
Icertomus &erenkulku1a1tokeen toiniinr'iu.ata  

vuonna  1ål  

iasitelLyt  asiat.  

Vi  ri.stojen kirjaaia-  j. 	rkistoimiejärj estelmää Vaetaan  

on  esitetty painavia rtiuiatutuksia.iuxi kirjaziinen  on  tapahtunut 

päaa1asaa krono1oiesea jarjeatykseseä  ja  arkisto  on  järjes-

tetty diarion mukaan,  on  arkiFiton myöheL'lpl käytteleminen  ollut 

hankalaa.Tosin  on  merenkulkuhallItukeaea kirjaajan  toimesta vii-

me vuosina pidetty hakusanojen mukaan  jax'jeetettyjii apuluettelo-. 

 ja,  mutta tönä  ei ole täysin poistanut järjestelmän puutteeli]-

suu tta. 

uutamia  vuosia sitten toiminut viraetoltakunta kiinnit

-U  huomiota myös virastojen kirjaamiejärjestelmään  ja  ehdotti 

kirjaauiisen  ja  arkistoitniaen järjeetettäväksi  systemaattisesti 

€eialn laadun nukaan.Sittcnkuin oli neuvoteltu virastolautakun-

nan  asiantuntijain kanaa, merenkulAcuhallitukeesBa tultiin vacuu-' 

tetuksi siitä, että oli 8ilrryttävL asi*nmukaiseen kirjaais-  ja  

arkietoimiejärjcetelmän.Sen  mukaan  lw4ittiin  asiain laadun  uu-

kainen ryhmittely& jokainen asia oli merkittävä eri korttiin  ja  

kortit sanoin kuin  arkietokcrjat oli järjestettävä vahvistetun 

ryhmityksen xaukaan.oska kuitenkin tandottiin saada kokemusta 

uudesta järjetelyetä,  ennenkuin  se  tydeUiaeati  o  ttiln  käy-

täntöön, suoritettiin kirjaaminen  ja  arkietoiminen  vuonna  1931 

 vielä entisen  kronologleen järjestelmän mukaan, mutta een rin-

nalle järjestettiin systemaattinen kortisto. 

Vaikeutta  aeia.nmukaieeaea klrjamisjärjeste1rnaasä tuotti 

sopivan  ryhmityksen  laatiminen siten, että varnasti saattoi heti 

kirjattaessa räärätä,  mihin  rykuntän aala oli luettava.Uudesta 

järjestelmästä saatiin vuoeen  aikana niin hyvä käsitys, että sii-

hen päätettiin t<ydeUisesti siirtyä vuoaen  1932  alusta. 

Uw.iesea  järjestelmässä  el  kokonaan luovuttu krono1cisea  

ta  luetteloiLuiseeta.Aaiakortleton  rinnalla plaetään edelleen  die.- 

nota  siinä järjeatykeseä kuin  asiat  saapuvat  kirjattaviksi , 

xu.tta diaric  kirjoitetaan  irtolehuille,  ni  että samalla saadaan 

korttijä1jennöe.eikuvana  kl  rjaamiejärjeotelmetä  uusi ttaeeea  on  pi-

de  tty  lähinnä Turun lääninhallituksen  kl  rj  aarni  ejrj estelMä. 



lierenkulkuhal litukeen 	neliasea 	!uonna 	1931 	kl  rj attujen 

suapuneicien 	klrjlden 	lukumaarä 	jakaantul 	aeuravaetl  

kauppa-  ja  teoliisuusministeriö  363  
ulkoaslainminleterlö  144  
valtiovarainministeriö  24  
puo1uutusmln1Lteriö  24  
sisLaalainmIn1ster1ö  12  
Boaiallmirliateriö  1  
kulkulaltoeminlaterlö  35  
olkeusministerlö -- 

maatalouemlrzlateriö  3  
muut  minleterlöt  9  
valtioneuvoaton  kanslia  1  
tasavallan  president3n kanglia -  

korkein  OikeUs  4 
korkein  halllntoa.olkcue 
sotayllolkeua 
maahe rrat 

4 

17 
lä^ietystöt  ja  konaulinvirastot 35 
keekuevirastot 67 
luoteiplirit 3.794 
merenku1untakstj  at  279 
merenkulkuopietot 71 
janmurtaj  at  265 
tarkaatusalukuc  t  203 
valtion  sataiat 125 

reittausre tkikunnut  101  
muut merenku1kuzal1ituksen a1aaet  virkamiehet  135  
merimi eshuone  et 	 42  
muut virastot  ja  vlrku.uiiehet 	133  
yksityiset henkilöt  ja  toimlnixnet 	598 	4489 

hakernusas  lat  
kameraali asi  at 

  

529 
4778  
9'796 

  

yhteenoa  

  

35r1  ohella  on  
tilasto-ja  alusreklcteritolmiatosea  kirjattu 	1531 
laivatoinilotooea 	 974  
kaikklian saapuneita  kirjeitä  ja  hakeiauksia 	 12301  

ierenkulkuhalhituksen  kansliassa  kirjattujen lahetettyjen kir 

jeiden  lukumäärä  jakaantul aeuraavastl  

kauppa-  ja  teolliauuarainiaterio 	326 
ulkoaelainminieterlö 	 41 
valtiovurairuniniaterlö 	 61  
puolu&tusminlaterio 	 16  
siaäaeiainministeriö 	 12.  
eosialiL$nisteriö 	 9 
kulku1aitowniniteriö 	 12. 
olkeusministerlö 
maatalousminlaterlö 	 S  
muut mlnisteriöt 	 1  
valtioneuvoston kufl8lia 	 8  
tasavallan  presidentin  kauslia 	1  
korkein oikeus 
kcrkein  hallinto-oikeus 	 3 
aota.yllolkeua 	 -  

maaherrat 	 4()  
lähetystöt  ja  koneulinvirastot 	 - 

keakueviraatot 	 127 
luotaipiirit 	 1556 
mere nkuluntarkaet j at 	 198. 



merenku1uopiatot  143 
jäaninurtajat  344 
tarkaatuealuk8et  279  
valtion aatanat  12? 
merenzni ttauretkikunnat  
muut  merenkulkuhallitukeen alaleet 

virkai1ehet  
merimieshuoneet 

120  

131 

!:tUUt viraatot  ja  virkemiehet  185  
ykaityinet  henkilöt  ja  tolrxtlniinet  477 4288  
toimituekirjat  ja  todiatukset  633  
kaineraaliaaiat  4892 

Thteensä  9813  

3en  ohella 	on  

tilasto..  ,ja  aluorekiateritoiriietosea  kirjattu  1798  
znerikarttalaltoksella  347 
laivatoiraistoesa  1113  
eli kaikkiaan  kirjeiti 	ja  toitiltuakirjoja  13071 

aapuneiden  ja  1ihetttyjen  kirjeiden  koko  iarL 

 nousi siten vuoden  1931  kulueaa 	25372  kirjeeseen.  



anaäädännö11ieet tothet.  

Tärkein vuonna  191  loppuun saatettu lainsaadantötoirni  kä

-aitti nhicten lainsäannösten uuairiiien,  jotka  koekivt laivn1aännan 

vaatuuta  J 	nieripanttioikeutta.5anot  tu  lainsäädäntö johtui Bryase- 

liusä vuosina  1924  ja  1926  hyväkaytyietä kanaathvälaaistä nopimuk 

8i8ta.ienjä1keen  kuin Skandinav1anrnaicen  ja  Suoaen  yhteinen pohjois 

raaien merilakikouii  tea  oli valmi Btellut eanottujen sopimusten aihfJ 

uttamaa kaikille pohjoismaille yhdeniukaieta lainsäÄdäntöä  Ja  lain.

