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Piirillä  on  kymmenen nopeaa  luotsivenettä  joista viimeisin valmistui vuonna  2001.  
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Suomenlanden  merenkulkupliri  
Piirin tehtävänä  on:  
-  huolehtia alueensa luotsaustoiminnasta sekä meriliikenteen ohjaus- 
ja tukipalvelutoiminnasta (VIS) 

-  kehittää, kunnossapitää sekä parantaa Suomenlanden merialueen 
väylästöäja  sen  teknistä tasoa sekä edistää merenkulun turvallisuutta 

- edistää, turvata  ja  kehittää merenkulun  ja  veneilyn toimintaedelly- 
tyksiä sekä huolehtia osaltaan merellisestä ympäristönsuojelusta. 

Suomenlanden merenkulkupiiri  on  Merenkulkulaitoksen  pääjohtajan 
alaisuudessa toimiva itsenäinen  ja tulosvastuullinen  yksikkö.  Sen  toimi- 
alue ulottuu Hangosta itärajalle. Alueella  on 14  kuntien  tai  yritysten 
omistamaa ulkomaanliikenteen satamaa myös Suomen kolme suurin-
ta,  Sköldvik,  Helsinki  ja Kotka.  Suomenlanden satamien kautta kulje-
tettiin viime vuonna yli puolet Suomen viennin  ja  tuonnin tavara-
määrastä.  

Piiriä johtaa  ja sen  toiminnasta vastaa piiripäällikkö Seppo Virta-
nen apunaan esikunta  ja  hallintoyksikkö. Piirin operatiivisesta toimin-
nasta huolehtii luotsauksenja VTS:n osalta liikennetoimiala sekä väylän- 
hoidon  ja  rakentamisen osalta tekninen toimiala. Henkilöstöä piirin pal-
veluksessa oli vuonna  2001  kaikkiaan  235  henkilöä. 

Vuonna  2001  piiri käytti toimintaansa  118,8  miljoonaa markkaa. 
Piiri  on  nettobudjetoitu  yksikkö, joka tuo toimintaan  ja maararahojen 

 käyttöön joustavuutta. Luotsauksesta  ja  ulkopuolisista töistä saaduilla 
tuloilla katettiin  76  prosenttia menoista. 

Suomenlanden merenkulkupilri 
Porkkalankatu  5, FL 308, 00181 Helsinki  

Val/idé:  020448 1  
Söhköposti: suomenlahtiJa.fl 
Faksi:  0204 48 5100, 0204 48 5300 
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Viei  
18,5  milj, tonnia  

Tulostavoitteet  saavutettu 

Suomenlanden satamien 
liikenne edelleen kasvussa 
Meriliikenne Suomenlandella kasvoi seitsemän prosenttia 

 43,3  miljoonaan tonniin, joka  on 51,3  prosenttia  koko 
 Suomen meriliikenteestä. Aluskäyntien määrä kasvoi  1,4 
 prosenttia  17 483  alukseen, joka  on 47,7  prosenttia  koko 
 Suomen aluskäyntien määrästä. Transitoliikenne kasvoi 

 64,0  prosenttia yli viiteen miljoonaan tonniin, joka  on 89,0 
 prosenttia  koko  Suomen transitoliikenteestä. Matkustaja- 

liikenne väheni kolme prosenttia yhdeksään miljoonaan 
matkustajaan, joka  on 58,0  prosenttia  koko  Suomen mat-
kustajaliikenteestä. 

Transitoliikenne  
5,1  milj, tonnia  Tuonti  

Piirin  tulostavoitteet  ja  talous 
Piirille asetetut tulostavoitteet toteutuivat kaikilta keskeisiltä 
osin. Piirin talouden osalta vuoden  2001  tilinpäätÖs  osoit-
taa paikkabudjetille toteutumaa  99,2  prosenttia, kulu-
tusmenoille  101,6  prosenttia  ja  investoinneille  89,6  pro-
senttia. Piiri  on  nettobudjetoitu  tulosyksikkö, jonka me-
noista luotsaustulot kattavat  76,0  prosenttia. 

Suomenlanden merenkulkupiirin bruttomenot 
olivat  118,8  miljoonaa markkaa vuonna  2001. 

Luotsaustoiminta 
Luotsauksien lukumaara pysyi ennallaan, mutta mailimaarat 
pienenivät  7,5  prosenttia. Pudotus oli hieman ennakoitua 
suurempi. Tästä huolimatta laitostason tavoitteet saavutet-
tiin: luotsauskustannukset mailia kohden  273  mklmpk,  ta-
voite  286  mklmpkja luotsauksen kustannusvastaavuus  115 

 prosenttia, tavoite  94  prosenttia. 
Vuodesta  1998  lähtien, jolloin linjaluotsitutkinnot tu-

livat mandolliseksi, ovat sekä luotsaukset että mailimäärät 
vähentyneet tasaisesti  ja  meriliikenteen kasvusta huolimatta 
nyt ollaan vüme vuosikymmenen alkuvuosien tasolla 

Luotsattujen maj/Een  ja luotsausten  kehitys 
Suomenlanden meriliikenne  2001. 	 Suomeniandella  vuosina  1990-2001. 
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Luotsattu  matka  ja luotsaukset luotsia  kohden lasketta-
essa ovat kuitenkin vastaavana ajanjaksona pysyneet 
ennallaan, hyvällä tasolla, joka osoittaa, että luot-
sauskysynnän pienenemiseen  on  pystytty sopeutumaan 
luotsauskapasiteeuia hallitusti pienentämällä. 

MpE./Ioot,i 	 K/1uc0i  
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Luotsattu rnatkaja luotsaukset luotsia  kohden 
Suomenlandella vuosina  1990-2001. 

Luotsaustoiminnan  edelleen kehittämiseen liittyen vuon-
na  2001  laadittiin selvitys Haminan tukiaseman tarpeel-
lisuudesta lähtien siitä tosiasiasta, että  Kotkan luotsaus

-alueen liikenteen painopiste  on  merkittävästi siirtynyt 
Kantasatamasta Mussaloon. Selvitys osoitti  selvät  mah-
dollisuudet säästöihin  ja  toiminnan tehostamiseen  sur-
tämällä kutterinhoitajien  tukikohta Kuusiseen  ja  kaikki 
luotsit tukeutumaan  Kotkan luotsiasemaan.  Muutoksen 
toteutus  on  käynnissä. 

