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erenkulkuhalljtukeea kaite1lyt aei at.
Lcerenku1kuhal1Ituken yleieeri di.rioon ja

1ihen 1iittyvn

aiakortietoon on kertoruuevucnna kirjattu 2472 asi.a je pätevyyekirjahake!nuten diarloon 495 hernuta. S1tapaiti on kirjaainossa
vastaanotettu ja sieltälähetetty suuri luku lthctyis1ä,jolta ei
ole rner.itty diarloon.

lähetetty

eaa?unut
kaunoa-ja teo1i1suueminiteriö 558
ulkoaaiainininleteriö
162
valtiovarainminiBteriö
32
puolu&tuiminiateriö
lb
u18ainrrux1utr1d
Li
3oeiaiinhinibteriö
2
1Ulku1aitoliri6ttr.c$
45
oikeuinsteri
1
rnaata1ouerniriiiterjö
2
yaltioneuvoeton kaie11a
2
korkein oiieus
I
9
orcein iia11into-oIu
nterzarpiiraetot
14
iaiietytcit ja con8uiivira8tot
130
ksku3virstot
30
luotiDiirit
1136
236
meronkuluntarkaotajat
merenkulkuopiotot
50
jänmurt:jrit sekä Arancla,Suursaari ja iäämer1
219
tarktuea1ukeet
194
valtion sataznat
99
106
mererimittauartkikunnat
iuuut mcrenkuj.icuhallitukhen alal et virkazniehet
53
uieriii1eahuoneet
142
wuutvir.itot ja virkaniiehet
yksityiset henkilät ja toirn1nimet
731

4082

22?

8

ptvyyskirju.t ja tcitukset
kameraaliasiat

5266

822
j
8901

5593

495
4773.
9348

372
42

7

13
1
8
1
10
11
48
67

.L168
253
72
253
151
97
100

31
6
217

irjt
aket1t
tek.niijien toiLniiton kirjeet
paktit
varaatokonttorin kirjeet
paketit

meri •rtta1aitcen

339
3?

188
i8
119

718
423
308

3euraaviisa toi;nistaissa on
kirjattu 1äetykis
litum
tllaatojfia1u8rekiEteritOiaiietO 1542
laiyatoimito
1420 2962
12310
LIs.ksi

ovat

ti1to-

ja

alu3r

449
1035 C)

1199
1593
131

iteritoii11i3to

ja

laitos vaiittömasti huolehtthcet julkaisujen jakani3eata.

merikartta-

aInsadantö.
Kertomusvuoriria on suoritettu seuraavat mererikuikua

w3ke-

vat laInsäädntötoimetz
Jo kauan aikaa oli kalvattu laivanrnittaueeiiiintijeri UU1Xn1B
ta, koska Suomessa voiinasaolleet laivanrnittaussäärznöt asettivat

su oula1et laivat ulkomailla epäeduill sempaan asemaan kuin mul.
(enia1dlvt.Uus

oli 1ykkiäntynyt paiasaa siitä

yyeti, että knuainli1ton toiucuta oil valmisteltu kaikille maille ykte1siä lalvanmittauesääntöjä. Kun tämä kansainvälinen uudistuetyä Kuitenkin näytti vilpyvari, pää.tettiln 5nomen laivan.idttauasäiinnöt osittain mnuttaa, niin että ne tulivat brittilälston laivnitt.ussääntijen mu&ai31kl • Tasei tarkoitkesa Kauppa- ja
huhtikuun 7 pivnä l9.

teolisumnrö
tekeällaa n päätök-

selL.i kumosi ja muutti 18 päivänä lokukuuta l9

ntananua

alkenmittausäännöt sisältävän paiitökoen erinäisiä

älI•. ja
tyuensi

sanottua pätöth kuiidella uudella pykälällä.

3yyakuun 29 päivänä l93 on annettu asetus merenkulkuoppis
lai toksinta syyskuun %() pil viriä l913 annetun asetuksen nuuttwniePeta. Ti.min ssetuken mukaan on Kauppa- ja teolliauusilnIsteriön
vahvitettava mcrenkulkuoppllaitoeten opetussuunriiteina, ndkä alkalsemmir ol i asetuk:esea makratty. Kauppa- ja teoll1suuBriiinisterin
si tten vahvlstsmaesa opetusuuunnitelmasss. pci stet tim sk.eanki elen
ja kansantalcud.en opetus ja vähenriettiln maantiedon opetusta se-

kä lisattilnenglanninklelen , opetuskielen, sähkötekniikan ja längattoriian sahkotykeen ja xrierkinannon opetuat ja otettiin uuucksi oppiaineeksi mekaniikka ja fysiikka.
Sen jondosta että kjsainv.l1cti oli hvä.ksytty uusi

signaaliiciija, joka edellytti m.yöe alueten tunnuskirjainjurjestelrm.in muuttaaiieta radiokutsumtrk.kien mukaisiksi, annettiin joulukuun
pivana l9..S asetub i3uomalaisterÅ alust€n tunuuskirjaimieta,

2

29 päivanä huhtikuuta l9? '3nnettujolakumtinIsep
ase

tus.

He1ikuun 10 päivänä 1Yii anretu1la aeetukcella on muutettu merivahlrÅgon].aekljan toimesta 24 päIvänä huhtikuuta 1925
annetun asetukscn 8 . Toukokuun 12 päivänä annetulla lailla

on muutettu .nierilain 2U

, jo<a Koskee merivakuutueriidan sel-

vittämiatä mcrivahlngonlaskljan toimesta.

main1taan valtion satamien,

Eräistä

alusten, aluksenrnittau4 en ja luotsiplirien yhteydessä.

