
K 	r t o a u 

norenkulkulai  to koon to iinnasta  vuonna  1944. 

IJ.  ft r 0 n 	I ku.  

Vuodon  1944  aikana  oronkuIku  oli 	i1jaisepaa  kuin 

edelli  son 	vuoxia. 3uoosta  lahti kortom3vuodon ai  kara 

suoras'a 	orenkulueaa  .1 639  alusta,  jodon votoUiri oli 

 1 268 918 nttoraklstor1t,onnia. Imistil  oli lastissa lhte-

neiti suoia1al ia aluksIa  827,  joiden nottov9tortri oli  

73 38 	rekisteritonnia,  ja  ulkoaiaia aluk2ia  520,  joiden 

nettovetori oli  45 684 re2kistoritonnia. 3uoaeon  saapui 

vastaavana aikana  1 659  alusta, joiden  nettoveto ir 	oli  

1 272 138 rokisteritonnia.. Niiiat 	oli 1astisut oazpun€iita 

suoa1uiia aluksia  876,  joiden  net tovetouiri  oli  665 877,  

reklstiri  tonnia, ja ulkoi3aisla  aluksia  3;7, 	joiix.  netto.. 

veto.Iri oi 	272 	6 rsklsteritonnia. :doiliseen vteOfl  

verrattuna 1htonoi  (ion aluston tonnlUiri vihentyi 38.5  %,  
ja lastissa lübtonoidon  to iur. 33.9  %. Lastiusa 1li- 

teneiden suonalaisten aluston tonniir 	ventyi  26.4  %  
ja u1kota1sten  42.1 '. 3aapuntiden aluten tonnirii  v- 

hontyi edo11inoeti vuo(lo:3ta  3.2 	ja iastisa sanpl.thei- 

den 39.1 	. LastInr3a sapureldon suonalaiston aluston ton- 

nirnr 	vThoutyl  34.1 	ja u1kona1ten niuston  kokonaista  
4C7 	;• 

sl totyi  st 	luvuista k1y soivillo,  ett 	Lorl1i i kenne 

sitZ rajoittavien  olosuhteiden johdosta oli  huonattavasti 

huljai sonpaa kuin edolllseni vuonn3.  ja rnuina  sotavuosina. 

io  oli tosin ta.i 	ja I1ikuusa vllkkaanpan.  kuin edoL 



a  

1lnoni  vuonna,  rrntta heikkcmni 	ittOfl touko — heinäkuussa 

tapahtunutta vllkastur2ista 1ukuunattaatta, psemtt  sil- 

lainkaan edellisen vuodon tasolla. flokuussa  ja  varsinkin 

syyskuussa tapahtui eri1iimnteessi uudelleen huomattava 
v;.h1n 	It me  ren  tultua  so tatoirai  alue oksi,  mor iyhteyk- 

sien 	eskluraopan  maihin katkettua  ja 3uomon ja  saksan 

vä1jiii uyntyixen sotatilan  j c)hdoeta.  Lokakuussa meri lii- 

kenne  o:li 	ii 	kokcnaan  i 	dksisei,  alkaen  marras- 
ja  joulukuussa jlloori o1py.  

Kansli ao sas  to. 

Lain 	diint 5. 

Tar.ikuun  13 pini  annettiin asetus eräiden kaup. 

 pa.  ja teo1lisuusm1nisteri5n ja  siihen kohdistuviim  hal-

lintohaarcihin kuuluvIen  virkojen  ja  to Imlen porustami- 
sesta, 	uuttamieesta  tai lakkauttanisesta.  Asetus tuli 
voimaan  I pivsti  tammikuuta  1944. 

Tarikuun  21 palvilni  annettiin asetus inerenkulkuop 

pilaitokeista aneun asotukam tytintö5npanota. Asetusta 

9ovollettiin  1 piveti. taumlkuuta 1944  lukien. 

Ta:a.iikuun  28 piv.nä annotiin  laki olinkeinon  harm 

joittamisn  oikeudesta ziueun  lain  muuttamisesta. 

helmikuun  18 pivn 	annot1 in 	3()  tuS radiosäliköt  tä- 

jn  ja  radiopuhelimenhoitajan  tutkinnosta annetun asetuk-

sen muuttaisesta. Asotukseila  muutettiin radiosähköttäjän  

ja radiopuhelimenholt jau tutkinno  eta 12 	vanä  toukokuu  ta 



1942 anne tuii  ase tuk  on 2 •. 
Lat1iskuixa  24  piVi 	annetiin kaupa-  ja teolli- 

suusrini  t cri on  pakt 	3uoma1a iie1  l 	a1ukswihozki lokunnalle 
ieri tur!1ae3a hivinne3t 	henki ldkohtai se;ta oaai suudeta  tu- 
levan kovaukoen v1iai  kai 3osta korottaLaisesta. Piiltsel1ä 
korotettijii valtioneuvoston  1 pilivni huhtIkuuta 1242 an- 
taraan  pAtiksen 1 	:ssi vahvistetut 
v; 	huhtikuuta  1944  lukien 	) prouentilia  ja piitös  on 
oleva VOiLaaS8a  vuoden  1944  ic7uun caakka.  

Huhtikuun  27  pilv.nä  1944  amiettiin  laki aeriiesteu 
vtxoai1oza1aiu zuttt isesta. Lailla muutettiin  2 piivn kes.kuu

-ta  1339 a:neun erIaiester. vuosiioLm.lajn 5, lo  ja  ii 
Toukokuun 	pLivauil azuie;tiin asetus Iuo3auisesta 

annetun aeetuken xuuttaiisesta. £etuiiel1a iuuettiin 
1uots'ukeesta  1. piivinil keskuuta  1922 anf3tun asetusen 
39 p 	 sellaisena kuin  se on 18 pflivni  toukokuuta  192?  
ann  usa asetukeossa. 

:oukokuui  S  pivni  annettiin asetus luotsauksosta 
annetun asetukson v1iaikaisesta zuutta:iseeta. Astus tuli 
voiraan  1 piivin 	kesilkuuta 1944  ja siilii kuiottiin luot- 
eaukso,;ta  annetun asetuken viliaikaisesta 	uuttauisesta  17 
päiin 	lokakuuta  1941 aimettu  asetus. 

Toukokuun  19 pivnä aaiettiin L1tionouos ton pitös 
kmsi  toista vuotta tiyttZ.noidi3n nuorukai  seen  kiiyttis  estä 
lixittijini eriiius 	alukaissa. Piitiiksoliä uudiettiin  vas- 
taava pit3s 8 iiviltii  hu iztuuta  i343  ja sen raukaan 

 saatiin poiketen  si  1t I  uiti eiädetan  B piivinä aiiskt4uta 1324  
annetun âori::isiain  1C 	:n 1 	oms.atissa, soiiaiI3ena tUAjfl  

so on 11 pivn 	toukokuuta  1928 	xetutsa  laissa, kuusi- 
tcIata, autta ei kalideksaatoista vuotta tytUtnytti nuoru- 

korvauri  



kaista  käytt 	vuoden  1944  aikana  eriin polkeuksin  läa- 

rittijlin to1ioen  Suomen  rajain sisilhl 	sisävesi-  ja  ran- 
nikkoll  I  kento  essä  kulkevassa h3yryaiukus  sa.  

