dräktighet uppgick  till 140,9  miljoner, 
ökningen var m.a.o.  17,8  miljoner.  De 

 finska fartygen stod för  40  %  av alla 
hamnanlöp. 

Av  tradition är de  finska fartygens andel 
stor och  den  får  sin  förklaring av  den  liv-
liga passagerarfartygs- och bilfarjetrafi

-ken.  
Av dessa fartyg  är en  betydande  del  fin-
ska.  

I godstraflken  noterades  en  ytterligare 
tillväxt och därigenom ökade också ex-
porten.  Ca 85  %  av varuutbytet mellan 

 Finland  och utlandet skedde sjöledes. 
 De  utländska transporterna över ham-

narna belöpte sig  till  inalles  58,9  milj. 
 ton.  

Transporterna  via Saima  kanal uppgick 
 till 1,8  milj.  ton år 1990. De  bestod  till 

 övervägande  del  av utrikestransporter  
(94 96).  

Endast  34,6 96  av sjötransporterna 
sköttes med finskt  tonnage.  Andelen var 
betydligt mindre  än  året förut. 

Sammanlagt  10,8  miljoner passagerare 
befordrades mellan  Finland  och utlan-
det.  

Under de  senaste åren har antalet passa-
gerare ökat med  5-7 96 per år.  Till-
växten 
ser ut att avta efter ett  par år  av kraftig 
ökning. 

Vid årets  slut  bestod Finlands handels-
flotta av  451  fartyg. Deras sammanlagda 
bruttodräktighet var  1,1  miljoner. Anta-
let fartyg ökade med  10  och brutto- 
dräktigheten med  40 000.  
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Fartygssäkerheten och 
skyddet av  den marina 

 miljön 
Sjöfartsstyrelsen  är  i färd med att revide-
ra hela det  system  varmed fartygssäker-
heten övervakas. Största delen av olyck-
orna  under  året var förhållandevis små 
och medförde mindre skador. Kantring-
en av pusherpråmen  Finn-Baltic  var ett 
tragiskt undantag. Olyckan krävde åtta 
människors liv.  

Den effektiverade  övervakningen av far-
tyg som transporterar mi1öfarliga ämnen 
har tydligen  haft en  positiv inverkan, för 
verket har inte fatt  in  rapporter om nå-
gra större utsläpp  på  finskt vattenområ-
de. 

Däremot har  man  i  Finland  och interna-
tionellt endast kommit i gång när det 
gäller att begränsa svavel- och kväveut-
släppen från fartygen.  En  inhemsk un-
dersökning om utsläppsmängderna be-
räknas bli färdig våren  1991. 1 de  normer 
som givits eller beretts  under  året har 
det därför  fasts  särskild uppmärksamhet 
vid frågor som anknyter  till  skyddet av 

 den marina  miljön. 

Sjämätningen  
Sjöfartsstyrelsen förfogar över åtta 
sjömätningsexpeditioner.  Automation 

 infördes inom sjömätningen och utskrif-
ten av  data  redan  på  70-talet. 

Våren  1990  omvandlades sjömätnings- 
byrån  till en  landsomfattande resultaten-
het.  Verksamheten utvärderas  på basis 

 av mätprestationerna  till  sjöss. Ar  1990 
 var ett ovanligt  bra sjömätningsår. 

Den  emotsedda tekniska utvecklingen 
 på  navigationsutrustningens område, 

bl.a. positionsbestimningen med hjälp 
av satellit och det elektroniska sjökortet, 
har redan bestämt ramarna för behovet 
av sjömätningsdata och insamlingsmeto-
der.  Den  slutgiltiga utvärderinen av re-
sultaten får  vi dock  vänta  på nagra  år till. 

Lotsningen  rationaliseras 
ytterligare 
Det finns i dag  22  lotsstationer med 
sammanlagt  290  lotsar vid våra kuster. 
Dessutom finns det  70  lotsar vid insjöar-
na och Saima kanal. Vid kusten har an-
talet lotsar minskat markant, medan det 
har ökat  på  Salmen  till  följd av  den  allt 
livligare trafiken. Två lotsstationer nedla-
des  under  året. Ett omfattande  program 

 för utveckling av lotsningsverksamheten 
 är under  arbete.  