Väylän pito 
Väylien  ja  niiden turvalaitteiden ylläpitoon  ja  rakenta-
miseen investoitiin  7,6  miljoonaa markkaa. Myös 
väylänpidossa saavutettiin tulostavoite. Toteutuneet 
kustannukset olivat  11 612 mk/väyläkilometri,  kun 
laitostason tavoite oli  16 000 mklväyläkilometri. 

Piirillä  on ylläpidettävänä 2213  kilometriä väyliä 
 ja  3487  kappaletta turvalaitteita, jotka jakautuvat seu-

raavasti: 

Kauppamerenkulun pääväylät  Ks  >  8,0 m 642 km 
Kauppamerenkulun  väylät 	4,Om  <Ks> 8,0 m 673 km 
Matalavaylät 	 Ks <4.0 m 641 km 
Venereitit  257 km  
Yhteensä 2213km  

Kiinteät turvalaitteet 	 567 kpl  
Kelluvat turvalaitteet 	 2 920 kpl  
Yhteensä 	 3 487 kpl 

Väylänpidon  kehittämiseen liittyen laadittiin selvitys 
väyläalus Seilm ajankäytöstä  ja  mandollisuuksista muut-
taa alus myös öljyntorjunta-alukseksi. 

Ajankäyttöselvityksen  pohjalta päädyttiin lopetta-
maan ns. stopparipäivyslys  ja  voitiin vähentää miehi-
tystä yhdellä konemestarilla. Samoin aluksen muonittajat 
kilpailutettiin  ja  muutettiin muonitusjärjestelyt tehok-
kaammaksi. 

Piirillä  on  ennestään hyviä kokemuksia yhteistyöstä 
Suomen ympäristökeskuksen kanssa, koska  se on operoinut 
jaylläpitänyt  öljyntorjunta-alus Oili I:täjo vuosia. Saman-
kaltaisen konseptin toteuttaminen myös väyläalus Seilille 

 on  molemmille osapuolille hyvä ratkaisu. 
Seilille  tarvittavista muutoksista teetettiin suunnitelma, 

jonka pohjalta päädyttiin lopulliseen vaihtoehtoon. Suo-
men ympäristökeskuksen aloitteesta tarvittavaa mäarara-
haa  6,2  miljoonaa euroa esitettiin valtion vuoden  2003  bud-
jettiin Ympäristöministeriön hallinnonalalle. Viimeisen tie-
don mukaan  se on  hyväksytty  ja  muutoksen toteutuksen 
valmistelu käynnistetään vielä tänä syksynä. 

Liikenteenohjaus (VTS)  
Jo  alkuvuodesta  2001  kävi ilmeiseksi, että piiristä  nip-
pumattomista  syistä ns. METO-tukikohtaa ei saada to-
teutetuksi vuoteen  2004  mennessä, joka  on  tavoite 
VTMIS-toiminnan aloittamiselle.  Sen  vuoksi piiri käyn-
nisti vaihtoehtoisen suunnitelman laatimisen, joka täh-
täsi Suomenlanden merivartioston  ja  Helsingin Sataman 
kanssa yhteisen VTS/VTMIS -keskuksen toteuttamisen 
Katajanokalle makasiiniin  K6.  Suunnitelman pohjalta 
solmittiin vuodenvaihteessa esisopimus tilojen muutos-
töistä  ja  vuokraamisesta kymmeneksi vuodeksi. Työt 
ovat käynnistymässä  ja  tilat valmistuvat vuoden  2003 

 keväällä. 
Hangon alueen VTS-toiminnan perusteet luotiin ra-

kentamalla uusi tutka-  ja  VHF-tukiasema KoOn  saarel-
le, uusimalla Tulliniemen tutkat sekä liittämällä Russarön 
tutka järjestelmään. Asermukset ovat valmiit  ja  sensorit 
liitetty  Helsinki VTS:ään,  josta käsin Hangon alueen 
VTS-toim  inta  käynnistetään tulevana syksynä. 

Yhteenvetona vuodesta  2001  voin jälleen ilokseni to-
deta piirin tulostavoitteet saavutetuiksi, josta esitän par -
haat kiitokseni piirin henkilökunnalle. Ilman teidän kaik-
kien panosta emme olisi siihen pystyneet. 

SEPPO VIRTANEN 

piiripäällikkö 



Liikenne  

Vesiliikenne 
Vesitiekuljetukset  Suomessa  ja  Suo-
menlandella ovat ulkomaanliiken-
teen merikuijetusten osalta kasva-
neet  1960-luvulta lähtien. Koti-
maanliikenteen vesikuljetusten mää-
rä  on  vaihdellut. 

Vuonna  2001  ulkomaanliiken-
teen määrä kasvoi edelliseen vuo-
teen verrattuna sekä  koko  maassa 
että Suomenlanden satamissa. 

Kotimaanliikenteen  Suomen 
vesitiekuijetusten kokonaistavara-
määrä vuonna  2001  oli  12,5  miljoo-
naa  tonnia,  mistä Suomen landen sa-
tamien osuus oli  45,4  prosenttia. 

Ulkomaanliikenne  
Vuonna  2001  saapui ulkomailta 
Suomen satamiin yli  36 600  alusta. 
Aluksia saapui hieman eli noin pro-
sentin enemmän kuin vuonna  2000. 

 Myös Suomenlanden satamien alus- 
liikenne lisääntyi. Piirin toim ialueen 
satamiin saapui  17 483  alusta, mikä  

on 228  kappaletta eli  1,4  prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Ulkomailta Suomenlanden satamiin 
saapuneiden alusten määrä oli  47,7 

 prosenttia Suomeen ulkomailta saa-
puneiden alusten kokonaismäärästä. 

