
Kertomus  
merenkulkublaitokeen  toiminnasta vuonna  194?. 

0  ronkulku.  

Vuoden  1947  aikana  znerenkulku  vilkastui  huomatta.-
voti edolliseen  vuoteen  vorrat  tuna.  3uomouta lAhti  kor.. 

 torntwvuoden  aikana suorassa  aerenkulussa  3 989  a1usti, 
 joiden  votomir  oli  3 492 515  nettorokistoritonnia. 	iis- 

ti  oli  lastiass lhteit  suomalaisia aluksia  1 714, 
 joiden  net  tovetomääri  oli  055 491  rekisteritonnia,  ja  ui.- - 

komai  sia  aluksia  1 838,  joiden  net  tovotomiarI cli  1 828643 
 rekisteritonnia. uomoon  saapui vastaavana aikana  4 020 

 alusta, joiden  nottootorar  oli  3 568 942  rokistoriton.. 
 nia. 	1istä  oli  lastissa suapunoita  suomalaisia aluksia 

 1 409,  joiden  nottovetoinäira  oli  966 702  rokiateritonnia, 
 ja  ulkomaisia aluksia  1 (73,  joiden  nottovotomiril  oli  

1 396 013  rokiatoritonnia. 	de11isoen  vuoteen verrattuna 
 ]Jihtenaiden  alusten  tonnimäürI li&intyi  49.8  ,  ja las... 

 tissa libtoneiden tonnimira  45.5  . Lastiesa 1ibtoneiden 
 suomalaisten alusten  tonniUir 1i&flntyi  31.8  %,  ja  ui..  

oiston  53.0  . 3aapuveidon  alusten  tonnimtUir 1isintyi 
o.o1lisoati.  vuodesta  52.6  %  ja  lastissa spuneiden  59.4%. 

 Lastiasa  saapuneiden suomalaisten  aluaton tonnimäilr  Ii-. 
 siintyi  42.6 	ja  ulkomaisten  aluston  kokonaista  73.5  %. 

iaitetyista  luvuista  kIy  selville, että  noinen  ja 
 ulkomaiden  vIil]1i  tulo, ja  menoselvitetty  tonnisto oli  

S  



51.2 	suuroiiipi  kuin edollieenil vuonna. Jekä 	oma1ainen 
ottil u1koai  non tonisto on 1isiutyriyt. U1koson to 

niston li2Ly$  oli  1 872 700 nottotonx$a  ja  kotivaieen  
to nut  aton 1isiya  517 900 not to to  unta eli vaetaavasti  33.3 

 ja  60.].  %. ?ert1iikentooxine jU  kuitenkin vielä huomat-
tavaeti piiwn1ikei kuin onnen sotia  ja  oli noin  2/3 

 vuoden  1)38 	räati  alustan  net  tovetoza.ärn zaikaan  las-. 
 ket  tuna.  

Iane1iaoeaato.  

Lain  ädant3.  
Tammikuun  23  pthni  annettiin kauppa..  ja  teolli-. 

uainieter13n pLUits  (n:o  3?)  maonialaisolle alukoenhon-
kil'dkunnalle uorlturauss hvinneeoti bonki1ökobtaisota 
oinaisuusta  tulevan korvaksen viiliaikaisesta korottaii- 
oata. 	korotettlin  1  pUvLaLi  huhtikuuta  1)412 

 arnietussa ktuppa-.  j a  teo11isuus1ni  stort  5n  päitö1ce3si  
(2B/42)  vhvistetut korvuksot  1 	iv5ti tamikuuta 

 194?  lukion kolininkortaisiksi. 
Taimikuun  24  piivilnfl  annettiin kanaMoltOajaiste.. 

ri5n iUtUa (n;o  4)  pinopuutavaran ylLiinista  kuljetus- 
maksuista  sjeftyest.  ja rannikko1iikontee3si urjeduskau-
della  147.  

TMIkuun  28  p1ivni  annettiin  kaanuoltominito-
nUn päits  (n:o  81)  aaursu.  ja betonihiekan ku].j  otus-.  
naaksui  eta  rannikko  11  ik*t.as 

Tamnikuun  3].  p&ivIaI  annettiin  otuG  (n:o  93) 
 mer ikulkuhaUinno  eta  mietin  uetukaon  muut taiteesta.  Ass.  



tukaella rniutettiLn 
kuuta  1925  annetun 
e11ai2ina kuin ne 

net*iea aeetukua 
Uo1$kun  13  

merenku1kuha1linoata 	26 	pUvnä 	loka.  
aatukaen  (71/37) 3 	4 	 ,  7 j 	30 	 . 

olivat  pivti  helmikuuta  1937 a  

p1vn. ziretti1n vaitlonauvoeton  pi  
t5s  (n:o  115)  aluksion tullivapoudoata. Päät3ksen  mukaan 
saatii* tullitarif  fin  nisikkeisiin  ?6-O4  •  76..006  kuu.. 

 lust  4*kset  vuodon  1947  aikana tuoda  asaban tullitta,  
Maali skuun  28  pttivIn&  t  tim  aese  (n: o 249) 

 ksainv1t  sen  työkonfereain  mos,  1926  hyv.kaynan  ro... 
 rimi  eaten  työsopiaus  ta  koekem opJjmko.en  vol  maanoast  ta.. 