-va1ztiste1ukunta  oli vilnelatellyt komitean ehdotuceia celca meren.-

kulkuhallitus oli asiasta antanut lausuntonsa, annettiin helmikuun 

 20  päivÄnä  1931  seuraavat laltilaki lalvani8ännän vastuusta  ja  me

-ripanttioikeudta,  laki mcrilain eräiden pykäläln mnuuttazn1eeta,1akl 

aluBteri yhteentormiykeestä johtuvasta vahirigoata sekä pelaatuapaik-

iclosta  17  päivän helmikuuta  1923  annetun  lain  eräiden pyläläln 
muuttajaesta, laki  29  päivänä heinäkuuta  192?  annetun  aluerekiste.-  - 
rilain  40 in  nuuttamjeeta  sekä laki ulosottolain eräiden pykä-

läln muuttamisesta. 

Kauan vaListe1tu asetus a1uken päällikön velvoliisuucieat: 

i].moittautua konaulille annettiin maaliskuun  1 	päivtnä  19i1.  

8ittenkuin  suomalaiset olivat alkaneet harjoittaa valtameri-

kalastusta, huomattiin ne säännökset, jotka olIvat Voimassa kauppa- 

alusten päällystöstä, kohtuuttomiksi  Ja  ankarammikal icuin  useiden 
muiden  maiden  vi.etaavat 8äänriÖk8Ct.Lhnjohdoeta  maaliskuun  20  päl

-väriä  1921  annetufl.a asetukoella  muutettiin huhtikuun  17  päivönä 
 1924  kauppa-alukaleta annettua asetusta siten, että  sen  VII  lukua 

ei ollut sovellettava pyyntialukajin,  ja  samana päivänä annettiin 

erityinen asetus pyyntialueten pii.ällyatöatä. 

Suomalaisten moottorikauppa.ualusten viihälukuisuuden vuoksi  el 

 Suomessa ole voinut kehittyä riittävästi erityistä moottorikonemea-

tarikuritaa, jonka johdosta  on  Ilmennyt puutetta pätevistä uoottor1.-

konemeatarejata4(oaka kuitenkin suomalaisilla höyrykonetetarel11a  on  
me1oinen  sekä tietopuolinen että käytännöllinen pätevyys konea1al 

 la  yleensä, hankittiin voitavan  oikcuttaa. höyrykonemeatarit toimi-
maan  moottorikonerneetareina,  mikäli heillä oli kokemusta moottorien 

 hoiaoaea.Tämän  Johdosta annettiin toukokuun  8  päivana  1931  asetus 
höyrykonemeetarlen oikeuttuaiesta  toimimaan  moottonlkonemeatarelna  
au omal ale 18  sa  kauppa.- aluksi  sea. 



Kun lokakuun  18  päivänä  1920  annettu asetus  erinälaten 

tavarain  ja  aineiden alukeilla kuljettaxiesta  kielsi  pilyhdietys. 

 ten  kuijettamisen 	utkustaJaalukailla,  vaikka  ie  useiden muiden  

maiden  lainsäädännön mukaan oli sallittu  ja  sitä oli  piaettävä 

vaarattoriana, mikäli  tarpeellielin varovLLuuntoliiIln  ryhdyttiin,  an.  

nettlin  toukokuun  20  päIvänä  1921  aetuo pilyhcistyiten kuijetta. 

micesta matkuotaja.-alukalssa.  

joulukuun  31  pälvFinä  1931  annetulls. aetukoe11a kuinottlin 

 heinäkuun  8  päivänä  1918  annettu senaatin piätöe lipputodietuk

-see  ta.  

Samana päivänä tehdyllä kuuppa  ja  teollieuuaminiateriön 

päät.,kscllä  vahvistettiin väliaikaisen knualljeuustodituken  k  

va.  

Tässä yhteydessä mainittakoon seuraavat merenkulkua koske - 

Vat  ulkovaltain  kanssa tehdyt aopimukoeti Suomen  ja  Tanskan  yäli  
lien  6OpII1U8,  koskeva  la1vanvarustustöimruian tuottaxi eri tuloj eri  kak -

el  nk ert als  en  verotuksen ehkälsenletä, suomen  ja  !anskan merenku1u-

sopimus, &uouen jz 1oiianian kauppasopimue, suomen  ja  Tanskan väli- 

nen sopimus, koskeva mcri.iehu].].e eräissä tapauksissa iuybnnettäviä  

etuja, Suorien ja  iest1n  välillä tehty selltyakirja alusten mitta- 

kirjojen  mo1euiinpuolIeesta tunnustamlaesta  sekä suomen  - iest1n  
kauppa-  ja  znerenku1kueopjmue.Uae1nieta edelläma1n1tuita aop1mukei  

ta mc  renkulkuhall  itu  s  oli  an  tariut  lausuntonsa. 

Vuonna  1931  jatkettIin  jo  edellisenä vuonna aloltettuja 

töitä kansainvälisen thinithengen meriturvallisuul3aopjmuk3en, 1929,ja 

kansainvälisen laetivilvanoplmuk3en,  1930,  voimanaaattwiieeksi.  

Tilasto-  ja  alusreki  etc  r1toiu1at  o.  

Tilast  0-  ja  aluereki stcritol.4  etc on  kcrtoivavuoen  aikana 

toimittanut  ja  painosta julkaissut virallisen kauppa-aluerekieterin 

"Suomen kauppalal vasto" xII  vu  cci  kerran, merenku1u tilaatoa vuosiker- 

rat 12 a, 13 a  ja  13 b  sekä 	erenku1kuha11ituksen tleclonantoja  12  
numeroa, jotka käsittävät  29 	sivua, icauppa-alust.cri kskuureietcrjä  
on  täydennetty  ja  olkaistu maistraattlen aluerekietcrijaJenöeten 

perueteella.Suomen kzappa-alukEdsta  on  varustaj  lita  hankittu tarkat 

tiedot alusten laetikyvystä, kulkunopeudesta, polttoalnekulutujcseata 

y.m.selkoista sekä näistä tiedoista toimitettu jäljennös puolustus-

iaitokselle, samoinkuin viestömääräetä eri kauppa_a1ukej11a.Tj1tO.. 



fl imääräi - 
 elä  luotel-

oppilal  ta  

1]. 

16 
4 
1 
3 
S 

3 

Yhteensä  

114 
91 

1.19 
68 
69 
76 
53 
48 
1.4 

aj  akka- 
Luotsipliri  mesta - 

relta  

Vanhcrpla 
vartij  cl- 
ta  

Viipuri 	8 	 8 
Helsinki 	5 	 6 
Turku 	 2 	 3 
Ahyenanma 	3 
	

S 
Vaasa 	 5 
	

7 
Oulu 	 3 	 4 
Päijänne 	 a 

Sa  maa  
Laatokka 	1 
	

2 

Yht (  en sä 	27 	35  

5 
13 

7 
6 

16 
10 

54 
'77 
53 
59 

 bl 
 40 

155 
27 
32 

4 
2. 

a  -  

2 
3 
2 

10 2 13 62 408 

2 	1 
1 	-  
1 	1 
3 
2 

a- 

a 

1 

ja  alunreki nterl toIil nt  o on  ent Iseen tapaai  hoitanut  inerenkulkujial - 
 lirmosta  lokakuun  26  päivänä  1925  annetun  aaetukeen  5  t*søä ede].-

lytettyä tIedonantoto1mintaa.Kertors.Jen  kuluessa  on  laajennettu  jul  

LuotBIpiirejsaä  

si 	otetueta 	yhciletelmantäs 

Luotai 

j.uoL8Ip1irjt. 