Toukokuun  2 	pivin;i  annettiin vaiti  oneuvoston  pää- 
t5a  eräisiin  tuililain säinnöksiin  tehtävistä  poikkeuksis-

ta.  
Kesäkuun  22  päIvänä  annettiin valtioneuvoston  pää- 

t5 	oriaieston vuoslloLlapalkkaan uiuä1tyviatä  vapaan asun- 
non  ja  ravinnon vastikkeesta. i'iiätis tuli voimaan  1 pi-

vänil  heinäkuuta  ja  alilä kuottlln  vastaava ptös  21 

 päivältä tarunikuuta  1943.  
HeInäkuun  27  päivänä annettiin valtioneuvoston päi 

 tös  ii  ikent eest 	reri  alueella. 
Iinäkuun  28  päivänä annettiin laki aluksesta saa-

dun  tulon  verottaraIsesta  eräissä tapauksissa sekä toien-
piteistä merenkulun edistämiseksi. Laki  on  voimassa eräin 
polkkeuksin  31  päivään joulukuuta  194?.  

Heinäkuun  28  päivänä annettiin asetus aluksesta saa-
dun  tulon  verottanisesta  eräissä tapauksissa sekä toimonpi-
teistä merenkulun odistäuiseksi annetun  lain  soveltaiiisss- 
4-ri  ja 	tänt  5  5npuno  s  ta.  

1okuun  4  päivänä annettiin asetus ulkomaanmatkojen 
rajoittamisesta annetun asotukson muuttamisesta. 

aokuun  18  päivänä annettiin laki sotatilasta anne-
tuii  lain 	uuttamisosta. 

lckuun  18  päivänä annettiin aoetu alusten ottani-
seeta 	wlustusvoimaln kilytt5n. Åsetuksolla kumot  ti in 2' 

 päivnt1 tnukokuuta  l:35  annet  tu  asetus alusten varaamises-
ta  puc iiis tusvo Iraain  käy  tot  täväksi  sot a-al  kana.  

1okuun  18  päivänä annettiin vaiti  oneuvos  ton 	ätös 
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puo1ustusvoiiain kiittön otottujen  alusten 	rvioiispers- 

toista  ja a1uksista 3rt3taiBta iorrauksiata. 

4lokuuii  21  pi1vi&i anettiiu vaitiweuvston päät3s 

kaupuernku1un ohjtani sesta j a. 	nSti  ei 	til poik.keuii. 

oeliI3it3sa OiOi53. rt3k1311il  asetettiin  kauppaerenku1un 

ohjaaniuta  ja 	orenkuikuun  ii  trvien uidei  asioiden hoi- 

tanista  varten vai  tiOneuvostthi  alainen  ko1 	mineri 	aup- 

panerenkulun ohjaus-  ja sWnLTholytoinikatnta (Kwarto ). 

flokuun  24 pivn 	annettiin asetus  noripalvelukoes- 

sa  olevi  en hnnkj15idon tapz turuvkuutuk;  (leta sodan  aikana 

annetun ajntuksei nuuttauisesta. 	etus tuli voimaan  1 

piivn 	syrskuuta  1944. 
3yyskuun  I pflivn 	annettiin laki tySntekijin  ta- 

paturnavakuutuslain nuuttariseeta.  Lailla uuutttiin  12 

p ivn  huhtikuuta  i35  annetun työntekijiin tapaturawa-

kuutuslain  1 	. 
3yyakuun  1 piivin 	aiznettiln  valtioneuvoston pitös 

ty3stokijilin tapaturnvakuutus1ain  I 	:se 	tarkoitetun vuo- 

sit;ransion niristi. 
3yrskun 	piiviin  annettiin  valtio euvoston pitös tuLli- 

iosten etsint oitouden laaj entanisesta erälsuil tapaulisis  sa.  

3rvskuun  30 p1vni  annettiin  kanaunhuoitoinisteriön 

pZt3u poittopunn  yli  ni  etä kuljetusnaksuista  si  sivesi-  ja  

rannikkoli Ikenteoe&i purjehduskaudolia  1944  annetun kansan-

huoltoiainieeri5n pUtSkeii uiuuttauiseeta. Fit5kso11ä  muu-

ttti1fl  5 plvnt koeikuuta 1944  annetun piltöksen  9 ..  

Lokakuun  4 pivn 	annettiin laki 	erl paiv eluko  e  osa 

 el cvi en  henki  13i den tapatu rnavakuu  ks esta  so  dan ai kana  an- 

netun  lain 	uuttanisest.  Lailla muutettiin taeripa1ve1ukse- 

sa  olevien henkilSiin tapaturnavakuutuksesta  sedan  aikana 

plvn 	lokakuuta  1939 anne;ua lain .L 	sellaisena 

kuin  se on  i) pivui  joulukuuta  1941 annotussa  laissa. 



Lokakuun  12 pilväna anuottiin vitiozieuvoston piätös 

kauppazacrenku1un skannosteiytoizaenpituista aibeutuvista  korva-

uksis ta.  
Lokakuun  26 pälvänil  annettiin asetus suomalaisten 

kauppaa1ustezi päällystön pätevyyskirjo juu saamiseksi  va1di  t- 
tavasta meri palvelukses  ta eräissi tapauksi  s  sa.  Ase tusei1a 

kumottiin  27 päivinil  elokuuta  1943  annettu asetus  morenkul-

kuoppi1altoksn oppilaaksi päät3emistä  ja  suomalaisten kaup-

pa-alusten pilä11ystn pätevyTsk1rjoion saamista varten vaa-

dittavasta 	erlpa1volukueata er.issä tapauksissa. 

Lokakuun  25 päivnä  annettiin asetus merenkulkuoppi-

laltoksista annetun asetukoon väliaikaisesta muuttamisesta. 

Lokakuun  26  päivän 	annottiu asetus eräiden meren- 

kulkuhallinnon virkojen  ,ia  toiraisu lakkauttamisesta. 

Lokakuun  26  päivänä annettiin asetus välirauhansopi-

muksen kauppa-aluksia koskevien 	äärysteu toimeenpanosta. 

Marraskuun  2  päivänä annettiin asetus laivojen  ra- 

di oaserai  ta  annetun asotuks  on  muut  tamis  es  ta. Asotuksella  muu- 

tett im 	laivojen radioa3oraista  1?  päivänä uarraskuuta  1932  

annetun asutuksen  5  ja  7 	.  
Marraskuun  3  päIvänä  annettiin asetus radiola ittei  den  

tarkastamisosta. Asotuksella  kumottiin  15  päivänä huhtikuu-

ta  1932  annettu asetus eräiden radiolähetyslaitteiden  tar- 

kas  tam  iso  ta. 
arraskuun  3 päivänfl  annettiin kauppa-  ja  teollisuus- 

mini sterin  päät  5s  eräiden alusreki steriä  ja  kauppa-alusten 

kansallisuustodiateita koskevion kaavakkeiden vahvistamisesta. 