Suomen merikuljetusten  koko-
naistavaramäärä  vuonna  2001  oli yli 

 84,5  miljoonaa  tonnia.  Koko  maan 
kuljetusmäärä kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna noin neljä mil-
joona  tonnia. Tavaraliikenne  kasvoi 
myös Suomenlandella. Vuonna  2001 

 piirin toimialueen satamien kautta 
kuljetettiin  43,3  miljoonaa  tonnia  eli 
seitsemän prosenttia enemmän kuin 
vuonna  2000. Kuljetusmäarä oli  51,3 

 prosenttia  koko  maan merikuljetuk
-sista.  Piirin toimialueella  on  Suomen 

kolme suurinta sataniaa:  Sköldvik, 
 Helsinki  ja Kotka,  joiden kautta kulki 
 37,4  prosenttia Suomen satamien ul-

komaan tavaraliikenteestä. 
Suomen satamien  transitokul-

jetusten  määrä,  5,7  miljoonaa  ton-
nia,  kasvoi vuonna  2001  kaksi mil-
joonaa  tonnia  edelliseen vuoteen  

verrattuna. Maarakasvoi myös Suo-
menlandella. Vuonna  2001  Suomen- 
landen satamien kautta kuljetettiin hie-
man yli  5,0  miljoonaa  tonnia  eli noin 
lähes  89,0  prosenttia  koko  maan 
transitoliikenteestä. Transitokuije-
tukset keskittyivät Suomenlandelle. 
Suomen kolmen suurimman transi-
tosataman,  Kotkan,  Helsingin  ja  Ha-
minan kautta kuljetettiin  87,6  prosent-
tia  koko  maan kauttakulkuliikenteestä. 

Vuonna  2001  Suomen  ja  ul-
komaiden välinen matkustajalii-
kenne oli  15,6  miljoonaa matkusta-
jaa. Matkustajamäärä väheni vuo-
teen  2000  verrattuna noin  370 000 

 matkustajalla. Matkustajamäärä vä-
heni myös Suomenlanden satamis-
sa. Piirin toimialueella olevien sa-
tamien kautta kulki  9,0  miljoonaa 
matkustajaa eli kolme prosenttia 
vähemmän kuin vuonna  2000, 

 vaikka yksinomaan Suomen suu-
rimman matkustajasataman, Hel-
singin, kautta kulki  57,6  prosent-
tia  koko  Suomen matkustajaliiken-
teestä. 
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Kotimaanliikenne  
Suomen kotimaan vesiliikenteen tuon- 
nin  ja  viennin määrä ilman ruop- 
pausmassoja oli yhteensä noin  12,5  

miljoonaa  tonnia.  Suomenlanden sa-
tamien osuus kuijetetusta tavara- 
määrästä oli  45,4  prosenttia. 

Kotimaan vesiliikenteen mat-
kustajamäärä vuonna  2001  oli  koko  

maassa yhteensä  4,5  miljoonaa mat-
kustajaa. Rannikkoalueen 4,Omiljoo-
nasta matkustajasta Suomenlanden 
satamien kautta kulki  2,5  miljoonaa 
matkustajaa eli  63  prosenttia.  

Milj, tonnia  
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Kotimaan tavaraliikenteen määrän kehitys 
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Kotimaan matkustajamäärän kehitys 
Suomessa  ja  Suomenlandella vuosina  1980-2001. 
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Merionnettomuudet 	 20  

Karilleajotja pohjakosketukset  vähe-
nivät Suomenlanden alueella vuonna 

 2001  edelliseen vuoteen verrattuna 
kuudella onnettomuudella. Karilleajo- 	 10 

 ja  pohjakosketusonnettomuuksia  sat- 
tui Suomenlandella vuonna  2001  yh- 
teensä seitsemän. 	 5  

Suurin onnettomuuksia aiheuttanut 
tekijä oli tekniset viat, seuraavina  sää- 
olot  ja  satunnaiset tekijät. 

1992199319941995 1 	1997 1998 1999 2000 2001  

Karilleajotja pohjakosketukset  Suomenlandella 
vuosina  1 992-2001. 
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Määräaikaisia  4  % 
Virkasuhteisia  58  % 
Työsuhteisia  38  %  

Miehiä  83  %  
Naisia  17  %  

Keski-ikä  46,7  vuotta 
Miehet  46,8  vuotta 
Naiset  46,3  vuotta  
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Henkilöstö 
Suomenlanden merenkulkupiirin 
henkilöstömäärä oli vuonna  2001 
henkilötyövuosina  laskettuna yh-
teensä  239,  mikä  on 13,0  prosenttia 

 koko Merenkulkulaitoksen  henkilö-
työvuosimäärästä. Piirin henkilöstön 
keski-ikä  on 46,7  vuotta, mikä  on 0,6 

 vuotta matalampi kuin Merenkulku- 
laitoksessa keskimäärin  ja  4,3  vuot-
ta korkeampi kuin valtiolla keski-
määrin. 

Henkilöstön korkeahkon keski- 
iän takia piiri  on  käyttänyt henki-  

löstönsä  työkyvyn ylläpitoon, sairau-
den hoitoon, kuntoutukseen, liikun-
nan tukemiseen  ja  ennalta ehkäi-
sevään työterveyshuoltoon  2663 
markkaa/henkilötyövuosi.  Henkilös-
tön koulutukseen  on  käytetty  1624 
markkaa/henkilötyövuosi.  

Piirin virkistystoimikuntajärjesti 
piiriläisille vuonna  2001  yhteensä 
kolme virkistystilaisuutta, keväällä 
jääkiekko-ottelun seuraamisen, ke-
sällä tutustumisretken Hankoon  ja 

 joulukuussa pikkujoulut.  

Merenkulkulaitoksen  henkilöstön 
työtyytyväisyyttä mitattiin  jo  toise-
na vuonna peräkkäin. Piiriläisten 
näkemys työtyytyväisyydestäja  sen 
osa-alueista oli samaa luokkaa kuin 
Merenkulkulaitoksessa keskimää-
rin. Tulokset olivat tyydyttäviä: vas-
tausprosentti hieman yli  50  ja  työ-
tyytyväisyys indeksi  3,0.  

Kyselyn tulokset käsiteltiin työ-
yksiköiuäin  ja ongelmakohtiin  on 

 mietitty parannuskeinoja, jotka  on 
listattu  toimenpide-ehdotuksiksi. 