A&ererikulun tarkastus.
ererLkulunylitarkaStaja on kertomusvuoden kuiuc3eateflnjt
ei tsexnan vi rkamatkau, joilla hin on tarkas tariut iernJulkuoppi laitoisi a, rziercrikuiuntarkastajairL ja kats.stusiiiesteti, sataiakateautaj am,
ja mer1inicshuonei.ien toiiaintaa seha suorittanut tarkastukcia laivaliikcntesaä. Sen onella on

alusteLijn

eren..ulunyli

tarkastaja toikaj nut tarvit te9sa nererulkuhailitukseri lisajaserienä
ja Heleiriin piirin v.t. aiereukuluntarkastajana sekä antanut i^ ansliaosastz11e

Q )jiusuntoa alusten päallyøtÖpäteVyfeatAOlflUkslsta.

it..Qtirifl ucnauluritarkastaj . a on tcertomusvuoden

K-

luessa thai suulen tullen usein tarkastanut Hei51nlsä olevia
alukala 3ekä tehnyt phiri3än kolme virkamatkaa, joilla on tar
ja Loviieassa olevia

-kastriungo,TceaPrvos

aluksia sekä neuvotellut paiall1sten satamav1ranomaiten, aeTiic3huoneiden aianiiesten ja alusten katsatajien kanssa iaialttken

teen valvontaa koskevista asioista.
1t1nituisea

atamhsa on kuntien ualkkaamat satama.katsanto-

miehet, jotka jatkuvasti valvovat liikennettä 1jaikkakunriallaan ja

nää tarpenvis.Kätlmoukaernisv
Kuluneen vuoden aikana on ollut vireillä -ryetnikoma's.
kaksi olkeusjuttua mcrenkulkuaääntjGn rikkonisesta. Varoituksia
pieremmiotä rikkouksista on annettu useita. crie1ityKsiä jätettäessä ja meriasiajuttuja käsiteltäesSä OflmercilKuluntarkastaja
ja

iuutenkin koctoluthesingravduspila

tanut auttaa hänelle kuulu'iien riidanalaisten kysyyeten selvittelyesä.

Vi1urin piirin mererkulntarkstaa on kertonuavuoden kuluessatehnyt plirissään 21 virkamatkaa, joilla on tarkastanut satamasa olevat alukset, neuvotellut ja opaotanutkatstusiaiehiä..
satamakatsastajia ja mcrimieshuonecrAasiaaieh1a. Täiaän lisäksi on

merenkuluntarkastaja tarkuetanut Viipurin satamassa käyneita aluksia niin usein kuin on ollut siihen tilaisuud€&a. eren4iulkua
kOekevin aeetusten rikkouiiseiita en täs. aerenkulkupii1isä ollut
eyytteeseä viisi henkilöä, joista yksi on tuomittu aaoranaietukseen. VirkaLdrjeitä on rnerenkuluntarkaetaialle saapunut 41? ja
hän on sellaisia lähettänyt

l?.Varsinaisen virkatoiienea ohella

on merenkuluntarkastaja krtomuevuo.en aikana

useita mat-

t€hLiyt

koja lstimcr1dn aue ttami sta varten,jotka watk:t ovLt tapahtune*
iarÅoln.i sten vrustajain kustniuke1la.
luntien paikkaamla iatamkatsastajia on ollut tässa merenkulkupiirissä Viipuri sua, Uuraasaa, haininasea, otkaaua,
ja

ortavLassa seia. valtion varoilla pallattuja

kivaiiuessa

uursaareua

oI vi otolla ja akslandeuea sek Sortanlahuesr. Satamaatsastaj at
suurenovatselunyhd1k,joalitnu

:Lhsti (1.

on kertomusvuonna tehnyt
viisi vlrkaniatLcaa, joista kaksi on tapahtunut hdyryalus

Arand aflh

asioissa. lä.illä matkoilla on nieronkuluntarkastaja tarkanriut satamat
seka neuvotellut katsastajain ja stainakaptee- jamerishuonct
rilen kanssa. erenkulkua koskevien asetusten rikomiueata on
kulkupiiriseä ollut virelllb. neli syytettä ja
tuowl ttu

eren-

yki;l henkilö On

oranaistukeeen. erenkuluntarkstaja on ollut lasnä

Thrn raastuvarAoieuQcosa uariaelitykuiä tesea. Varsinaisen vilLatoimensa ohella on mei'enkuluntarkastaja valvonut Turue sa ol vaa
merenkulkuhajlitaksen

iilivszstoa ja hojtarÅut hdyryalua

nan"

LIikennettä.
&uritlen paikkamala sataikatuastajia oli merenkulkupiirissä
Turussa, Naantalissa, Uuàe akaupunisaa, Itauiaalla, Porissa, iantyluodos
poaresas, Maarianhcinacsa ja

aloe.5sa,eici vsltiori varoilla -sa,

palkattuja Paraisilla ja Degerbyesä.

on tehnyt kuuei virkaniatkaa, joilla on tark2stE.nut merirnieshuoneita, satamia, laiturelta,
crenkulkuviranomaisten toiintaa sekä ol-

kat3a.stajain ja muiden

lut saapuvilla oikeuksien lotunnoissa, kun on ollut käaiteltävän.
eriuäleiä syytejuttujae Lerenkulkua krskcvien asetukuleri rikkomiue.ta on mereukulkupiiriuä ollut syytteessa kuusi henkilöä, joista
noiji. on tuomittu eri suoruislin sakkoraiigaistuoiin.
Sisävouiiirin

çrenkuluntarks j.

on kertoausvuoaen kuluessa

tehnyt aeitsetiän virkamatkaa, joilla on tarkautanut piirin kauppaaluksia, katsuetajain ja

eriui1eatiuoneicen toinAintaa. erenkuluntarkaa

taja on iloittanut aslanoii.alsllle yleisille syyttäjille aseteavakel kaksi henkilöä syytteeseen nierenl:ulkua icoevien asetusten
riickomieeeta. Virkakirjeltä on mercnkuluntar.atetaj1le saapunut 422

ja virkakirjeita on hän lähettänyt 48.
Paitsi kaupunkien asettarnia katsantomiehiä
xax ata± ax axatxakaXaxaX a
katsantomi en lä
ollut
on viltitn vro1l1a 7alkattuja

.Lu1tsa.Li.ssa, Vesijärvellä ja Otavan sataivassa.
Kaurina-aluster.
Vuocien 1933 ku1uee
eastueta,

tsatu.
ruori tettlin 627? kauppa-alueten kat-

joista 3396 merikelpoisuuden, 2053 koneen ja 828 rungon

kateatuita. KatsastuspalkklOina

joista

kaatoivat

atsastajat rik. 758.28bs-,

erIkelpoisiuden katsaotajat rak. 387.157;-, koneen katsasta-

jat riik. 280.394:- ja rur;on katoastajat nk. 93.734*-.

Katsastukset jakaantuivat inererikulkupiireihin siten , että
He1.in1n ri1riesä toLeitettith 577 merikelpoieuuden, 327 koneen
146 ruricn kateastuEte, Turun piirissä 413 merlkelpoisuuden ja ,

koncc-n ja 115 rungon katsaetuta, Vaasan-Oulun piirissä. 428274
342 koneco ja 155 ruri;on kateasti;eta, S1siveel- m€riklposuden,

piIrissä 1538 iner1kelc1suuden, 766 koneen ja 295 rungon
tusta sekä Viipurin

atsas-

1ir1seä 43d merikelpoisuuden, 34i koneen ja

117 run:ei kata;stusta.