 Pää t3kso11ä kuriotiin  2q  päivän 	heinäkuuta  1927  ann  et  tu  

kauppa-  ja toollisnusrainistoriön pät5o  koskeva alusrekiste-

ri-, kansallisuuskirja- y.ra. kaavakkoiden vahvistamista  se- 
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kä 31  piivänä  joulukuuta  1)31  annettu kauppa-  ja  teolli-
5uusm1ni3teriiSn piiä1.e a1uksi11 anne t:ava2ta i1i1iaikai s.3sta 
kana11i :uta todi tuk øta 

Jou1uk;n  3  ph.vaÅ1a a1in  t. n  1aix 	roBoia1coa1- 
token  a8t 	iosta uer1 usti laan  annetun  lain  iauut aniaes 

•  Lailla zuutgtti.n 	 at'.aiseta 
suoritu3.i1aan  B  piin 	toukokuuta  i933  flflL . 	iu  2  

J)Ui'.ikuUfl  21  tiTni annet.iin atut 	"iiraulianopi- 
nuk  sn kuppa-a1uki  a  koevi  en  r:räy3ten toirirpanosta 
an'ctun atuksn zuttaiiB1ta. 	etukso1ia rnuutitiin  vii- 
1irau11afl8 pinukoon  k 	paa1ukl  a  koskvi 	u  niiysterÅ  to  i 
reenpano  ta  2 	pviinä  lokakuu  ta  1944  annatun at3 etuks  on 
4 p  .  

Joulukuun  27  piviui  annettiin kaupn-  ja toolli-
3uuin1riSn pit3 	maan  jakanisosta 1tiotipiiroiiiin. 

kuiottiin kaupa-  ja tt  ilisuu 	rdste.n  3: 
 pivif ttaikuuta  1943  antaia pt3s naan jakamiesta 

luoteipiiri3i}lin. 	en  z2ukaan lakkauteiin  Viipurin  ja hel- 
sun  lU3t3ipiirit  ja poruotettii2i  Loviisan  ja  Hangon 
iuotsipii:it. 

Joulukuun  29  päivnä  annettiin aestus eidn r4eren-
1kuhailinnn virkolen  ja  toimien 1akkautaiota  ja pe 

ru  o t a is es  ta.  
Joulukuun  29  p1iä&i  annettiin asetus cau  a-aluson  koe-

tukosta  ja katsastuketa anne;tujen snnstsn viiiaikai esta 
muuttarisesta. th'tus  on you  iir  vuoden  i945  lonpuun. 

Joulukuun 	pivn 	aimettiin  asetus eriiden ieri- 
ieskatt3elriu3r.iehiila suoritettavien palkkioidon vi1iaikaises-

ta korottiesta. 	tu 	on  vcirnas3a  1  piijviti ta1kuu- 
ta  1945  vuoden loppuun  ja sil1 	korotettlin  19  pivni 
r.arraskuuta  1937  vahvi stetut paikkiot  5C  proseri  ti ha.  



Joulukuun  29  pUivilni  annettiin kauppa-  ja teolli-

suusujnistori5n pUitöe suoxaa1al3olie a1uksenhenilunna:Lle 

rcri turraa2l3a huivinno etü  henki  15kohtaisu  ta  Oinai suude  eta  

tulevan  korvaukeon vilhiaikai oeta  ko ro  ttaii3esta.  Päätös  

on voix2assa 1  päivästä  taraakuuta  1945 vucdon  loppuun 

saakka  ja sillä korotettlin  1  päivänä huhtikuuta  1942 

vahvistetut kor':auUIrät 65  prosentilla. 
Joulukuun  29  päivänä  annot  1; 1 in  laki  mori  vakuutus- 

liikkeen  harjolttami:oikouden vällaikaisosta rajoittaises-

ta.  Laki  on voinassa  vuodon  1945  alusta lukien vuoden 
 1945  loppuun.  

erenkuikuha111tukson__kirlatut  asiat. 

eronku1kuhaliitukson  yleiseen  diarioon  ja  siihen 

liittyvään  asiakortistoon  on kertonuevuonna  kirjattu  päJi-

kirjaariossa 	asiaa 	kortilie  ja ieriarttaosas- 

tolla  I 1(2  asiaa  (574 kortillo)  eli  yhtoens 	asi- 

aa 	 kortillo (edoliisonä  vuonna 	)  sekä  pä- 

tev.'3ilakoLaustoa diarioon 	 ( 	)  asiaa.  Karneraali- 

asioita  on  lisäksi ollut 	. Lähotettyjen  kirjeiden  

ja iuiden lhetyston  luku  on pääkirjaaciossa  ollut 	ja 

inerikarttaosastolla  2 076. Tolraituskirjoja on  annettu 
Tilasta-  ja rokiutaritoizistoon  on  saapunut  1 190 

 kirjettä sekä tilasto-  y.m.  tietoja  eisäitäviä kaavakei-

ta  24 .510 kpl sekr eoltä  lähetetty  1 312  kirjettä  ja  

B 7f7 julkal su- y. . läbetyL3tä. 

Lalvatoi:aitossa  on kIrjattu 717  saapunutta  ja  608 

1iLetott3r 	kirjettä.  



?ilaI3to. 	jrokisteritoiristo. 
aikana 	tie- 

ek  
i1roitettu.jen  

rinioslut3tt;elOOn 	tUli 	S3lOfltOkOVUCd6fl  

toja 	yhteon& 	19 315 	otto 	•ja 	pistkatselnuksosta  
slirrosta. 	Vuosittain 	eriios1uettoloon 
toimitusten luku  on 	ollut seuraava: 

Tuonna  1938 	 26 951 
H  1939 	 32 547 

1940 	 21 999 
1941 	 18 516 
1942 	 1 154  

tt  1943 	 i  358 
1944 	 19 315 

Otto-  ja  pistökatse1uksien  luku  on  sotavuosina  
194(' 	42  jatkuvasti pienentynyt johtuen osaksi  kauppalai- 
vaston  supieturnisesta  osaksi  sen  pienontynuest 	toiiuta- 
alueesta 	oki uerivien rajoitotusta 	andollisuade8ta jt- 
tU toluensa. Vuonna  1943  niiden luku aikoi kuitenkin 
uudelleen kasvaa  ja  oli se1ontekovuonia noin  1000 siu-
reupi  kuin edei.Lisenfl vuonna. 

:3elontekorudeii  koko  &ir 	kotirtaiset meriies- 
katsolnusniehet ilaoittivat  1? 783  ja  uikozaailla  olevat 
konsu1iviranoiaiset  1 532.  lliiuomainittu  luku jakaantui 
kokonai I3uudeasaan 	uroopan raldE3n  osalle, niit tiin  ?tu  t 
91n, 	orjan, 	 ja  :;aksan. 3en  johdosta,  etta  Suo  
men koneuliedustus !orjasna  oli vallitsevi 	oloj  en pakos 

 ta  lakannut toluiraasta - ainoastaan Oslon pUkoneulaattl 
jatkoi ty5skenteiyi - oli usein vaikea  sa.tda  tietoja 
tst 	:aaasta. 

Lhetettihin  tietoihin kirjallisesti pyydettyjen 
oikait3ujexl 	tai 	ti.y(1onnysten  
seuraava: 

luku  on 	eri 	vuosina 	ollut 

Vuonna  1930 371 
9  1939 625  
tt  1940 583 
9 1941 1 420 

1942 1 386  
tt  1943 563 
9  144 1 166  
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Kaiki$ta  tiedoista oli  sitsn selontekavuoden  aika-

na  (.O 	virii tr.i epätiydoiiisii. 	tten  huomioon, 
 etti. rerilesluottel::on lihetottivät tiecot  ovat  viral-. 

 usla aiak1rjoja,  joista usein annetaan  ji1jeunSksia 

oikeudenkiyntej 	
;. . 

 varten,  on  erittäin trkeä, että 
tiedot ovat oikeita  j 	tisi1li8iii.  

