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Vuonna  2002  Porkkala Rönnskärin  majakan katolle asennettiin VTMJS -valvontatutka. Porkkalan väviänhoitoryhrnä vei 
asennustarvikkeet Rönnskärin saarelle. 

Öljyntorjunta-alus Oili  I  miehistöineen rakensi  ja  korjasi kesän  2002  aikana  vii 30  linjataulua  ja  muuta turva- 
laitetta.  Mm.  Svarbådan kii'iku,n,neli  Helsingin edustalla  (vas.)  ja  Gränskaharun sektoriloisto  Hangossa saivat 
uuden pinnoitteen. 
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Suomenlanden tulevan meriliikennekeskuksen tietoliikennemasto. 



Suomenlanden  merenkulkupliri  
Piirin tehtävänä  on: 
-  huolehtia alueensa luotsaustoiminnasta sekä meriliikenteen ohjaus- 

ja  tukipalvelutoiminnasta (VTS) 
-  kehittää, kunnossapitää sekä parantaa Suomenlanden merialueen 

väylästöä  ja sen  teknistä tasoa sekä edistää merenkulun turvaffisuutta 
- edistää, turvata  ja  kehittää merenkulun  ja  veneilyn toimintaedelly- 

tyksiä sekä huolehtia osaltaan merellisestä ympäristönsuojelusta. 

Suomenlanden memnkulkupiin  on Merenkulkulaitoksen pääjohttjan  alai-
suudessa toimiva itsenäinen  ja  tulosvastuullinen  yksikkö.  Sen  toimi- 
alue ulottuu Hangosta itärajalle. Alueella  on 14  kuntien  tai  yritysten 
omistamaa ulkomaanliikenteen satamaa, myös Suomen kolme suurinta, 

 Sköldvik,  Helsinki  ja Kotka.  Suomenlanden satamien kautta kuljetettiin 
viime vuonna yli puolet Suomen viennin  ja  tuonnin tavaramaarastä.  

Piirillä  on ylläpidettävänä 2228  kilometriä väyliäja  3542  kappa-
letta turvalaitteita, jotka jakautuvat seuraavasti:. 

Kauppamerenkulun pääväylät  Ks >  8,0 m 	655 km 
Kauppamerenkulun  väylät 4,Om <  Ks> 8,0 m 681 km 
Matalaväylät 	 Ks <4.0 m 	640 km  
Venereitit 	 252 kin  
Yhteensä 	 2 228 km  

Kiinteät turvalaiueet 	 1 088  kpl  
Kelluvat turvalaitteet 	 2454  kpl  
Yhteensä 	 3 542  kpl  

Piiriä johtaa  ja sen  toiminnasta vastaa piiripäällikkö Seppo Virtanen 
apunaan esikunta  ja  hallintoyksikkö. Piirin operatiivisesta toiminnasta 
huolehtii luotsauksen  ja  VTS:n  osalta liikennetoimiala sekä väylänhoidon 

 ja  rakentamisen osalta tekninen toimiala. Henkilöstöä piirin palveluk-
sessa oli vuonna  2002  kaikkiaan  241  henkilöä. 

Vuonna  2002  piiri käytti toimintaansa lähes  20,5  miljoonaa euroa. 
Piiri  on nettobudjetoitu  yksikkö, joka tuo toimintaan  ja  määrärahojen 
käyttöön joustavuutta. Luotsauksesta  ja  ulkopuolisista töistä saa-
duilla tuloilla katettiin  84  prosenttia menoista. 

Suomenlanden merenkulkupiiri 
Porkkalankatu  5, PL 308, 00181 Helsinki 

Vaihde:  0204 48 1 
Sähköposti: suomenlahti@fma.fi  
Faksi:  0204 48 5100, 0204 48 5300  
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Tulostavoitteet  saavutettu 

Suomenlanden satamien 
liikenne edelleen kasvussa 
Meriliikenne Suomenlandella kasvoi kuusi prosenttia  45,7  
miljoonaan tonniin, mikä  on 52,6  prosenttia  koko  Suomen 
meriliikenteestä. Aluskäyntien määrä kasvoi lähes seitse-
män prosenttia  18662  alukseen, mikä  on 49,3  prosenttia 

 koko  Suomen aluskäyntien määrästä. Transitoliikenne kas-
voi  1,6  prosenttia yli viiteen miljoonaan tonniin, mikä  on 
98,0  prosenttia  koko  Suomen transitoliikenteestä. 
Matkustajaliikenne kasvoi kaksi prosenttia yli yhdeksään 
miljoonaan matkustajaan, mikä  on 58,0  prosenttia  koko 

 Suomen matkustajaliikenteestä. 

Transitoliikenne 	 Tuonti  
5,1  milj, tonnia 	 20,3  milj. tonnia  

Talous 
Piirille asetetut tulostavoitteet toteutuivat kaikilta kes-
keisiltä osin. Piirin talouden osalta vuoden  2002  tilin-
päätös osoittaa paikkabudjetille toteutumaa  97,7  pro-
senttia, kulutusmenoille  112,6  prosenttia  ja  investoin-
neille lähes  100  prosenttia. Piiri  on nettobudjetoitu  tulos-
yksikkö, jonka menoista tulot kattavat  84,0  prosenttia. 

Investoinnit 	 Luotsaustohuinta  
3,4  milj.  euroa 	 10,7  Milj.  euroa  

Suomenlanden merenkulkupiiri kokonaismenot 
vuonna  2002  olivat lähes  20,5  miljoonaa euroa. 

Luotsaustoiminta  
Viiden vuoden peräkkaisien vähenemisien jälkeen sekä 
luotsaukset että luotsatut mailit kääntyivät kasvuun. 
Luotsaukset kasvoivat  9,7  prosenttia  ja  mailit  8,1  pro-
senttia. Kasvu oli ennakoitua suurempaa. Luotsauskus-
tannukset mailia kohden olivat  44 euroa,  tavoite  47 eu-
roa/maili  ja  luotsauksen kustannusvastaavuus  142,3 

 prosenttia, tavoite  127,5  prosenttia. 

Vm  
1,3  milj.  euroa  

Hallinto  
0,7  milj.  euroa  

Väylän  
4,1  milj.  euroa  

Vienti 	 99)) 1991 002 993 1994 1995 996 991 998 1999 2000 200) 2002  

20,2  milj, tonnia 
	 MAILEr 	KAPPALEET  

Luotsattujen  mailien  ja luotsausten  kehitys 
Suomenlanden meriliikenne  2002. 	 Suomenlandella vuosina  1990-2002. 
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Huomion arvoista  on luotsauksen  tehokkuuden kasvu, 
jonka ansiosta sekä luotsatut mailit että kappalemäärät 
luotsia kohden laskettuna ovat selvästi parantuneet. 

 Tulos  on  yksi parhaimmista  koko  piirin  13-vuotisen  his-
torian  aikana. 

Mpkiluotsi 	 NpI/looti  

MPKILUO1SI -KPL/LUOriul 

Merenkulkulaitoksen  

Marraskuussa piiri aloitti Suomenlanden reittijakoalu-
eiden seurannan. Toiminta ennakoi kesällä  2004  Suo-
menlandella käyttöönotettavaa alusliikenteen pakollis-
ta ilmoittautumisjärjestelmää  (SRS Ship Reporting Sys-
tem),  jota  Suomi,  Viro  ja  Venäjä hoitaisivat yhteistyössä 
kukin omalla alueellaan. 