Mild  vinter skonade 
isbrytarna och 
minskade kostnaderna  
Finland  har  22  officiella vinterhamnar 
som har hållits öppna för vintertrafik  se-
dan 1971.  

Vintern  1989-90  var mycket  mild,  en-
ligt istäckets omfattning nästan lika  mild 

 som  sin  föregångare. Endast fem av sjö-
fartsverkets nio isbrytare behövde lägga 
ut. 

Isbrytaren Sisu har i några  år  deltagit i 
ett  experiment  med överföring av satel-
litbilder. 

Farlederna 
Utmed våra kuster finns det omkring 

 7700 km  farleder som  är  utritade  på  sjö-
korten och försedda med säkerhetsan-
ordningar.  

Till  grund för utbyggnaden av farledsnä-
tet ligger ett s.k. farledsprogram som 
sträcker sig  10 år  framåt i tiden och som 
revideras med fem års mellanrum. 

Ett separat  program  för utbyggnad av 
båtleder i havsområdena har gjorts upp 
för åren  1989-97. 

Farledsnätet  kompletteras av slusskana-
ler och öppna kanaler. Genom sina åtta 
slussar sammanbinder Saima kanal sjön 

 Salmen  med Finska viken. 

Ar  1990  blev följande farleder färdiga:  12 
m  farleden  till Kristinestad, 8 m  farleden 

 till Dalsbruk  och  den  förbättrade farle-
den  till Hepokari  i Nystad. 

Två kanalmuséer inledde  sin  verksam-
het - det centrala kanalmuséet i  Taipale 

 och kanalmuséet i Herraskoski. 

Kanalen mellan sjöarna  Keitele  och  Pal-
jänne  kommer att öppna  en 45 km  lång 
enhetlig vattenled. Kanalen byggs i sa-
marbete mellan  Finland  och Sovjetunio-
nen. Huvudentreprenör  är  det sovjetiska 
exportföretaget  WO Technoexport. 

 Det  är  fråga om  en  totalentreprenad 
som omfattar fem slussar och  sex  broar 
samt muddring av kanalen. Bl.a. elektri-
fieringen och automatiken genomförs 
med finska krafter. Totalkostnaderna för 
kanalen uppgår  till ca 230  milj.  mk.  

Entreprenadavtalet undertecknades  den 
25  januari  1990  och  de  egentliga kanalar-
betena inleddes  på  våren.  Mot  slutet av 
året steg arbetskraften  till  omkring  150 
man. Den  kommer senare att stiga  till ca 
300 man.  Kanalen blir färdig  1993. 

Ca 600 000 m3  virke beräknas årligen  

passera kanalen. Kanalen betjänar dess-
utom turismen och fritidsbåtstrafiken, 
och  en  tillväxt inom godstrafiken  är  
också att vänta i framtiden.  

En  omfattande utredning om Skiftet-
Enskär-farleden blev färdig.  I  rapporten 
granskades projektets inverkan  pa  trans-
portekonomin, vintersjöfarten, miljön 
och navigationssäkerheten.  

I Brahestad togs en  laserfyr av sovjetisk 
tillverkning i provdrift. 

Emedan radionavigeringssystemen blivit 
allt precisare och tillförlitligare baserar 
sig sjöfarten allt mera  på  radionavige-
ring. Sådana tjänster utgör  en  viktig  del 

 av sjöfartsverkets säkerhetstjänster.  Vi 
 erbjuder i dag tre  slags radionaviger-

ingstjänster -  Decca- och radiofyrsys
-tern  och som tredje alternativ radarfyrar 

och radarrefiektorer. Ett  system  för posi-
tionsbestämning  via  satellit  är under  ar-
bete.  