Joulukuun  31  pu 	ifl  l44 irnnessä 	3rLdos1uette 

'oon  oli  riorkltty  28 300 henkilog.. 

Toiuiton tilastotyö  jatkui  koskeytyks1tt 	ja val 

ristui tavailis?en  aikaan. 	n3uuriViranOaaisten  antaman  
miritykien  mukaan  tiiasto11iia vuosijuiiaisu.ja  ei 	i- 

tenkaan  saatu julkaista.  
iertousvuoden  aikana  'LerenLikuhallituksen iedon 

antoja 	on julkaIstu 12 mua3roa, TliteeUsi  l9 	sivua.  

iedonantojen 3iv 	 011  siten  Od6li$m pysyjt piene- 

n,  johtuen silta, ettei  niis&  olo julkaistu  kuuaau-

t3ittaisia  tietoja  meriliikontrsta. LuAten Tiedonantojen 

sisillt 	ou  preytetty pflaaia1liseti ennal1aa. Kertorus- 
vuonna  t"iritettiin  ja  julkaistiin painosta  ayös aluslu-
ettelo "3u'"'9n  Kauppalaivasto  194P'. 

uoueii  Pankille  sek 	Tilast'llio1io 	tiaiStOl18  

on toiritettu kuukaueittain  katsaus  rrili1enteeseen. 
lhajdle  on  annettu joka toinen viikko  aek. 	uukau- 
sittain  tietoja  u1kozaaar.1iikenteest. 3en lisuksi  on 

 Liittoutuneiden  Valvontakoaiesioni1le i1Iraubau  teon  jil-.  
keen  keritty 	erenku1un  eri aloja  ja  son  kanssa  yhtey-. 
de&i  olevia oloja koskevia tietoja.  imide 	tietojen 

 hrinkk1iaiuei  ja  kokoaminen  on xronesea  tapauksessa ollut 
paljon aikaa  ja työti  vaativaa. 	iin ikäan  annettiin 
erilaisia tietoja  rauilio  viranomaisille.  



irnu1kuo3:u3to. 

Loreku1unt trkastus. 
erenku1uny11 tarkaI3tajan  virkaa  on  ko ko  ke tomusvuo-

den  ajan Loitanut mirikapte'rni 	.. A1ilgrn. 

Irenku].unr1i  tarkat  a  on vaivonut vo i:aassa 	1ev ian 

aerinkuIkua kokoviu  n  ryt  tfl noudat tani  ta  3ki kat-

3aI3tnji  n  ja 	i1i(7akatt3iu3LjGon toirintaa,  tarkasta- 

nut kawpas-a1uten kanip11ytn pätvyykirjojen aai-
s3k31 viaditut a:3laklrjat jt  antanut iiiidon johdosta 

lausuntonsa sarao  in  kuin iukuini  ti  iaui  ta uer7nku1kua  

koskevista asioista. iTirkatkoja  on  tehty 	urun piiriin 

kaksi  ja 	i13vosipi ri  in  yksi 	renkuluittarkatajan  sea- 

raua.Latkoi1la  on air.etu katsastajille  ja 	sruiieskat- 

lrus1ehulie  sanoin kuin sata:akatantotaiehuils ohjeita 

 ja  USUV()  ja 1eidn tehtävin  koskevissa asioissa. .IJ.uk-

si Ila  kilytäO2E3  Oil  kii.flJll  te. ty iiuoiiOta kasatkertouit- 

sun niarkitt:riilin puuttes1iiuuksiin 	tarkastottu  as- - 

1u.:sle 	varusteet. 	llh1iköi1le  on huomautottu ottokateel- 
uksien 	oikjttatIesta  ja orikoisosti ziohist1ie teroj- 

tettu ottokataliukien tar2" Ilisuut:a ja  niitä etuja, 

joita pestaukuei 	vahv.stxui.nen 	utta. 
'Tjjrjp __ irin'rsnku1untarat3ta1an  virkaa 

 ho4.tanut se1onte1coruorna rorikapte';n 	AUttl 	1O.'1  7one. 

:renkuiuntarkastaja 	ski  piiri ssin kertornusvuoden 

aikana  2  virkmatkai,  käy  don  neuvo  tt elezaussa yht  Fil  sts  hum- 

nasta 	i 	i'ijrin u,renkuluntarkantajan  kanssa  ja val- 

voen  l 	vuct  ta tyttäneidon  nuorukaisten kittni8t 	lärn- 

nittij  ini 	issi  aluksi 	koskevan vaiti  oneuvo  ston  $ä- 

t5kson noudattaLaista. Li&k3i hn  on,  ollut  iäni orissi 

oikaudonistunnolln3a 1  joissa  on kthitolty meronkulkua ios- 



kevia  asioita. 
1s1n 	i lrinnkuluntaritn  virkaa  on  

hoitanut rarikaptoni Irvo Tuoua 	iabriei  Karjalainen.  
ronku1untnrataja  on tthnyt 	i?itsmiln virkaat- 

kaa Lovii3aan  ja 	OrVOOsoen ja  niiden  li4bisataiin. 

Tllii 	on vnlvo ttu rerimie skatseUaurnie2ten to Ltintaa,  

tutkittu  r  iL 	katsol:usLieheJ 	toism holtaaisezi ybtey- 

des 	olovia solkkoja,  annettu neuvoja toirnen hoitoa 

koukovi  sea kyaytks1s&i, valvo ttu voias 	olovi en  lakien 
 ja astuston noudattazista  paikallista iiikennotti villit- 

tvissrt a1ukeiia  sok 	suoritettu kulustt1u Fernajan 
kalu3tuskau1ulla 1er3nkUikututkthtOa wartii. Guori tetuissa 

tarkastuksissa  I lziiieiden seL.ckoj en joh:o 3ta  on noet ettu 

usoi  ta  8y:tita. Lisksi  on  oltu  lsthI 	erenkidkua 

koskvissa oikedenistunnoissa. 

eL3in:in sataia-aluoei1a  On  suc)ritttu lutuisia  

tarkastuksia, jolloin  on tarkastetu  alus  to 	xae ikeipoi 

suatta, 	nntki tajaluku 	r, vauri o itutiIia, asuinsuo j la, 

hongenrelistutw1ineidon kuntoisuutta, trriYoja, 	eriseli- 
tyksi 	ja pivki rjanpi toa. 	eri  tiesaat intarka etaj  an  ase- 
palv4utossa  olon  johdo  sta  on jouthit  tu l3uori  t tatatn h-
nenkin tehtrn&,  jolloin  or.  erikoisesti  kii:nitetty 
huotlota eUe lB -vuotIaiden 1yttiseon 1arittjin 	ja 
huilenluojina, IerlLaiosteu  asunto-  ja t'3rvoydenhoito-oloi- 
Lm 	;j .n.  i. sek1. r:rhdytty  syyt  etoiieapit eisi  in asiailoiiaisia  
vastaan. 	ereuuluntark.t3taja  On  1ayös  ollut  1ieni  useissa 
oikediietunnissa,  joissa  on  käsitelty  Laerenkulkua  kos-
kevia  ;uoita. 