Piiri allekirjoitti helmikuussa Suomenlanden merivar-
tioston  ja  Helsingin sataman kanssa esisopimuksen 
Helsingin Kataj anokalla sijaitsevan makasiinira-
kennuksen K6:n  kolmannen  kerroksen vuokraamisesta 
Suomenlanden meriliikennekeskusta varten. Suunnitel-
mat valmistuivat kesän aikana  ja  varsinaiset muutos- 
työt aloitettiin syyskuussa. Korjaus-  ja  kunnossapito- 
projektia vetää Helsingin Sataman Palveluyksikkö apu-
naan rakennuttajakonsultti  CM-Urakointi  Oy. Hankeen 
pääsuunnittelijana  on  ollut Arkkitehtitoimisto Raila  ja 
Tapio Rönkönhaiju  Oy. 

Luotsattu  matka  ja  luotsaukset luotsia  kohden 
Suomenlandella vuosina  1990-2002.  

Luotsaustoiminnan  edelleen kehittämiseksi käytiin 
yhteistoimintaneuvottelut kutterinhoitajien tukikohdan 
siirtämiseksi vuonna  2002  rakenteilla olevaan  Kotkan 

 Kuusisen tukikohtaan. Porkkalan kuttenpalvelujen  se!-
vitystyö  valmistui lokakuussa. 

Väylänpito  
Väylien  ja  niiden turvalaitteiden ylläpitoon  ja  rakenta-
miseen investoitiin  1,1  miljoonaa euroa. Myös väy-
länpidossa tulostavoitteet saavutettiin. Toteutuneet 
kustannukset olivat kauppamerenkulun väylien osalta 

 2225  ja  muiden väylien osalta  963 euroa/väyläkilometri, 
 kun tavoitteena oli kauppamerenkulun väylät  2635  ja 

 muut vesiliikenteen väylät  983 euroa/väyläkilometri. 
Piirillä  on ylläpidettävänä 2228 kilomethä väyliäja 

3542  kappaletta turvalaitteita. 
Vuonna  2002  suunniteltiin väyläalus Seilin peruskorja-

us-  ja muutostyö  aluksen muuttamiseksi öljyntorjunta-
alukseksi. Työ tehtiin yhteistyössä Suomen ympäris-
tökeskusken SYKE:n kanssa. Muutossuunnitelma valmis- 
tai  kesällä. Vuoden lopulla hankkeen rakennuttamis-  ja 
valvontatyöt siiffettiin keskushallintoon. Tarjouskilpailun 

 jälkeen muutoksen toteuttajaksi  on  valittu Aslemetals Oy 
 ja  työt käynnistyvät loppukesällä  2003. 

Liikenteenohjaus (VTS)  
Piiri laajensi syyskuun alussa meriliikenteen ohjauspalvelun 
kattamaan Hangon  ja  Inkoon välisellä merialueella olevat 
kauppamerenkulun pääväylät. Tällöin  koko  Suomenlanden 
rannikko  on  meriliikenteen ohjauspalvelun piirissä. 

kehittäminen 
Vuotta  2002 on  leimannut Merenkulkulaitoksen kehittä-
minen. Kehittämistyötä  on  tehty yhteistyössä henkilös-
tön kanssa. Vuoden  2003  maaliskuun alusta lukien  Me-
renkulkulaitos  muodostuu keskushallinnosta  ja  alue- 
hallinnosta. Keskushallinnon yksiköitä ovat valtakun-
nalliset toiminnot, valtakunnalliset tukipalvelutja sisäi-
set tuotantoyksiköt sekä muut keskushallinnon yksiköt 

 ja alusturvallisuudesta  vastaava yksikkö. Aluehallinto 
muodostuu neljästä merenkulkupiiristä. 

Piirin osalta muutokset tarkoittavat seuraavia asioita: 
-  Valtaosa luotsaustoiminnan kanssa työskentelevis-

tä henkilöistä siirtyy tehtäviensä mukaisesti suoraan 
uuteen luotsausyksikköön. Myös kalusto siirtyy. 

- Väyläalus Seilija  öljyntorjunta-alus 011i  I  miehistöi-
neen siirtyy varustamoyksikköön 

- Hallintoyksilcön  henkilöstö siirtyy valtakunnallisiin 
hallintopalvelu -tiimeihin, mandollisesti uusiin yksiköi-
hin  tai jää  piirin supistuvaan hallintoon. Lopullinen rat-
kaisu löytyy sijoittumiskeskustelujen kautta. 

-  Esikunnan  ja  teknisen toimialan (pois lukien Seilija 
Oili) osalta uusi työjärjestys ei välittömästi aiheuta mi-
tään muutoksia. 

- Liikennetoimialalla VTS  jatkaa toimintaansa kuten 
tähänkin asti, ilman muutoksia. 

Yhteenvetona vuodesta  2002  voin jälleen ilokseni tode-
ta piirin tulostavoitteet saavutetuiksi, josta esitän par-
haat kiitokseni piirin henkilökunnalle. Kaikista muutok-
sista huolimatta piirissä  on  säilynyt vahva tekemisen 
meininki.  Sen  pohjalle  on  hyvä rakentaa tulevaisuutta. 

SEPPO VIRTANEN 
piiripäällikkö  



Liikenne  

-  

A  

Vesiffikenne 
Vesitiekuljetukset  Suomessa  ja  Suo-
menlandella ovat ulkomaanliiken-
teen  merikuijetusten  osalta kasva-
neet  1960-luvulta lähtien. Kotimaan- 
liikenteen  vesikuijetusten  määrä  on 

 vuosittain vaihdellut. 
Vuonna  2002  ulkomaanliikenteen 

määrä kasvoi edelliseen vuoteen ver-
rattuna sekä  koko  maassa että Suo-
menlanden satamissa. Vuonna  2002 

 Suomenlanden satamien osuus  koko 
 maan ulkomaan tavaraliikenteestä oli  

52,6  prosenttia. 
Suomen  kotimaanliikenteen  ye

-sitiekuijetusten kokonaistavara
-määrä kasvoi vuonna  2002  edelliseen 

vuoteen verrattuna. Suomenlanden 
satamien osuus kotimaan tavaralii-
kenteestä oli  43,3  prosenttia.  

Ulkomaanliikenne  
Vuonna  2002  saapui ulkomailta Suo-
men  satamiin yli  37800  alusta. Aluk-
sia saapui  3,3  prosenttia enemmän 
kuin vuonna  2001.  

Myös Suomenlanden satamien alus- 
liikenne kasvoi. Piirin  toimialueen 

 satamiin saapui  18 662  alusta, mikä 
 on  lähes  1200  kappaletta eli  6,7  pro-

senttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna  ja  49,3  prosenttia Suomeen 
saapuneiden alusten määrästä. 

Suomen  merikuljetusten  koko-
naistavaramäärä  vuonna  2002  oli yli 

 86,9  miljoonaa  tonnia.  Koko  maan 
 kuljetusmäarä  kasvoi edelliseen vuo-

teen verrattuna noin kaksi miljoona 
 tonnia. Tavaraliikenne  kasvoi myös 

Suomenlandella. Vuonna  2002  piirin 
 toimialueen  satamien kautta kuljetet-

tiin yli  45,7  miljoonaa  tonnia  eli kuu-
si prosenttia enemmän kuin vuonna 

 2001.  Kuljetusmaara oli  52,6  prosent-
tia  koko  maan  merikuljetuksista.  Pii-
rin toimialueella  on  Suomen kolme 
suurinta satamaa:  Sköldvik, Helsin-
kija Kotka,  joiden kautta kulki  38,0 

 prosenttia Suomen satamien ulko-
maan tavaraliikenteestä. 

