
MERENKULKUHALLITUKSEN  

TIEDOTUSLEHTI  
1.11.1979 
	 Helsinki 	 No 13/79  

MERENKULKUPIIRIT  

Kauppa-  ja  teollisuusministeriö  on  muuttanut maan jakamisesta merenkulku- 
piireihin antamaansa päätöstä  1  päivästä marraskuuta  1979  lukien  Kotkan 

merenkulkupiirin  osalta  (771/79).  Samalla muuttuu Helsingin merenkulkupiirin 

alue. 

Merenkulkupiirijaossa  on  tapahtunut  se  muutos, että Porvoon katsastuspiiri 

 on  tullut  kuulumaan  Kotkan merenkulkupiiriin.  

Maa jakautuu merenkulkupiireihin  1  päivästä marraskuuta  1979  lukien seuraa-

vasti:  

KOTKAN MERENKULKUPIIRI,  joka käsittää Anjalankosken, Haminan,  Kotkan, 

 Loviisan  ja  Porvoon kaupungit, Artjärven, Elimäen, Lapinjärven, Liljendalin, 
Miehikkälän, Myrskylän, Orimattilan, Pernajan, Porvoon maalaiskunnan, Pyh-
tään, Ruotsinpyhtään, Vehkalanden, Virolanden  ja Ylämaan kunnat; merenku-

luntarkastajan asemapaikkana  on  Kotkan  kaupunki. 

HELSINGIN MERENKULKUPIIRI, joka käsittää Uudenmaan lääniin kuuluvat 
 kunnat,  lukuun ottamatta  Kotkan  piiriin kuuluvia kuntia;  me  renkulunta rka  sta - 

jan asemapaikkana  on  Helsingin kaupunki. 

TURUN MERENKULKUPIIRI, joka käsittää Ahvenanmaan maakunnan sekä Tu-
run  ja  Porin lääniin kuuluvat  kunnat,  lukuun ottamatta Ikaalisten, Kankaan-
pään,  Parkanon ja  Vammalan kaupunkeja sekä Honkajoen, Hämeenkyrön,  Jä

-mijärven, Karvian, Kihniön,  Kiikan, Kiikoisten, Lavian, Mouhijärven, Suo-
denniemen  ja Viljakkalan  kuntia; merenkuluntarkastajan asemapaikkana  on 

 Turun kaupunki. 

VAASAN MERENKULKUPIIRI, joka käsittää Vaasan lääniin kuuluvat  kunnat, 
 lukuun ottamatta Alavuden kaupunkia sekä Kuortaneen, Lehtimäen, Soinin, 

Töysän  ja Ähtärin  kuntia; merenkuluntarkastajan asemapaikkana  on  Vaasan 

kaupunki. 

OULUN MERENKULKUPIIRI, joka käsittää Oulun  ja  Lapin  lääneihin kuuluvat 
 kunnat; merenkuluntarkastajan asemapaikkana  on  Oulun kaupunki. 

SISÄVESIPIIRI,  joka käsittää Hämeen, Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan 
 ja  Keski-Suomen läänit sekä Turun  ja  Porin läänistä ne  kunnat,  jotka eivät 

kuulu Turun piiriin, Vaasan läänistä ne  kunnat,  jotka eivät kuulu Vaasan 

piiriin,  ja  Kymen läänistä ne  kunnat,  jotka eivät kuulu  Kotkan  piiriin;  me
-renkuluntarkastajan asemapaikkana  on  Savonlinnan kaupunki. 
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Tämä tiedotuslehti korvaa merenkulkuhallituksen tiedotuslehden n:o  3/ 
17.1. 1973.  
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S  
SJÖFARTSDISTRIKTEN 

Handels- och industriministeriet har medels beslut som träder i kraft  den 
1  november  1979 (771/79)  ändrat sitt tidigare beslut om indelning av  l.andet 

 i  sjöfartsdistrikt.Ändringen  gäller Kotka distrikt. Samtidigt ändras området 
för Helsingfors distrikt. 

Ändringen i distriktsindelningen innebär att Borgå besiktningsdistrikt  faller 
 inom området för Kotka sjöfartsdistrikt.  

Fr. o. m. den 1  november indelas landet i sjöfartsdistrikt enligt följande: 

KOTKA SJÖFARTSDISTRIKT, omfattande  Anjalankoski,  Borgå,  Fredrikshamn, 
 Kotka och Lovisa städer, Artsjö, Borgå landskommun,  Elimäki,  Lappträsks, 

 Liljendals, Miehikkälä, Mörskom,  Orimattila,  Pernå, Pyttis,  Strömfors, 
 Vehkalahti, Virolahti  och  Ylämaa  kommuner; sjöfartsinspektörens stationsort 

 är  Kotka stad. 

HELSINGFORS SJÖFARTSDISTRIKT, omfattande  de  kommuner som hör  till 
 Nylands län, med undantag av  de  kommuner som hör  till  Kotka distrikt; sjö-

fartsinspektörens stationsort  är  Helsingfors stad. 

ÅBO  SJFARTSDISTRIKT,  omfattande landskapet Åland samt  de  kommuner  
• 	som hör  till  Åbo och Björneborgs län, med undantag av  Ikalis, 	Kankaan- 

pää, Parkano  och  Vammala  städer, samt  Honkajoki  , Jämijärvi,  Karvia, 
Kihniö, Kiikka, Kiikoinen, Lavia,  Mouhijärvi,  Suodenniemi,  Tavastkyro  och 

 Viljakkala  kommuner; sjöfartsinspektörens stationsort  är  Åbo stad.  

. 	VASA SJÖFARTSDISTRIKT, omfattande  de  kommuner, som hör  till Vasa  
län, med undantag av  Alavo  stad samt  Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä  
och  Ähtäri  kommuner; sjöfartsinspektörens stationsort  är Vasa  stad.  

ULEÅBORGS  SJÖFARTSDISTRIKT, omfattande  de  kommuner som hör  till 
 Uleåborgs  och Lapplands län; sjöfartsinspektörens stationsort  är  Uleåborgs 

 stad. 

INSJÖDISTRIKTET, omfattande  Tavastehus,  St Michels,  Kuopio,  Norra Ka-
relens och Mellersta Finlands  1n,  samt av Åbo och Björneborgs län  de 

 kommuner, som icke hör  till  Åbo distrikt, av  Vasa  lär  de  kommuner, som 
icke hör  till Vasa  distrikt, och av  Kymmene  län  de  kommuner, som icke 
hör  till  Kotka distrikt; sjöfartsinspektörens stationsort  är  Nyslotts stad.  



-z-  -  

Detta inlormationsblad erstter sjöfartsstyrelsens informationsbiad nr  3/ 
17. 1.1973.  

Sekreterare  Hannu Makkonen  
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