Kitsastupa1kkiot jakaantuivat eri rnerenki21up1ireihir1 siten,
Heisinin olirlesä kanriettlin mk. 161.609;-, josta nicrikelpot-eta
suuden

atastajat mk. 78.211;-, icori.enkatsastajat 65.6221- ja run-

gon kateastajat mk. 17.776;-, Turun piirissä thk.127.921$-,jocta merikelçolsuuden kateastajat mk. 65.175;-, koneenkatsrstajat mk.47.7181
rungonkatsastajat mk. 15.028*, Vaasan-Oulun piirissä mk. 92.938;ja
nk. 40.354;-, kone€nkatsastajat

jostan€rikelpudstaj

mk. 36.239*- ja rurigonktsastajat mk. l6.34i-, ieävesipiirieaä mk.
252.738;-, j octarerIke1puisuuu eri kateastajat ri41.00O;-, koneenkatsastajat mk. CC.063zPUI'iflplirisea

j

rugonkteastajat mk. 1.67b;- seka Vii-

mk. 123.079;-, jsstamerikelpoisuuderl katea6ta.jat

zni. 6.4l7:- , koneenicatsastajat aLk. 47.752;-

ja run,oxikatsaE3tajat

. 12.910;-. dellaeittLyihifl 1uih1n ei e1elly katsastajain
kantarniarnatka

ekä päi varaoja.
merimiesten otto-

Vuoden 1933 kuluessa uoxi totta kauppa-alusten vaestofl
kuuluvieii henkilöiden seuraavat otto- ja puästtseLltLkset ko
-tinas*

ottokatee1rtus ten

Pääst ökatsoiue ten

Perenkulkuol I ri

1uu

lLelsjn€in

471

259

422

2166

l'urun

555

3030

447

24u1

Vaaan-0u1un

134

570

113

368

5

39

8

5?

Vl1purh

561

2242

516

1750

Thteeuuö

1726

847].

1626

6743

Sieave2ipiIri

henkii öii.ärä

luku

he.zki lörnää.rä

älhin lukuihineisisälly ulkorualila olcvien suomen koneulivirastojen tolmittaat otto- ja pä8tökatsejmukset.
£erenkuikuopj lai tokset.

ererikultuopp11aitokejsas. on kertowusvuoden kasittäneena lukuvuonri

ollut yhteene. 213 oppilasta, joista Rauman merenKu1kuopitos

sa 22, Turun .erenkulkuopioaa 59, i'urtn xeremcu1kukulusna $7, Viipurin

erenkuikiouLsa 1$ ja Kuoion laivurikoulusa 8. Tdrnän 1i
on

aria:thwLIjnan yleznäaa

mrenku1kukou1uspa ollut 67 oppI -

lasta. 4 €reiu1..uoppiL- itosten tondnnasea ei kertornusvuonna oletapahtunut muuta muuto8ta kuin edellä lainsäädännön yhteydessä mainittu opetussuunnjtean muutos.
1erikarttalai toe.
£erikrttalaitoksen toimesta va1nlstul ja painosta i1aie:tyi
koirie m€rikorttia, nimittälni rannikkckortti nio 14 Someri

Ristniemi,

1s0000, tämä kortti on piirretty vaahojen vnäiäiten mitakvs

mittausten mukaan, mutta s1t

varten on toimitettu uusi ko1n1oinjnena

Saimaan ves1tinmio 6, Lietoa3.mi

Paumnala - Lohlkosi, mittakaavassa

korttipiirrettyuusien ndttausten mukaan; ja Iiautajammin 1i40,
istö nio 2, onnevssi, iAittak.avaaoa 14000O, kortti piirrettyuusien ruittausten mukaan.
Piirrettavärjä ovat vuoden kuluessa olleet seuraavat iurikortit, nIijttäin

Belsiri1n kortti n;o 19, POrkkalan Lortti n.o

;orpo - Junfrieund - Bromarv n:o 23 ja sisä.veeiaortti, aizrmaanvesiatö,
9avonlinna nio 7.
Uusia painoksia on otettu ranii1tkokorteiuta naet 16, U, 20,U,
50 ja 31.

Tiedonantoja

erenku1kijoil1e on iimcetynyt ko1ie kertaa kuu-

kaudessa ja isältänyt yhteensä 879 tledonantoa. Vuoden kuluessa julkaistiin suomen- ja niotslnkielinen raince 'Suomen rannikon loictot,
lisävihko nio 3.
Merikorttien ynnä muiden mer1kartta1aitoke€n julkaisujen myynn-ia

tä kertyi vuoden kuluessa 161.85( marickaa.

Merenmi ttausretkikunnat.
1nsimninen Glerenml ttauere tkl kut a aio! tt! työ ecente1ynsi t oukokuun 3 päivänä ja lopetti ren syyskuun 22 päivänä. Retklkunta
työskenteli

iuksi kesäkuun 8 päivään asti Turun saaristossa Atun

maiden välillä; sen jälkeen retklkunta siirtyi Peramerel jaKemiun

jossa sen asetaDa1kaks1 tull Lehtlkari Pohjantänden - Tor[lion - -le,
Riiytin vöylällä.
Retkikunta kolmicitsi Turun eaariatosaa 6 pistettä ja Peräineriä il plotetta. Kartcituksecn ktcttith 84 päivänä 769.25 tuntia ji kartoitettlin 621.54
tet.tiin 84 päivänä 200

iloxetriä rit;v1iva. Luctaukseen käy-

tuntia, luodattiiri 6,219.4

linjakiloinetria

ja
265.1 neliökIlometriä, luodiuhcittoja oli l68,41, vilttoja asetet
tim

7242 ja otettiin pois 7061 kappaletta se1ä matalia tarkae-

tettlin 121.
o1ni oierkkejä rakennutti in 14 kappaletta, topograflucrkkejä
kartoittwiialla määrättiin 228 saarta ockli 3883 luotoa ja ka243,
ri a.
Retkikunnan työvoima käsitti paitsi päällikköä kolme luotauspääl1iköä, yhden kartoittajari sekä 31 pestattua miestä.
Thinen merenmittausreki:urta aloitti tykeatelyiisa touAokuun
15 päi tänä ja lopetti sen syyskuun 23 päl väriä. itetkikunta työskentell bainualla, luotaustyöt tapzituivat Jännevecteilä a kartoltuetyöt