urun  2Ilrin 	 on  ertomsvuoden  
aikana tehnyt  3 vi rcaiar.tkaa. Virkaxaatko  Illa  on tarka tot- 
tu :aeri 	katstLuJ osten toiinis  to  ja ja koskute1tu uu- 
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aion katsastusniestoii  ja 	eriieskatseimusaiaston  kanssa 
hoidan toiiaai  koskevista  asioi2ta, tutuatuttu satama-
laitteiaiin  ja  yleisiin xaeronkulkuoloihii Paraisilla  se- 

kil  tarkkailtu laivaliikonnettil. Lerenkuluntarkastaja  on 
 lisäksi ollut lisnL erZiissil oikoudonistunnoissa, joissa 

 on  kisitr?lty aeronkulkua kosk3via olkeusasiolta. 
Ueriiieston ty5aikalin noudattaLlista  on vlvottu 

laiiakynnei1li, joit' ovot su  ont tanet soki merenku-
luntarkastaja  etta satamakat  santo  Liehe  t.  VininkiytSksiä 
si  olo havaittu. 

:odta johtunoon.  vaikean merimiesten putteer. 

johdosta  on  joissakin tapauksissa k1ytetty  alle  i8-vuo 

tiaita lmittliji,  mutta tallaisissa tapaiksi13sa  on 

aaianonaista pZflllikköil  vastaan  nostet tu  ary  te.  

Lorenkuiuntarkastaja  on  muun virkatoimensa ohella 
toiminut matkustaja-alus Arandan toimiston pii1iikköxiä 
soka  talven  aikana valvonut  jiUnnrkijöidon paikallista 
toimintaa. 

Vaasan..CuluxL_piirin morenkuluntorkastaja  teki  pu-
ris  &in  kertcmus7undor  al  kana  2  virkamatkaa. Virkamat  
koilla  on  tutustuttu. aluksonkatsastajfln ja inoriwieskat-
se1u13aiahuin ja  annettu heIlle nu.vo  ja jt chjeita.  
Oulussa, Kajaanissa,  KemIssa, Kokkolasea, Fist arsaaressa 

 ja Tauki.putoalla  or tarkastottu  kaikki niissä  tavatu.t 
bit.aajat  ja rnuut pikkualukset  erityisesti  sen  seikan 
solvillo saaniseksi, onko  stdöksiä  alle  18-vuotiaiden 
lämittij ien kiytUizaisest 	noudatettu  j 	onko uutta 
asetusta laivapiiriikirjan pitznisoatä sisivesi-  ja  ran-. 
nikkaaluksissa alottu  seurata. Li&ikai 	orenku.luntaras- 
taja  on eurannu 2.8.1944  Oulujoen iyhikoskessa $attu-
neon  koskenlaskuounet tozuuden tutkimuks La  sekä  osalli stu- 
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nut  niihin  ju  o1iu 	1snil erili3sil oikøudeuietunnoissa, 

joiS:3a  on  kilsitolty meruku1kua kosk cvi  a  aioi  ta.  
:taon flii rin 	rM1kuluntarkastana  on  aikana 

 1.1... :31.3.14:l  toirinut :'wikapteeni  John  3igurd !iier- 

oiljandar  ja 	cu  jt1keen 3l.lC'.i44 saacka,  jolloin 
piirin toiminta  piltLyi, merikaptoeni  Arvo heikki Sainio 
Petsamon  satamla oi kllytettr  vain 	ak3aiaisoen  sotilas- 
1iikenteeøtn. 3ieli 	kynret aluk3ot  ovat olleet saksa- 
laisia  ja  norjalaisia  iukuunottaiatta  ha 	uijaa,  joka  
on  ollut  saksa1:isten kytsi  ja  iy3hein  myyty  heil-
le.  

isilvesi nj  i  rin raircnkulnarkaotaj 	on  vuodon  ai ka- 

na tobiyt  12  virkamatkan, jOii0i 	on 	e1ostettu  uusille 
 £rimieike11uomjchiiio ii(3ia:n toi;intaansa  koskevaa la- 

kia  ja  astu;sia, axnettu hoil1 	toimintaohjeita  ja  eri. 
 koisti  valvottu  imorten 1immitiljion kflyttt  ja  otto- 

ja  patSkatse1uuksia,  hei  stil  pidettilvi Cii  teki  rjojen, 

lai vapivirjojen  ja  miehistluete1oidI3n laati:is  ta  sekä 
suoritettu alusten  mori kelpoisuustarkastuksia.  Lisäksi 	o- 
rikuiuntrkastaj  a on  ollut  lilsnil  er  I den  teronkuikia 
kaskevi  on  oioujuttujen ks1ttlyosil. 

IThi1ttiljik 	tettujen 	iS  vuotta  nuorepien  otto - 
kataelraukset oirat 	uutaiaia  poikkeuksia lukuunottarnatta ku.. 
takuinkin 	nn1tuneet,  mutta  p 3tkat3e1tuksia  ei olo  
toiratet.tu vastaavas 	rk. Lairainiyjät  on  asetettu 
syytteeseen.  

!a1ton paikkaamat 	taakatsantocLi iet  ovat  to juu- 
neet Teijrven, Lauritsrlan  ja  Otavan  aatauuissa. 



jaj'a-.1ustonka  ts atu 

Vuonna  1944  tuo  H  tet  ti in 3 933  kiuppa-a1uten 
ktsistuf3ta, jinta  2 226 	erike1poisuuden,  1 363  ko- 

nel  ton-.  ja  54& 	inonkatauttuta. Katatu8pa1kkioina 

rorike1poisuuden k!satjat  kanta  ivat  376 54'  mk, 	o- 

neisto.katsataat  322 317  mk  ja  rungonkatastajat  
120 262:25  mk eli yhten1  799 119:25  mk. 

?.ermkuikupiireittin  katsastukset jakaantuiTat 
siten, 	tt 	J1irurla 	i.ris. toiritettiin  78  merikel- 
roisuudon,  88  koLeiston-  ja  3?  r;ngonkttsastusta, Lel- 
ingin  piirisi vaataavatl  178, 133  ja  54,  ?u.ru 

piiris 	41?, 3:4  ja  12(3,  Vaa3a112u1un piirissi  252, 

21(3  ja  90  iek 	$iveipiiriseli  1 101, (302  ja  23?.  

atuaetuspa1kkiot  taas jakaantuivat eri mereukul-

kupiIrin kesken 	itn,  etta Vlipurhn piie 	kaunet- 
tIm.  33 745  mk, jo:sta 	r1kf3ipol3uLden 	atsa2tajat  
27 542:53,  konui31katstajat  2? 352:50  ja runonkat-
3atajat  9 150  mk, 	3i!1fl piiri&i  93 429  mk,  jos 
ta  merik1pOISUUdØI2 kasatajat  43 904  mk, konei3tonkat- 

tstajat  33 154:52  ja runonkatastajat  17 369:50,  Tu-

run  piiri..s&i  27 831 ink,  josta merikelnoi3uuden katsas-

tajat  115 (339  mk, koui onkatastajat  118 527  mk  ja 

runrnkat3astajat  41 5(35  mk, Vaa3n-.0u1un piirissä  

79 61  mk, josta rrikoioiuuden kat3a3tajat  34 230  mk, 

koneitonkatsatajat  29 953 ink  ja  runcumkataastajat  
15 378 ink s&&. 	279 54:5,  josta meri- 

kolpol  suudon katr33tajat  134 224: 53,  kouei tonkatsastaj  at 

88 530  rik ja  runronkatsastajat  36 799:25. 	at3astajien 
perimt  matka-.  ja  piivZirahat  givit  3ii1iy edGilli OE3-

tettyihin 1u.iaiLin.  