 znise3ta. 
Llaaliskuun  28  päiviL 	annettiin aaotu 	(n;o  250)  

kanUnva1i  en  ty8konferein  vuonna  1936 by  vak sym1n,  
k  ppa..alua  ten  pila].1y3ttn aLiat  ti  pite yden mi nii4v aatimuk.. 

 ala koskevan sopimuksen voi ano-attaxn1rosta, 
flubtikum  2  pivnfl  annettiin valtionouvoeton  

te  (n:o  254)  iioottoriajonivoji  ja 	Iutcm kiytt1u...  
vista. 	ilitös  tuli voimaan  13  pUvina buhtibuuta  1947,  
kuitenkin slt, •ttti inoottoriajoneuvojon kaytt1uviata  
ja  tunnukieta  8  paivn  syyskuuta  l94  annetun kanoan.. 
hioltoininitoriön pUtken  (661/46)  ukaan tL1ynnstyt kiyt.. 
t].uvat pysytetn toi8tsi3e&ei volaIa33a. 

Uuhtikuun  3  ptivni snasttiin  laki (n:o  247)  ori.. 
miesten vuontlomalain 	uttaiiseota. Laki tuli voiiaau  1 
paid. 	tkokuuta  1947  ja  si11i kunot  tt  in 2  paivr 
k.sts  1939  anastun assirnieston vuoailoaalain  (164/39) 
2  ja  11  , vitaeksi  mainittu  o11aiaena  kuin  ao  on 27  



pivinä  huhtikuuta  1944  annatuasa  laissa  (273/44),  ja 
 muutettiin saman  lain, 5, 9, 10, 12 a 13  ,  ja  10 

 sellaisina kuin ne ovat sanotusia laissa. 
Uuhtikuun  24  päivLn  1947  annettiin valtioneuvoston 

päätös (n:o  311)  tyaajasta  rannikko-.  ja  siiveei1iikon-. 
tooseen kaytotyiasa alukaissa  annetun va1tieuvoston  pil-. 

 t8kson imiuttamisesta. PitikseWi nvutsttiin  31  päivn  
toukokuuta  1945  annetun va1tionvoston p&itSkeen  (485/45) 
1  ja  2 	ja  ao tuU voiiaan  16  puivana  toukokuuta  1947.  
Sen  alaisiksi tulivat zpt myös henkilöt, joiden tebtävi-.  
ni  on  ruoan vaimt  stue  e.ka puhdi stus..  ja  aiivoustyöt,  ja 

 tuli varsinaisen työajan olla  8  tuntia vuorokaudessa  ja 
 enintään  56  tuntia  viikoes*.  Varsinainen työaika,  jos si 

 ti  ei ol.  jaettu  vrtiovuoroihin,  on  sijoitettava  klo  6 
 ja  18  TUisello  ajalle. 

!ukokuun  9  pivni  annettiin aeotuii (n:o  370)  mc. 
 renkulkuhalljnnoata  annetun aeothkson muuttamisesta. Aoetuk. 

saha muutettiin  26  pUvinä 1oikuuta  1925  annetun ase.. 
tukoon  (299/25) 39 :n 1 	mentt1, so11ajse 	kuin zo  
on 15 pi  vni  k e&  kuut  a 1928 a  nnetus  sa  as  etuk  es  sa  (2O1/28j 
eetusta  sovelletaan  1  pivilstä taixitnita  1947  lukien  ja 

 son  mukaan saavat luotisnsvølyoUjsot luotsit, myös luot... 
sivanhin  tai  jirjutyn1uotsi,  joka muiden virkatehtaviani 

 bo  itami  ota varten  on  vapm.te ttu luotaasyelyo11isujideeta, 
vaxinaison paLkkwAksenaa lisikai  10%  omalla luotsiasomnal.,. 
laan kertyvist luotsausaekstitata kekoniän tasan  jaotta-. 
vakel.  Lisikai  suoritetaan luotsille oman veneen k4ttl*t.. 
soatü viitoitustyös&i kauppa-.  ja  teolliauusminioterjk dL 



r5Jaä koryaus.  
Toukokuun  30  ptUvinä  annettiin valtioneuvoaton  pä 

 t5a  (n:o  4E9)  puolustusvoimain käytt8 	otottujen alusten 
arvioimisporusteista  ja  aluksista suoritottavista kozvtLk-
sista  annatu.n  valtioneuvoston päätöksen muutta4eeata. Tätä 

S 
	 päitöotä sovollet  tim 	toukokuun  l päivtU. 1947  a1ka3n  

ja sillä  muutettiin asiasta  18  pä1vinii  elokuuta  1944 an...  
notun päitökson  (548/44) 2, 3, 4  ja  LI. ,  2  ja  3 	soi- 
laisina  kuin  no  ovat  14  päiä 	maa1iak*ts  1946  annetus.  
sa päätökaea 	(225/4).  

Toukokuui  31  päii1nä anztt1in aeetu  (n:o  459) 
 a1ukuittaukoesta, k*ppa.alusten kataaetksssta  sekä mui 

 ta katsautajain  antamista todistuksiata 	ioritettavista  maka 
suiat*  annetun asetukoen muuttaiseata. Aaotukae].1a rnLrLtt- 
tim 	bikeen kompassin  erityisesti irätystä kataastukses..  
ta  suoritettavaksi  50  markan  palkkio joka laittoolta. 