Luotsi  OPL)i -  

oleva 	luotsihenkilokunta 

Apulais- 
Luotsipliri  vanhin-  

pi a 
Luotseja luotseja  laita  

Viipuri 10 69 	18 6 
}ielsl nkl  3 83 	14 11 
Turku 8 58 	29 8 
Ahverianmaa  4 39 	20 1 
Vaasa 3 46 	14 5 
Oulu 6 47 	12 8  
Pä ljänne  -  28 	 - - 

Sai maa  -  38 
Laatokka 1 10  

Th  te  en sä  35 398 	107 39 

kaj  akkahenki löku nta  selviää  seuraavas  ta  yhdi stelmäatä: 

kai  8ujerl  vaihtoa  u1koiaIden vuntaavi  en, merenkulicuel inkeinoa  koskevia 
julkaisuja  julkaisevien  viranomaisten  ja  laitosten kanssa.  

elviä tihan alemak- 

51 	 830 

!4uorempi  a  .140 I 	n t on 	Siren ln 
vartij  Ole  hoita- 	h ol  ta - 
ta 	jia 	jia 

	

17 
	

13 
	

3 

	

9 	30 	 5 

	

S 
	

33 	 a 

7 33 
11 3 

4  11 2 
lb a 

27 
3 18 

56 183 10  

kaj akJ- Vanhein- Luorempi  a 
Luotelpiiri laivurei-pla pe- perwnie

-ta 	rärriletujähjä  

konemceta,rél- 	Väeetöä  
ta 	maj  akka- Yhteensä 

aluksi saa  
Viipuri 

 Helsinki 
Turku  
Ahven  annaa 

 Vaasa 
Oulu 
Päijänne 

 S al  maa  
Laat okka  

2 
1 
1 
3 
2 

1 

Yhteensä 	10  

Iäiden lisakel  kuuluu  majakiahcnkijokuntuan helsingin  luotsi -
pIirissä  1  radlosähköttäjä.  

Luotsi-  ja uujakkahenkI1ökunta,  siihen luettuna  loistomiiärära-

hoista palkicion  saavat  loiatonholtajat,nouei vuocen lo)Ue8a  1,040 hen  



i.ilöbn.Jue luotaiplirien benkilökuntaan  luetaan  iyösk1n pripaálli.. 

köt, pliripäallikön apulalaet  ja  konttoriapulaleet, yhteenaä  24 hen 

kilöa,  saadaan niiden henkilökunnan  lukumääräkal  1064.  

Luotsi-  ja  majakka-asemlen fieka tiajakka-alusten  ja  ruerlmerk. 

 klen  lukunäärä riähdäitn tähn aleznnaksi otetunta yhdistelmats 

Lu  ote  lp  ii r I  

Viipuri  
Helsinki 
Turku 
Ahvenanmaa 

 Vaaaa  
Oulu 
Pal  janne 
S&liaa 
Laat okia 

Lu.oteiaaemia 	 Ykaltyle- 	 Pienempiä meri - 
Vart  I  opaiko-  Vilt  toja  vii  Itoja 	iuokkej  a 	ierkkeji  
ja  ( 	)  

9 (14 	966 	97 	 10 	 31  

	

(i 	1244 	25 	 6 	 157 

	

15 (16) 	1016 	119 	 6 	 251 

	

12 (14) 	686 	5 	 132 

	

12 (14) 	775 	92 	 33 	 8 

	

11 (16) 	1092 	205 	 12 	 150 

	

24 (26) 	2194 	--- 	 821 

	

23 (23) 	3553. 	--- 	 1119 

	

7(8) 	136 	--- 	 S 	 2 

Thtt ensä 
	

122 (145) 	11662 	543  

Luoteipliri ilerimaja- JolAtolola- 	jaa- 	olato- Poljuja Linjamorkket 
kolta 	toja 	aluia 	pol  juja  

Viipuri  
Hela i nki 

 Turku  
Ah  ye n an  maa 

 Vaaaa  
Oulu 
Piiljinne 

 Samaa  
Laat okka 

8 
7 

5 
6 
3 

80 
103 

84 
43 
25 
33 
33 
54 
27 

1 
3 
1 
1 
3 

69 
(1 

98 
52 
40 
a 

3 1 
- 	36  
- 	2  

1 
9 

Thte enei 	 482 
	

12 	7 
	

39 	351 

Luota  iP'i  in 

Vi  ipurl  
Hela lnil 

 Turku  
Ahven  ari  maa 

 Va  as a 
Oulu 

«  aaatokAca 	 

Yli  te  GZiBä  

	

Kalaa 	taj  a- 	(kaitylsiä 	Sumumerkinanto- 
blat  cia 	 lointoja 	aaeknla 

	

6 	 - 	 S 

	

13 
	

9 	 1 

	

4 
	

1 	 2 
I-' 
	

1 	 3 

	

36 
	

9 	 8 

	

1 
	

9 	 4 
3 

64 	 29 	 26 

ereniiittauetöltä  ovat  1uotalpiinipiäl1iköt 	uorittawet  seuraa- 

vaati; 

Viipurin  luotalpiiripäällikkö  on luodannut  ja trallanrAut  0,8 

mp.pltuisen 4un1nna1en vy1än,1uotaunllnjarz pituua  oli  0,5 kin.  

Helsingin  luotelplinlpiiälllkkö  on  trallilla  tutkinut  Likholmenin 

väylan, vayl-än Tryörin  pohjola-  ja  •telavlltan  välillä  ja  Saltörin 

väylan, tarkoniin  ilmoittamatta  traflattujen  väylien pituutta  ja  sy-

vyyttä.  

Turun  luot alp1 irip.iällikön apulainen  on  trallanriut vaylan  Latu. 

akärin itäpuclelle.  



Oulun luoteipiirlparILilkkö  on A.jokeerl luoteauealueella 

 tutkinut  trallilla  (,5 mp:n pituleen vyln.Ulkokrunnin loteauea 

 alueella vaylän,  ollen  luotauslinjan  pituus  6,5  krn.,trallauepituue 

6,5 mp.  ja 	aa11a 1utaueaiueelia  toisen väylan, jonka trallaua- 

pituus  olI  8 mp.,Ajoken luoteausalucella sakoalaisen höyryalua 

'Tipin"  karilleajon johdosta luodannut viy1än bekä traliarinut 

karilleaj okohd  an,  sekä Oulun  luotauealueella  tutkinut holiantilal - 

sen  hyryaluken 	Amstei1In"  karilleajon johdoBta  väylän Miukeen 

vlitaeta Vällieton viittaan  trallilla ja  luo6i1la. 

Luots1piiripiällIköt  tai heicthi 	pulaisenea  ovat vuoden  

1I]. 	kuluesea 	clleet 

ViipurIn  
}Leleingin 

yirkamatioilla 

Piiripäällikkö 
matkapäl  vä  

91 
'  77  

seurdavasti;  

Apulainen 
 iiatkpäi vtä 

-  

Thteeneä 
natkupäivaä 

91  
7?  

Turun  63 12 75  
Ahvenanmaan  45 20 6  
Yaaean  79  -  79  
Oulun  53 9 62  
Åiijänteen  55  -  bb  
'aiznaan  58 18 76  
Laatokan  28  -  28  

Yhteenea  549 59 608  

Päljänteen,  Saimaan  ja  Laatokan  luoteIpIireiaä  si  tarkas-

tU8aiUkBClla  ole päällikköä, jonka vuoksi  teianornaisen piiripääl -

likön  tai  hänen apulaisenea  on  täytynyt olla xiukana, kun aluk-

celia  on uajakoille kuijetettu öljyjä  ja  muita tarvealneita. 

Eri luotoiplirlen luotsauctolznintaa valIsevat aleapana oleg' 

 vat  luvut luoteattujen aiustei. lukumaräetä  ja  luotatuita  e-

ripcniku1niIeta 

Luoteij)iiri  
Luotaattujen  alue-  

ten 	lucu 
uoteattu 

iap. 

ViipurI  5934 127,759 
Heleinki  4456 75,785 
Turku 351? 80,991 
Ahvenanmaa 985 11,769 
Vaasa 1559 22,i87 
Oulu 2258 36,911 
2äijänne  2 34  
Samaa  64 1,479 
Laatokka  148 1,193 

Yhteenaä  18923 358,008  

Luotaaueacsuja  on  eri  luotaiplireissa  kerääntynyt  seu- 

raavaeti  8  



.LUotsipiIrI  Veneka8  saan  
5  %uik.  