8arkl iahieoea.
Retkikunta kolinioltel 13 pistettä, kartoitukseen käytettiin
työtuntia, kartoitettiln §l.3b kilometriä rantaviivaa, 387
653/4
saarta ja 376
tim

2,782.1;

Iveä. Luotaukoen mytettiirA l,22 1/4 tuntia, luodat
1itijaki1oistrlä, luodinheittoja oli 110,962, viittoja

setett1ln 3928 ja otettiin pois 3363. ata1ia tuittiin 25 kappaletta.
Retkiicunta ksitti pällikön ohella kaksi luctaunpää111köä,
yiaen kartoittajan, yhden konemetar1n ja 17 pestattua miestä.
Kaikuluotausretkikuntu aloitti työnsä toukokuun 7 päivänä ja
2 päIvänä. A1uksi työskenteli retkikunta Utönlopetinkau

edustalla toukokuun päIvList saman kuu'c.auden öl päivään, jonka
jälkeen se siirtyi Peräxcrelle Kemin edustalle.
Utön edustalla tyoeennc1tiin 102 työtuntia, luadattiln 14U.4

km' ja 1130,3 lirijakilometriä ja inärättiin 72 kulmapistettä sekä

tutdttIjri 7 matalaa. Perä.merellä käytettiin työhon 48? 1/2 tuntia, luodatiln 429,6ma ja

linjak11onetriá, aärttiin

4,256 kulmapistettä, tutkittiin 49 iiatalaa, iaeket.tijn

2 ner1luo-

tzuuviittaa ja noetettlin 28 meriluot.ueviittaa.
ketkikuntaan kuului päällikön ohella 1uotuspää1i1kkö, kk1
kartol ttajaa j t kuikuluotauekcneenholtja sekä
tantin" vi.etö& peraiiite, kasi ko
tattua

re.wi ttsaiis Sex-

atirle,, pursiniles ja 11

cs

Ieetii.

Ti laato- .1 a alusreki atentoLiuto.
HeinL.aun 29 pä1vän. 17 vabviutetuxaluerekieterilain 22
3fltojuon

kappaleen mukaan aluiu3et, joista ei ole saapunut ro
viiden vuodon kuluessa eelluita 1l'oitusta -kisterlvanoj

&n 1 ja 2 kohceassatarker.rnln sääcetään,

kuin sxnan lain20

voidzan rcklstcrl'riranornaleten toimesta poistaa. aluerekisteristä
Kun kertornusvuonna oli tilaisuus ensikerran soveltaa mainittua
lainkolitaa, laati tilasto- ja a1usrekisteritoijjsto luettelon £aiklS
ta

nlitä aiukeita, joista se ei ollut vuoeikusi in saanut ti ]astollisla tictoji. ja lkietti

ulle.dn asianomaisej1

niaIstr:ati1-

le uen aiusrekistcrilu kirjoitetuieta alukeista tällaisen 1utteion eek

kohol tti aoiancera1 at a maj strauttia ottamaan harki ttavak-

ceen,voidaaruo luettcicssa Lainittuihln aluksiln naen soveltaa
alusrekieterilain 22

.yltA

toista kappaletta. Luettelot alsälaivät

noin 600 alusta. -elkein kaikki naletraatit saaimansa ttirje€n ja
luetonjhdsaryiväcketnluoa
ja pois
tivatkin suuren joukon

lukeia, joista säädetty Ilmoitus oli jätt

tekemättä. Useimmat näistä aluksieta olivat jo vuosikymmenIä
olleet

avirtnejtä. utta tarkistukacesa käviselville, että alusre-

kisterelseä on joukko aluksia, jolta rasitti kiirmitya ta1ka jotka olivat uloninitattu ja joita ei tämän vuoksi voitu alusrekistereistä soi staa. Kl Innitykeellä rasitetut alukset saadaan alusreistcr1 et

poletetulkal, kuri kymmenen vuotta on

ilririitykseu rxier-

kitseniesth kulunut, utta ulosuiltattuihin alukehin niihaen on asea toinen. Toiisto, saatuaan naistraattien Ilmoitukset tällaisista
tapauksaata,kehoittl rnal etr:atteja tapauksissa, milloin

eianomuairien

velkoja tunnettiin ja U1080ttOraerkjrmautä oli kulunut Useita vuosia, kintyniän Vojan puoleen ja tieuteleman, oial vatko he

perutaloshkmnea,ulroit
hävinneenä jo vuosikymmenen tai kauemnirikIn. Joka tapksessa voidaan
ty-

ty

dytykain mainita, cttä toliiii"ton aloitteesta aikoinaan ayntynyt lainaä,d'ntdtointericc on vienjt oithcn, ett

hyvin huiattava i.ár

olemttoiii1a alukala on saatu aluerekietrit

pOIatetUlk6i.

Joka krta kuri tolmiFto oal ttocxa alukien omistaja

e kirj€ellä uuden OIi[otjan puoleen ja kehoit

rihdoket,kintyi
ti tit

rekisterölmn 1uken nimeen

tysä ajassa. Melkein poikkeu.ktetta ovat

-

a1urekiter1laisa märäIanOivait

khOi

tu'ta ncuaattaneet.
Kertoiuvuoder kuluasa on kererkulku1lituken tiedonantaja
ju1kalEtu 12 nuzniroa, ybterisä 181 sivua. Tiedcaritojen elsä1t

on

piiiaia111eeeti pysytetty entlellain. Kuiterkln ari varu8tajaiirlen
tahelta tul1en toi voxuken johdosta julkai stu, kuten edelli cr.ikln
vuonna, vuoder.vl1ie•e

nunitrossa kat2aua xicrenkulun ti1in ku-

luneena vuonn.. Katsaus ari kiitttnyt el alncastaan oman maan insrenku).'n, vaan myöskin tërke1inm.t ulkcmaat. SsmolrL on tidonantoihi*

e1&1tynyt eelv-ltye Itiimeren €atmista. Kumpaakin naltä esityciä
on kysytty el ainoastaan kotimaisten varustajain, vriwyiskin uikomaloen

uoineeea olevien edustuksien taholta.

inestyi palnoeta

renkulkutiLtca il-

Mererikulku, kaupçalaiva$to, c.i raha-rvo, naict

a

väestö vuonna 1911!*, joka tolnitettlin jo e1el1iuent vuonna, iiutt*
jonka pa1nattminen