Toukokuun  33.  päivänä annettiin asetus (n:o  460) 
 aiukaoaaittauksosta, kaup..aluaton kateastukusta  sekä  mula. 

ta katsastajain  antamista todistkaista 	*ritottaviei mck.. 
sujon väliaikaisosta korottamisesta. Asetus tuli voiAaan  1 

 ptivnä  heinäkuuta  1947  ja sillä kuttiln  samasta asias-
ta  20  pUvänt  syyskuuta  1945  annettu päIt3a  (931/45).  

Toukokuun  31  päivänä annettiin asetus (n:o  461) lai. 
vshöyryltattilain katsaatukseeta suoritottavien  maksujen väli. 
aiaisosta korottamisesta. ..aotus tuli voi:iaan  1  päiväni. 

 heinäkuuta  1947  ja sillä .kuzuottiin  samasta asiasta  20  pät. 
vnä  syyskuuta  1945  annet 	asotus  (932/45).  

Toukokuun  31  päivänä annettiin asetus (n:o  462) 



aluksen lastivilvojon 	Uiriinisoat 	ja zaorkitsomi3estZ 
suor'itettavan  maksun v1iaikaisoata korottamisoata.  
tus  tuli voimaan  1 	ivtni hoinilcuuta  194?  ja si1:L 
korotettilu  2C 	iviziä tc*ikokuuta  1932  annetun asetuksen  
(169/32) 1  :saI 	Jrty vahin paikkio  20U  zak  800  mk: 

S 
	 ksi  ja  2  :asä ILriltty  100  mk:n paikkio 	mk:ksi. 

Ke&icuun  6  pUv 	anttiin  asetus (n:o  468) a 
 1uatEn  ja  i1is.a1uston r3io1aittoidon kyt3n  rajoitti-

sesta annetun asetukson kunoariisosta, AE3etukaella kwnot 
tIm  6  piivtnh  lokakuuta  1939  annettu estua  (3l/39).  

Kesäkuun  26  p1ivthi  annettiin laki (n:o  510)  a1uJz 
3Osta aaajn  tulon  verottamisesta eraiss 	tapauksissa  so..  
ki toizaenplto1st 	rerenku1un odistLmisokei  annetun  lain  
iuutteeata.  Lailla zziuutettiin  23  piv 	heinkunts 

 1944  annetun  lain (498/44) 2. 7. 14, 17, 19  ja  20  .  Vii. 
 znekel  mainitun pydU* aukaan Laki  on  yoiaaeaft  31  pUi-

vilin  joulukuuta  1952,  kitnkin 3iton,  etta  lain  voimaa. 
sao1oajaa hanklttuihin aluksiln  on  senkin j1ke 	ao- 
veUottan  lain 8  ja  12 ,:n  &Uin&kaiä. 

eaakuun  30  päii.&  annettiin asetus (n:o  544) 
 nancon valtionsataaae 	kannettaylon aaisasksujen vili- 

aikaiseeta  korottamisesta. 	setuksossa sir1ttiin  23  päl.. 
vaI  joulukuuta  1925  anne  tussa asotuksessa  (378/25) &11.. 

 Iyt satarnsaakaut toistaisoksi laskettavikat  ja kannatta. 
vikal ne1inktaistna, pieatnan aatankzun o110 	20  
ikIsa.  95  tuli voiun  1  päivni beinakmta  1947  ja 
etUi  kumottiin erätaai raltioneatamissa kamettavian  ca 

 tiamakaujen väliatkalseata korottauliI3eata  17  päiv.in 



beinilkuuta  1942  annettu asetus  (567/42). 
Xoaikuun  3(.i  p4vinii  annettiin  asotue  (n:o  545)  sa..  

taziarasua kanti oesta flenion valt icasatainaasa  annetun 
asetu.ksen rnuuttvxi3e3ta. •Lsetus tuli vothaan  1 päivai 

I 	 heinilkuuta 1947  ja si1li kuaottiin  23 piivUn jouliakuu..  
ta  1925 	netu.n asetukson (378/25) 7 

iIeinikuuz  31 piivni  annettiin asetus (n:o  6Y7) 
inerivthingonlaiki an to imesta  annetun ustukaen muut tarni.. 
sesta. Asotuksolla tuutettiin  8 piv*M  maaliskuuta  1.936 

 annetun aotukeet  (121/36) 9 	sit, ottü korotottith 
vilsinkertaisiksi  ne maksavat p1iciat, jotde zuka&n 
riviiinon1askija110 tuleva  paikkio proonttuaa1iaosti  l_. 

 kotaan  ja korotettlin  20  mk:sta iCO zak:aan pa1kio iuJ... 
takia konossemiti1ta, joe haverth ktreineesai a1ukaosa 
cn cilut kappaletavaralasti. 

J.okuun  15 pivii  annettiin asetus (n:o  637) 

navwnaksujou v li1kaiuets  korottamisesta. 	aetukasaa aU 
dettiin, etUi kauavalaitokasn takata  28 piivin huhti. 

 knuta  193)  anuetuu psetukaaii (127/39) auJaazi  kannattavat 
maksut  on toi8taiaokai kaniettava viisinkerteisina 1  pii. 
vtetä syyskuuta  1947  lukien. 