Suomen satamien  transitokul-
jetusten  määrä,  5,2  miljoonaa  tonnia, 

 väheni vuonna  2002  puoli miljoonaa 
 tonnia  edelliseen vuoteen verrattu- 

na. Kuitenkin  transitokuljetukset 
 kasvoivat Suomenlandella. Vuonna 
 2002  Suomenlanden satamien kaut-

ta kuljetettiin hieman yli  5,1  miljoo-
naa  tonnia  eli noin  98,0  prosenttia 

 koko  maan  transitoliikenteestä. 
Transitokuljetukset  keskittyivät 

Suomenlandelle. Suomen kolmen 
suurimman  transitosataman,  Kot-
kan,  Helsingin  jaHaminan  kautta kul-
jetettiin  78,5  prosenttia  koko  maan 

 kauttakulkuliikenteestä.  
Vuonna  2002  Suomen  ja  ulkomai-

den välinen  matkustajaliikenne  oli 
 15,7  miljoonaa matkustajaa.  Matkus-

tajahikenne  kasvoi  koko  maassa edel-
liseen vuoteen verrattuna noin  155500 

 matkustajalla. 
Matkustajamäärä kasvoi myös 

Suomenlanden satamissa. Piirin 
toimialueella olevien satamien kaut-
ta kulki  9,3  miljoonaa matkustajaa 
eli kaksi prosenttia enemmän kuin 
vuonna  2001.  Yksinomaan Suomen 
suurimman  matkustajasataman, 

 Helsingin, kautta kulki  57,7  pro-
senttia  koko  Suomen matkustaja-
liikenteestä.  
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Karilleajot  ja pohjakosketukset  Suomenlandella 
vuosina  1992-2002 

Kotimaanliikenne  
Suomen kotimaan vesiliikenteen tuon-
nin  ja  viennin määrä ilman  mop-
pausmassoja  oli yhteensä  13,1  miljoo-
naa  tonnia.  Tavaramäärä kasvoi viime 
vuoteen verrattuna yli  600 000  tonnia. 

 Tuonnin  ja  viennin määrästä Suomen- 

landen satamien kautta kuljetettiin 
lähes yhtä paljon kuin edellisenä 
vuonna eli  5,7  miljoonaa  tonnia.  Suo-
menlanden satamien osuus kotimaan 
tavarakuljetuksista oli  43,3  prosent-
tia. 

Kotimaan vesiliikenteen matkus-
tajamäärä vuonna  2002  oli  koko maas-  

sa  yhteensä  4,6  miljoonaa mat-
kustajaa. Sisävesillä kulkeneiden 
osuus matkustajista oli  nom 500000 

 ja  rannikkoalueen  4,1  miljoonaa. Ran-
nikkoalueen matkustajista Suo-
menlanden satamien kautta kulki  62,7 

 prosenttia  koko  rannikkoalueen  mat-
kustajamaarastä.  

Kotimaan tavaraliikenteen määrän kehitys 	 Kotimaan matkustajamäärän kehitys 
Suomessa  ja  Suomenlandella vuosina  1980-2002. 	Suomessa  ja Suomeniandella  vuosina  1980-2002.  

Merionnettomuudet 

Karilleajotja pohjakosketukset  kas-
voivat Suomenlanden alueella vuon-
na  2002  edelliseen vuoteen verrat-
tuna viidellä onnettomuudella.  Ka-
rilleajo-  ja pohjakosketusonnet-
tomuuksia  sattui Suomenlandella 
vuonna  2002  yhteensä kaksitoista. 

 ja  muita onnettomuuksia seitsemän. 
Suurin onnettomuuksia aiheutta-

nut tekijä oli ns. inhimillinen tekijä, 
joka ilmoitettiin syyksi  42,0  prosen-
tissa onnettomuustapauksista. Seu-
raavina onnettomuuksia aiheutta-
neina tekijöinä olivat tekniset viatja 
sääolot. 
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VTS  23  HTV/10% 

Väylänhoito  35  HTVI15 %  Terveydenhoito  415  euroa/IJTV 

Esikunta  ja  hallintoyksikkö  13  HTV/6 %  

Rakentaminen  30  HTV/12 %  

Kuntoutus  44  euroa/HTV  
Liikunnan 
tukeminen  30  euroa/HTV 

Virkistystoiminta  6  euroa/HTV  
Koulutus  493  euroa/HTV 

Henkilöstö 
Suomenlanden merenkulkupiirin 
henkilöstömäärä oli vuonna  2002 
henkilötyövuosina  laskettuna yh-
teensä  237,  mikä  on 13,2  prosenttia 

 koko Merenkulkulaitoksen  henkilö-
työvuosimärästä. Piirin henkilöstön 
keski-ikä  on 46,5  vuotta, mikä  on 1,2 

 vuotta matalampi kuin Merenkulku- 
laitoksessa keskimaann.  

Henkilöstön korkeahkon keski- 
iän takia piiri  on  käyttänyt henki-
löstönsä työkyvyn ylläpitoon, sai-
rauden hoitoon, kuntoutukseen, lii- 

kunnan tukemiseen  ja  ennalta eh-
käisevään työterveyshuoltoon  ja 
virkistymiseen  464 euroa/henkilö-
työvuosi.  Henkilöstön koulutuk-
seen  on  käytetty  493 euroa/hen-
kilötyövuosi.  

Piirin virkistystoimikunta jär-
jesti piiriläisille vuonna  2002  yh-
teensä kolme virkistystilaisuutta, 
helmikuussa jääkiekko-ottelun 
seuraamisen, kesällä tutustumis-
retken  Kotkan Kaunissaareen ja 

 marraskuussa pikkujoulut.  

Merenkulkulaitoksen  henkilöstön 
työtyytyväisyyttä mitattiin  jo  kol-
mantena vuonna peräkkäin. 
Piiriläisten näkemys työtyytyväi-
syydestä  ja sen osa-alueista oli sa-
maa luokkaa kuin Merenkulku- 
laitoksessa keskimäärin. Tulokset 
olivat tyydyttäviä: vastausprosent-
ti nousi edellisestä vuodesta  15  pro-
senttiyksikköä  ollen  65,0.  Työ-
tyytyväisyysindeksi pysyi edellis-
ten vuosien tasolla, 3,0:ssa,  mak-
simiarvon  ollessa  5,0.  

05 
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Henkilöstörnäärän (HTV)  kehitys vuosina  1990-2002. 

Määräaikaisia  3,0  %  
Osa-aikaisia  4,0  % 
Virkasuhteisia  51,0  % 
Työsuhteisia  42,0  %  

Miehiä  84,0  %  
Naisia  16,0  %  

Keski-ikä  " 	46,5  vuotta 
Miehet 	 47,0  vuotta 
Naiset 	 44,2  vuotta 

"Ei sisällä määräaikaisia henkilöitä 

Tietoja piirin henkilöstöstä. 