HT',  
305 	290 281 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
l  Ei sisällä määräaikaisia henkilöitä 

OHallinto DTarkastus URakentaminen DKunnossapito OLuotsaus L'3VTS 

Henkilöstömäärän  kehitys  toiminnoittain  vuosina  /990-2001. 	 Tietoja piirin  henkilöstöstä.  

Luotsaus  150  HTV/63° 

\  TS 14  HTV/6% 

Viytänhoito  34  HTV/14 %  

Rakentaminen  28  HTV/12 % 

Isikunta  ja  hallintoyksikkö  13  ff1V/5 %  

20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 	160 	180 	200 	220  

Ennalta ehkäisevä 

työterveyshuolto 	1 034  MkIHTY  
Sairauden hoito 	1 339  Mk/IITV 
Kuntoutus 	 123  MkJHTV  
Liikunnan tukeminen 	168  MkJHTV  
Koulutus 	 I 624  MIdHTV 

Henkilötyövuosimäärä  ja prosenttiosuus  piirin  henkilötyövuosimäärästä  Piirin  henkilöstöinvestoinnit  henki
-toiminnoitlain  vuonna  2001. 	 lötyövuotta  kohden vuonna  2001. 
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Talous 
Piiri  on  ollut vuodesta  1991  tulos- 
johdettu  ja  vuodesta  1993  nettobud

-jetoitu  itsenäinen tulosyksikkö. 
Piirin tulot vuonna  2001  olivat 

yhteensä  93,8  miljoonaa markkaa, 
joista  luotsaustulojen  osuus oli  90,1 

 miljoonaa markkaa. Vaikka  luot-
saustuloja  kertyi kolme miljoonaa 
markkaa edellistä vuotta vähemmän 
katettiin  sillä  edelleen noin  76  pro-
senttia piirin menoista.  Luotsaus

-tulojen viimevuotista pienempi ker-
tymä johtui  mm. linjaluotsitut-
kintojen  määrän lisääntymisen takia 

 pienentyneistä luotsaussuoritemää-
ristä.  

Piirin  bruttomenot  olivat yhteen-
sä  118,8  miljoonaa markkaa. Me-
noista palkka-ja  muiden  kulutusme-
nojen  osuus oli  101,6  miljoonaa 
markkaa.  Väylätöihin, talonraken-
nustöihin,  satamien parannus-  ja 

 korjaustöihin sekä  kalustohankin-
toihin  käytettiin vuonna  2001  yh-
teensä  13,8  miljoonaa markkaa.  

il  

Luotsaustoiminta  80,1  Mmk  60  % 
DVTS -toiminta  9,2  Mmk  8  % 
DVäylänhoito  14,3  Mmk  12%  

]Rakentaminen  19,0  Mmk  15  % 
DMuu  toiminta  1,2  Mmk  I  %  
0  Hallinto  

4,2  Mmk  4  % 
Yhteensa  118,8  Mmk 

Suomenlanden merenkulkupiirin bruttomenot toiminnoittain vuonna  2001. 
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tHallinto 	 Merenkuluntarkastustoiminta  
o  Ulkopuoliset työt 

Suomenlanden merenkulkupiirin bruttomenot vuosina  1991-2001. 
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Katu  sto  

Piirin kuljetuskalustoa  on  kehitetty  ja 
 hankittu toiminnan edellyttämän tar-

peen mukaan.  Se on  myös sijoitettu 
piirin toimipisteisiin toiminnan kannal-
ta tarkoituksenmukaisesti. 

Keväällä Suomenlanden meren-
kulkupiiri myi kaksi vanhaa kutteria. 
Kesäkuussa piirille luovutettiin no-
pea luotsivene MKL-l214,  joka si-
joitettiin Harmajalle. Marraskuussa 
valmistui kutteri MKL-  1116,  joka 
sijoitettiin Emäsalon tukiasemalle. 
Piirin kalusto  on  nyt käyttötarpeen  

mukainen  ja  sitä pyritään uusimaan 
jatkuvasti niin, että  se  pysyy toi-
mintakuntoisena. 

Piirin kuljetuskalusto koostuu 
 12  luotsikutterista,  10  luotsive-

neestä,  7  väylänhoito-  ja työve-
neestä,  19  pienveneestä,  3 hydro

-kopterista,  18  moottorikelkasta,  4 
 harasta  ja  lautasta sekä  20  autosta. 

Näiden lisäksi piirillä  on  raskaita 
väylätöitä varten väyläalus Seili, 
rakennustoiminnnan käytössä öljyn-
torjunta-alus Oili  I  sekä väylä-  

tutkimuksia varten tutkimusalus 
Merilla. 

Esisuunnitelma väyläalus Seilin 
 muuttamisesta monipuoliseksi öl-

jyntorjunta-ja pelastusalukseksi  val-
mistui vuonna  2001.  Suunnittelussa 
olivat piirin lisäksi mukana Suomen 
ympäristökeskusja keskushallinnon 
liikenneosasto. 

Kuljetuskaluston  hankinta  ja  yl-
läpito  on  keskitetty liikennetoimi-
alaan kuuluvaan kuijetuskalusto-
jaokseen. 

Väyläalus Seili. 	 Öljyntorjunta-alus Oili  I. 	Tutkimusalus Merilla. 
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Liikenteenohj aus  
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CHANNEL 71 
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•  TALLINNA 

Liikenteenohjaus-  eli VTS-toiminta 
aloitettiin vuonna  1996  Helsingin 
meriliikennekeskuksessa piirin  ja 

 Helsingin Sataman yhteistyönä. Hel-
singin meriliikennekeskus sijaitsee 
Eteläsatamassa Helsingin Sataman 
tiloissa. Liikenteenohjaustoimintaa 
laajennettiin vuoden  2000  lokakuus-
sa  Kotkan meriliikennekeskuksen  

aloittaessa toimintansa.  Kotkan 
meriliikennekeskus  sijaitsee Suo-
menlanden merivartioston kanssa 
samoissa tiloissa Pookinmäellä. 

Liikenteenohjausta  varten Hel-
singissä  on  yhdeksän meriliikenne- 
ohjaajaa  ja Kotkassa  seitsemän. 