1okuun  22 päivini annettiii u•tu (u:o 347) 
luotsaukseeta anetwi  asetuksen zmuttamiaieta. Jsotukae1la 
muutettiin luoteaukeesta  1 päivinii k Juuta 1922 anuo 
tu1n asotukaen (152/22) 30, 32, 33, 36, 38  ja  40 , 3U, 
32, 33  ja  4C 	sellaisina kuin ne ovat  20 pvin 

 syyskuuta  1.945 annetuaaa asetuksossa (929/45). 
lllokuun  22 pivilni uinettiin  asetus (n:o  648) 



in e  renku].kuha Ulunos  ts  aajtU sastuke  en  muut  tai a en  ta.  A  ae 
tuksolla  muutettiin  morulküa1linnoata  26  piv'nä  lo..  
kakuuta  192  anxotun asotuksen  3?  ,  sellaisena kuin  so 

on 15  pUvInil keskuuta  1928  annetnaea anetukaessa  
(201/2B).  Anetukeon uukaan merku1kulaltokaen aluaton 
p1Ji11yst5  ja miohitö  saavat vapaan ruoan aluksessa.  a 

 manlaison  edun saa luotsihenkil'dkwita ollessaan vartiopalu 
velukeessa  maj akka.alukaea sa. 

lokuun  29  piv1nä annottlin  asetus (n:o  666) me.. 
 renkulkuoppilaitoksiota  annetun asotukeon muuttamisesta.  A.. 

 setuks  olla muuta tti  in  morrnkulkuoppila itokd  eta 28  paivä..  
nä  toukokuuta  1943  annetun  asotuksen  (454/43) 2  ja  32 

 sekä  li&ittlin  26  :aLn  uusi  2 momeutti. en  mukaan  on 
Ras1la  ja Kotkassa  suomenkielinen  ja  Turussa ruotsin-
kio1ini  mor  *k*lknkoulu  sekä,  een  mukaan kuin  een  perua.  
tiaosta erikss arutain, lioleiwjasä avoass,  ja  ruot. 
ainkiolison opinto..osaston oisaltivä raeronkulkukoulu  ja  
laivurikouluja (otkasoa ja  Turussa, joista eds11isesi 
opetuskielonä  suomi  ja ji1kiimiseosi  ruotsi. lla  ko. 
rotottlin 1ukukausinaksuja ja  annettiin kauppa...  ja teol.. 
1ixusministari51le oikous uynti. holpoituksia  oppilaaksi 
pyrkivä1t vaadittavasta ucripalvolukoosta. Aaetus tuli 
voimaan  1  piänä  syyskuuta  1947.  

Lokakuun  10  paivana  annettiin asetus (n:o  755)  tul. 
li&inn8n muuttaiaeata. Asotukoolla  muutettiin  8  päivänä 
syyskuuta  1939  annetun tu11ii'nn3n  13 14  ja  15  ,,  solu 
laisina  kuin ne ovat  29  piivänä  maaliskuuta  194  anne.. 

 tussa asotukoossa  (236/46).  



arraskimn  14  piiv' anrottiiu aotua (nzo  325) 
 sIxt1dIskat2e1r11uniohi11e suoritettaviats paikkiotets  ja 

 1u*stuk8ieta  annetun  aaQtu.ksen vWaikatseata mauttarnisos. 
 ta  Aeetu8  tuli  voLiaan  1  päiviin&  ou1ukwita  1947  ja 

 aillii  kumottiin  maxial eskstse1.a4&i1le  suon  tettavi  on 
paikkiotden  ja  lunastuaton vliaikaiaoata  korottamisesta 

 20  pUiina  syyskuuta  1945  annettu asetus  (928/45).  
arraaknun  14  paiviini  annettiin asetus (n:o  826) 

 erii  don  xaorzku1kukaujsn väUaik4s  sata  korot  tamisos  ta.  
Asotuksolla zililrittith majakkamaks, 1stimakau, jmaksu  
3a  hinaukeesta  ja  muusta  avustamiseets inerenkulkulaitok.... 
een a]uksilla suonitettaat maut  seka  luotsausrahat  isa. 

 kettavikol  ja  kannettaviki alkup iisiat mnistaan  kuu.... 
 sixikertaloina.  Asetus tuli voimaan  1  paivnä jouiu.kuiata 

 194?  ja aula  kumottiin  enilidon merenkulku.niakaujen vLLli... 
 aikaisesta korottamisesta  28  paivan1 ko&ikuuta  1945 an 

 nottu asotue  (642/45).  
iarraaktmn  2? put  viina annettiin  ua1tioneuvoe tOIL piä...  

tös  (n:o  851)  merimiesten  vuoaflomapalkkaau aiaältyvr.sta  
vapaan asunnon  ja  ravinnon  vaatikkeosta. PäätOs  tuli voi... 
maan  1  päivina  joulukuuta  1947  ja sillä  kumottiln oa 

 insats  uiseta  15  päivinä joulukuuta  1945  annettu  valtio... 
 neuvoston paatos  (1227/45).  

Joulukuun  12  päi1.n annottiin  asetus  (u:o  889) 
 ulkomaanpassoista. -.sotuo  tuli  voissan  1  paivnä  maalia.. 

kuuta  1948.  sotukoon  5  ja  G 	ko*.y&t *eni4eaten,  og.. 
 teatt5myyatodiatusta  j a  ulkomaanpas  so  ja.  