Viipuri  117.408- 
Helsinki 66.7122- 
Turku  68.174*- 
Ah  vcnanmaa  17.348;- 
Vaasa 19.568;' 
Oulu 36.738s- 
Päl jinne  9$- 
Sai  ma a 3781- 
Latokka 1.939;- 

Yhte eneä 328.324;- 

.LaUOt3l  Ile 
20  $  $mk.  

469.513;  - 
 266.851;- 

272.695*  -  
69.393 
78.250  -  

1 47.153$  -  
38;- 

1.511*- 
7.755'.. 

1.313.L9  ;- 

Valtiolle 	Inteensä  
75 A  bmk.  

	

1.760.644;- 	2.347.565;- 

	

1.000.691;- 	1.334.24s- 

	

1.022.60'?;- 	1.363.476;- 

	

280.224*- 	346.965;- 
293.533;- 

	

551.822;- 	735.763;- 

	

141;- 	 1a8;. 

	

5.666;- 	 7.555;- 

	

29.081;- 	38.?7bi- 

	

4.924,409)- 	6.b65.892;- 

Ilaakairikkoja  on  Viipurin luotsipi  I  riaä tapantunut  Viisi,  01- 

len  joksees tapauk&ieisa l.otsi Luksesea, elsin?,in 4irissa nd-

jä,jolsta  kandessa tapaukeesa  luotsi on  ollut alukeaaa, 

riseä neljä, joista iolnieaoa tapaue88a luotsi  on  ollut 

Vaasan piirissä iuui, joista viidessä  tapauÅ(L3e88a iuoi  

aluksessa,  ea  Oulun piirissä  .kyrnnert, joistu. kandesasaa  

sa  luotsi  on  ollut aluksessa. 

T2YJ IL.INthI '0IMIST0.  

3J  Alusten  kor&aukret.  

2altsi .aajacka-  ja  tarkastusalueten  vuotuisia korjauksia  on 

 suoritettu seuraavat perusk0rjauket 

Taipa1een1uoto  T..yde1linen  korjaus; uusi kanei,eisustua,majakka 

izi.ato ynnä  A G A-valaietUslaittcet  mk.  700.000s  

Re1a;deririmatLa;  Uusi kansi seicä v'yöte — levyjen  vab- 

	

vietus 	 mk.  200.000;  

2  Jo.htcloito  en  rakentaminen 	a  kunnossaitO. 

etrool1oittojen  muuttaminen  Åcaasuloistoiksi. 

	

Cttergrunain zncr1maju 	Viaean luotsipiirissa,  joka tahäzi 

saakka  on  toi.inut petroolihehkuvalolla,  muutettiin automaattlieK8i 

kaa8UeUkiCliYalokSi .oeka majakka  1ukuunottaatta oytytjetä  ja  aaL*-

tusta  toimii tuysln automaattisesti, voitiin majaan miehistö  4;etä 

henkilöStä vaheritaä lieen hieeii.[aiialla saatliti 	un  vanhanai- 

kainen  kilntcä  valo stuutetuksi vilkkuvaloksi, Vuorateun johtololto 

Laatokari luotsipiiriasä  ja  Luatansaren joto1oito 3aiman  puns 

sä  muutettiin kaaeuloietoikei. 

iohtoloietojen  rakentaminen  ja  kunnoeeapitc.  

Paitsi tavallisia johtoloistojen korjauksia  ja  ulaalaukBia 

 on  suoritettu seuraavat suuremat tyot:Laatokan luotsipiiri -sä on  

Hanhipaaden merimajakan  torni varustettu  vahviatusbctonivalpalla.Kua- 

Turun  pil- 

on  ollut 

tapauk&ea- 



tsnnukaet  nousivat 	'nksaan 131.Q0OsVaaean piiriesä storhästenin  

ja  Djupskärin, urun piiriaä 3vartgrundth,  Viipurin  piiriaa Sc. 

kundankiven  ja iärkkä1uodon johtoloistojen jalustat  on  korjattu. 

Helsingin  luots1piiriaä  on  kikgrundetirÅ johtololato olirretty  lä-

hewiacs I vylää vedenalai selle pe ruetuks elle  rakenne  tulle j  usta — 

le.Yiipurin luots1pIIriaä  on  Länsipaalun loleto poIstettu  ja  si-

jaan rakennettu liunalniemelle  2  kpl. aähkö1inja1oistoja.yöskin Uu-

raan  portin etelälneri 1oito  on  auutettu sikiAcöloiitoAcui. 

lere)Åku1ku1ai tokeen  ace  tylenikaaeutehUae ilyl  saarella  varue-

tet1Iin aihk.oeioottorllla,joka  ny 	taa  laitokselle käyttövoixaan. 

okonaaKuetanriuAciot auuutoatyostä olivat SnLk. lO.UC0s- 

Luotal- 	a ma  ar.a.aikko  en  rakennukset sataat 	a  laiturit. 

Luotal-  ja iajakarakezinuaten kunnoseapitoon, pleneaplin uu- 

srake1nuk8i.1n 	eka  kaluetoon  on  vuotena  1931  käytetty noin 

 700.000  markkaa. Tyrniiärärahoilla  on  euravat  työt  vuocien kuluee

-sa  suoritettu. 

Palosaaren venelaituri 	 Srxk. 140.'?1905 

Hyltcj  saaren 	 78.689i65  

Isokraaselin -  tt  - 	 115,99bs80 

Tunkarin venevalka.aa 	 Is 	300.000-- 

Oulun 	- 	- 	 4.e9bib5 

ljtön yenelaiturin  korjaus 	 40.863s60 

4jSumusireenit.  

torrskärth mujakalle  Vaasan  luoteipilrieeä tloittiin  V. 

19i0  rakentaa puriatetulla i1&alla toLiv.a auriusireeniu  ja  työt 

 L3uorltettiirL  loppuun  vuocÅen  193. kuiueasa.Urukoitsljtuia  oli  kiel-

einkiliiÅnen toiiinmi k.one-  ja  elltatehthia  0.Y.  itakennueaetanxiuk- 

et  nousivat kaikkiaan i6.000i- markkaan. 

b)Aahelinllrijat.  

kihelintyöt  v.  ll. 

kthe1iri1inJats  Thteenaä  korjattiin  202,8  km.puhelinlinjoja, 

 jolloin  412  py1viata  pystytettiin. 

erikaape1it&  Uimaärälsesti  on  myonnetty  bmk. 82.bOU;-uu. 

sien kaapelen outaiiseen  ja  näillä rahoilla  on  hankittu  ja 

lakettu  yhteensä  410  metriä kaapelia, joka tuli uljoitetuksi 

seuraavasti 

Pitkäpaasi - 	 900  
Vatakar 	- - — 	2000  ' 
Boistö 	— 	— 	— 	 600 
.ohm-1injaJ.la 	 1300 0  

teene 	4800  aetriM. 



6)Radloaueutat.  

Jäänaärkljaluklot.  oli vielä &amAo1la  ja  Avulla vwthanaikal -

set klpinLiseritt,Niiden uusiirileta  varten  oil varatuilla aärärahoilla  

hankittava ajariukalset putkiliihettixe  t.  

koska kuitenkin jäeärk1jäalua Jäiikarhun  radiolähetin oli  jo  

krinnyt  tulla  vnhanaika1eksi  ja  oli teholtaan liian heiko, päa. 

tettlin sille hankkia uusi ajanmukalnen putkilhetth kun taas  sen 

 vanha lähetin  iilirrettiln parannettuna  s/s  Apuun. 