äriiraiioen vhyydenvuokui siirtyi kertoui-

vuoteen. "Aerenkulku, ineriflikenne Svomen ja ulkomaiden vii11ä vuon-

na l932

tOlITÅitCttlfl ja painosta julkaistiin kcrtooiusvuonna, axuoin

toimitettiin

ierenkulku, kauppalaivstc, sen rtharvo, ansiot ja

väesti vuonna lS2, mutta painattamlnen tytyi siirtaä seuraavaan
vuoteen. "Suocn Lauppalaivasto XIVS toimitettiin ja julkaistiin
painosta kertornusvuenna.
1scrtoinusvuonnatolnijtettilnUlkoasiainmirileterlölle kuukivait-

tam katsaus merililkentoeseen, lähetettäväkal lancalnulito11e, samoin
3uorn Pankille, julkaistavaksi panKin englannlnkleliseseäjuii<.alstsaa. Tukkiolruaana toiiaivan Suomi -Toimiston johtajalle toiitcttIln täniäri pyynnöstä tilastollinen eelvty6 matkuetajalilkeriteesta Suurten
ja

Ruotsin välillä 13/b - 13/9 19. Ue1iie ulkomai'JerL lufletystöi1

le toiwitettlin äiaen ytiLätticuota6ianOLaiaen maan aiuken
merililkenteestii. Suomeen.

Tekriillitet työt.

£iti pieneupia 1oiturkoxinustU1tä ja
rakennusten korj auksia, on

ek

loictojen ja

ertOÅu$VUonfla tehty seuraavat suuremmat

t.yöt

3kar'enin matalikolle Viipurin luotsipilri sä on rakcnnet,tu
betoniiolto, joka en varustettu kaasuvalaistuslaittellia, ja paikalla
oletetu.

ennen ollut 1oitopolju on

Tliskerin tunnusmajakka Helsingin 1uotalpiir1oä on rakennettuuudelleen merllofttoksi ja en kautta on entisti paremmin turvattu meril1lkennetti Lovflsan ja Ketkan eUustalla.
Isonkarin 1citc Turun luoteipiirissä on varustettu betonialpLla ja kaasuvalolaitteilla.
He1sin.ka1lan1n zuajakka -alue Vaasan iuots111rissä ou korvat-

tuloisto- ja vi.hellyspoijui.la .
Lia1luodo1ie Uulun 1uoteipiiriea ort rakennettu lirijaloistoparirautarlstik_coja1uutoineen.

Stubbenin luute1aseL1.1le Vaasan 1uotsipiirisa on rakennettu
uusi luotsimrtlorakennus vanhaxi lahonneen tllallt, Useiden luotniaee
mien rakennuksia On itorjattu.
Rauman luotsiasemaile cu rakennettu uusi venelalturi.
Orrengrundin luoteivartiopaikka on yhdistetty mantereen puhellnverkostoon 9 km. ni tkl1ä kaapelilla. Vanhoissa puhelinlinjoissa

on suoritettu tarpeellisia korjauksia.
La1vatoinisto8ta on

uomlaisi1ie alukeilie annettU 260 lasti

vii akirj aa.
Uusia laivahöyrykattiloita. on rekist.röity 82j

kattilolden

käyttölupatodiutukaia on uusittu 208. lzujuuelaekt;Lia on toisitettu

uudesta ja bb6 vanhasta kattilasta.

10

iittakirjoja on annettu 200 kotimaiselie alukelle ja mittatodistukela 340 ulkornaalahelle alukseile. Lunastukala on kertynyt
edeilisista ink. 54.9b5s60 ja já1kiiisistä nk. l94.2lOsZb eli yhteenea mk. 249.l6b1b.
esakuun

2 paivanä 1933 annetulla asetukecila on eatettu

voimaan Suomen ja A.lankomaloen cansea tehty eojiwus nAittakirojen
tnolemrnlnpuoli rnesta tunnustaul seeta.

Alukaet ja niloen - päliystö
1sinka11ari1ri maJakka-a1ue,joa

kiiytännötä on poiatettu

on corvattu valo- ja vlhellyopoljulla.
Joulukuun 30 piilvänä annetulla asetuksella lakkautettiin

yksi IV luoksn perärniehenvirka. en sijaan perustettiin seuraavana
vuonna uusi III luokan lai vanpäliikönvirka tarkastualus (}ulua
varten. Tämän viranhaltijan on talvisintoimittava jnsärkijöissa perämiehenä. qjitakln lalvanpaälliköitä on koetettu mandollisuu-

den rnukaan käyttää jnrkijuissä perämiehinä. Toloelta puolen on
ja

jänsarkipeb.mhytksalivorjen

erenrni ttaustehtäv1sä.
Lai voi esa on suon tet tu tavalli i a vuosi orjaU.ksi a, mutta

ei varsin suuria perukorj au&tia.
Valt I Ofl 8at ama t.

Viti onsatamain ii ikennett. va1asevat näissä eattwiis8a käy.1uteri luku- ja vetomäärät, jotka kertouevuorina olivat

neiceri

Luku

seuraavat

59
Iiimgon satama
406
Koiviston satama
Mil
Sortanl'.hden satai<i
Lilnahamarin satama 1Th

Thteeuä 1,47?

bataziiatulot
ik.
?02.487i90
b?6.9'J40
36.856120

Vetonäärä
reA.tonnia
268,624
18b,66b
b9,808
26.016

1.31.25.5s5O

b40,113

xolvlatonkautLa vietiin ulkomaille 3(4J,b46 kuutiometriä
puutavaraa ja 1,520.8 tonnia paperimasS.a, beka tuotiin uixomail
avaraa 56,U74.

tonnia. £aaiiisiwafl tuonti tavaran

uudoa--ta

U kivihlili, jota tuotiin 55,532 tonnia. Puutavaraa tuotiin Vena-

jä1t

4.i5 kuutiometriä.

Sortanlanden sataman kautta kuljetettiin ja lautattiln puutavaraa 6,b3 kuuticmetri

sekä 5,36 kappaletta tukkejL.

4angon satmussa on saksalaisen maà.thI £XiIfllastauslal turi
uusittu. Voi kasiiniasa on tehty perusteellisia Lcorjauksia uusimaila selneristys ja korjaaLal1a koneistoa.
.oivistcri satama on varuuLettu

Toukokuun 12 pa.ivanc
Hangon sataman paikka- ja

hvalaialusi-aitteiiia.