Luotsaus  136  HTV/57% 

0 	20 	40 	60 	80 100 120 140 160 180 200 220 240  

Henkilötyövuosimäärä  ja prosenttiosuus  piirin henkilötyövuosirnäärästä Piirin henkilöstöinvestoinnit henki-
toiminnoittain vuonna  2002. 	 lötvövuotta  kohden vuonna  2002. 
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Talous 
Piiri  on  ollut vuodesta  1991  tulos- 
johdettu  ja  vuodesta  1993  nettobud

-jetoitu  itsenäinen tulosyksikkö. 
Piirin tulot vuonna  2002  olivat 

yhteensä  17,2  miljoonaa  euroa,jois
-ta  luotsaustulojen  osuus oli  16,6  mil-

joonaa  euroa. Luotsaustuloja  kertyi 
lähes  1,5  miljoonaa  euroa  edellistä 
vuotta enemmän  ja  tuloilla katettiin 

 82,7  prosenttia piirin menoista. 
Piirin  toimintamenomomentin 

 menot olivat yhteensä  20,1  miljoo-
naa  euroa.  Lisäksi piiri käytti väylä- 
verkon  kehittämismomentin  rahoja 

 0,4  miljoonaa  euroa.  Menoista  palk-
kamenojen  osuus oli  63,0  prosent-
tia, muiden  kulutusmenojen  osuus 
oli  19,0  prosenttia.  Väylätöihin, 
talonrakennustöihin,  satamien pa-
rannus-  ja  korjaustölhin  sekä  kalus-
tohankintoihin  käytettiin vuonna 

 2002  yhteensä  3,2  miljoonaa  euroa 
 eli  17,5  prosenttia  kulutusmeno

-momentin  rahoista.  

Milj. euroa  

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  

Suomenlanden  merenkulkupiirin bruttomenot  vuosina  1991-2002.  

IlLuotsaustoiminta  11,46  milj. euroa  60  % 
•VTS-toiminta  2,36  milj. euroa  7  % 
•Väylänhoito  1,85  milj. euroa  11  %  
U  Rakentaminen  3,67  milj. euroa  15  % 
•  Muu toiminta  0,03  milj. euroa  1  %  
U  Hallinto  0,7  milj. euroa  3  %  

Suomenlanden  inerenkulkupiirin kulutusmenot toiminnoittain  vuonna  2002. 
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Kalusto 

Piirin kuljetuskalustoa  on  kehitetty 
 ja  hankittu toiminnan edellyttämän 

tarpeen mukaan.  Se on  myös sijoi-
tettu piirin toimipisteisiin toiminnan 
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Pu-
rin kalusto  on  nyt käyttötarpeen  mu

-kainenja  sitä pyritään uusirnaanjat-
kuvasti niin, että  se  pysyy toi-
mintakuntoisena. 

Piirin kuijetuskalusto koostuu  12 
 luotsikutterista,  yhdeksästä luot-

siveneestä, yhdeksästä väylänhoito
-ja työveneestä,  17  pienveneestä,  

kandesta hydrokopterista,  18 moot
-torikelkasta,  neljästä harasta  ja  lau-

tasta sekä  20  autosta. Näiden lisäk-
si piirillä  on  raskaita väylätöitä var-
ten väyläalus Seili, rakennus-  ja 
väylänhoitotoiminnan  käytössä öl-
jyntorjunta-alus Oili  I  sekä väylä- 
tutkimuksia varten tutkimusalus 
Merilla. 

Vuonna  2002  suunniteltiin väylä- 
alus Seilin peruskorjaus-ja  muutos- 
työ aluksen muuttamiseksi ölj yntor

-junta-alukseksi.  Työ tehtiin yhteis -  

työssä Suomen ympäristökeskus
-ken  SYKE:n  kanssa. Muutossuun-

nitelma valmistui kesällä. Hanke  on 
 tarkoitus rahoittaa Öljynsuojara-

hastosta  ja  vuoden lopulla hank-
keen rakennuttamis-ja valvontatyöt 

 siirrettiin keskushallintoon. 
Kuijetuskaluston  hankinta  ja  yl-

läpito  on  keskitetty liikennetoimialaan 
kuuluvaan kuljetuskalustojaokseen, 
jossa työskentelee laivanrakennusin-
sinööri  ja konetarkastaja. 

Väyläalus Seili. 	 Öljyntorjunta-alus Oili  I. 	Tutkimusalus Merilla. 
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Liikenteenohj aus 

KOTKA VIS  

, 

/ 

MUUGA 
	 KUNDA  

TALLINNA VTS 
PALDISK  

Suomenlanden nykyinen  reittijakojärjestelmä.  

Liikenteen- 
ohjaustoiminta  
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  meri-
liikennekeskus sijaitsee Suomenlah-
den merivartioston kanssa samois-
sa tiloissa Pookinmäellä. 

Piiri laajensi syyskuun alussa 
VTS-palvelun kattamaan myös Han-
gon  ja  Inkoon välisellä alueella si-
jaitsevat kauppamerenkulun väy-
lät. Hangon  ja Sköldvikin välisen  ran-
nikkoalueen liikenteenohjaus hoide-
taan Helsingin meriliikennekeskuk-
sesta  ja rannikkoalue Sköldvikistä  

itärajalle  hoidetaan  Kotkan merilii-
kennekeskuksesta. 

Liikenteenohjaustehtävissä  Hel-
singissä työskentelee VTS-esimies 

 ja  19 meriliikenneohjaajaaja  Kotkas-
sa VTS-esimiesja  seitsemän merilii-
kenneohjaajaa. 

Reittijakoalueiden 
 seuranta 

Suomenlanden piiri aloitti IMO:n 
 (International Maritime Organi-

zation) määrittelemien reittij ako
-alueiden,  off  Hanko,  off Porkkala  ja 

 off Kallbådagrund,  seurannan mar-
raskuun ensimmäisenä päivänä. Toi-
minta ennakoi kesällä  2004  Suomen-
landella käyttöön otettavaa aluslii-
kenteen pakollista ilmoittautumisjär-
jestelmää  (SRS, Ship Reporting Sys-
tem).  

Käytännössä seurantaa  on  teh-
ty siten, että Helsingin VTS-keskus  

on  seurannut tutka-  ja kamerajär-
jestelmän  avulla alusliikennettä reitti-
jakoalueilla. Siinä tapauksessa, että 
havaitaan aluksen rikkovan Meri- 
teiden sääntöjen  10.  sääntöä vastaan, 
keskus ottaa alukseen yhteyttä. Aluk-
sen vastatessa kutsuun keskus kehot-
taa sitä toimimaan meriteiden sääntö-
jen mukaisesti. 

Tapauksessa, jossa alus ei  kut-
suttaessa  vastaa eikä meriliikenne- 
keskuksen kehotuksesta huolimat-
ta ryhdy noudattamaan Meriteiden 

 10.  sääntöä, keskus pyrkii tunnista-
maan aluksen. Tunnistamiseen käy-
tetään tutka-  ja kamerajärjestelmän 

 lisäksi lähistöllä olevia muita aluk-
sia. Tarvittaessa pyydetään  virka- 
apua Puolustusvoimilta  ja  Raja-
vartiolaitokselta.  

Kaikista havaituista rikkomuk-
sista Meriteiden  10.  sääntöä vastaan 
laaditaan määrämuotoinen poikkea-
maraportti. Mikäli rikkomuksen teh-
nyt alus vastaa kutsuun  ja  ryhtyy 
noudattamaan meriliikennekeskuk- 
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Suomenlandella vuonna  2004  alkavaa alusten pakollista  ilmoit-
tautumisjärjestelmää simuloitiin  ensimmäisen kerran vuoden  2002  syys-
kuussa  VTT:llä. Harjoitukseen  osallistuivat  Venájän,  Viron  ja  Suomen ope-
ratiivisesta toiminnasta vastuussa olevat henkilöt.  

sen  kehotusta, niin tapaus ei aiheu-
ta muita seuraamuksia. 

Jatkotoimenpiteisiin  ryhdytään 
 vain  niissä tapauksissa, joissa ha-

vaitun rikkomuksen tehnyt alus ei 
vastaa kutsuun eikä meriliikenne- 
keskuksen toistuvista kehotuksista 
huolimatta ryhdy navigoimaan Meri- 
teiden  10.  säännön mukaisesti. 
Poikkeamaraportti toimitetaan kes-
kushallintoon Merenkulkuosastolle, 
joka päättää mandollisista jatko- 
toimenpiteistä. 