Seuraaviin luotsi.'.  ja  najkkapa1kkoih1n a&erinettl  in  lyhitaalto.u. 

 radiopuhelimet antennilaitteineen  ja  akkumulaattorin ).atauulalttclneens  

Vaasan luotslpiirliNorrskarin majakka, dnnukärin luotipaikka 

sekä Storkallegrund ln mj akka-alus. 

Ahvenanmaan luoteiplirl $ Bälskärin zajakka.  
4'  

Viipurin luotsipliri; Ruuskerin zajakka. 

äärärahoja  kaikkiaan käytetty$ 

Jäänsärkijöien radloaaemlln Sruk.  330.000&-,  lyhytaltopuhehimi1n 

Umk. 124.000;- 

7juotaikutttrit. 

Paitai muutania  uusia  reimariveneitä  e 	vuocen  kulu  sea  

hankittu uusia euurexp1kokoisia luoteivenelta, vaan  on  suoritettu en-

tisissä korjaus  ja  parannustöltä.Sähkövalalctus  on 	asennettu muu. 

tamaan veneescen tulenvaaran välttiseksi. 

ierenkuluntarkas  tue. 

&  e r e n k u 1 u n y 1 1 t a r k a s t a j  a on kertomuevu  oden 

 kuluessa tehnyt viisi  v1rkvunatka, jotka kittivt ierenku1kupiirien, 

merenkuluntarkustajain, tlueten katsast  jam,  satamakateantoniesten, aluse 

ten wittaajain, merenkulkuoppilaitosten  ja  rnerinieahuoneidon  toiminnan 

tarkastueta  ja  ailmälläpitoä.Kunkin mtkan jkcen  on  merenkulunyli -

tarkastaja tehnyt matkaetaan selvää pääjohtajalle  ja jo 	aihetta  on  

ilmennyt,  on  een  johdosta ryhuytty vastaaviin toimenpiteihln.erenku-

lunylitarkuetaja  on  ajoittain toiminut merenkulkuhllitukacn apujäse-

nena  sega  mcrenku1iuooaston apulaleen  ollessa lomalla  tal  erikoisteh-

tävisi  hoitanut  onan virkama  ohella tämän  tehtäviä.Paitei iniuta 

yhitarka.atajan  toimeen kuuluvaa työtä  on  merenkulunylltarkataja vuo-

oen  kuluessa antanut lausunnon  281  pääl1ystöpätevyyenoiukeeta.  

k e r e n k u 1 k u p  1 1 r I t  •auppa-alueten katsastukala  on 

 kertomuevuocien  kuluessa  erI nierenkulkupiireiseä  suoritettu seuraavasti;  



1ataaatettujen 
alusten luku 

ranriettu kateaetuapalidcio  

Helsingin piiri  740 130.066-- 
Turun  775 89.091-- 
Vaasan-Oulun  I' 909  

iaLiYe3l 	 0 2488  247.?56s-- 
Viipurin 0l4  _____  
Yhteensä  6920 661.384s-- 

Jdellieten  vuoteen verrattuna  on  katsastusten lukumäärä  3iIälud 

tynyt  34C11ä,  mutta katsastukeesta kannetut paikkiot  vähentyneet 

 45.794 markalla,Kanne ttu Ihin katuatuepalkki olden miiärl in  ei sisälly 

kateas tuatni  eaten  päivämhat  eivätkä  znatkakulu  t,  ei myöskään höyrykat 

tilain kateastuksesta suoritetut paikkiot. 

eria1eohuoneioea  on  suoritettu racritniesten otto-  ja  paäetö- 

katacimukela 	seuraavasti; 
Ottokataelmuksi  a 
Luku 	caerlmiehia 

Pästökatselriukaia  
iuku znerinAlehlä 

He1sinin  piiri  317 1631 302 1505  
Turun  536 2448 469 2360  
Vaasan-Oulun  "  59 218 5? 152 

isäveei  13 96 14 101  
Viipurin  373 130? 316 1079 	____ 

Yli  t c erie ä l293 5700 1158 5197 

flelsingin £ iirirÅ merexiku1uritarkctd.ja - merenkulkuhallitukuen  me-

renku1kuoaston  apulainen -  on  suorittanut te1nieaä 	yneiaeii alue4  

ten tarkaatuksia  ja  toimittanut ac.lan vati!1la kuulusteluja  ja  Ol  

lut  Helsingin raastuvanoikeudessa läsnä mer1c1itykeIä annettaessa 

Helsingin piirissä  on  yleensä täysin  tyydyttävist1  noudatettu meren-

kulkua koskevia lakeja  ja  asetuksia. eriru1 aten työaikalaln säännös-

ten  fowl attmunieta on merenku1untarkastija valvoriut.Vuocen kuluesaa  saa, 

pui merenku1untarketajalle  145  kirjettä  ja  merenku1untarketaja  lä-

hetti  49 kIrjettä.  

Viipurin 	urin  nerenkluntrktat;*ja  on kertonuavuouen  kulues- 

sa teruiyt seitse3än virkanatkaa,  joihin  on  käytetty  13 IAatkapäivää. 

Usäkel  on  hän  tehnyt lukuisia  matkoja Uuraan aatamaan.Viipurin 

 eat Hmasaa olevi a  aluksi  a on  merenku luntarkast  aja  t-.rkaatanut u ein. 

eanoin tarkastanut  kaikki Viipurin piiristä kotoisin olevat alukset, 

eaaiaaeen selville, onko niillä noudatettu nit;rimieaten työajaota  an-

nettua lakia.Alusten paäliikdllle  on  tehty huoinautukt.Ia kans1lstin 

auhteen.yytteltä znerenu1kua 	oskevitmT& 1ien  ja  asetueten rkomi- 

seata  on  piirissä kertomuvuocen kuluesea flostettu 	olziea henkilöä 

vasta  n.dc111se1tä 	uouc1tu oli siirtynyt syytu kahta h€zikilÖi  vas- 

taan.Sakkoihln tuo:itti1n kcrtoavuonna aeljä henki1öä.Virkakireitä  

on merenkuluntarkaetajalle  saapunut  43 
 ja  sähköaarinuje  lo,  irakjr- 



jeitä  on  merenku1untarkotaja lihcttanyt  222.  

Turun piirin  merenkuluntarkaataja  on  kertornuevuonna  tehnyt  

e1tcezitn vIrkaatkaa,  joihin  on  kaytetty  14  matkapäivää,  jonka  ohel.'  

la  erenkuluntarktataj  a on  höytyalus Arandan  asioissa tehnyt kolme 

virkamatkaa, joihin  on  käytetty  11  matkapäivaä.Kertomusvuoden kulues 

 ma on mere  kuluritark:eaja seleauttanut  viisi alulita, joiden laoti, 

rakenne  tai  varusteet olivat wtaneet aihetta muietutueen.yyttel-

tä  merenkulcua koekev4n ae€tusten ri oHiiI3eeta  on  kertoznuevuonna  o1 

 lut  ainoaetaan yai  ja  yksi henilö  on  tuomittu saikolhin.ierenku.' 

luntarkstaja  on  vuouen  kuluessa tarkastanut  22  alusta.Yirkakirjeitä 

 on  erenku1untarkustaja1le  saapunut  7O  ja  :nererikuluntarkaetaja  on 

 1hett.ryt  441  virkacirjettä.Mun virkatoiuiensa  ohella  on  merenkulun- 

tarkastaja valvonut  merenkulkulaitokoen b1i1iaetoa  Turussa,  ;oitanut 

höyryalus 	ra.ndan toimietoa  ja  avu8tazut jnxurtajain tOiLalnnan  oh- 

j  aaii)ta.  