Ltnnetulla acetuk. eila oi .uuteLtu
asi 1 ni vuokri en tu.ksaa.

Jäiinmurta.tcifl toiminta.
äärimurtaa Jkarhu

ai väeutcn jou1uwun lb piväni 1932

ja tanmiikuun 22 päivnà 1933 aluo nosti toimintavlirin. ToIi.intakausi päättyi huhtikuun 1
tim

paivän, jolloin toiintviiri 1akt-

alas. Jäänrnurta.ja töskente1i koko toiitita-aji Helsinìginja

Hng0nli1kenten avuataiseaa. Toixnlntakautcna kuijettu matka
oli 2306 mpk. ja kulkuaika 300 tuntia 3b minuuttia. ].ukeien
avustukeen kytettiin 1,472 mok. ja 235 tuntia 10 minuuttia ,
hlflaukBIln 66.5 mpk. ja IC tuntia 4

minuuttia.

nmurtdj.
usaiasuja

avustuksen 9? alukzeiie, joista lb hinattiin.

antoi
rään-

tyl toimikauden kuluessa 14.450 markkaa.
Jiiurtan Tarmo sa. väestön marraskuun 10 päivänä 1932
ja nosti toiniix1taTiirirA jouluku

päivänä. Tìxuiiuun ii päivw.

1933 lähti jäumurtaja Viipuriin ja c1vito11e, jo1u€

avutukaes-

aa se työskenteli tammikuun 20 pä1viri sen jii1een työsenneltim

otkn avutukseaatafliKuUfl 23 päivaän, jonka jälkeen a1u8

palasi lielsinkliri, jonne saap1 tzmirnikuun

4 paivänä. kIeisinin

liikerit en aVu8tUkseBSa se työskenteli huhtikuun 11 päivaiin, ottaen tänä aikana osaa ryöskin Helsingistä

otkuan auuntautuv'n

liikenteen avustan1neen. HuhtIkuun 12 pälvin

j.nmurtaja saapui

Uursaster, jonka ynni Koiviston llikennettd eC

.vueti eaun kuu-

kauden 2 pälvöön. Helsinkiin saapui jiänimirta huhtikuun 29 äiväriä ja tokkuun 2 pöiväni 1settiin toimintavliri. Toiintakauden aiana kuijettu matka oil 3,617 mpk ja kulkualka 510 tun-

tia, avustukBeenäyttti1n 1,60? upk ja 248 tuntia 47 uinuuttia
hinaukulin 194.15 mpk ja 26 tuntIa 49 minuuttIa. Jzthiurtaja antoi avustusta 113 alukcelle ja hinasi 11 alusta. hinaueinak-

suja kerä..ntyi1l.05C:ark1aa.
sai vaestöri marras$UUn 21 päivu.nä 1932,
14 päiana 1933, jolloin jäan-toihnavlreI1u

murtaja 1htilie1uiri.sta xot.aan ja ulotti avustukeeflea mydsin

Valkomiln. l(otasta lähti jään.uurtaja helmikuun 20 päivnähn koon, jonne cc euapui asUraavarla paiVana. Hangon tvutukbeB8atyu
kenteli alus

ittcn ma1iuun 3U päivaäxi, jolloin se lähti Lot-

kaan, mistä avutuumatkat ulottuivat Valkoniiin, AeIhjisea1meen ja
Kotkassa päättyi avuctuctolmirlta huhtikuun 23. päivänäHarnlx.

seuraavana p..1vänä alue eaapuI Helsinkiin ja toiraintavliri 1a8
kettlin alas. Jäänmurtajan toininta-aikana sen kulkema atka oli

2,943.5 mpk. ja kulkualka 411 t.untia 10 rniimuttia, avuitukiln

kaytettliri 1,256.5 mpk. ja 198 tuntia 20 minuuttIa, hirwkiin
10.4
ja 22 tuntia 45 mInuuttia. Jänrnurtaja antoi avuBtuøta 155 aluke11e ja hinaBi 3? alusta. 11Inuusmaeuja kertyi
54.975 markkaa.

Jääninurtaa Voima , sitten kun kowpasaintarkistus

Oli SUO-

ritettu ja alus tehnyt komatkan rarraekun 6 pivnä,1hti sarrauur 8 päIvänä 1932 Vaasaan, jonne se saapui marraskuun 10
Tammikuun 5 päivänä 1933 jiittI Järriurtaja Vaasxj ja pivanä.

saapui aainasi kuun 7 piivunäRauviulle. Rauman ja Lantyluodon liikenteen austukeesoa jäänniurta työskenteli sitten

a1iskuun 4

päivä.n, jolloin se 1ihti Turkuun, minne se oaapui m -a1iskjun S
paivänä. Turun liikennettä jännÅurtaja avusti maa1ia.uun

? päl-

väin, jolloin se pala9i kläntyluotoon ja Raumalle, saapuen eUeliiseen paikkaw maaliskuun 28 päIvänä ja jä1kim'Liiseen maaliskuun

päivarii. Nälsta satrunista se jatkoi huhtIkuun 1]. päivänä mat-.30
huhtikuun 13 paivanaKa3kIsiin ja huht1- kapohjis;en,u
kuun 14 päivänäVaasaan ja 2ieltä toukokuun 6 päivJ.nä Ykepihlai.
TouicoÅcuun 16 päivänä liti jiinmurtaja YkpI1ajasta ke3Iasemal1ee, klelsinkiin, jonne

jan.

e saapui toujokuui 18 paiväna ja

alas toiinintavl iririsi. Jäanmurtajan kuilcian matkan pI tuus laki

oli 4,429.8 mp. ja ku1xuaIxi 509 tuntia 3b minuuttia, avueLukseen
kaytettiln 1,520.5 mpk. ja 223 tuntia 40 minuuttia ekähinauk122 mpk. ja 20 tuntia 13 minuuttia.Jä.nmurtajaavuti 105

sIm

anncttiin 32.675 mark-

alusta ja hinasti 22 aluuta. llinausmaksuja

JaanLffl.4rtaa iurtaan vaestö saapui joulu.uun 12 pEivä
jolloin varustus alkoi. Tszimiikuun 20 p.Iänii 193

nostettiin
L2,

toitc!intavl In. Jiianmurtaj a tyoskenteli koko toimi kauaen osin Turun
liikenteen, osin Turun - £ arianhanInan ja osin Turun - Hani:on valisen liikenteen avustamisessa sekä tekitarvittaessa matkoja Taa*

lintehtaalle, avustaakneen sinne liikennöivääc*krandaan, Huhtikuun 20
päivanä

iiaiaen
den

pättyi

merenmittausretkikunnan

aikana

ustukseen
nuuttia, sekä

kuljettu
ajActty

matka
ÅIl3tka

hinaukseen

tia. Jääninurtaja

esän

talvitoiiniuta.