Reittijakoalueiden  marras-joulu-
kuun seurannasta tehtiin kailddaan 

 60 poikkeamaraporttia,  joista aino-
astaan kaksi toimitettiin Merenkulku- 
osastolle jatkotoimenpiteitä varten. 
Seurannan aikana menliikenneoh-
jaajat havaitsivat, että lähes kaikki 
tunnistetut alukset ovat olleet ent-
thin yhteistyöhaluisia  ja  ovat ryhty-
neet ripeästi noudattamaan VTS-
keskuksesta saamaansa kehotusta 
ajaa sääntöjen mukaisesti. 

Toisaalta havaittiin, että alukset, 
jotka rikkovat sääntöjä, eivät vastaa 
kutsuun, vaikka aluksen paikka olisi 
erittäin tarkasti määritetty kyseistä 
tunnistamatonta alusta kutsuttaessa. 

Piirin tähänastisten seuranta- 
kokemusten mukaisesti merenkulki-
joilla  on  ollut eniten taipumusta  rik- 

koa  sääntöä, jossa edellytetään, 
että "aluksen  on  mandollisuuksi-
en mukaan pysyttävä erillään 
liikennejakolinjasta  tai  -vyöhyk-
keestä". 

Merenkulkuosastolle toimite-
tuissa  kandessa rikkomustapauk

-sessa  molemmat alukset rikkoivat 
Meriteiden  10.  säännön useita 
kohtia vastaan  ja  vaikka ne olivat 
tunnistettuja ne eivät VTS-kes- 

kuksen useista kehotuksista huolimat-
ta ryhtyneet ajamaan sääntöjen mukai-
sesti. Näistä aluksista toinen ajoi  mm. 

 kaistaa väärään suuntaan  ja  toinen ajoi 
liikennejakovyöhykkeessä  koko  reitti-
jakoalueen läpi, vaikka asiaan puutut

-tim  heti. 
Merenkulkuosasto  tulee toimitta-

maan raportit kyseisten alusten lippu- 
valtioiden, Saksan  ja  Ruotsin, harkit-
taviksi jatkotoimenpiteitä varten. 

Kappaleet  
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20 	 UI: äteis teiden lähetty%illä  nay.  varoen  
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Rikkomustyypit  marras-  joulukuussa  2002. 
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Luotsaus  

Sekä luotsausmäärät että luotsatut 
mailit kasvoivat Suomenlandella 
vuoteen  2001  verrattuna. Vuonna  
2002  Suomenlanden merenkulku- 
piirissä luotsattiin  1 460  luotsausta 

 ja  20301  mailia edellistä vuotta enem- 

Piirin alueella luotsausten  kap
-palemäärä,  16460,  kasvoi lähes kym-

menen prosenttia  ja  luotsatut mailit,  
271 896,  kandeksan prosenttia. Luot-
sauksia Suomenlandella tehtiin  47,5  
prosenttia  koko  maan luotsauksista. 

 ja  luotsattu mailimäärä  oli  39,0  pro-
senttia  koko  maan mailimäärästä. 
Luotsauksia luotsia kohden tehtiin 
Suomenlandella  239,  mikä  on 74  
luotsausta  enemmän kuin Suomes-
sa keskimaann.  Luotsattuja maileja 
luotsia  kohden kertyi Suomenlandel-
la  3941  eli  624  mailia enemmän kuin 
Suomessa keskimäärin. 

Luotsausten  määrän kasvu joh-
tuu meriliikenteen kasvun keskitty-
misestä Suomenlandelle.  
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Linjaluotsitutkintoja  suoritettiin 
Suomenlanden alueen väylille vuon-
na  2002  yhteensä  66  kappaletta, jol-
loin  1.3.1998  jälkeen linjaluotsi-
tutkinnon suorittaneita henkilöitä  on 

 yhteensä  314. 
Talviväylän  luotsaamista harjoit-

tei viime vuoden tammi-maaliskuus-
sa Porkkala-Emäsalo välillä  15  Järvi- 
Suomen luotsia, joista yhdeksän ajoi 
väylälle uuden ohjauskirjan. Leudon 

 talven  vuoksi talviväylä ei ollut käy-
tössä. 

Luotsaustoiminnan  hoitamisek-
si piirissä työskenteli  69 luotsia, 46 
kutterinhoitajaa  ja  neljä emäntä-sii-
voojaa. Liikennepäivystys hoidetaan 

 Kotkan ja  Helsingin meriliikenne- 
keskuksissa, joissa työskenteli yh-
teensä viisi liikennepäivystäjää. 
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Luotsauksen kustannusvastaavuus  
vuosina  1 991-2002. 	 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
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Kotkan luotsausalueen luotsatut 
mailit ja luotsien  lukumäärä 
vuosina  1990-2002.  
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Luotsattu  matka  ja luotsaukset 
luotsia  kohden  Kotkan luotsaus

-alueella vuosina  1990-2002. 

Luotsattu  matka  ja  luo tsaukset 
luotsia kohden Helsingin luot-
sausalueella vuosina  1990-2002. 
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Luotsattu  matka  ja luotsaukset 
luotsia  kohden Hangon luotsaus-
alueella vuosina  1990-2002. 
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Väylien kehittäminen 

Piirin esikuntaan kuuluva suun
-nittelujaos  suunnittelee  ja  kehittää 

 väylästöä. Päätehtävät  ovat väylä- 
suunnitelmien teko  ja  teettäminen, 

 väyläesitysasiakirjojen  laatiminen, 
 merenmittaustöiden  suunnittelu 

sekä  ympäristölupa-asiat.  

Navi-projektin 
 eteneminen 

Suomenlanden  väylästön kehittänn
-sen  päätavoitteena  on  Navi-projek-

tin  mukainen  väylätietojen  kuntoon- 
saattaminen. Tällä tarkoitetaan  väy

-Ian  koskevien  merenmittaus-ja  tutki
-mustietojen ajantasaistusta  ja  uusi-

mista  tarvittaessa vastaamaan nyky-
aikaisen  satelliittinavigoinnin  vaati-
muksia. Samalla tarkastetaan väylän 

 merkinnän  tarkoituksenmukaisuus 
sekä muut väylän käyttöä  ja  mitoi- 

tusta koskevat  asiat.  Väylästä  laadi-
taan suunnitelma sekä  ajanmukaiset 
väylähallintoasiakirjat. Väylätiedot 

 tallennetaan numeerisessa muodos-
sa laitoksen  keskusrekistereihin  ja 

 sieltä ne ovat käytettävissä meri
-karttatuotannon  sekä muiden tiedon 

 tarvitsijoiden  käyttöön. 
Vuonna  2002  piirin alueella saa-

tiin valmiiksi kaikkiaan  165  Navi-ta-
voitteiden mukaista  väyläkilometriä. 

 Vuosi painottui selkeästi kauppa- 
merenkulun  pääväyliin,  joita valmis-
tui  90,5  kilometriä.  Kaup-
pamerenkulun pääväylästöstä  97,9 

 prosenttia  on  valmiina  ja  kaikista 
 kauppamerenkulun väylistä  lähes  76 
 prosenttia.  Koko  väylästön  valmis

-tumisaste  on  yli  70  prosenttia. Piiri 
onnistui toteuttamaan  Navi-ohjel-
maa  sangen  kohtuullisesti. Laitos- 
tason vaatimus, viisi prosenttia, yli-
tettiin  ja  tarkastettujen  väylien yh- 

teismäärä kasvoi yli seitsemän pro-
senttia.  