Vuonna  2001 käynnistyvää  Han-
gon alueen VTS-toimintaa varten  on  

palkattu kolme uutta meriliikenne-
ohjaajaa,joita koulutetaan siten, että 
Hangon alueen VTS-toiminta pää-
see alkamaan syyskuussa  2002.  

Suomenlanden merenkulkupiiri 
 on  valmistellut Suomenlanden meri-

vartioston kanssa suunnitelmaa, jos-
sa merivartioston  ja  Helsinki VTS:n 
toiminnon  sijoitettaisiin yhteisiin  

14 







Linjaluotsitutkintoja  suoritettiin 
Suomenlanden alueen väylille vuon-
na200l yhteensä5l kappaletta,jol

-loin 1.3.1998  jälkeen linjaluotsi-
tutkinnon suorittaneita henkilöitä  on 

 yhteensä  248. 
Talviväylän  luotsaamista harjoit-

teli viime vuonna Porkkala-Emäsalo 
välillä  17  Järvi-Suomen luotsia,jois

-ta  viisi ajoi väylälle uuden ohjaus- 
kirjan. Leudon  talven  vuoksi talvi- 
väylä ei ollut käytössä. 

Luotsaustoiminnan  hoitamiseksi 
piirissä työskenteli  73 luotsia, 46 
kutterinhoitajaa  ja  .5  emäntä-sii-
voojaa. Liikennepäivystys hoidetaan 

 Kotkan ja  Helsingin merilliken-
nekeskuksissa, joissa työskenteli 
yhteensä  6 liikennepäivystäjää. 

0/ 
/0 

Luotsauksen kustannusvastàavuus 
 vuosina  1991-2001. 
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Luotsaustulot  ja  kustannukset 
vuosina  1 991-2001. 
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vuosina  1 990-2001  
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vuosina  1990-2001  
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Väylien kehittäminen 

Piirin esikuntaan kuuluva suun-
nittelujaos suunnittelee  ja  kehittää 
väylästöä. Pältehtävät ovat väylä- 
suunnitelmien teko  ja  teettäminen, 
väyläesitysasiakirjojen laatiminen, 
merenmittaustöiden suunnittelu sekä 
ympäristölupa-asiat. 

Navi-projektin 
 eteneminen 

Suomenlanden väylästön kehittämi-
sen päätavoitteena  on Navi-projek-
tin  mukainen väylätietojen kuntoon- 
saattaminen. Tällä tarkoitetaan väy-
lää koskevien merenmittaus-  ja 
tutkimustietojen ajantasaistusta ja 

 uusimista tarvittaessa vastaamaan 
nykyaikaisen satelliittinavigoinnin 
vaatimuksia. Samalla tarkastetaan 
väylän merkinnän tarkoituksenmu-
kaisuus sekä muut väylän käyttöä  ja 

 mitoitusta koskevat  asiat. Väylästä  

laaditaan suunnitelma sekä ajan- 
mukaiset väylähallintoasiakirjat. 
Väylätiedot tallennetaan numeeri-
sessa muodossa laitoksen keskus- 
rekistereihin  ja  sieltä ne ovat käy-
tettävissä merikarttatuotannon sekä 
muiden tiedon tarvitsijoiden käyt-
töön. 

Vuonna  2001  piirin alueella saa-
tiin valmiiksi kaikkiaan  150  kilomet-
riä Navi-tavoitteiden mukaista väy-
läkilometriä, tästä noin  50  kilomet-
riä kauppamerenkulun väyliä. Kaup-
pamerenkulun pääväylästöstä  87 

 prosenttia  on  valmiina  ja  kaikista 
kauppamerenkulun väylistä lähes  67 

 prosenttia.  Koko väylästön  valmis-
tumisaste  on  yli  63  prosenttia. 

Väylärekisteri  valmistui tuo-
tantokäyttöön  ja väylätietojen tal-
lentaminen  aloitettiin  2001  valmii-
den väyläesitysten tiedoista.  Jo  val-
mistuneiden Navi-kriteerit täyttävi-
en väylien osalta rekisterin päivit- 

täminen  tulee jatkumaan vuoden 
 2002  loppuun. 

Väylien suunnittelu 
Vuonna  2001  piirin alueella oli 
käynnissä yhteensä  49  suunnittelu- 
hanketta, joista  34  jatkuu vuonna 

 2002. Väyläesityksiä  vahvistettiin 
 15  hankkeesta. 

Valmistuneista väyläesityksistä 
suunnitelmat laati  13  tapauksessa 
konsultti  ja  kandessa tapauksessa 
piiri itse. Konsulttien toteuttamissa 
hankkeissa piiri toimi työn tilaajana. 

Kauppamerenkulun 
 väylät 

Merkittävimmät valmistuneet kaup-
pamerenkulun hankkeet olivat Tam-
misaaren  7,9  metrin väylä, Jussarön  
5,0  metrin väylästö sekä Söderskä- 
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rin  7,3  metrin väylä. Näiden väyli-
en merenmittaukset uusittiin lähes 
kokonaan, väy  lille  määriteltiin väy-
läalueet sekä merkintä  ja  väylien 
geometria tarkistettiin. 

Lisäksi saatiin valmiiksi ns. Pie-
tarin  10,0  metrin väylien vaihto-
ehtotarkastelu sekä Barösundin  5,0  
metrin vaylän ruoppaussuunnitelma. 

Suunnittelua jatkettiin  mm.  In-
koon  13,0  metrin väylän, Haapa- 
saaren väylästön, Kalkkitehtaan  6,1 

 metrin väylän  ja Bromarvin  5,0  met-
rin väylien osalta. 

Matalaväylästö 
Matalaväylästön  merkittävimpiä 
kohteita olivat Morgonlandetin  3,0 

 metrin väylä  ja Pirttisaaren  3,7  met-
rin väylä. Lisäksi veneilyn  run-
koväylän  kehittämistä  on  jatkettu 
satamakohteissa. Sköldvikin satama- 
alueen ohittava runkoväyläosuus  val- 

mistuija Mussalon  sataman vastaavas-
ti ohittavan väylän suunnitteluajatket

-tim.  Näiden avulla veneilijöille halu-
taan tarjota vaihtoehtoinen reitti 
kauppamerenkulun käyttämän sata-
ma-alueen ohitse.  Mm. Mussalossaon 

 raportoitu läheltä piti -tilanteita huvi- 
veneiden liikkuessa kauppa-alusten 
käyttämällä väyläalueella paikoissa, 
joissa laivat joutuvat tekemään kään-
nöksiä ym. 