I  distrikten har organisationsreformen 
satt i gång ett planeringsarbete vars syfte 

 är  att lägga om farledsskötseln. Målet  är 
 att skapa ett enhetligt och fungerande 

nätverk av farledsstationer med till-
hörande farledsskötselområden. Detta 
ger möjlighet  till  mer ekonomisk  far-
ledsskötsel  och bättre kostnadsupp-
följning. 

Hamnarna 
Det finns omkring  60  hamnar i vårt 

 land.  Av dessa  är 31  allmänna kommu-
nala hamnar,  24  vid kusten och  7  i  Sai-
menområdet.  Utöver kommunala ham-
nar finns det  13  betydande industriham-
nar och flera mindre lastageplatser.  

Sedan 1985  har landets hamnpolitik ut-
vecklats av  en delegation  för hamnären-
den (SANKA), som tillsatts av statsrådet 
och som verkar vid trafikministeriet 
med ett sekretariat vid sjöfartsstyrelsen. 

 Under  året gjordes flera utredningar om 
bl.a. hamnkapaciteten, transportstödets 
hamnpolitiska verkningar och hamnar-
nas miljöeffekter. 

Genom att bygga fiskehamnar önskar 
sjöfartsverket främja fiskerinäringens ut-
veckling. 

Genom att bygga kajer för förbindelse-
fartygen bidrar verket  till  att skärgårdsla-
gens principer genomförs och skapar 
förutsättningar för att skärgården förblir 
bebodd och livskraftig.  

Under  verksamhetsåret byggde sjöfarts-
verket  18  hamnar för utomstående bruk. 
Fem småhamnar förbättrades. Totalt an-
vändes  22  milj.  mk  till  att bygga och 
förbättra småhamnar. 
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Arbete för  fritidsbåtstrafiken  
Under  året har det  forts en  kampanj  for 
en  positiv, ansvarsmedveten och insikts-
full inställning  till  båtlivet. Målgrupp var 
både organiserade båtfarare och nybörja-
re samt ägarna  till  små sommarstuge- 
båtar. 
Sjöfartsstyrelsen finansierade ett under-
visningsprogram för skolorna om säker-
heten  till  sjöss. Befolkningens attityder 

 till  båtlivet kartlades genom  en  under-
sökning. Enligt  den  överskattar  de båtfa-
rare  som löper  den  största risken att rå-
ka ut för olyckor sina kunskaper och 
färdigheter i betydligt större mån  än 

 andra och  är  också tolerantare i  sin  in-
ställning  till  alkoholbruk  på  sjön.  
Under  inkommande seglationssäsong 
behöver fritidsbåtar som färdas  via  Sai- 
ma  kanal och  till Viborg  varken interna-
tionellt förarbrev för fritidsbåt eller in-
ternationellt certifikat för fritidsbåt.  
Under  det gångna året understödde 
sjöfartsstyrelsen  de  kommunala båtham-
narna med  en  miljon  mark.  Enligt 
sjöfartsstyrelsens uppgifter omkom  101  
personer i båtolyckor, dvs.  27  %  färre  än 

 aret förut. 

Skärgårdens 
trafikförbindelser 
Sjöfartsverket har som mål att trygga tra- 

fikfbrbindelserna  i skärgården. Förbin-
delsefartygens rutter och  service  utveck-
las  på  ett trafikpolitiskt ändamålsenligt 
sätt  så  att  de  motsvarar skärgårdens be-
hov. Skärgårdstraflkens behov av under-
stöd uppföljs.  Den  av staten skötta trafi-
ken kompletteras vid behov av trafik i 
privat regi. Sjöfartsverkets förbindelsetra-
fik  är  koncentrerad  till den  sydvästra 
skärgården, där behovet av förbindelser 