I.  



iTaltion t3atax1at.  

hangon  val  tion 	ssa  ja  t}:etimn. odelli seni 

vuonna tlotettuja korjaustoita, zutta niitä  ti 	aatu 
tr3voiaan 	utton  takia  vaiaiiksi. 

Tallit9eva 	otatila  vaikutti  rnye  vuodon  1944 

11ttosen. :; 	k1iitti p:iai1i8eti  sotilas-  ja  

otatarvi1toku1jtuksia.  Aselevon  jll1kotn kytrtiin 

taraa flOUVOStO..V'flijSl1O luovutettavion a1ust3fl  kokoa-

rnipaikkana. 	ikai inoja  ja  sataiaa-aluetta  on.  käytetty 
 pasial1i3e3ti sotilaallislin taroitukiijn. Li&ksl 

maksiinja  on  ollut  siirrettyjen inkori1iltiten  ja  
Por:kalnaa evakuoltujen krtösi. 	akaa1aiset  sotilas- 
viranoaisot  ovat  3uorittaneft nkasiinivuokrat  kun.  
son  sijaan  ouat 	raoaiset  ovat  ky;;Ln.t3ot  varasto- 

ja  Laaksutta. 
rar3ifli  sta  talvili ikennot  t 	ei ollut  Lou don  

talven  takia, vaan  liiknne  jatkui  hi1rintyzaättä  sa-
ta.ajin&irki  jäin avulla. 	atauassa  on  vuoden aikana  
kiynyt kaikiiaan  1 058  alusta, ntzovtoiaraitatn yli- 
teon&  B('' 568 rkinteritonnia. 

llan7o1 stian  tulot olivat koroiausionna- seu- 
raavat  

Gatamarnaksut 	 . 	  1 944 751:75  
Varasto..  ja  tonttivuokrat 	 854 521:05  
ostokurkon kTttö 	 267 620:- 

Thteons 	  3 066 892:80  

Koivi  ston  valtionsatan  ii ikenue on sotatoirnia-
lucen 1iheis'ron  vuoksi ollut 	e1iu kokonaan pyb- 
dyksis&L  1i  ainoakaan u1kuaanliikonnetti barjoittava  
alue olo kortorusvuor,na kUvnyt 	ta:aas:3a; kot inaistakin 
liikennetti ovat ha:joittaneet  vain  pienet  jalidit  ja  
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oo  t torlalukse t. 
taan tuict  olivat vuonna  1944: 

taaa.aksut 	 - . . . . 	345:.)  
Varasto.._1atonttivuokrai...  12 974:.- 
Thteoni 	  ....  13 3l9:) 

Li inahazari uval ti  onsatauaa  on  vuonna  1944 kiy-
tetty :rkinoran 3aka1tuist9n aotatariikk•oiden kuijetu.-.  
soon. ;atarnass on iraodon  aikana käynyt kaikiaan  71 

 alusta,  nottootoz.r.1tK1n yhteoU  129 193  rekisteri- 
tonnia. 

ataran  tulot olivat vuonna  1944: 

Veirnaksut 	  83 510:..  
Varasto- latonttivuokrat 	 2?O69:.. 
ir  4 	 *)C 	IVÖ 

3tJ 

JinirkUiint3 iri5.nta.  

Jan&irkijjl 	ikarhu  ei ollut loudcin  talven  
ia 	iohi  te  t:rn 	ei ku.  Ii  iknute2&i. 

Jil3rkLiiu  tuli 	renkulkuhal  lit aks on ky t- 
tön  syyskuun  3)  pv.&i 1943  ja aicitti toiiintakau.-
tonsa he1xikuun  19 p'd1vii 164 uvu3taon piasiai1i- 

HGisin'in i1ikonnetti Pan'on  ja  rorkkalan  taut- 

ta.  Toiaintakauton  sa  jnsirkl jnfl  alus piit  ti huhti - 

 kuun  24 	iivn 	1944. 

J'nUrkiJJiVoiian tolintaviiri  nostettiin jou-

lukuun  9 piiv.n 	1943. Koko  toirintakautensa 	1s  
avust I pasia11iosti raski  luo  don,  Kaski  sten, 'ietar-
saarnn ja ThsMhlajan liikrnrnttt.  Toukokuun  27  pivi.. 
n 	1944  alus palasi vkpth1ajasta Turkuun,  joss 	toi.. 
r3intavi  in 	lasket  ti in  sana plllvi&i 
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Jn&rkiji  Tarmo  suoritti  kofajou  joulukuun  .7 
päivinll 1943 1ux.ssa, jo;ta  siirtyi  h1uikuun  11  pái-
vn 	1944 	utsnkaupunkiin. 	1us  ei avustanut laiva- 
1ikeunetti, vaaii  Jäi  Uuteenkaupunkiin, joaaa  sen ni

-suzinen pUttyi  huhtikuun  22  päivänä  1944. 
Jua auon  to in ntakaus  1 al  koi taj.uun 

 12  päivni  1944. .1us  avusti kokO tothintakutensa 

ajan ;:otkan liikennettä. 	oiiaiutaviirinsä  se  laski  

Hel si ngi  a ä  touko kuun  4 p  i  vnä  1944. 
JFinsi rkiiLut 1 a alci tti  to i:int akau tensa  jou-

lukuun  22 	 1943, jo11oin toirnintavlini  nostet- 
tiin. 	1us  oli  alukzii trandan  tilalla 	uun  saaristo - 
1.ikonteos&, kaicjoz 	ulJtuk 	a  ja  so tilaskuij etuk- 
siu3a  ja  aloitti jnrkijtoiintvnsa hn1ikuun  2 

	

jvllni  .  1944 1ari stoiero1i 	avustacu pittsi allis  esti 
urun  j ::iarinharin ii iIiuiett. !uhti  kuun alkupuo-

leila alus oli uudelleen  sota-ajoissa. Toimintaviinin&i  
3(2  laski turussa toukokuun  2 päivIuä 1944. 

ins.rkijL  .0  nosti  tOirnifltaviiriiis 	taaiuun  
18  pä1vn 	1944.  Alus  toini  koko  ajan  :aristoere1lä 
avustan T'urun - uk1io1nar  ja 	unn - iin 1iikenet- 
tä.  iiLain;aviini laskottiin 	urusu taaiiskun  18 

 päi iänH  1344.  
(Huo.  Taulukko siv.  18 a  ) 

_____ 	 _____  -a  iu  et.  

atkus taj_  ja  t1&rk1ja1us 3uursaar1  oli  15 
 pivin raarraskuuta  1944  laivaston saatto1uksena eikä 

ehtinyt ennen kortomusvuodon  paa.  t  trmis  tu  korjaus- j.a 
UU  Lost  )idofl 	Lakia olla morenku1kuhalitus eli  kE3vtoSsa. 
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Latku  ta  a..alut3 ÄrarAa 

Laatoiaito. 