antoi

aikana

,12'1

käytetty
avustusta

3,626

uxpk. ja

mpk. ja
natka
75

oli

ensin-

2erautre.Uä.Toininitakau -

laytettävänä

oli

jänmartaja

aika
104

alukselle

kul.uaika
.18
mik. ja
ja

454 tuntia 1

tuntia

40

mi-

aika

40

tun-

.hinsi

4

1usta

Hinausmaiuja kannettIii 2.100 markkaa.
ai váeetnsü joulukuun 12 paiwixiä 1932,

Jäeizimurtaja Apu

jolloin alkoi aluk8en varuBtatninentalvitoimintaan, ja tw&nikuun 20
1933 nostettiin tolJliintaviiri. Jiäninurtaj% työskenteli toi- páivAnä

mlkauuen osin Turun 1iierÅteen avust esa, oei.a 2urun - Haucn
ckä avutl matusttja-alue

välinen liikenteen j1läpitL1iuC2ni

Arandaa30flkulkuvuoroiLla. auAit.j.Luun 18 iäna lsettiin toimintaviiri a1a. Toimintakauuen alka.na kuljcttu matka oli 3,o94.b pk
ja käyntlaika 425 tuntia. Avuutukseun ytettj nt.tka oli k,d19 mpk.
ja

avustusaika

wpk. ja

2

Jääkarbu
Tarmo
Sanipo
Voima
iurtaja
Apu
Yhteenaa

tuntia

36

tuntia. Jäänmurtaa

Hinausmakeuja

JäiÅninurtaja:

383

kannettlin

2.550

avusti

toiIL1intaauterÅa

20,716.0 10,80.o

Hinauatiasuj a

kertyi

94

16

alusta

maxkkaa.
toimi .nnata
Avi.tusKulkuaika
aika

Yhdi iitelrnä jäänuurtajain
Hinattu
Kuijettu Avijstettu
iatka
matka
matka
mpk.
mpk.
mpk.
1,472
3,306
1,60?
3,617
2,943.5 1,26.5
4,429.8 1,520.5
2,127
5,326
3,094.52,819 _____

ytttiin

minuuttia. iiinauiiin

tunt.

tunt.

66.b
194.15
101.4
122.0
104.o
16.0

300s35
510;411;l0
b09&.5
454;425:-

604:06

2,61020

toiintakauden

.u1ueaua

Hinausaika
tunt.

23510
248:47
j9d2O
223:40
318:40
383336

10:4
2649
22:45
20;13
1b40
2.--

1.608313

9;12

k.iiaan

116.900 njarkkaa.

tuetaj a -aius

uuraari tyuakxite11 kor ;usvuoacn a.Lu3ta
liaapaaar1 - Suursaari -

taaliwun 21 päivaan 1933 linjalla

ytärsaarI - Lavrnnaari - Seinkari - oi vi to. Vi ime maini ttuna pal vänä
se iiL1t1ILeleinkiln,' joea nille

tettiln eräitä pieniä

iauutettiin talvipotkuri ja toimi-

crjaukia ja puhdistukela. Helmikuun 3 päi-

vänä alus lähti Iiankoin, join a ne tyskente 11
huhtikuun 13 päivänä. Tämän jlkenn alun

atamajäänmurtajana

al Helsin1saä kesäpot -

kurin ja vuceikunnontuksen sei toukokuun 11 päIvänä se palasi
variriaiee110 kesärci tuleen Kotkan

Koiviston välille, poiketen vä-

lillä olevi iii ulkonauri in. Tällä reltiilä jatkui työskentely kertouvuoden 1oppuun Vuo0eri xulusaa cli a1ukse

korkti käynniseä

tuntia ja aluksen ku1eran natkan pituus 14,800 neripeni
1,374
-kulma.

kluksen tulot kertoiiusvuonna olivat seuruava

Snak.
atkustajatu1ot
Tvararandjt
Hinaue- j avuotusti.dut

190.3b5.63.325&-

Yztcnsä

271.869s-

vallinnut ta1oucie11inn and

aika vaikutti aluksen tabu -

delliseen tulokseen.
Luotslplieit.
hc1ikllökurita sel-

Luotsiplirien luotipaikat, iartiopa1kat
vivit ti.hän alexnhrLukei otetuleta luVui3ta

Luotelpairi Luotsl- \fartio- Luotsivsn- Luotseja Apulaløpaikkoja pa1koja hempla
luoteeàa
9
ViIpurin
9
62
16
15
60
9
3
14
15
H1sIngin
26
8
57
15
Turun
14
4
38
Ahvenanmaan 12
18
14
42
3
Vaasan.
12
12
13
6
12
45
16
Oulun
11
7
10
7
Laatokan
23
23
38
Saimaan
28
26
Piijnteeri
24

Oppilalta

12
10
20
6
8
12
9
6

--

--

Thtcen8ä

121

34

14

360

29

83

Luotsipllrien 1uotihenkllbknta ks1tti kertoiuuevuoen bopuea 596 henkIlöä. Sellaisia paikioja, joista ierenulijat voivat

uaada luotsin, oli kaikki

143.

Lajakkapaikkain ja iajakkthenki1ökunnan luku

elv1ää seuraa-

vas tai

ij1kkames- Liajakkavartijoltu
ireeilr-Toato1oii
Luotlpi1rl Loistoja tarel ta
Vanheupla Nuoreia ui tajia toflhojij
ViipurIn
Helsingin
Turun
Ahvenanmaan
Vaasan
Oulun
Laatokan
Saimaan
Päijänt€en

83
135
84
33
29
37
32
56
2'

7
6
3
5
7
4
1
-

7
5
1
3
5
3
-

16
9
4
7
11
4
1
-

3
5
-

15
31
33

2

3
15
18
26
15

-

24
33
52
10
517
ajakka-Permi- .Onems- Sähkötajakkatareita täjiä
kuotsiplirl aluksia laivureltahiä.
4
2
3
kicloingin
1
3
2
Turun
3.
1
3.
2
2
Ahvenanmaan 3.
1
2
2
2
2
Vaasan
2
2
2
2
Oulun
1
1
1
Laatokn
1

Thteensä

Thteenziä

10

9

iLajak,aheruki 1ikucita

12

12

1

si ten 383 honki löön.