 är  stort och avstånden mellan öarna lån- 

Internationellt 
samarbete 
Sjöfartsverkets internationella samarbete 
omfattar deltagande i Internationella 
sjöfartsorganisationen  IMO:s  arbete, sa-
marbete mellan  de  nordiska länderna 
och Östersjöstatema samt deltagande i 
behandlingen av specialfrågor i andra in-
ternationella sjöfartsorganisationer.  
Under  verksamhetsåret har  IMO:s  verk-
samhet inriktat sig  på  utvecklandet av 
normer för passagerarfartygssäkerheten 
och skyddet av  den marina  miljön.  På 

 grund av  den  senaste tidens stora passa-
gerarfartygsolyckor har  man  tagit upp 
möjligheten att göra bestämmelserna 
om gamla passagerarfartygs stabilitet och 
brandsäkerhet striktare. Arbetet  är  inte 
ännu slutfört. Dessutom har  man  inlett 
behandlingen av konstruktionsbe- 

stämmelserna för miljösäkra tankfartyg 
och kraven  på  fartygs luftskydd.  En  ny 
internationell konvention om skapandet 
av  en  världsomfattande oljebekämp-
ningsberedskap och utveckling av be-
kämpningssamarbetet har godkånts.  
I  Östersjöområdet har samarbete bedri-
vits i fråga om isbrytning, sjökartlägg-
ning, lotsning och skydd av  den marina 

 miljön. Verket har deltagit i det nordiska 
samarbetet  på  alla verksamhetsområden 
tillsammans med motsvarande nordiska 
ämbetsverk.  
I  internationella specialorganisationer 
har sjökartläggning, elektroniska sjökort, 
säkerhetsanordningar för sjöfarten, vat-
tenbyggnad, typgodkännande av liv-
räddningsutrustning, hamnkontroll av 
utländska fartyg och frågor angende in-
ternationella insjötransporter behand-
lats. 
Sjöfartsstyrelsen har arrangerat  en  två 
veckors praktikantperiod i  Finland  för  
21  studenter från det  IMO  underställda 

 World Maritime University  i Malmö. 
 Under  praktikanttiden har studenterna 

fatt utbildning i hur fartygsbesiktningar 
för beviljande av säkerhetscertifikat ut-
förs.  

THE FIRST YEAR OF THE NEW ORGANIZATION 
The year 1990 was exceptionally tough 
for the whole National Board of Naviga-
tion. There were several simultaneous 
upheavals. We renewed our organization 
and merged part of another organization 
with us, participated in a budgetary 
experiment and completed our first 
budget by results. 
Nevertheless, the personnel coped with 
all this enormous strain remarkably well. 
It displayed both faith and activity in 
fostenng things. The greatest challenge 
for the moment is to make the most of 
the Board's new possibilities. 

Effeds  of management by 
results already visible  
ln  1990 much time and effort was 
devoted to create the basic prerequisites 
of management by results. 
Conditions for implementing the pro-
gramme of reforms were by no means 
ideal as the preliminary work had to be 
done chiefly within the framework of 
the old organization. 

On all levels adjustment to the new 
administrative culture will take time. 
Meanwhile some of its effects are 
already visible. 
The new division of power and respon-
sibility has brought about more syste-
matic activities, resulting in an overall 
growth of productivity. This was the 
main objective of decisionmakers in 
introducing the reform. 
In short, management by results 
involves so many advantages that it is 
essential to safeguard its continuance. 

Impact on income and 
expend  itu res  
The organizational reform has also had 
an impact on income and expenditures; 
after all there was a 25  %  increase in per-
sonnel and a striking expansion of oper-
ations. Expenditures will further 
increase in 1991 since the increase in 
operating costs caused by the enlarged 
organization started only in March 1990. 

Light dues yielded an income of FIM 
283.7 million. Busier traflic and a mild 
winter promoted a growth of almost 17 
per cent. 

Sea pilotage dues increased by FIM  4.3 
million as the Saimaa Canal was placed 
under the National Board of Navigation 
and pilotage dues were raised. 

The mild winter and the implemen-
tation of the new organization slowed 
the growth of operating costs down. 
Despite an expansion of activities costs 
grew merely by 10 per cent. The 
increase in personnel naturally raised 
pay costs. 

There was an increase in the Board's 
investments in channels and aids to 
navigation owing to the numerous 
investment projects transferred from the 
Roads and Waterways Administration. 
In 1990 FIM  342 million was spent on 
the construction of a canal between the 
lakes  Keitele  and Päijänne. The financ-
ing of the whole project will require an 
additional FIM  200 million. 
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Seaborne trade on the 
increase, merchant 
fleet unchanged 
There was a marked increase in sea-
borne transports in 1990. The share of 
Finnish vessels diminished especially in 
import shipments. 