Myös venereittejä  on  tarkastettu 
 ja  kunnostettu Inkoossa, Porvoossa 

 ja Pemajassa.  

Ympäristö- 
viranomaisten 
käsittelyt 
Merkittävin käsittelyssä oleva han-
ke  on Kantvikin 10,0  metrin väylän 
oikaisu. Tavoitteena  on  lyhentää  ja 

 parantaa väylää avomereltä  Som- 

marön  saaren luota Upinniemen  län-
sipuolelle. Oikaisulla  vähennetään 
käännösten määrää  ja  lyhennetään 
matkaa mereltä satamaan. 

Lupakasittely  on  vielä kesken 
valitusten johdosta. Lupaa odotel-
laan kesäksi  2002. 

Vesiliiken  ne- 
rajoitukset 
Piiri antoi vuonna  2001  piirin alu-
een väylille yhteensä kolme vesilii-
kennerajoituspäätöstä. 

Helsingin hallinto-oikeus palaut-
ti piirin aiemmin Tammisaaren saa-
ristoon tekemän päätöksen uudel-
leen käsiteltäväksi. Käsittely  on  vie-
lä kesken. Lisäksi piiri antoi alueel-
lisille ympäristökeskuksille useita 
lausuntoja heidän päätösvaltaansa 
kuuluvissa vesiliikennerajoitus-
asioissa. 



Väylänpiclon  rakennustoiminta 

Piirin rakennustöistä vastaa raken-
nusjaos. Jaokseen kuuluvat myös 
tutkimusalus Merilla, Airi-yksikkö 

 ja  öljyntorjunta-alus Oili  I  miehis-
töineen. Rakennustöitä tehtiin vuon-
na  2001  yhteensä  22 kohteessaja  töi-
hin käytettiin noin  5,5  miljoonaa 
markkaa. 

Kauppamerenkulun 
 väylien tutkimus  ja 

ruoppaus 
Meriväylien pohjatutkimuksia, 
ruoppauksia  ja  pohjan raivauksia 
tehtiin kesäkaudella  2001  yhteensä 
kuudessa kohteessa. Suurin näistä 
oli Inkoon  13,0  metrin väylän  mop- 
paus reunamerkki  Inkoo  5:n  kohdal-
la. 

Puolet töistä tehtiin omana työ-
nä  piirin työlautta Airilla. Muut koh-
teet teetettiin konsulteilla  ja  urakoi-  

sijoilla. Pohjatutkimuksiiinja ruop-
pauksiin käytettiin vuonna  2001 

 noin  1,0  miljoonaa markkaa. 

Kauppamerenkulun 
 väylien merkinnän 

parantaminen  ja 
 uudistaminen 

Kauppainerenkulun  väylien merkin-
tää parannettiin Söderskärin  7,3 

 metrin väylälläja Jussarön  5,0  met-
rin väylällä. Tammisaaren  4,9  met-
rin väylää parannettiin  mm.  uusimal-
la  koko  väylän merkintä.  

Tu rvalaitetyöt  
Merenkulun turvalaitteina toimivien 
majakoiden peruskorjausohjelmajat-
kui. Vuonna  2001  toteutettiin  Kall-
bådagnindetin  majakan, Porvoon  ma- 

jakaa, Költhällenin loiston  ja Orren-
gnindin pookin peruskoijaus. 

Orrengrundin pookin korjauk
-sessa  majakka entisöitiin vuodelta 

 1858  peräisin olevaan alkuperäiseen 
asuunsa. Entisöintiin kuului majakan 
graniittimuuratun alaosan  pinta- 
käsittely valkoiseksi sekä jälkeen-
päin rakennetun ylimmän tähys-
tysosan purkaminen  ja  katon raken-
taminen alkuperäiseen malliinsa. 

Porvoon  ja Kalbådagrundin  ma-
jakoiden  sekä Kölhällenin loiston 
osalta korjattiin  vain turvalaitteiden 

 veden yläpuoliset  rakenteet. Veden-
alaiset vauriot korjataan tulevina 
vuosina. Kalbådagrundin majakan 
seinässä olevat halkeamat korjattiin 

 ja  se pinnoitettiin  uudelleen. Myös 
Porvoon majakan  pinta  uusittiin  ko-
konaanja  se  maalattiin entisen väri- 
seksi punamustaraitaiseksi. Samal-
la poistettiin majakassa ollut tuuli-
generaattori  ja sinne  asennettiin  
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voimanlähteeksi aurinkopaneeli. 
Kölhällenin  loiston korjauksessa  sen 

 pinnoite uusittiin osin kokonaan  ja 
loistokoju  maalattiin. 

Lisäksi piirin oma yksikkö, Oili  I, 
on  tehnyt omana työnä kiinteiden 
turvalaitteiden kunnossapitokor-
jauksia. Korjattuja turvalaitteita ovat 
olleet  mm. Rysäkiven  ja Hramtsowin 
tutkamerkit, Grisholmen ja Tektarin 
reunamerkit  sekä Skarvenin sektori- 
loisto. 

Veneväylien  ja 
 -reittien tutkimus 

 ja  rakentaminen 
Piirin tutkimusalus Merillan työ-
menetelmäkuvauksen luonnos  on 

 valmistunut keväällä. Lisäksi val-
mistui yhdessä merenmittaustoimis

-ton  kanssa vertaileva raportti moni-
keilaus-ja kaikuharausmenetelmien 
mittaustuloksista. 

Merilla  työskenteli piirin alueel-
la  7.5.-15.9.2002 tasoitusvapaajär-
jestelmän  mukaan. Tällä järjestelmällä 
alus suorittaa merenmittausta  12,5  tun-
tia päivässä  ja  kuusi päivää viikossa. 
Normaalityöajalla mittauskautta jat-
kettiin marraskuun loppuun. Merilla 
suoritti mittauksia kaikkiaan  22 väy

-Iällä. Mitattua aluetta kertyi  2072  heh-
taaria. 