Vaasan-Oulun piirin  inerenk'uluntarkaetaja  on  tehnyt neljä vir-

kamatkaa, joihin  on  käytetty  17  matkapäivää  ja  näillä rzitkoi1la  tar- 

k  st anut  kauppa-aluksi  a,  icrImieehuonei  ta ja  katsastajain  t  othintaa 

3y.tteItä  merenkulkua koskevain laalen  ja  ase tue  ten  rlkkomiscta  on  

kertoinusvuoen  aikana ollut tässä  rnerenkulkupiirisä  esillä neljä  ja  

kolme  hercilöa  on  tucmittu sakkolhin.kerixnicsten työaIka  koskevan 

 lain a 	nösten nouãattamisen valvcistarkoituki.essa  on  r.renkuluntar- 

kastja tarkastanut Vaaaaata 	otoisin  olevat alukset  ja  määrännyt 

erääseen  a.luseen hankittavaksi y1ityöpäiväklrjan.Virka1rjei  tä on 	- 

punul 	1  ja  virkakirjeitä lahetetty  i24.  

&isävtaipiirin merenku1uitarkastaja  on  tehnyt  piiriseään neljä 

virkamatkaa, joihin  on  käytetty  17  zaitkapålvää  ja  Joilla  on  tarkas-

tettu piirin a1uk8et.atkoillaar1  on  ierenu1untarkamta.ja  tavannut  a

-luk8ia,  joita katsastarnattoxaina  on  käytetty kauppamerenkulkuun.Täzän 

ohella  on 	atkoi11a  tarkastettu meriiieshuoneiden  ja  katsastajain  toi 

mintaa.ierenku1kua koskevain asetusten rikkorTliecsta  on  syytteitä ker-

toiiuvuoden  aikana ollut eri  olkeukeisea e8illä  kandeksan  ja  kandek  

san  henkilöä  on  tuomittu eri euuriin aakoihin.Virkk1rjeitd  on  saa,. 

punut 	4t  ja  virkakirjeltä  lähetetty  490.  

terlkarttalaitoe.  

ertornuevuocen ku1utiea  Oa  valziistunut rannikomerikortit flso  14  



Someri 	IUetnie 	ja Nio  15 Luppi 	omcrI, ekä eisävealkortti  

Nio  I  Rautalammin  vesietö, kaikki  mlttakaavaa 1i50000.Näistä  11-

niestyl painoata  ainoastaan Rautalam:aln merikortti .Työnalaiaena ovat 

olleet Perämeri,  mitt  kavassa 1s3b0000,1elixin  kortti (Lio  19)40-

ka  on  piirretty mittakaavaan  1s35000,  iutta  joka  pairietaan  mitta. 

kaavaan  1i50000,  rtauta1ath vcsistö  (nio  2),  aittakaavaan  1e40000  ja  

Puurnalari  kortti (3aImaa  nio  6)  mittakaavaan  1z40000.  

UU8Ih, korjattuja painokela  on  julkaistu 	curaav1cta cri 

korteietaiyltlekottti  nio  S &clkiimerI  ja nio  6  AiYenarcri,  rank  

nikokorteieta  nio  12  ViIpuri - Loivisto,  19  2orkkala - Söucrsär,  

20  Barösund 	Porkkala,  22  UlittirÅen -  hanko,  23 	orpo - Jurufruaund 

Brcmarv,  24 Turku  Keralönkanava,  28  iökar -  Utö ja  U?  Degtrby  

Be  rghamn.  

Ti  edo riant  oj  a me r€  nkulk  j  ci  ile  on  ilme  atyny  t  kolme  kc rt aa 

kuukaeasa  650  kappaleen palrlok3ena  ja  on  sitheri  sisältynyt 

 967  tiedcnar.toa.  

eri trttala:itoken v.t. paiillikkö  on  tolrittanut uuaia  me-

rikortteja  varten koliioimI1a 8ek.i ohjaniiut toi3(xl merenraittaus-

retkikunnani töiaaä uuden tutkimu enetelän k'täntön ottuiista. 

Åerenmi ttausrotkikunnat.  

ieirnilsen merenxmittaueretklkunnan  työt alkoivat toukokuun  

21  päivanä  ja  jatkuivat syyskuun  28  pvään.Luotauutyöt jatuIvat 

aiiiserapien luotu.uatöieen 1täraj..sta  Itään 1ianon 1irisipuo1ella 

sekä aaarietossa Paral  st enport  ln  r  eudu llla.Kartoi tusta  suoritettiin 

Hangon etel-  ja  larielpuolcila  sekä Paraistenportin seuduilla.Tar-

peellisissa iohuin suoritettiin myöøkln trallausta. 

uotaukaeen iäytettliu  77  piiivinä  1380  työtuntla, viivaeuo-

raa  luotausta suorItettiin  3604,6 km.  ja  luodattu  alue kualtti 

 17,5 km'.  Luodiriheittojen  lukumäärä oli  92914,  reimareita  asetet -  

tila  3838  ja  poistettiIn  3780  kappaletta. 

Kartoitukseen käytettiIn  83  työpälvänä  903  tuntia,  vlivaeuo-

raa  kartoitusta oli  500,7 kin.,  pisteitä määrättiin etäinyystangol-

la 4270?  ja  poikkileikkauksilla  1252. 

Koli1ilomerkkejä  rakennettiin  4,  topografimerkkejä  420,  kartoi 

tukeella raaärättiin  303  saarta,  326?  luotca  ja  karia.Trallaus ka-

sitti  143,4 linjakin. 



Toisen  rereniittausretk1kunzmn vara1naiet  työt  a1oivat  

toukokuun  21  paivänu  ja  jatkuivat syyskuun  23  päivn.Rctk1kunta 

 työskenteli  Saimi.11a. Kolmiolminen a1oAttti1n ?th1ajaiandc8sa,jouta 

 siirryttiin  Lavon1innan pohjoiepuo1c11e.artcitus  alkoi  .?a&tisten 

ei.Lt 	ja  jatui 	aukonsart;en  ja  bärki1ait&.en, uuÅieIelie21h1a.. 

javesi  ja Kom  erae1i kartoltttiIil kOkOrD.iIiuudes8aan  sekä  osa  .Pth- 

lajalahtea.Luotauetyö ai.oi J?atieten 	elalti, ju.t.cuerÅ ailti  pohjola. 

 seen j.  etelaan, uaizJttu &e1kä  ja  lcokonselkä luadattiln kokonai 

8uu58az.afl, $atilolfl LLukan 	elkz, iiiririkiven  selkä  aalmineen  ja  laki- 

Uneen,  1so-zingaAsten se1ä, länsipuuli i'lentä Kangaisten a1kää , 

otase1ka  ja  Kaukiz.n  ee1kä.Luotaukscii ka.ytcttiln  1280 1/2  työ-

tuntia,  vi.iv'asuoraa luotuota  suoritettiin  203b,4 km.,  luodattu  alue 

käsitti  113,4 km'  Ja  luodinheittoja  oli  80,62b,  reluiareita  asetet-

tiin  2792 	apQaletta  ja  poIstettiin  2767  kappaletta.  

kartoltu.oeen käytettiiu  649 1/4  työtuntla,  V  vasuoraa  kar-
toitusta oli  47b, 4 km.  kartoitukcella inäratt1An  2b3  saarta  ja 

 b49 	lyeä. 

Traiiaueretkjkunta  alkoi  työnkentelynsä  toukokuun  29  puivä
-nä  1taiiinan  ja  .Lotkan ympäristöl1ä.1etklkurta tra1lsl vzy1än 	erÅ- 

karleta haain.an  ja  asetti 	iiien tarp.eiil3et 	ririt.Tal1ä 

tyut  lopetettiin  €.lokuun  4  paivänä  ja  retkikunta siirtyi  Mankoon, 

trallasi SIellä tuloväylän lin.00n jz& varusti  sen  itierimcrkeijlä.  

Työt päättyivät hangossa syyskuun  24  päiv.nä.Itstkikunta kaytti 

trallaustöthin  3b0  tuntia, trallasl  1299,7 km.  trailr.tttujcn  alueiden 
ollessa  20.24 km'.  

Jäänmurt  ajat.  