Laivtoiistossa  on  1askettz  7  uuden kattilan 
lujuus, 	okisterit:r  14  uutta  kattlian,  annettu  l  

uuden  ja  ' 	vanhan ka'ti1n käyttö1u?atodituta, an- 

nettu 	ja  uusittu  88 lastivlivakirjaa, iaszei.0 )2 

aluk2on konevoizaa ski tarkasttu 1 71( ka:i1an-, 

1 4C'8 laivakoiei  ston.. ja  444 rungoflkatsa3tuspöytilkir .1 

y nni  222 j nak  ou  to di 3  tu  3  ta.  
1:oz1ostaript3vr:yskirjoista  on  annettu  212  lau- 

suntoa. 
Lai vanni t, tans .on  tarkastaja  on  koti naisi  lie aluk-

sille antanut  115 zick. u1koaisii1n alukoillo  i  uit.-

taki rj:u. 
Laivatoiniton  alaisissa aiukissa  on $uoritettu 

 ainoastaan  tava1iis3t vuosikorjauksit. 

itsi-  1!I r3__osasto.  

Luotsipiirit.  

Joulukuun  27 piivnli 144  annettiin kauppa-  ja 

 teol1iouszniniaterU5n pitöu iaan jakaisista luotaipii- 



-20- 

reihin. rtksii:: kuao;tii 	vastaava p.'t3s 30 phi-. 
v1t 	taa:ikuta  1943  ja  so  tuli voiznapn  1 paivna  
cu1ukuuta  1944. Seuraavat3a 	itotn tiadot vanhan 

luot31piirijaon mukaan. 
Luotsipiirien  luotsi-  ja Yartic)aseiat  sekä  ben-

kiU5kunta kortoiusviiotieii ptty(ss se1vFvt  seuraavas-
ta as.)telI!lasta: 

	

Luotsipi.ri Luot-  Var... 	Luot- Jir- Van- 	Nuo- Sish- Luot-.  
a- 	uo- 	si- 	jos- hun- 	rota- vesi-  siop- 

semia paik.- v.n- 	tys.. 	pia 	pia 	lt- pilai- 

	

Icoja 	bita-. 	luot- luot- luot- soa 	ta  
pia 	st3ja 	soja 	seja  

Viipurin  2 2 ) 8 -  47  i  -  lp  
!elsingin  9 5 4 5 59 19  -  16 
Turun  14 1 8 6 51 25 -  10  
AIiv  en an  ia  an 11 1 4 7 25 15  -  7 
Vaasan  12 1 3 9 33 12  -  8 
Oulun  11 4 6 3 37  4 11  
:3aitan  23  - - 38 
iijinton  24 4 - - - 

-  28 2 
108 lA  33 30 252 91 70 64 

1) ioiviston, Uu.raan, Pitkipadon  ja  Suursaaren 
iuotciasorat lakkaut'3ttu vlirauhassa luovutetulle alu-
eelio 	j:neii.  

2) Viipurin  ja 	okko1uodon vartiopaiat iaau- 
tettu 	ili 	sa  luovutetuilo a:Lue elle  jne  inn. 

3) ?etsauon, L:atokan  ja 	inisei luctsipiirit 
jneot lu)vuttui1e aiuo(11e.  
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Luotsipiirion luotsihenkil5kunta ks1tti  kertomus- 

vuodon  pilittye3&i  540 heuk. 3eliaisia  paikkoja, 

joista 	f3ronkuikija: voivat saada luctin, oli kaii- 

aan  125. 
Pi11ystSklrjan  tai -todlstuks3n oiaaavat luotsit 

jakatntuivat n3uraavasti:  

Luo tsi piiri  
V

I  
T

fl
A

tt
V

Id
flW

)  

i.
p

rt
  

tI
€

$
T

IT
I
  

28 
Päijinttien 	-- 

3 4 9 35 fl  3 58 

1 ii 15 35 2 15 80 
I) 8 19 6 4 57 

2 7  -  33 -  3 5 7 4 -  20 

3 3 1 26 4  -  39  -  fl 	 fl  _  16 -  16 - 	- -  1 13 1 30 
9 36 	4 40 130 48 38 333 

aajakkahouki1$kunnan  luku käy sel- 

Viipurin 	4  
ie1sin!In 	1  
Turun 	 8 
ihvnaniaan 	12  
Vaasan 	 1  
Oulun 	 2 
3ai zaaau 	 fl  

L.ajakoidon  j  
ville  uuraavasta yhdist3listä: 



Viipurin 

Helsingin 
Turun 
Ahvenaniaan 
Vaasan 
Oulun 
Sai!anan  

25 1 ) 

20:32 ) 	1 
1 c 
A U 

80 	1 

35 	2 

ej  

59 

I) 

2 

3 	2 

1 	1 	2 
1 	1 

2 
	q) 

2  
lo 

2 
9 

Oulun  ____ 	2  

Thteen&  

2  
9 	8 

Hei  3IUfIfl  

Turun 
Åhv enmxaan 

 V a as an 

3 

2 
a 

Johto...3Iadlo..Ioi 	1;:ajak-Vanh. iluor. fl.adio..3iroo-Johto- 
a 1Inajatopoi-kames-tajak.iiiajak..iajak-nin 	loistoi 

jalois-  ko ta jula  ta: i -km r.-ktv.r-kavar-  Loi- Loi  ta- 
toja 	 ta 	tijol-tioi-tijoi- tajia jia 

ta 	ta 	ta  
Luotsipiiri  

1  — 	— 	— 	— 	— 	Å. 

1 	4 	2 	3 	1 	2 	24 

4 	3 	2 	5 	1 	1 	3? 

— 	4 	6 	(3 	2 	2 

2 	6 	7 	10 	2 	— 	4 

3 	3 	4 	— 	2 	13 
I:;  
ej 	 — 	 — 	 — 	 — 	 fl 

fl 	 fl 	— 	— 	— 	1 Pilijnteen 	3 	— 	3  

Yhteensä 	649  5 	18 ('  
U  28 	6 	7 	183 

Luot sipi  in 	Laj  akka- Lajakka1ai- Perämie- Konezies.. Säliköt- iehis- 
töi  

3 
7 

1) uursaaren  alue,  2 loitoa,  Koiviston  alun,  7 luistoa, U 

raan  alue,  14 loitoa, rfikäpaaden  alue,  9 loistoaja  Viipurin alue,  
17  loistoa sekä 7iatinlei  ja  risari  eli yhteensä  51  johtO-  ja  hr 

j ale is to a j  äänyt 1u3vu  te tu  lie  alue  1 le. 

2) Ångest?Sn  alue,  5  1oistoa,Karisharnin  alue,  4  icistoa, 

Trskön  alue,  4  icitoa, :::i:nL i)U  alue,  2  loistoa,  Porika1an aL.e,  
5  leistoa  ja  'iekelskärin  alue,  2  loistoa eli rit:i : 	johto-  ja 

 liujaloistoa  jäänyt  .Ll11)vUtt3tUi.Le alueslie Sekä  10  loistoa 1uovutett 

sotiasviranoaisi  Ilo.  

aluksia vuioita 	ha 	tar'ita 	t::jia  



-23- 

Majakkalienkilökunta tThitti  siten  139 henki1, 
 johon  tulera 1lsiks 	163 1'i3tonhoitajaa. 