In 1990 port calls to Finnish harbours 
by vessels in foreign trade increased by 
689 from the previous year, totalling 26 
571. The vessels had an overall net ton-
nage of 140.9 million, i.e. the increase 
amounted to 17.8 million. The share of 
Finnish ships in the total number of 
port calls was 40 per cent. 

Due to lively passenger traffic the share 
of Finnish vessels of all port calls has 
traditionally been rather large. 

Goods traffic grew continuously and ex-
ports increased accordingly. Some 85 
per cent of the goods transported be-
tween Finland and other countries were 
carried by sea. The volume of seaborne 
cargo in Finnish foreign trade totalled 
58.9 million tons. 

In 1990 1.8 million tons were trans-
ported on the Saimaa Canal. Foreign 
trade represented 94 per cent of traffic 
on the canal. 

Only 34.6 per cent of seaborne trans-
ports were carried by Finnish vessels, 
i.e. a noticeable decrease from the pre-
vious year. 

Some 10.8 million passengers were car-
ried in traffic between Finland and 
other countries. 

During the last few years the number of 
passengers has increased continuously 
by S to 7 per cent. Now growth seems 
to slow down after some years of in-
tense growth. 

At the end of 1990 the Finnish mer-
chant fleet consisted of 451 ships with a 
total gross tonnage of 1.1 million. The 
number of ships increased by ten and 
the gross tonnage by 40,000. 

Maritime safety and 
protection of the 
marine environment 
The National Board of Navigation is re-
vising its whole maritime safety supervi-
sion system. Most of the accidents in 
1990 were minor and caused only slight 
damage. A tragic exception was the cap-
sizing of the pusher barge Finn-Baltic at 
year's end. Eight people lost their lives 
in the accident. 

More efficient inspections of ships carry-
ing environmentally hazardous goods 

have apparently born fruit as the Board 
has not received any reports on major 
discharges from ships in Finnish territor-
ial waters. 

On the other hand, the reduction of 
sulphur and nitrogen discharges from 
ships has only just started both in Fin-
land and elsewhere. A Finnish report on 
the amount of discharges will be ready 
by spring 1991. In preparing and develo-
ping standards the Board has therefore 
paid special attention to the protection 
of the marine environment. 

Hydrographic  surveys 
The National Board of Navigation has 
eight hydrographic survey expeditions. 
Automation has been applied in hydro- 
graphic surveys and the output of data 
since the 1970s. 
In spring the hydrographic division was 
reorganized as  a  profit center covering 
the whole country. Operational results 
are assessed on the basis of hydrographic 
performance at sea. 1990 was an excep-
tionally good year in terms of hydro- 
graphic surveys. 
The expected development in naviga-
tional equipment, e.g. satellite position-
ing and electronic charts, has already 
determined the future demand for 
hydrographic data and hydrographic 
methods. The final assessment of the 
results is to be expected only in a few 
years' time. 

Rationalization of 
pilotage continued 
There are 22 pilot stations on our coats 
with  a  staff of 290 pilots. In addition 
there are almost 70 pilots on the inland 
waterways and the Saimaa Canal. On 
the coast the number of pilots has de-
creased markedly, whereas there has 
been an increase on Lake Saimaa owing 
to livelier traffic there. In 1990 two pilot 
stations were closed. A large programme 
for the development of pilot services is 
being prepared. 

A mild winter spared ice-
breakers and costs 
Since 1971 Finland has had 22 ports that 
are classified as winter ports and are 
kept open for traffic the year round. 
Winter 1989-90 was very mild; with re-
spect to ice coverage almost as mild as 
the year before. Only five of the Board's 
nine icebreakers were needed. 
For some years now the icebreaker  Sisu 

 has tried out a system of transmitting 
satellite pictures. 