Jou1ukmn  30  paivunä  annettiin asetus (n:o  984)  



liangon va1tionsatian no3tokurkien  ja  biaioz kiyttii-
setä kanncttavii zksujon v[i1iai1aioesta korottazni8o3ta. 
àsotus tuli voL aan  1  piltvina tam$kuuta  1948  ja  iinL 
milirttiin, ott. 1anion v1tionsatanian notoku.rkien  ja 

 bission kyttilmisost kannettaviøt  maksuista  2  piivauii 
1okakwta  1942  annetun aaetuksen  (772/42)  mukaan kamot.. 
tsat rak3ut  on  tietaiscIcsi ]aeksttava  ja  k•annettaa 
saksuista rii,puen  kaksin-, kiista.  kl  nelinkertaisina. 

orku1kuhai1itaksou  kirjait  asiat.  

erenku1kuhaUitukf3en yleiesen diarioon  ja  stih 
ilitty'vään asiakortistoon  on  kertomuavuonnt  kirjattu päi.... 
kirjaamosea 	asiaa 	kortillo  ja  merikarttaosas.  
tolls 781  aaiaa  294  kortillo  oli yhtoon 	 asiaa 

kortille (odellisonil vuonna 	) 	ek 	pitevyys4.. 
hakeaLeten diarloon 	( 	)  asiaa. iameraa1iasi.. 
olta  on  iisksi  ollut 	. LUhetettyjen kirjoi&3n  ja  
ruiden 1ahotyat 	luku  on  pikirjaan3ea o11it  
ja  merikarttaosasto]1a  1 772.  ioiniitu&irjoja  on  annettu 

Tilasto.  ja  rekiateritoimietoon,  joka  pitaa 
diariota,  on  saapunut  2 416  kirjottä eakil tilsto. y.rn.  
tietoja ois1tviä kaaakkeita  42 28C  kpl.  ja  steiti  lä.. 

 hetetty  2 204  kirjettä sok ktavakkoita, jalkaia*3s  7.5. 
31 235  kpl. 

Lajyatojznjstosaa,  joka myös pitZi omaa diariota, 
 on  kirjattu  1 165  saanutta  ja  881  llihetettyi  kirjettä. 



Aila8to..  ja  

erimioarekistcriin  tuli selontekovuoden aikana  tie...  
toja 	yhteeueft 	38 583 	otto.. 	ja 	päiut5katse1mukseata 	eki 
atirrosta. 	Vuosittain 	werimlealuetteloon 	i1ioitottujen  toi..  
4tusten 	luku 	on 	ollut 	a*rvs:  

Vuonna  •1 
1938 	 
1939 	 

26 
32 

951 
547 

1940 	 21 999 
1941 	 18  516 

"  1942 	 15  154 
"  1943 	 18 358 
fl 1944 	 19 315 

1945 	 23 376 
1946 	 32  536 

"  194? 	 38 583 

C  tto..  ja  pUiletkat selaik  elon luku  pi  Eientyi  so  ta-. 
 vuosina  1)4)..42  jatkuvasti johtuen osaksi kauppelaiv-. 

 ton  oupiz3tumiaosta oaekai  sen  pientyneeat  toiminta— 
alueesta sekä merivaen rajoitetusta mandoilisuudeata jät..  
tä  toim  ansa.  Vuonna  1943  niiden luku alkoi kuitenkin 
uudelleen kasvaa. Vuonna  1946  saavutettiin  jo  sama i'i.. 
rK kuin 	*n  sotaa.  3e1ontekovuon toimitottujen otto..  
ja  pääattSkatselrxuat 	luku cli  6 000 	urempi  kuin vuon.. 
na  1946. 	tto..  ja  pstkatse1mueten  luvun huomattava  ii.. 

 aaantyminon  vuonna  1945  kuppa1aivast,on pien.nezaiseatä Irno. 
1iatta  johtui siitä, ettiL kesäkuun  1  päiy*  1945 an.  
netun, merimieskstas]aukaesta  ja  rnorizioeten litteloiiii..  
ses ta  annetun  lain  muut  tamis ta  kesk  ev 	Lain ikun on  
otto 	ja  p 	t3katso1xmie  toimitettava myekin kott5aes..  
sa  1iikenteossi olovion aluston iiohistön euhtoe. 	e1en.. 
tOovuodon  suuri lisys taas johtui pUuialliaeatj  1p.. 

 pslaivaotornzne kaavamisesta  ja  mnerililkteen vilkaatuujjsea. 



-  

ta,  Vuonna  1947  toimitetuista otto.  ja  pilatökatee1inuk-
sista  oli  9 803  oli  25.4 	oisilvsistöjen meriaisskatsel. 
xnusnieaton toiiaittamia. 

Jolontekovuodon  koko  katusinraksion iiilrsti kotinai -
sot  ziieriziioskatse1snuwaiot i1tttivat  37 342  ja  ulko.. 
xiailla  olevat kone ilinviroziaicot  1 241.  