Luotipi1ripiiik5t 	ja 	hHi  din 	apulaiaensa 	ovat 
vuorna 	1944 	te1mat 	rirkaatkoja 	souraavasti: 

Luotsipiiri 	iiriih11ikkö 	Aiu1aispiiripili11ikkö 
paiva  

Viipurin  21 2 
Ho iBingin 13 13 
'urun  73 24 

Ah  enantaan ' :"  fl 34 
7aaaan 45 14 
' ulun 31 10]. 

94 
1  ')) 
.. 	 .. 	d 

Yht een  U I t_  188  

3aapunoiden  
eri 	1uotsipiireissi  

Luotl3ipiiri  

ja 	Uihten3idexl 	virkakirjeidon 	luku 

ou 	ollut 	seuraava:  

Saapunut 	 Lähtenyt 

Viipurin  1 203 1 238  
He1ingin  3 44]. 2 	385 

Turin 1 477 963  
Ahvenanmaan  8:33 991  
Vaasan  1 123 1 473  
Oulun  1 259 2 167  
Petsamon  298 412 
:3aiiatin  I 4 1 819 
Pint een 1 162 768 
Thteeiz&i  12 201 12 416 



Luotipiirin 	muotaustoiiiita 	se1viii 	seuraavasta: 

Luotsi,Uri 	Luotsauksia 	Luotsattu zatka 	Kannetut luotsaue- 
ipk. 	maksut 	mk. 

Viipurin  1 o12 35 313 1 052 415:- 

iTe1in'in  10 106 309 175 5 805 610:- 

Turun  8 431 18 701 5 250 152:50 

Ahvenauzaan  2 137 3? 602 1 064 356;- 

Vaasan  1 673 26 836 666 379:- 

Oulun  2 730 56 923 1 366 6)4:53 

Petsarnon  169 2 34'? 122 485:- 

3airaaan  281 6 226 55 536;- 

ij;nteen ____  2 -  40 542:- 

Thtion&i  27 141 693 463 16 383 870:- 

Kannetut luct sausakut jakarwtuivat  valtion, 

iuctsien  ja  vnassan kekon souraavasti:  

Luotsioiri 	a1tio110  75 	Luotsillo  a  
mk 	 nk  

•'enekassaan  5  % 
 mk 

Viipurin  789 11:25 210 43:- 52 620:75  

fla1$iuin  5 104 20: 50 1 361 122:- 34 280:50  
Turun  3 937 514:30 1 050 030: 50 262 57: 73  

Ahvenanmaan  798 042:- 212 811:20 53 202:80  
Vaasan  439 784:25 33 275:80 33 318:95  
u1un  1 025 020:90  2?3  339:50 68 334:10  

Fetsaiaon  1 863:75 24 496:90 6 12435  

Laatokan - 

SaImaan  41 '552;- 11 107:20 2 776:80  
PiiUllntt3n  406:50 108:40 27:10  
Yhtsenr3il  12 287 902:45 3 276 774:50 819 193:05  
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fkLi ilinen  to iJs to. 

irtorusvuoden ku1uesa tekn11inen  toimisto  on 
;iorenkulkulai  toks  eri aluteL  vu tui teia  korjaus  ter ii- 
ksi  uudelleen  kurinostanuL tarktusaiuisat  "Suunta"  

ja !Koxapasait,  jotka  sodan ai1una ovY. 	.rioitu.eet, 
ja tarkastusalue  'Vaasaan" hankkinut suuntinisiaitteen. 

Puhelinuinjoista  on korjattu JuLgrunain, 	ergon, 
Tankarlu, Cbtakarin  ja Lsskärin  linjat, joihin  on. 

 laitettu uusia py1viiUi, upotettu vanhoja pylväitä 
maahan, asetettu niihin n.s. tukipulta, kiriatetty 
lankoja  ja  raivattu linjoja, j.n.a. Lerenkulkuballituk-
een evakuoiilaaikana  on Hieta3e11il  vedetty johtoja  ja 

 asennettu tarpe31lieet puholizaet sekä 8aat myöheznin 
purettu. 

Luotal-  ja majakkaos3toiio kunluvista rakennk-
sista  on  korjattu za.m. Holeingin luotsiasenan potitus-
vau  riot  ja 3tubbonin  vanha luo  t slasonarakennv  S  sekä 
alettu rakentaa 3tröiaingahtdanin umusireenirakeunusta  
ja asomarakennusta. -  Uusia  loistoja  011  rakennettu 
Loviisan  1u.otf3ipiiniin  3,  Hangon  luotsipiiriin  29  ja 
Vaasan  iuotdipiiriin  12  eli  yhten&i  44  sekä  nuunnet  tu  
kaasuvaloilo  Lov  ii  san luot ai  pi in sail  7, Turun piirissä  

Ja 3aivan 	lirisail  1  eli yhteensä 13  öljyloistoa. 
 Lisäksi  on  Hangon  aiääntuloväylän  rakennettu kaksi 

 paria linjatauluja. 

Lerenmi  t  taul3ret  kl kunnat.  

n8i..;:inen 	orenzaittausrtYn;a aloi tti  työnsä 
toukokuun  17  päivinä  ja  lopetti  son  lokakuun  10 päi- 
väriä,  iletkikunta tyskonte1j Vaasan saaristossa. 
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?oinon uor3nud  ttal.Lsrntkikuu.ta  aloitti työnsä tou-
kokuun  24  piivin.  ja  lopetti  6ei 8yLTL3ufl  33  päivä-
nä.  Rt  kl  kunta  ty  ken  tel  I  Sai :aaiia. 

Ko1as i3renzni  t  tausretkikunta  aloitti ty5nsä tou-
kokuui  1  päivänä  ja  lopotti een  lokakuun  :31  piiiäna. 

 Retkikunta  ty5skentoli  Turun saaristossa se1i nrsun-
din  ja  Uudenkaupungin seuduilla. 

rurenxittausretkikunta  aloitti toimintansa 
hkuu 	2 	piIvnä  ja  lopetti  sen  jou1ukiun  2  päl- 
vU&L ithtkiknaan tL:inta-lueiliu  kuuluivat Felliogin 

 ja  Porkkalan saaristo  ja  Pohjanlanden rainikon etelä- 
osa.  

nainen   kaituluotausretkikunta aloitti työnsä 
huhtikuun  2 	päivän 	ja  lotti een 	arrankuun  24  
piiivänä. ittkikunta  ty  kent1i Polijanlalideila, ?eräie- 
rel1 	ek  Vaasan, Turun,  Ahvnaniaan  ja  .uoi.001anden 
saaristoie3a.  

2o  luen kaikuluo tausretkikunta  aid t 1.1 to  iLnintausa 
 toukokuun  1  päivänä  ja  lopetti  sen  joniLkuan  3  päiväi 

 nä. 	etkikunta ty5sksntf3li Feilingin, 	urun, Ahvenan- 
maan,  1auaan  ja  T"raion saarietoissa  sekä  Suoxien-  ja 

 Thbjaniandeu rain1koi11a. 
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