Channels 
Finland has a total of 7,700 km of 
marked and charted channels and fair-
ways off the coast. 

Channel construction is based on a spe-
cial programme, outlining the plans for 
the next ten years. The programme is 
revised every five years. 

A separate programme for the period 
1989-97 has been drawn up for the de-
velopment of sea channels for pleasure 
crak 
The inland waterway system also in-
cludes lock canals and open canals. By 
its eight locks the Saimaa Canal con-
nects Lake Saimaa with the Gulf of Fin-
land. 
In 1990 the construction of the 12 m 
channel to  Kristiinankaupunki,  the 8 m 
channel to Taalintehdas and the impro-
vement of the channel to  Uusikaupunki 

 were completed. 
Two canal museums were opened: the 
central canal museum at Tapale and the 
canal museum at Herraskoski. 
The  Keitele-Paijänne  Canal will open a 
45-km-long integrated water route. The 
canal is being built as a joint Finno-So-
viet project. The main contractor is the 
Soviet export company VVO Technoex-
port. The contract is a package deal 
comprising five locks, six bridges and 
the dredging of the channel along the 
canal route. Finns do the electrification 
and automation work. The total costs of 
the canal amount to some FIM 230 mil-
lion. 
The contract was signed on 25 January 
1990 and the actual construction work 
commenced in spring. By the end of the 
year the labour force had increased to 
150 people. In the future it will rise to 
approximately 300. The canal will be 
opened for traffic in 1993. 
Some 600,000 m3  of timber will be 
floated on the canal annually. In addi-
tion it will serve tourism and boating, 
but the transport of goods is also ex-
pected to increase in the future. 

In 1990 a survey of the proposed chan-
nel between Kihti and Isokari off the 
southwest coast was published. It 
charted the channel's effects on trans-
port economy, winter navigation, the 
environment and the safety of naviga-
tion. 
In  Raahe  an experiment with a Soviet- 
made laser beacon was started. 
As radio navigation systems become in-
creasingly exact and reliable, shipping 
relies more and more on radio naviga-
tion. Such services form an important 
part of the safety-related services pro- 
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vided  by the National Board of Naviga-
tion. At present we offer three kinds of 
radio navigation services:  Decca  and 
radio beacon systems, racons and radar 
reflectors. A satellite system for radio 
positioning is being developed. 
The organizational reform brought 
about a plan for the reorganization of 
waterway maintenance services. The 
aim is to create a uniform and func-
tional network of maintenance bases, 
each covering a maintenance area of its 
own. This enables us to provide more 
economical maintenance and facilitates 
cost evaluation. 

Ports 
There are some 60 ports in the country. 
31 of these are municipal public ports, 
whereof 24 are located on the coast and 
7 in the Lake Saimaa area. In addition 
there are 13 major industrial ports and 
several smaller wharves. 
Since 1985 the country's harbour policy 
has been set out by a government-ap-
pointed Port Commission under the 
Ministry of Traffic and Communications 
and with a secretariat at the National 
Board of Navigation. During the year a 
number of surveys were made, e.g. on 
port capacity, the effects of transport 
subsidies on the harbour policy and the 
environmental effects of ports. In build-
ing fishing harbours the Board aims at 
promoting the development of the fish-
ing industry. 
The construction of quays for supply 
vessels in the archipelago enables the 
Board to realize the principles of the 
Archipelago Act and to provide such 
living conditions in the region that the 
islands can be inhabited all the year 
round. 
During the year the Board built a total 
of 18 small craft facilities. Five small craft 
facilities were improved. In all a sum of 
FIM  22 million was allocated to the 
construction and improvement of small 
craft facilities. 