Jaaciista ticioista  oli  1 770  eli  4.5 	vIriil  
tai  epatiydo1lieii,  joihin oli pyydettivi oikaisuja  tai 

 tiydentivia tiotoja.  Ottaen huoniioon, ott. niorimtasluot.. 
teloov ]Jihetottävilt tiedot ovat virallisia asiakirjoja, 
joista usein annetaan jaljennöksi'a oikoudenkyntejI y.m.  
varten,  on orlttUin tirkeäi,  otti tiedot ovat oikeita 

 ja  tilsrni1iisiU.  
Joulukuun  31  päiviZn  147  mennessii morimlesluotto.. 

 loon  oli merkitty  43 200  hki1öä. 
oimiaton tilastotyö  jatkui  ksskI7t7ksetti  ja val.. 

 mistul tavalli3een  aikaan. 	o]Dntokovuod*n atkana ovat 
valtionvo eton kirj a*inosaa  oil  oet  pal  natukaen  alat nina 
aikanaan valmistuneet tilastojulkaisut "Kauppalalvasto,  sen 

 arvo, ansiot  ja  miohietö  v. 1942",  aaa  julkaisu vuodel-
ta  1943  ja  "Jeriltikenne 3uomen  ja  uikomaidon vilhillU  
v. 1943",  joiden painatta4non sota..aikana  oli kielletty 

 ja  joiden  painat.taiinen  sodan  paityttya  siirtyi painatus.. 
niiilrUrahojen puutteessa vuoteen  1947,  jolloin ne saatiin. 
Liskei 	io1]J  on  ollut painatusta varten samoin aika-. 
naan valmistunut  tilastojulkaisu "Kmppalatyasto,  son  arv 

 ansiot  ja  miehistö  v. l94'.  1 en  johdosta, ottoi kirja.. 
paino olo saanut muiden kiirolliaoxnpion töiden takia  val-..  



aUkei ol1.  mainittujen  ti1atojulkaiujozi painatusöi.. 
 $1,  ovat  e*ravion tilastojulkai$u3sn painatuatyt koko1.  

a 	aoittatta. niLittain 'MIri1iikEzne Suoaa  3a u1  
komaidan v*U1]J  v. 1946"  ja 	auppa1aivto, san  ano,  
aniot  ja ashit6  v. 1946. 

Kertornusvuoden  aikana  "Ker6rLkulkuhallitukgen  Tiedon..  
antoja"  on  jlkaietu  12  ImaIfsa, yhtoonsi 215  sivua.  
wi "TLedonannot'  on atstävaiayya8yi3ti ju1kaiitu ne1jin. 

no3vuosittairA 3  numeroa  yhdea&i,  on  niiden  siv rniliri ol.  
lut  huoxnattavaeti  pienempi kuin  odel1isoni  vuonna. 	it.. 
den  iaa1tö  on  ruutoin pyaytetty pUasial1iso8ti onnal 
laan,  paitsi otti  a*riliikzinetta ko$kovat  tiedot  on  Il.  
taoitettu neljänneevuosittaju  ja  viz  'irIykaietä  on i1.  
zaoitottu vath pysyvlilaluontoi3et. Kertornavuonna toiEiitot..  
tim 	ja  julkaistiin painosta  rzyth alusluettelo "3uoton 
Laippala Ivasto  v. 194?.  

Suomen Pankille,  Tflutolljeflo Pti1toimisto1lo, Ame. 
riksi ].ahotyetöl].o, Th Bltio  and  Intrnatjonal aritio 
Conference'llo  ja !hdtityn.110 icjnsakuxLfl•  on  toLitot.  
tu  kuukausittain  kateaus ert1iikentoeeeon. 3en ltaksi  
on lukuisifle sekL. kotiiiaisil10 etUi  ulkomaisille  vi.ran.. 
oinaisifle, yksltyiz1ilo jrjestöi11e y.m. koratty  ja  an.. 
nettu  erilaisia tietoja, joiden laatiminen  OU  fllQD.o$Eia 

tapavk$esea  ollut paljon aikaa  ja  työt vaativaa.  



eraaku]uutarkasts.  
ren1n1ta13taa 



Kotkan  p4rtn rnorikuluntarkastaja  on  kertonivavuo. 
 den  aIkana  tehnyt viisi yiainatkaa Haminaan,  josh O*.  

neuvoteltu  katrtotuaaioieta, tax1astettu telakottuja  hi  
naaja1uksia  ja  oritt1inkin  niiden htamoukja, joi. 
dsa suhteen annottu kotjauiriyksi, YaIottu korjau. 
miUroton  no  attaiaita  ukä  suoritettu ertUu aatkuata... 
ja..aIuksen kt11istuakoe  ja  oltu ].äai rUstuyoik&udo,aa 
ineriselityksia a*nettaesa 	Laivakiyntej  on  aioritettu  
kaikkiaan  272.  Iiidan yht eydoasü  on  tarkastettu a1u1sicn 
k,vitii..,  kone.. 	y1ity..  ja  uuonap1ivtkirjat, rLi1istiuot.. 

 talot  ja  katsaatustodietukot rokZi  useasti myös  pillUlys.. 
tön pitovyyspaporit, a1uksest  olevat lait  3a  saskset 
vuosilomaluettelot  ja  asuntoolot. 

uomattujon epükohtien  ja  rikkoima  ten  johdosta  on  
ryhdytty asian vaatLniin toiaonpiteisiin. uusista  asEituk..  
sista ja  zräyksistä  sekä niihin  1&lloiata uuutoksicta 

 on  tiedoltettu aksten 	lli1cöillo. Lisikai iereulun... 
 tarkastaja  on  ertoiusvuoden aikan  joutunut kayiil*  u.. 

seissa ulkoziai  sia lu1csi  sea avatun  uuden avom eri  v4Ia  
takia. 	äy1Li koskevia tietoja  on imnettu 132 alukeolle, 

 joista noin puolet ulkoai3ia. —ers*uluntaztaataja 
hoitanut Kotkaah olevaa er1ku1knhal1jtukaen kivihiili... 
vaxastoa. 	aioin  hin  on  ollut  1snil uieiaaa otkeudenis... 
tuzinoissa, joissa  on kasitelty inerenkulkua koskovia asi.. 
oi  ta. 