Väylärekisteriä  on  täytetty pää-
sääntöisesti  90-luvun puolivälin jäl-
keen tehtyjen  väyläesitysten  väylä- 
tiedoilla. Vuoden  2002  tavoitteena oli 
saada kaikki  Navi-ohjelman läpikäy-
neet väylät tietoineen rekisteriin  ja 

 tässä hyvin  onnistuttiinkin.  Väylä
-rekisterin täyttöaste  alkaa siis vas-

tata  piirrn Navi -ohjelman toteutus- 
vaihetta 

Väylien suunnittelu 
Vuonna  2002  piirin alueella oli käyn-
nissä yhteensä  40  Navi-  ja  muuta 

 suunnitteluhanketta,  joista  26  jatkuu 
vuonna  2003.  Merkittävämpiä väylä- 
esityksiä vahvistettiin  15  hankkeesta 

Valmistuneista  väyläesityksistä 
 suunnitelmat laati neljässä tapauk-

sessa väylä-  ja  satamatoimisto, seit- 
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semässä konsuitti  ja  neljässä tapa-
uksessa piiri itse. Väyläesitysasia-
kirjoista piiri laati kauppamerenkulun 
pääväyliä koskevat  ja  konsultit 
muut. Konsuittien toteuttamissa 
hankkeissa piiri toimi työn tilaaj  ana.  

Piiri laati ruoppaussuunnitelmat 
myös Fladanin venereitille sekä In-
koon  13,0  metrin väylälle. Keskus-
hallinnossa suunnittelu jatkui Vuo-
saaren uuden satamaväylän, Hami-
nan  12,0  metrin väylän  ja  Loviisan 

 9,0  metrin väylän syvennyssuun-
nitelmien osalta. 

Kauppamerenkulun 
 väylät 

Merkittävimmät hankkeet olivat In-
koon, Kantvikin  ja  Etelä-Suomen 
talviväylän länsiosan väylät, joiden 
uusitut väylätiedot saatiin helmi-
kuussa  2003 julkaistulle  ensimmäi-
selle uuden kuvaustavan mukaisel-
le rannikkokartalle  no 19.  

Näistä  Kantvik  oli myös  paran-
nushanke,  jossa väylän linjausta 
muutettiin oleellisesti. Inkoo sisälsi 
lisäksi ruoppauksia. Esitykset sisäl-
sivät melko laajoja väylän ulkopuo-
lisia varmistettuja vesialueita talvi- 
merenkulun tarpeisiin. 

Muita kauppamerenkulun väyliä 
koskevia merkittävämpiä väyläesi-
tyksiä tehtiin Bromarvin  5,0  metrin 
väylälle, Kalkkitehtaan  6,1  metrin 
väylälle, Kiamilan  4,2/5,0  metrin 
väylälle  ja  Ruotsinsalmen  6,1  metrin 
väylälle. 

Matalaväylästö 
Matalaväyläpuolella  toteutetut  ja 

 hyväksytyt väyläesitykset laadittiin 
 2002 konsulttivoimin.  

Kaiken  kaikkiaan Navi-prosessin 
kävi läpi kolme kohdetta; Mussalon 
sataman ohittava  2,4  metrin venei-
lyn runkoväylä, Mullinkylänlanden 

 1,5  metrin vene-  ja yhteysliikenne
-väylä sekä Pikku Pernajanlanden 

venereitti. 

Ympäristö- 
viranomaisten 
käsittelyt 
Merkittävin käsittelyssä oleva han-
ke oli Kantvikin  10,0  metrin väylän 
oikaisu. Lupapäätös saatiin kesällä 

 2002.  Tämän jälkeen päästiin raken-
tamaan  mm.  uusia linjatauluja joita 

 on  kaikkiaan neljä kappaletta. Piiri  

suoritti myös erilaisia korvauksia 
vesialueiden omistajille  ja  kalastus- 
kunnille. 

Vesiliikenne
-rajoitukset 

Piiri oli aiemmin tehnyt kielteisen 
päätöksen Tammisaaren saaristoon 
haetusta nopeusrajoituksesta  ja 
aa]lokon aiheuttamisenidellosta,  kos-
ka piiri ei nähnyt esitykselle perus-
teita. Hakija valitti päätöksesta. Hel-
singin hallinto-oikeus palautti asian 
piiriin uudelleen käsiteltäväksi. Piiri 
käsitteli asian uudelleen kesällä  2002. 

 Päätös oli sama kuin aikaisemminkin 
eli ei rajoituksia. Hakija valitti päätök-
sestä jälleen hallinto-oikeuteen. Hal-
linto-oikeus pyysi jälleen piiriltä lau-
sunnon. 

Lausunto annettiin elokuussa 
 2002.  Hallinto-oikeuden ratkaisua 

odotellaan. 
Uusia vesiliikennerajoitusesi-

tyksiä saapui piirin käsiteltäväksi 
kaksi kappaletta vuonna  2002.  Näi-
den käsittely siirtyi vuodelle  2003.  

Piiri  on ontanut  lisäksi alueelli-
sille ympäristökeskuksille useita lau-
suntoja heidän päätösvaltaansa kuu-
luvissa vesiliikennerajoitusasioissa. 
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Väylänpidon  rakennustoiminta 

Piirin  rakennustöistä  vastaa  raken-
nusjaos. Jaokseen  kuuluvat myös 

 tutkimusalus Merilla, Aiii-yksikköja 
 öljyntorjunta-alus Oili  I  miehistöi-

neen. Rakennustöitä tehtiin vuonna 
 2002  yhteensä  26 kohteessaja  töihin 

käytettiin noin  2,0  miljoonaa  euroa. 

Kauppamerenkulun 
 väylien tutkimus  ja 

 ruoppaus 
Meriväylien pohjatutkimuksia,  mop-
pauksia  ja  pohjan raivauksia tehtiin 

 kesäkaudella  2002  yhteensä kuudes-
sa kohteessa. Suurin näistä oli In-
koon  13,0  metrin väylän ankkuri- 
alueen  ruoppaus.  Puolet töistä teh-
tiin omana työnä piirin  työlautta  Ai- 
rilla.  Muut kohteet teetettiin  konsul- 

teilla ja urakoitsijoilla. Pohjatut- 
kimuksiiinja ruoppauksiin  käytettiin 
piirissä yhteensä noin  450 000 euroa. 

Kauppamerenkulun 
 väylien  merkinnän 

 parantaminen  ja 
 uudistaminen  

Kauppamerenkulun  väylien merkin-
tää parannettiin  Kalkkitehtaan  6,1 

 metrin  väylälläja Haapasaaren  väy-
lillä.  Kantvikin  10,0  metrin väylällä 
toteutettiin väylän oikaisu sekä uu-
sittiin lähes  koko  väylän merkintä.  

Turvalaitetyöt  
Merenkulun  turvalaitteina  toimivien 

 majakoiden pemskorjausohjelmajat- 

kui.  Vuonna  2002  ohjelmassa oli 
Helsingin majakan  vesirajan  kor-
jaukset. 

Helsingin majakan  vesirajan  kor-
jaustyöt jaettiin kahteen erilliseen 
urakkaan. Alaosan  terästyöt eriffise

-nä urakkana  sekä varsinainen merel-
lä tehtävä  asennustyö  erillisenä  urak

-kana. Asennustöihin  päästiin vas-
ta loppukesästä  ja  poikkeukselli-
sen tuulinen  ja  aikainen  talven tulo 

 keskeytti  merirakentamisen.  Työt 
jatkuvat keväällä  2003.  