J ä ä k a r h u U ii  saapui puä11ytö  ja  ziiehietö  joulukuun  
1  päivänä  1930  ja  joulukuun  29  päivönä  oli aiue toImintava1js. 
1uksi  työskenteli jäänmurtaj  a  Hels1nin  liikenteen palveluksessa, 

kuriric 	helmikuun  6  päivänä  19.1  saapui Hänkoon,jonka  liikennettä  
at  avuFiti xna1iskuun  29  pälväänznain1ttuna  päiviin  ii  juänaurtaja  läh-
ti  IIc1siniin,  työskennellen puäkaupunin  liikenteen palveluksessa 
touokuun  4  päivään.Toukokuun  13  päivänä jäänmurtaja lähti  Libsuwi 
telaoltavaksI oleltä  ss  palasi Helsinkiin kesäkuun  8  päivziä,Jo1-
loin  alkoi  riisuminen.Ke8äkuun  30  pilvänä paastettiln uiehlatö  pois  



alukeelle anetettlin keuavahtl.  

roi  ntakauden  aikana avut1 "Jäii.karhu't  222  alusta,  en 

 kulkema matka oli  150  np  ja  Aulkualka  90  tuntia  4b min. en 

avustukeesea kulkeneidez2 ulukelen  matka oli  2246 mp  ja  avustus- 

aika  476  tuntia  16 min.  ei  hlnauamatka  46.4a  rnp  ja  -aika  99 

 turia  21  2ain.kiinausmaksuja kannettlin 'Jäakarhu1la  176 .9U0 n. 

T a r m o  työskenteli  vuouen  1933.  aluaa  Itä-Suomc3sa , 

avuatacra Viipurin  ja 	otkwi eataiflain 1iikernettä, ilrtyi  sitten 

tammIkuun  2].  päivänä ktelslnkiin  j 	1ieis1nistä  helmikuun  1% psi- 

vanä  Hankoon, josta  een avustuematkat ulottulvat myöskin Turun 

liikenteen avuotieeen.He1e1nkiin 	aapu1 Tarmo huhtikuun  7  päi- 

vänä,  ja  löhti  Helsingistä Itä-3uomeu sataiiiri, aluksi •Valkomiin  

ja  sitten 	otkaan.oilrÅtakauoi päättyi toukokuun  11  päivänä . 

Toi lntakauien aikana Tarmo  avuti  232  alusta,  sen  ku1keLa  mat-

ka oli  6b6 nip  ja  kulkuaika  1024  tuntla.Sen austukess  kul. -

keneiden alukuien  matka cli  3936  mp  ju  aika  729  tuntia  40 

ruin.  ja  hinausmatka  984  mp  ja  -aika  16 	tuntia  10  1nin.4iins- 

maku  ja  kanne  tt  I in 	1arsaol1  a' 227  •  45 	•  

a m p o  oli vuoaen  1l  alussa iotkan 	atazan liiken- 

nettä  y11äpitanäeea,  sieltä  se liht1 taiuu4kuun lb  päivänä, avue-

taen aluksia ulos  ja  saapui  tarn; ikuun 16 pal vänä iankoon,Jou-

ka  liikennettä  se  avusti aina toukokuun  2  pälvauri, ulottaen 

avustusmatkansa  myöskin Turun i1ikeiteeeeer,.Helsinistä sampo läh-

ti toukokuun  6  päivänä Kotka&n, jonka liikenteestä  se  hoiehti  

toukokuun  10  päivään aetl.lUiuuminen kesäksi alkoi toukokuun  U. 

 päivänä, kesäkuun  22  päivänä maksettiin väestö pois  j 	vahtimisi 

hintö aluke€lic asetet  ti  in.Toi.irLtakdcn aiicana  sampo avusti  

263  alusta, een kwlkema matka oli  6476 nip  ja  u1kuaika  814 

 tuntia  45 min. en  avuatukeesaa kulkeneiden alukuien  mat 	OU 

 3652,6  mp  ja  avustusaika  6t4  tuntia  18 min.  sekä hinaeaika 

 134  tuntia  28 mm.  ja  hinausiatka  759  iap.kiinau&nxiaceuja  kannet- 

tim  'Saniol1a"  294.175  mk.  

V o  i zu  a  alotti toImikw.terAea  marraskuun  16 paivana, jo1 

loin se  länti ki1ainiatä Vuakiluotoon, asapuen  sinne  marraskuun  

18 päivänä.Vaeki1uodota läIti Vohua  joulukuun  24  Q.Iv 	ja  

8aapui acuraavana päivunä aitylUOtOc 	avstacn tmäii  jälkeen 

£iäntyluo4on  ja  dauLaan  liikennettä helmikuun  4 	vään,  jolloin 



urtaJa  siirtyi Turun  liikenteeat 	uoletIm.a1ikuun  

29  päivünä lthti  Voima  Turu8ta Pobjmnlanden 	taia aukaiae - 

man,  saapuen täntyluotoon 	aliakuun 	l 	 1t pal  

vánä jäanmurtaja  avasi vayln 1autmlle,  huhtikuun  16 päiwanä Kaa 

kiolin  ja  huhtIkuun  20  päivänä Vas.1uctooz.Toukokuun  10  päivä-

nä lht1 Voima Yv.kiluodoeta keeäaeemapaikallen licleinkiin,jonne  

se  saapui sian kuuaucin  12  päivänä, jonka  jäJkLen  aluksen rii 

suinen heti alkoi .Tolrnintakauaen aikana Voiia avusti  20b  alusta  

son  kulkelrta  mata  oli  6614,b  mp  ja  kulkualka  919  tuntia  b 

rain.  Sen  avutukeeea kulkenelaen alukaleri  matka oli  4174,6  mp. 

 ja  avustuksea  ollut aIka  641  tuntIa  40 min.,  sekä  hlneaika 

io 	tuntia  ja  -matka  4174, 6  mp. iinauiaksuja knettlin  Voi- 

malla  123.16b  mk,  

u r t a j a  ri toirlkausI a1oi  joulukuun  lb  päiväzä , 

vaika vrsinainen tyu  alkoi v:sta twiuuikuun  6  päivänä. Jäanmur.. 

taja työsåente1i oitten  Turun, Turun -  hangon  valien  ja  iaarian 

naminai 1iiknteen avutaiseeea  aina hukitIkuuxi  17  päiväön,  jol-

loin jaanmurta.ja lähti Raurnaule, jonne  se  saapui seuraavana päl-

vanä.Toukokuun  1  palvana iurtaja  avasi väylän Uuteenkaupunk1i, 

senjälkeen jäanmurtaja  siirtyi  Rangen  kautta  orkkalaan  Helsin-

gin liikennettä avuetaiiaan, eaapuen iDorkkalaan  toukokuun  4  päl-

vtna.Aaemapaikalleen  Turkuun lithtl iurtaja .Porkca1asta toukokuun  

7  päivänä, riieuzainen kesäksi alkoi  seur;ia.vana päivänä.lehistö 

mtsettiin pois ke&ikuun  la  piivänä  ja  ke&ivv.hti  asetettiin 

ToizIntakaudsn aikana Lurtaja avusti  216  alusta,  sen  kulkema 

matka oli  6l6  mp  ja  kulkualka  10b8  tuntIa  4b min.  Sen  avus-

tukeeas kulkenelUen aluksien  matka oli  6204  mp.  ja  avutusaika  

l04 	tuntia  40  mIn.,  sekä  hinattu iatka  1O9 	iip  ja 	nasaika  

l 	tuntia  10  mIn. lilnausumkauja kannettlin jäänmurtajalla  19b.050 

A p u  oli  toim1kauen  alussa  furueaa,  jonka ynnä  Ilaarian-

haminan liIkenteetä  a  nuolthti r1keIn  koko  toimintakauden  

Tou:kokuun  4  päiväzui  se  lähetettiin hankoon, mutta sai  tyh.jin 

toluin palata sieltä toukokuun  6  päivänä kesäaeexnapalkallcefl 

Turkuun.hesäkuun  17  päivänä maksettiin väestö pois  ja  asetet-

tiin kesävahti alukseen.Tojmjkaiden  aikana Apu avusti  218  alus- 



ta,  een  kulkema matka oli  58b? mp  ja kulkualkii  9?],  tuntia  4 airi.  