Rolsinin pL irin____u1untarkasta 	on  tehnyt kak..  
si  rirksaatkas Leiiisaan,  Porvooseen  ja  hankoon, jolloin 
tutustuttija itiPiats3t.n  j a meriajegk*tsS1ijs$ 	toi.. 



inintaan. 	ataiaissa  olevien aluaton tarkastuksot, joita  
on  suoritettu  251  aluksessa, ovat koakeot a].u.sten ie 
rikelpoi suut  ta,  matkustaj aluk milr ,, viriot tuaniaia, mi  o-
histSn  asuntoja. alaikiisiil iioriiiehi., vuosilomia, 	Iii_ 
v1kirjanpitoa, hongonpo1aetuav1inoiden  kuntoa, tyUriitoa, 
:oriteiden &.ntöjon noudattaiata, znerimieekatso]miksia  
ja 	orise1ityksiä.. 3uoritetulasa  t 	astuksisea i1ieniei.. 
don  seikkojen johdosta  on nostottu  useita syyttoit. 
rorkuluntarkastaja  on  ollut lsn xsolsa merkulkua  kos. 

 kevissa ojkeudonlstu.nziojasa. Licaksi iuerenkuluttarkastaa  
oil 	ratty  oxn virkatothonsa  ohella hoitamaan mnerthiee 
amiattntarkastajan tshtävit  ajalla  22.10  -  22.12.194? vi... 
ran  vakinaisen boitaj 	virkavapeuden aikana sekä  jot*. 
nut  ajoittain hoitamaan  uyös  merenkulun ylitarkutajan 
tohtävia tnin ollessa siitä  iulden virkatthttvien&  ta 

 kia estettyna.  
Turun  iirin moronkuluntarkaetaja  on kertosavuoden 

 aikana tehnyt yhden varsinaisen virkaniatkan Uutoeiaupun 
 kim,  Perun  ja  amag3e, Vi.11öjn  tarkastettiin  Itsaat, 

eatsasisitteot, sst%su  olleet alukset  ja  1.aivatelakat 
 ja  keskusteltiin 	tsvjxtouaistm, aluston katasatajain  

ja  morideokatselinusmiestan  kanssa  heidin  toimiaan koski..  
vista  asioista. Leronku].untarkastaja  on 1isksl  ollut  Ju..  
nA oikeudonistunnoissa, jolsi  on kasitelty merenkulk*ii 

 koskevia oikeusasioita, 
Leritilesten tyaikalaIn  samoin kuin muidenkin nmeriq. 

miestointa koskevien lakien  ja  asetuston  noudattamista  
on  valvottu 1aivskynneiIla, joita ovat suorittaneet sekL 



zeroxkuluntarka8taja  että satakatsentomiehet. I].mlantoja 
ei tya1 kalat  n ri omi aes  ta  olo toh  ty eik 	y yt  toi tU twa. 

- 	tettu. 
orinienton kesktudeaaa  ou Turu3sa  ilmaantunut  vara 

ainkin  vuoden lopulla huomattavaa  työttömyytUL 
ierenkuluntarkastaja  on xun virkatolinonsa  ohella 

toiminut saari  atom eren talvili ikennetoimIton pU11khnU. 
Toi4st  olla  on  ollut k.yte ttviasin ai amhdat  tuna  höyry. 
alus  Poseidon,  joka teki talvikuukaiina kerr 	viikoasa 

 matkan Liaarianhaminaan ja vUlilaituroihin.  Toimia  to Lak.. 
ktettiin talvikden päityttfi  ja aniottiin taän lii., 
kent oon  hoito H5yrylaiva Oy  iandiUe. 

JWinaLtrkijidon  paikallisen toiithn valvonta  on 
in  ereziku 1ua14 usp riyds  kuulunut meriku1untarkaetaja1le aaioin iun/ 1Zi. 

1ivaraton  hoito. 
Vaaaan..bOulun  piirin xnerenkuluntarkaataja teki pii.. 

ricsiin kertomuovuoden aikana kolme virkaraatkaa. Virkaat.. 
 koilla  on  annettu alu.ksenkatsaetajille, morimieskatsolras.. 

miehille  ja satamakatsantoiiohill 	heidlin toimintaan3c. ko  
kovia neuvoja  ja  ohjeita aok 	tarkistettu heidUn tciriiin... 
taansa. Li&i.ksj k,n  on  tarkastanut aataiaiaaa tavatut alu  
sot. Eernku.lu.ntarkastaja on  ollut  13X!  oräiaeL  oikeiden. 
istiinnoissa, joiaaa  on kilsitelty ieronkulkua  koskevia  acid, 
olta,  

Valtion palkkawna e&Ui**katantcnii  es on Hiinangan 
Rhjan  ja Haukiputaan Im esteais* ja  kunnallinen  sa.. 
taakatantomlos  10 kaupungisea. 