Lisäksi piirin oma yksikkö, Oili 
 I, on  tehnyt omana työnä kiintei-

den  turvalaitteiden  kunnossapito- 
korjauksia.  Korjattuja turvalaitteita 

 ovat olleet  mm. Tiirapaasin  reuna- 
merkki,  Furuholmin, Asphärunin, 
Koirakarin  ja Gränskaharunin sek-
toriloistot  sekä  Gråskärsbådanin 
tutkamerkki.  
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Veneväylien  ja 
 -reittien tutkimus 

 ja  rakentaminen 
Tutkimusalus Merilla  aloitti mittaus- 
kauden  15.5.2002.  Tasoitusvapaajär-
jestelmässä työskenneltiin  17.6.-
14.9.2002  välinen aika. Tällä  jäijestel-
mällä  alus suorittaa  merenmittausta 

 12,5  tuntia päivässä  ja  kuusi päivää 
viikossa. Töitä tehtiin Järvi-Suomen 

 merenkulkupiirin  ja  Suomenlanden 
 merenkulkupiirin  alueilla. Normaali

-työajalla mittauskautta  jatkettiin mar-
raskuun loppuun. Mitattua aluetta 
kertyi noin  3000  hehtaaria. 

Porvoon edustalla kulkevan  Ra-
dan  venereitin ruoppaustyöt  käynnis-
tettiin  urakoitsijan  toimesta syksyllä 

 2002.  Aikainen  talven tulo  keskeytti 
työt. Työt jatkuvat syksyllä  2003.  

Rakennukset  ja 
kiinteistöt  
Piirin neljänkymmenen kiinteistön 
kuntoa tarkkaillaan atk-pohjaisen 
kiinteistörekisterin  avulla. Piirin kun

-teistöjä  hoitava ryhmä huolehtii kun
-teistörekisterin  ylläpidosta, kiinteis-

töjen kunnon tarkkailusta sekä  

kunnostustöiden  suunnittelusta, 
toteutuksesta  ja  valvonnasta. 

Helsingin Katajanokalla sijaitse-
van  makasiinirakennuksen K6:n  kol-
mannen  kerroksen  1421  m2 :n  suuruis-
ten tilojen  muutostyöt  Suomenlanden 
tulevan  meriliikennekeskuksen  käyt-
töön aloitettiin syyskuussa. Tilat tu-
levat Suomenlanden  VTS-toiminnan, 
Suomenlanden merivartioston  ja  Hel-
singin Sataman käyttöön. Tiloihin  on 

 rakennettu  mm.  asianmukaiset laite- 
huoneet  ja  valvomotilat  sekä  majoi-
tas-  ja  sosiaalitiloja. Majoitustilojen 
äänieristys  on  rakennettu  hotellivaati

-musten  mukaiseksi  ja  valvomotilojen 
älinenvaimennukseen  on  kiinnitetty 
erityistä huomiota. Lisäksi tiloihin  on 

 rakennettu  meriveteen  perustuva 
 jäähdytysjärjestelmä.  Töiden  vas

-taanottotarkastus  pidettiin marras-
kuussa. 

Vuonna  2002  rakennutettiin  Kuu-
sisen  väyläaseman  laajennus  Kotkas-
sa.  Uudet tilat tulevat sekä teknisen- 
että  liikennetoiniialan yhteiskäyttöön. 

VTS-toimintaan 
liittyvät investoinnit 
Vuoden  2002  aikana täydennettiin 
Helsingin  meriliikennekeskuksen  

laitteistoa  rakennuttamalla  Rönn-
skärm  majakan yhteyteen uusi tutka- 
masto. Tutka palvelee uuden  liiken-
nealuejaon  valvontaa  ja  jatkossa 
myös  VTMIS-järjestelmää. 

Lisäksi hankittiin  tietoverkko-
pohjainen VTS  -järjestelmän 

 sähkösyötön  ja  tietoliikenneyhteyk-
sien valvontajärjestelmä,  jonka avul-
la pyritään  mm.  lyhentämäänjärjes-
telmän  osien  katkosaikoja,  vähen-
tämään turhia  huoltokäyntejä  sekä 
ennakoimaan tulevia  huoltotarpeita.  

Vuonna  2002  tehtiin loput Han-
gon  luotsiaseman varavoimaan  ja 

 sähköistykseen  liittyvät työt, teh-
tiin  Mussalon  kameran  vaatimat 

 laiteasennukset  ja  muutostyöt  sekä 
hankittiin  radiolinkkijärjestelmä  var

-mentamaan  tärkeimpiä Helsingin 
edustan  sensoriasemia.  

Helsinki  -VTS:n  vuonna  2003  ta-
pahtuvaa siirtymistä Suomenlanden 

 meriliikennekeskukseen  Katajanokal-
le ryhdyttiin valmistelemaan kesän 
alussa. Operatiivisten vaatimusten 
maanttelyn  pohjalta etsittiin tekniset 

 toteuttamisratkaisut  yhteistyössä 
 järjestelmävalmistajan  kanssa. 

Tämän lisäksi Elektroniikka-  ja 
 sähköjaos  teki normaaleja  VTS  -jär-

jestelmän korjaus-  ja  huolto- 
toimenpiteitä.  

Kuusisen tukikohdan laajennus. Rakennuksesta puuttuu vielä pintamaalaus. 
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Väylänhoito  

Suomenlanden merenkulkupiirissä 
 on  viisi työmäärältään samansuu

-mista väylänhoitoaluetta,  joiden tu-
kikohdat ovat  Kotkassa, Loviisassa, 

 Helsingissä, Porkkalassaja Hangos-
sa. Kunkin väylänhoitoalueen pe-
rusmiehityksenä  on väylärnestari  ja 

 kaksi väylänhoitajaa. Poijuasennuk
-set  ja  muut raskaat työt sekä jään-

murtoa edellyttävät hoitotyöt  on 
 tehty  koko  Suomenlanden alueella 

työskentelevällä väyläalus Seilillä. 
Väylänhoidon  organisaatio, mie-

hitys  ja toimintavälineet  ovat toimi-
vassa  kunnossa. Turvalaitteiden sään-
nöffiset kuntoarvioinnit  ja päivittäiset 
hoitotapahtumat  kirjataan VATU-
turvalaiterekisteriä hyödyntävään 
väylänhoitosovellukseen  (VHS), 

 jonka edelleen kehitt seksi  koko 
 laitosta palvelevaksi  on  perustettu 

työryhmä. 
Kesäkuussa  2002  maksettiin 

vaylänhoidon henkilöstölle vuodel- 

ta  2001 turvalaitteiden kuntoar-
vioihin,väylänhoitomenoihin, väy-
länhoitotukikohdanja väyläkaluston 

 hoitoon sekä muihin väylähenki-
löstön palvelu-  ja  kehitystehtäviin 
perustuvaa tulospalkkaa.  Tulos- 
palkan suuruus oli keskimäarin  1,63 

 prosenttia henkilön kokonaisvuosi-
palkasta. Tulospalkkauksen piiriin 
kuului  35 väylänhoidon  työntekijää. 

Vuoden  2002  aikana asennettiin 
 61 poijuun,  kuuteen linjatauluun  ja 

 10 reunamerkkiin LED-lyhtyjä.  
Piiri  on  jatkanut maksullisena toi-

mintana viime vuonna tehtyjen hoito- 
sopimusten mukaisesti kandeksan pii-
rin alueella toimivan väylänpitäjän 
turvalaitteiden hoitoa. Ulkopuolisille 
tehtävien hoito-  ja erillissopimusten 

 laskutus oli  38822 euroa.  
Hangon alueella olevista  44 poi- 

justa  tehtiin kaksivuotinen hoito- 
sopimus ulkopuolisen yrittäjän kanssa. 