17
iehistöä
13
7
6
10
S

51

ja hclorapUlaiL€flsa ovat kertomue-

LuoteipiiriPaä1likö

uiavti

vuonna tehneet virkaiiatOja

pu1a2nen
pai vaa

Fiiripä11ikkö
pa I vi.ä
90
89
82
68

Luotsipliri
Viipurin
Iiela1niii
Turun
Ahvenannaafl
Vaasan
Oulun
Laatokan
Sai ian
Ptjsnteeri

12
40
29

bs

20
111
Thteensä

114

673

1erittaustsiith on luotulpiir€ies

iuor tettup1irlpiäl1ik-

köjen tal heIdin au1aitensa tolm€E3ta ieuravetl
vilDurin 1uot31Pi1rie8a traliattuUU81vay1i Lansikiven ja
utaiiaan eteläpuolitee, viylin pituus 2l mpk. ja ayvyya 6 Laetrid., siihen on asetettu 2 vIittaa. Tralletun

oli

tkan p1tuu

.4 k. ja ratalia tutkittiin kolne.
Ahvenanniaan luatsipIlrh3sa trallattlin väylä Lapposta Tarsholmaan. Trallatun väy1ir pituus olI 8 npk. ja syvyjs 5.9 i. on
1i&iksi luadattiln Kijtiliä matala Boskärifl ete1ireiiaarin luona.
aaan luotSiQiIriBsä luodattiin Ja trallattlin väyla
skärm

lastuuspaikal.la, i.kä tarkastettiin kle eri

yiza

jrk

30n-

johdosta, että alukset olirit niillä tavarneet pohjao tal aJaneet karillE.
Oulun iuots1lirIE3S

toi1nitettlintrallauksia

äasith.rixi luot-

ausalucella väylällä 3varten pohjoispuolella, Tankariri luotsausalueella väylällä .ergbdenin karin ohitse (n.k.RbergIn väylä) ,
chitIson-Kraaoeiln luotausaiueell a väylällä Taskun tuninueniajak ai
s, arjanienen iuoteausalueeila uuuella vayläiiä Hiidenniernen urijaloistojeri linjaa ulos merelle, Ajokeen luotsausalucelia Vtun1gln
lastauElpaikan sis ataznaesa ja xnereltä

teläetä Torni on

yttän

eteläpuole.1
j otavalla väylällä, Ulkokrunriln luotsausalucella Kemin
la tutkittiin kaksi aikaisemi1fl tuntematonta iatalaa, jotka aihout
tivat viittairi muutoken. Kajaaniin luotsausaluceila Oulun jarvellä
Auttovennlerenlaivalalturiifl johtava uusi vyli luoaattlin ja
vi Itoitettlin.
jren luoti 1r1i

on iuotsipilrlpaälllkkö suoritta-

nut kiyvi.n laajoja kuikuväylitUtklrnU51a. älf1Eeflvesistössä Valleakoskelta etelään Toijalan satzaan ja Jylhän kärceu Iauturieejä

seutu kartoltettlin, .Luodattiia ja trallattiln, ollen kartoite-.
aiuccn rantapi tuue 127 km, kartoitettujen

tun
aaricn luku 121,

ja kivien luku 303, luodiriheittojen lu mäiir
tun väy1in pituus 26km. Tähäntyöhön

1503 ja tra1l-

äytettiirkrtoitukoeen

23 päivää ja tralluukeen 12 päIvää eicä työhön kaikkiaan 5?

päivää. Rapalun

eläl1ä äijäntEe1lä trallattlin Syemän luoteausu.

Llueel3.a iitln&aarcn ja .I<apalanrilemen v iinn kulkuväylä, joaa
oli löydetty ennen turitraton kivi. Uv13aluen väylä Päijntce1lii luodattiiri ja trallattilnernen tuntettomn matalari eelville oaamiaeksi ja varutettl1n matala viltaila. Käkisalxnen

väylä Päljäriteellä oli tie- ja veairakennusbal1ituken tcimesta
rucpattu.TInä väylä viitcltettiin ja vartetettiin merlm€rkeillä,
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liitcneiaen

virkakirjeiden

lukumäärä

eri

luoteipiireiseä on ollut ecuraavas
LuotEip In

Sapunt

Viipurin
lirigin
Turun
Vaasan
Oulun

Laatokii
saimaan
1jirteen
Thteensä
LuotipiIrien luotsau,to1ü.drita
Luoteiplini

Luotsiuotcn Luotoattu
ma ti'ampk•

Lähetetty

1425
1ö19
1357
637
567
927
239
314
795

1786
16
1372
813
814
1700
525

8430

10800

945

eliaä Beuraavaetas
iannetut luoteaueinakout
Snk.

Viipurin
6191
149,233
4625
75.572
he18Inin
turun
4211
95.154
Ahvenanmaan
970
9.625
Vaaean
1817
25,737
Oulun
2376
44,423
Laatokan
407
3aianaan
78
1,316
Iäijänteenei yxtään luoteausta

2.929.988355
1.438.821&60
1.829.125895
298.346895
438.574O
1.038.697820
112.925*-

398,065

7. 94b. 4968 65

21175

ann€tut luoteauaxnaksut jakaantulvat valtion, vn aivan ja
luotaien kesen
Luotoipliri

uraaeti
Valtiolle
75%

Vene s3aari
iITL.

Viipurin
Åiel61nin
Turun
hvnuzirnaan
Vaaean

Oulun

Laatokan
3timaan
Thteerisä

2.19?.491s70
1.079.116.325
l.221.846:7b
223.760z25
366.459z55
779.O2290
£4.693;75
6.75935.959.148i15

uctscI1le
20%
mk.

146.499:15
71.941i05
81.456: 14.917825
25.736:15
51.93485
5.64625
450:60

287.?64a30
325.82b20
59.669:45
96.383a70
207,739845
22.5853 1.802240

398.581330

1.b87.?672O

uotixivIrkoa j
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t1iiIj )..kÅautettIin jouLukuutl

aune tulla ase tuk8ella seurLavaL3t1 : Junori j a

piIvanä
thoflan

1uot8iaiJs1Aien kaikki virat ja tOiLiet ja llaapasrren 1uot1aac-

nian yksi 1uots1nvirki.
Helsingissä,merenkUlkUhallituksessa, lokakuun 30 päivänä 1934.