Promoting boating and 
yachting 
In 1990 a campaign was carried Out to 
foster a positive attitude toward boating 
and a sense of responsibility for safety at 
sea. Target groups were organized 
boaters as well as beginners. 
The Board also financed a programme 
on boating safety for schools. A survey 
charted the attitudes of the population 
to boating. It showed that the boaters 
who are most at risk are overestimating 
their knowledge and skills much more 
than other boaters and have a more per-
missive attitude towards use of alcohol 
at sea. 
From the 1991 sailing season on plea-
sure craft sailing via the Saimaa Canal 
andlor to Vyborg in the Soviet Union 
do no longer need an International Cer-
tificate for Pleasure Craft Operator or an 
International Certificate for Pleasure 
Craft. 
ln  1990 the National Board of Naviga-
tion gave FIM  1 million in financial aid 
to municipal pleasure craft harbours. 
According to the Board's information 
101 persons died in boating accidents 
during the year, i.e.  27 per cent less than 
the year before. 

Traffic services in the 
archipelago 
The National Board of Navigation aims 
at safeguarding traffic services in the 
archipelago. The routes and services of 
its supply vessels are planned in line 
with the general traffic policy and to 
meet the demands of the islanders. The 
need for financial aid to maintain traffic 
services in the archipelago is being 
evaluated. Whenever necessary public 
traffic services are supplemented by pri-
vate ones. The supply vessel routes 
maintained by the Board chiefly cover 
the southwest archipelago where the 
need for services is large and distances 
between islands are long. 

International co-operation 
The most important international organi- 
zations in which the National Board of 
Navigation is a participant are the Inter- 
national Maritime Organization (IMO) 
and organizations formed by the Nordic 
countries and the Baltic Sea states along 
with organizations specializing in certain 
topics relating to international shipping. 
ln  1990 IMO focused on the develop-
ment of standards for passenger ship 
safety and the protection of the marine 
environment. Recent severe passenger 
ship accidents have raised the question 
whether existing ships should be sub-
mitted to more stringent restrictions on 
stability and fire protection. Work is not 
completed yet. In addition, IMO is pre-
paring construction requirements for 
environmentally safe tankers and re-
quirements for the prevention of air 
pollution from ships. A new interna-
tional convention on oil pollution pre-
paredness, response and co-operation 
was also adopted. 
Co-operation in the Baltic Sea area con-
centrated on questions of icebreaking, 
sea charting, pilotage and the protection 
of the marine environment. Participa-
tion in Nordic co-operation has covered 
all sectors, with the respective Nordic 
administrations. 
In special international organizations 
the topics of discussion have been sea 
charting, electronic charts, aids to navi-
gation, hydraulic construction works, 
typeapproval of lifesaving appliances, 
port state control and questions relating 
to international transports on inland 
waterways. 
The National Board of Navigation has 
organized a two-week training period in 
Finland for 21 students of the World 
Maritime University in  Malmö,  set up 
by IMO. Training comprised surveys for 
the issuance of safety certificates for 
ships. 
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MERENKULKULAITOKSEN  ALUKSET  
Merenkulkulaitoksen aluskanta  on  kooltaan mittava  ja  Jäänmurtajat 
tyypiltään laaja. Kaikkiaan erilaisia aluksia  on  yli  300  
kappaletta. Suurimmat yksiköt ovat jaanmurtajat  ja  pie-
nimmät ovat veneitä. Aluksilla työskentelee lähes  900  
henkilöä. Suomalaisessa merenkulkuelinkeinossa  me

-renkulkuhallitus  on  merkittävä varustamo. 

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

 on  erikoiskalustoa,  joka  on  suunniteltu soveltuvaksi  me
-renkulkulaitoksen  eri toimiritoihin. Tämän johdosta 

alusten suunnitteluun  ja  rakentamiseen  on  perinteelli-
sesti liittynyt vahva tuotekehittelypanos, jonka perus-
teella merenkulkulaitoksen aluskalusto  on  saanut osak-
seen kansainvälistäkin huomiota. 

Yhteyscilukset  

Väylä-  ja  öljyntorjunta-alukset  BASTO  20,30m 
5,95 m 
2,20 m  
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Luotsikutterit  ja  luotsiveneet  100  kpl 

Luotsikutteri 	'"ur  Nopea  Iuotsivene 



Merenkulkuhallitus  
PL 158,  Vuorimiehenkatu  1, 00141 Helsinki 
p. (90) 18081,  te/ex  121471,  telefax  1808355  
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