Eräs vuoden tärkeä työ väy- 
länhoidossa oli vuonna  1978  raken- 

netun väyläalus Seihhi peruskorjauk-
sen  ja  muutostöiden suunnittelu. 
Toimenpiteillä  on  tarkoitus lisätä 
öljyntorjuntavalmiutta Suomenlah-
della. Alus ei vakavuutensa puoles-
ta ole  paras  mandollinen öljyntor-
juntatyöhön mutta ratkaisua puol-
taa valmiuden lisääminen Suomen-
landella nopeasti  ja  että tämä voi-
daan tehdä edullisesti. 

Muutossuunnitelmien  mukaan 
alusta pidennetään kandeksan met-
riä katkaisemalla  se  keskeltä  ja asen-
tamalla  siihen uusi lohko. Tähän ra-
kennetaan kerätyn öljyn varastoin-
tia varten tankkeja sekä öljynkeruu-
laitteet, joilla erotetaan öljy  ja  vesi 
toisistaan. Seilin nykyinen  pro-
pulsiolaite  korvataan kandella  Aqua- 
master -tyyppisellä  laitteella, joita 
käytetään  diesel  -sähköisesti. Nykyi-
nen pääkone vaihdetaan kahteen 
uuteen dieselgeneraattoriin. Aluk-
seen asennetaan myös hinausvint-
turi. Nykyiselle rungolle tehdään  tar- 
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vittavat  huolto-  ja  korjaustoi-
menpiteet,  joiden tarkoitus  on  tur-
vata aluksen käyttöikä vastaamaan 

 öljyntorjuntatehtäviä  varten suon
-tettuja  rakennemuutoksia. 

Hanke  on  tarkoitus rahoittaa Öljyn
-suojarahaston  myöntämillä varoilla, jo-

ten siihen ei käytetä normaalia  bud
-jettirahoitusta.  Työn  kustannusar-

viona  on 6,3  miljoonaa  euroa.  Työn 

rakennuttaja-  ja  valvontatehtävät 
 on  siirretty keskushallinnon  va

-rustamoyksikölle. Tarjouskilpailun 
 jälkeen muutoksen  toteuttajaksi 
 on  valittu  Aslemetals  Oy.  

Väylänhoitoalue Loistojen  Turva-  Poiju-/  Hävinnyt viitta Siirtynyt viitta Rikkoutunut 
huolto laitteiden viitta- korvattu uudella asennettu  valolaite  

rakennus/ huolto paikoilleen korjattu  tai  
peruskorjaus uusittu 

Hanko  284 52 169 10 19  - 

Porkkala  247 16 90 12 12  -  

Helsinki 270 57 499 10 28  -  

Loviisa  230 14 440 9 14  -  

Kotka  248 25 150 8 36 6  

Yhteensä  1279 164 1348 49 109 6  

Kiinteiden  ja kelluvien turvalaitteiden kunnossapitokerrat väylänhoitoalueittain  vuonna  2002.  



Ympäristövuosi  2002  

Suomenlanden merenkulkupiirissä 
ympäristöasioiden huomioiminen eri-
tyisalueena  on  suhteellisen uusi il-
miö. Vuonna  2001  aloitettu piirin ym-
päristökäsikirjan valmistelu sekä 
asiakirjan hyväksyminen velvoittaa 
näiden periaatteiden noudattamiseen. 
Ympäristöasioiden järjestelmällinen 
hoitaminen  on  siten erottamaton  osa 

 Suomenlanden merenkulkupiirin 
muuta toimintaa. 

Piiri  on  myös mukana meren-
kulkulaitoksen ympäristötyöryhmässä 
valmistelernassa ympäsistökasikirjaa 
merenkulkupiirien  ja  keskusviraston 
osastojen ympäristöjärjestelmistä. 
Asiakiijan valmistuttua voidaan aloit-
taa systemaattinen  ja  dokumentoitu 
todentamisprosessi, auditointi. Näh-
dään täyttääkö piirin ympäristö- 
järjestelmä organisaation asettamat 
arviointikriteerit, sekä tämän tulosten 
tiedottamisen johdolle. 

Piiri  on  mällrätietoisen  kehitys-
työn kautta pyrkinyt parantamaan 
teknisiä ratkaisuja  ja  toimintatapoja. 
Laiueisiin, järjestelmiin  ja  henkilös-
tön ympäristötietoisuuden parantami-
seen  on  tehty merkittäviä investoin- 

teja. Kalustoa uusittaessa  on  hankittu 
uusinta moottoritekniikkaa pako-
kaasupäästöjen pienentämiseksi. Ra-
kentamisen aiheuttamia vaikutuksia 
maaperään  ja  veteen säädetään voi-
massa olevalla lainsäädännöllä  ja  kan-
sainvälisillä sopimuksilla.. 

Vesirakennushankkeiden  suun-
nittelussa sovelletaan lakia ympä-
ristövaikutusten arvioinnista. En-
nen hankkeiden toteuttamista  on 

 tarvittaessa tehty vesilain mukainen 
lupahakemus. Tämän yhteydessä 

 on  arvioitu hankkeen aiheuttamat 
ympäristövaikutukset. Haittoja  on 

 vähennetty hyvällä työn suunnit-
telulla sekä työmenetelmien valin-
nalla, rakentamisen aikataulut  on 

 suunniteltu niin että haitat ympä-
ristölle ovat mandollisimman vähäi-
set. Urakoitsijat  on  omassa työs-
sään velvoitettu noudattamaan sa-
moja periaatteita. 

Ympäristöturvallisuuden  merki-
tys korostui toimintavuoden aika-
na edelleen Venäjän uusien öljysata

-mien  käyttöönoton myötä Tankkialus-
liikenneja kasvava  Helsinki  -  Tallin-
nan  välinen matkustajaliikenne edel- 

lytti merkittävää panostusta alusten 
ohjaus-ja  tukipalvelujen  kehittämiseen 
Suomenlanden alueella. 

Yhteenveto  
-  Kehitetty VTS-toimintaa 
-  Uusittu perämoottoreitaja muuta 

pienkonekalustoa "puhtaammiksi" 
-  Käytetty mandollisimman laaduk-

kaita polttoaineita 
-Käytetty mandollisuuksien mu-

kaan biohajoavia öljyjä 
-  Uusittu autokalustoa 
-  Varauduttu öljyvuotojen torjun-

taan hankkimalla saneerausainetta 
-  Tehostettu jäteöljyjen  ja  piissi

-veden  keräystä hankkimalla neste-
kontteja 

-  Tehostettu toiminnassa syntyvien 
jätteiden asianmukaista käsittelyä 

-  Vähennetty  antifouling-maalien 
käyttöä, käytetty vähemmän haitallisia 
laatuja 

-  Pidetty kalusto mandollisimman 
hyvin huollettuna 

-  Pidetty kiinteistöjen lämmitys- 
järjestelmät hyvin huollettuina  ja 

 säädettyinä.  
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Väylänhoitoa  varten piirillä  on  seitsemän asiallisesti varustettua väviänhoitovenettä. Tutkimusalus Merilla (oik.) työskenteli 
mittauskaudella vuonna  2002  kuutena päivänä viikossa  ja  12,5  tuntia päivässä. 

Piirissä kehitelty uusi vedenalainen porauslaitteisto otettiin käyttöön vuonna  2(1)2.  
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