Lisäksi parannettiin Suomenlah-
den veneilyn runkoväylää  mm. Mu-
lanin vaylien järjestelyillä.  

Rakennukset  ja 
kiinteistöt  
Piirin neljänkymmenen kiinteistön 
kuntoa tarkkaillaan atk-pohjaisen 
kiinteistörekisterin avulla. Piirin 
kiinteistöjä hoitava ryhmä huolehtii 
kiinteistörekisterin ylläpidosta, kiin-
teistöjen kunnon tarkkailusta sekä 
kunnostustöiden suunnittelusta, to-
teutuksesta  ja  valvonnasta. 

Vuonna  2001 viimeisteltiin  Han-
gon luotsiaseman peruskorjaukseen 

Orrengrundin pookin  korjaustyö 
valmistui lokakuussa  2001.  

kuuluvia töitä. Hangon luotsiasemalle 
rakennettiin omana työnä uusi varas-
to  ja jätekatos  sekä hankittiin  vara-
voima-asema. 

VTS-toim intaan 
 liittyvät investoinnit 

Vuoden  2001  aikana täydennettiin 
 Kotkan meriliikennekeskuksen  lait-

teistoa rakentamalla  Rankin  tutka- 
asema  ja  hankkimalla Mussalon sa-
tamaan sijoitettava  kamera.  Laite- 
asennukset Hangon merialueen  hit-
tämiseksi VTS-toiminnan piiriin 
valmistuivat vuonna  2001.  Hangon 
VTS-alueen operatiivinen toiminta 
tullaan hoitamaan  Helsinki-VTS:stä. 
Helsinki-VTS:ään on  valmistunut 
yksi työasema lisää, josta Hangon 
VTS-toiminta hoidetaan. 

Hangon alueen VTS-toimintaa var-
ten  on  rakennettu yksi uusi tutka 
Koöhön  ja sen  lisäksi  on  Suomen- 
landen merivartioston  ja  Suomen- 
landen meripuolustusalueen omista-
mien Jussarön  ja Russarön  tutka- 
kuvat  siirretty  Helsinki-VTS:ään. 

 Hangon luotsiasemalle  on  asennet-
tu kolmen  ja  kymmenen senttimet-
rin tutkat. Kommunikointia varten 

 on  rakennettu  VHF-tukiasema  Koö- 
hön ja  liitetty  jo  olemassa oleva 
Tulliniemen  VHF  uuteen  VHF-jär-
jestelmään. Lisäksi hankittiin  10 
UPS-laitetta, joilla pyritään varmis-
tamaan VTS-järjestelmän toimintaa 
sähkökatkosten aikana. 

VTS-Iaitteiden  hankinnasta, 
asennuksestaja käyttöönotosta sekä 
laitteistojen käytöstäja kunnossapi-
dosta toimittajan ohella huolehtii 
piirin sähköjaos.  
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Väylänhoito 

Väylänhoidon  organisaatio, miehi-
tysja toimintavälineet ovat toimivas-
sa kunnossa. Turvalaitteiden sään-
nölliset kuntoarvioinnit  ja päivit-
täisten hoitotapahtumien  kirjaami-
nen atk-pohjaiseen rekisteriin muo-
dostavat perustan turvalaitteiden 
hoitotason määrittelyyn. Piiri otti 
kesäkuussa käyttönsä väylänhoidon 
laitekirjanpidossa uuden, piirissä 
kehitetyn Tarke-rekisterin. Rekiste-
ri  on Excel-pohjainen  taulukko, joka 
hyödyntää turvalaiterekisteriä 
(VATU)  ja Väylänhoidon  sovellus- 
ohjelmaa  (VHS).  

Toukokuussa maksettiin väylän- 
hoidon henkilöstölle kuntoarvioon 
perustuva vuoden  2000 tulospalk-
kio,  jonka suuruus oli keskimäärin 

 1,9  prosenttia väylänhoitohenki-
löstön kokonaispalkkasummasta. 

Vuoden  2001  aikana  LED-lyhtyjä 
on  asennettu piirin alueella oleviin 
turvalaitteisiin seuraavasti:  147 poi-
juun,  neljään linjatauluun, kolmeen  

apuloist000n  ja  viiteen reunamerk
-kim.  

Piirissä kehitetty viittojen uusi 
asennusohje valmistui toukokuussa. 
Piiri  on  myös jatkanut maksuJlisena 
toimintana viime vuonna tehtyjen 
hoitosopimusten mukaisesti kandek-
san piirin alueella toimivan väylän- 
pitäjän turvalaitteiden hoitoa. Ulko-
puolisille tehtävien hoito-  ja erillis

-sopimusten laskutus oli  277000  mark-
kaa. 

Loviisan  ja  Porvoon alueella ole-
vista  324  viitasta tehtiin kaksivuoti-
nen hoitosopimus ulkopuolisen yrit-
täjän kanssa. Sopimus  on  ensimmäi-
nen laitoksessa  ja  se on  osa  väylän- 
hoidon ulkoistamiskokeilua. 

Hangon alueella toteutettiin  tar-
jouskysely 44  poijun hoidosta. Tämä 

 on  myös suunniteltu kaksivuotiseksi. 
Sopimus tehdään alkuvuodesta  2002. 

Väylänhoidon luokitustyöryh
-män "Väylänhoidon toimintavaihto

-ehdot" -selvityksessä  on  edellytet- 

ty väyläalusten kustannusten  pien-
entämistä.  Piirin  EP-Logistics  Oy: 
Itä tilaama väyläalus Seilin vuoden 

 2000  työajan käytön seurantatutki-
mus valmistui lokakuussa.  Sen  tu-
loksien perusteella  va Seilin  varti-
ointi viikonloppuisin  ja seisokkiai-
koina kotisatamassa  on  annettu  var-
tiointiliikkeen  tehtäväksi. Konepaäl-
lystön lukumäärää voitiin tämän 
vuoksi vähentää yhdellä konemes-
tarilla. 