Sen  a  tukesea kulkeneicien a1ukien  matka oli  6343  mp  ja  aika 

 1023  tuntia  05 tin.  kUns.ttujeu a1uksen  matka oli  522  mp  ja  hinaua  

aika  93  tuntIa  55  mIn. I1inausviakeuja knnett11n tiu1i jäänmurta11a 

 83.175  zak. 

Jiänmurtaja -matkustaja-alua 	U U r 8 a a r  i  oli vuoden  1931 

aluissa  Kotkassa,  jossa  se  piti auAcl Lotkan — Lel1er1naalL1en väylaä.  

3  palvänä uursaari  lahti  Eelsinkiln,  jossa sille asotet-

Ulil talvipotkuri.Tanu:lkuun  17  pälvana  luo  1htl  hankoon, jossa  se  

sitten ty3skerÅtcli satwziahinaajana  ja  osin suoritti vi4ylain audpi-

tista.HuhtiÅcuun  9  pciiväna  se  tull  iielslrnclin työkennellaksen  Re].- 

n 	auJ?unCin vuokrsunana  sat  wiahinaaj una  ja  a. jza.äns ärijanä.ievät - 

tarkastus pidettiin Hietalahuen te1akalli. huhtikuun  25 plvänä,  Jon-

kt  jälkeen suoritettiin kevätkunnoetsrinen.Varsjnaj  sen  toimintansa  Kol- 

viston  - 3e1nkarin - Lavansasren - Tytärsaaren — iaapasaaren  kotkan  lin-

jalla uursaari alkoi toukokuun  20  päIvänä,  joka linja ajettiin kah-

deeti viikossa  kurniaankln  suuntaan syyskuun loppuun, mutta lokakuun 

a].uata alnoantaan kerran viikossa ku:tpaankin suuntaan. Keei-, heinä- 

ja  e1okuuiiaa  alus teki huvimatkoja Kotkasta Suuraaareen, lähtien 

lauantaina  ja  palaten  takaisin sunnuntaina. Matkuatajain luku vuoden 

lil aikana oli noin 6500.Aluksen tulot olivat  433.099  iiik.,  siitä 

natkustaJaziakeuja  205.140  mk.,rahtimauja  tavaroista  11.959  mk.  ja 

 hinausmakeuja  216.000 ink.  tJ.ukaen tekez;iL.  matka, zianon aata.wtyoakente-

lijii 1ukuunottaatta, olI  14.790  mp. 1(onen käyntltuntlen  luku oli 

1?4&3 tuntia.  

Lai  vatoizal  sto.  

Laiyatojzjstoeaa  on  rekiaterölty  49  höyrykattllaa,  näistä  17 

 utAtta  460 kattllaa  on  kontrolliluskettu  ja  206  kzytto1upatodistuata 

on  annettu. 

Toimisto  on  huolehtinut jaansärkijdicen  ja  hyryalus wi\r and an N  

tavallisista vuosikorjauksieta.ZäänskirkljäLlue Tarionsa  on  conehuoneen 

 arkku koroltettu  ja sen  päälle rakennettu venekansi käyntlalltoineen 

kentos11lal1e .Jääneärkijäalue 	mulooea  on  uusi ttu  3925  niittiä,  ja 

 alus  on e  aanut  uuden hInauahauruan. 

Alu8teriuil ttau8.  

Kertomusvuoeri  kuluessa antoi merenkulkuhailit.uecsen lalvatojmi..  

to mittakirjan 11]. kotinialselle alukeelle,Joiet* 3.3 valtionlaitoeten 



orai8tia, eeka toditukien u1kozma1aien a1uken vetomaraw laeke' 

i1ae  ta  284 ulkom1ai e1le a1ukcie1lc.Aik1 2eI1rn1n anrettuthin  mitta- 

kirjoihin annettiin  1 	liitctth. 

otimaisi11e 	lukoi11e annetu  i ta  ml  ttaklrj oiu  ta kannetti  in 

1unaatukia 2?.447ib uekä uLomaalaieil1t alukeille annetuieta  veto-

miiäriin 1askemlta  koskevista  todl3tukeieta  130.093:75  eli yhteenaä 

1uri.atukeia  157.541s30.  

1erenku1kuoppi1aitoket.  

L;etenu1kuoppl1aitokoieea  oli eyyelukukaud€lla  1931  oppilaita 

seuraavaetl  Rauman  nerenkulkuopletosca  24,  Turun  merenkikuopletosea 

 47,  Turun merenkulkukoulussa  53,  Viipurin  merenÅwlkukoulueaa  21.,  *ss.  

ri&thainan ylemmasaä  mere kulkukoulussa 60  ja  iuoplcn laivurikoulue-

ei.i  7 el 	yliteanea  2]. 	oppliaota.Turun xierenku1kukoulun  opetus  on  

järjestetty 	teu, että  een  suomalainen ouaeto toimii koulun johta- 

Jun  alaIsena Rauian merenku1kuoplstn yhteydebä  ja  ruotsalainen  oai  

to  asianomaisen opettajan johdolla Turun  merenkuluopietori yhteydes-

sä.auonia].aleella oastoiJ.a  on  ollut  25  ja ruotaalaiseila  26 oppI - 

lasta.  

Vaiti  orleat  at.  

Hangon  valtionnatariassa  kivi kertornuavuonna  754  alusta, joiden 

vetomäärä  oli  371.050  rekiateritonnia.Satai-mn  tulot olivat kertomus- 

vuonna seuraavats 
3mk. 

Sataiataakaut 	 538.92W5  
X1oatckurklvuokrat 	 15.3V?s5Q 
Jiissivuokrat 	 l2o-- 
Voimakas  I Inivuokrat 	 98.2805C)  
}uicen varastosuojain  vuokrat 	 ].6.534s2C 

aikanvuokrat 	 90.23sb0 
uita  tuloja 	 7.695*20  

Yhteen  sä 
	 1.087.093*85  

koiviston vltionsatauesu kävi kertoiuovuonna  259  aluc'.jo1-

uen vetoniaara  oli  117.096  rekiaterItonnIa.Satvan  kitta  vietin 

 182.405 m'  puutavaraa scx 	tuotiin  erilaluta tavaraa  54294  toniia.  a- 

taman  tulot olivats 
8mk.  

ataaa*ksu  t  
Varasto-  j.  venialuevuokrat 

4  tur  imaksut 
iuita  tuloja 

 

226.  (jSO* - 
280.71850  
64,362*26 
1.406*45  

  

Yhteensä 	 581.537*20 



3ortanlanden va1tioneatitssa 	avi kertonuavuonn 	,tjb  alue.  

ta,  joiden  vetoiäru  oli  4&717  rekieteritonnia.Täuw ataan kaUt  

ta  on 1iivattu 8ahapuita 11400 kappa1ttta, pL.peripuita  ja hilko-

ja  17,907 m  sekä tuotettu  462  tonnia  erilaista  tavaraa.Satuman 

tUlOt olivati  

ataiiainaksi  t  1&.508s90 
Vuokrat  varaetoalueiata y.m. 33. 069*78 
Laiturivakuut  tavaroista  2.407 s6b 

Thte eneä  

VrdtlonaatanLleta  kertyi aiten  kaikkiaan tuloja mk. 
I 	iC'  
Ås  IJG.UJ-, iJ.J.  

Helsingissä, merenkulkuhallituksesea, marraskuun  30  päivänä 

1932. 
	 4  

ILMARI  A.  3OKINEN.  

Allan  Viranko. 	 J.A.  Lehtonen.  

/c\'/Av/}y 
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