Suomenlanden merenkulkupii-
rissä  on  viisi työmäärältään saman-
suuruista väylänhoitoaluetta, joiden 
tukikohdat ovat  Kotkassa, Lovii-
sassa,  Helsingissä, Porkkalassa  ja 

 Hangossa. Kunkin väylänhoitoalu-
een perusmiehityksenä  on vaylämes-
tail  ja  kaksi väylänhoitajaa. 

Poijuasennuksetja  muut raskaat 
työt sekä jäänmurtoa edellyttävät 
hoitotyöt tehdään  koko  Suomen lah-
den alueella työskentelevällä väylä- 
alus Seilillä.  
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Turvalaitelaji Kpl  

Majakat  12  

Sektori-  ja  apuloistot  

Linja-ja  suuntamerki  

110  

381 

Reunarnerkit  44  

Tutkamerkit  20 

Poijut  ja  viitat  2 449  

Muut turvalaitteet  471  

Yhteensä  3 487 

Väylänhoitoalue Loistojen 
huolto 

Turvalaitteiden 
rakennus! 
peruskorjaus 

Poiju-! 
 viittahuolto 

Hanko  248 17 140 

Porkkala  231 35 145 

Helsinki 189 38 435  

Loviisa  233 357  

Kotka  222 16 400 

VaSeili  6 5 191  

Yhteensä  1129 118 1 668  

Piirin hoidossa olevat  turvalaitteet Turvalaitteiden kunnossapitokerrat väylänhoitoalueittain  vuonna  2001. 
turvalaitelajeittain. 

Väylänhoitoa  varten  pun/la  on  kuusi asianmukaisesti varustettua  väylänhoitovenettä. 

25 



Ympäristövuosi  2001  

Suomenlanden merenkulkupiirissä 
ympäristöasioiden hoitoon kiinnitet-
tiin vuoden aikana erityistä huomio-
ta. Edellisenä vuonna aloitettu piirin 
ympäristöklisikirjan valmistelu saatiin 
päätökseen. Piiripäällikkö vahvisti 

 6.3.2001  käyttöön ympäristökäsikir-
janja ongelmajäteohjeen. Näillä asia- 
kirjoilla velvoitetaan piirin henkilös-
tö toiminnassaan noudattamaan ympä-
ristömaarayksiä, ohjeita sekä arvoja. 

Merkittävä  osa  Suomenlanden 
merenkulkupiirin toiminnasta suorite-
taan ympäristö-ja kulttuuriarvoiltaan 

 ainutlaatuisessa saaristossa. Piirissä 
ympäristöasiat huomioidaan osana 
päivittäistä toimintaa. Piiripäällikkö 

 on  nimennyt konetarkastaja Jouko 
Pettisen  Kotkan  toimistosta vastaa-
maan Merenkulkulaitoksen ymparis-
töjärjestelmän toteuttamisesta piirin 
toimialueella. Piirin eri esimiestehtä-
vissä toimivien tehtävänä  on  valvoa 
että henkilöstö noudattaa piirin ympä-
ristökäsildrjassa olevia ohjeita  ja  ar-
voja. 

Piirin edustaja  on  mukana meren-
kulkulaitoksen ympäristötyöiyhmäs-
sä,jossa kootaan merenkulkupiirienja 
keskusviraston osastojen ympäristö-
järjestelmista laitokselle ympäristö- 
käsikirja. Työ  on  alkuvaiheessa. 

Piiri  on  kiinnittänyt erityistä huo-
miota oman kaluston ympäristö- 
ystävällisyyteen. Kalustoa uusit-
taessa  on  hankittu uusinta moottori- 
tekniikkaa pakokaasupäästöjen pie-
nentämiseksi. Väylänhoito-  ja  ra-
kentajien kalustossa  on  mandolli-
suuksien mukaan pyritty käyttä-
mään biohajoavia öljyjä. 

Vesirakeimushankkeiden  suun-
nittelussa sovelletaan lakia ym-
päristövaikutusten arvioinnista. 
Ennen hankkeiden toteuttamista  on 

 tarvittaessa tehty vesilain mukainen 
lupahakemus. Tämän yhteydessä  on 

 arvioitu hankkeen aiheuttamat ym-
päristövaikutukset. Rakentamisen 
aikataulut  on  suunniteltu niin, että 
haitat ympäristölle ovat mandolli-
simman pienet. Urakoitsijat  on 

 omassa työssään velvoitettu nou-
dattamaan samoja periaatteita. 

Vesiliikennelain  perusteella  on 
 piiri päättänyt nopeusrajoituk

-sista kulkuväylillä. Rajoituksilla 
 pyritään pienentämään vesilii-

kenteen aiheuttamaa melua  ja pe-
räaaltojen  rannoille aiheuttamaa 
eroosiovaikutusta sekä edistämään 
yleistä ympäristön  ja  luonnon var-
jelemista.  

Y h  teenveto  
Suomenlanden merenkulkupiirissä  on 

 vuonna  2001  tehty seuraavia ympä-
ristönsuojeluun tähtääviä toimenpitei-
tä: 
-  hankittu vähäpäästöisellä mootto-
rilla varustettu luotsikutteri sekä 
nopea luotsivene 
-  uusittu perämoottoreita  ja  muuta 
pienkonekalustoa "puhtaammiksi" 
- käytetty mandollisimman laaduk-
kaita polttoaineita 
-  siirrytty mandollisuuksien mukaan 
käyttämään biohajoavia öljyjä 
-  uusittu autokalustoa 
-  varauduttu oljyvuotojen  tor untaan 

 hankkimalla öljyn imeytysainetta 
-  tehostettu jäteöljyjen keräystä 
hankkimalla nestekontteja 
-  tehostettu toiminnassa syntyvien 
jätteiden asianmukaista käsittelyä 
- pyritty vähentämään  antifouling- 
maalien käyttöä 
-  pidetty kalusto mandollisimman 
hyvin huollettuna 
-  pidetty kiinteistöjen lämmitys- 
järjestelmät hyvin huollettuina  ja 
säädettyinä.  
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Piirin järjestyksessä toinen vähäpäästöinen luotsikutteri MKL -1116  valmistui marraskuussa  2001. 

Väyläalui Seilija  öljyntorjunta-alu Oili  I miehitöineen  muodostavat perustan piirin järeiden turvalaitteiden korjaus-ja uudisrakennustöille. 
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