3isivooiiirjn iorenkuluntarkaataja  on  vuoden aikana 



.18..  

tehnyt  10  tlrkstkss  jolloin  on  utututott mer3ku.. 
lunylitarka2tajss sisvesiatön alukelin  niiden turvalliauu.. 

 den  tebostiieksi, nivote1ti liikonnitijLin kaaa  a  
lueltikennetta Itoskevista kyayaykeiat, oe].oatettu kstsas 
tajille  ja  merIaiekatae1amtehi110 hein toirnintasnsa  
koskevia asioita 	skä  annettu  beiUo toizintaohj  etta. Ja...  
tai28a  on  tarkaatott  ni  isai 1loita  aluksia. Lisäksi 
nierenku.luntarkastaja  on  ollut Uisnä usoiden merenkulkua 
koskevien oikeuajuttaj  an  kasittolye&.  

Valtion paikkaaniat satamakatsantoini  abet  ovat toizi.. 
 nest  Veairven, Lritsa1an  ja  Ctavan sataraissa.  Lise. 

si  on  ollut yhdeksän kuntia  palkkaamaa aataakatsanto1.. 
iiiestä,  

Kan  pa..a1ue  ten  katsastus. 

Vuoimnp  1947  suo ri  te  ttiin  S 358  kippa.a1uats*  kat. 
 sastuata,  joista  2 249  iuorikelpoisuadon,  2 056  koneiston.. 

 ja  853  rungonkatsastusta. Katsastuapaikkiotna ierike1poi.. 
tuudou katsastajat kaatoIvat  1 110 375 k,  koneietonkat 
3aatajat  905 894:50  Ja  rungonkatsastajat  34? 929  ak  eli  
yhteena  2 364 198:50.  

eronku1kupIi  re It  täin  ha  tsantu.kse  t  3ekaantuivat  siten, 
etti  Kotkan  piirissä  toLiltettlin  152  merikolpoisuuden,  
142  kouston.  ja  93  rungonkatsastusta,  Helsingin  puns.. 
sä  vtistaavaetj  341, 279  ja  85, 	urun  piirissä  476, 4C3  
ja  162,  Vaaaan_Culun  piirissä  380, 341  ja  13  sekL  4- 
sävesiplirissa  1 395, 891 j 	347. 

at r3astuspalkkiot  taas  jakaantui.vat  eri 	erenkulku.. 



19..  

plirion coskeia  siten,  ott 	otkan pi1riss  kannettiin  
262 75C  cik,  josta  iorikelpoisuuden katsastajat  114 473  mk,  
konoitonat2a9tajat  111 325  zak  ja rurLgonkataaatajat  36 950 

 mk,  lle].siwin pi1riss  43? 155  mk, josta  mriko1poiauuden 
katsastajat  212 300  zak, konsistonkatssatajat  18? 870 k  ja 

 rungonkataatajat  36 985  mk, Turun piiri&i  5136 985 ink, 
 jcata w3rikolpoiauudon katsastajat  247 960  ak, koneieton... 

katsastajat  235 102  mk  ja  runconkatsa2tajat  103 923  ik, 
Vaaaaw.u1un piiriic  313 5C4  mk, josta merikelpoisuudon 
katsaatajat  128 26(  mk, konatatonkatsastajat  119 875 ink  ja 

 rimoukat8aatajat  65 369  uik aek. Jiävesipiirissa  76384:50, 
 josta merikelpoisuudon katua2tajat  40? 380  mk ko*iston.. 

katsa9tajat  251 722:50  ja  rungonkatsastajat  104 702  mk. 
Katsaataj  ion  porinit  matka..  ja  paivLrahat aivat si11y 
oe11i witettythin  lukuihin. 

Valtion satama.  

iiangofl va1tiOnaatzasaa  jatkettiin aodan piattymisez 
j1koen aloitottuja korjaustita. 	ttnpa  on  jatkettu  lai. 

 turin morenpuoloisen rounan kivi11 tiyttistfl, mut$$ 
ty5  on. vie11 koskelA. uottMaaren maasiinia, 3o*ka k•e.  
klo sa vahingo ittui  tulip  aio  sa  touko  kim  s, on  korjattu 
niin paljon,  etta ae1viydytn.  yli  talvon, xutta  totta  
on  jatko ttava kevi'11. Sakaz  la  itur  in  ritnaliotaa  on  
usoa 	otteeoei  korjattu. 	atamaan tilattuja uusia  5.. 

 tonnin  nos  toranoj  a  ei olo  viola  rnu  sain een puutt  o 
 takia voitu saath paikoilleen. 

atazan talviliiontoesi  tapahtui  pysandys Itiimeroi 



ete].aosan  ja Tnsn oalznion jUdyttya, ulm 	otti  se  ei 
nuuo  dos  tunu  t  ni  In uu  ur ek si ku  In se  muu  to ln  C U  si  v  oixmt 

 olla. Joukko aluksia joutui aakaamaan satamassa toizotto..1. 
iiana  6...8  viikkoa. Kaaliiktmne 	itivastoju oli tavallis- 
ta vilkkaampaa. Sat&iasaa  on  vuoden aikana käynyt  kaik.. 
klaan  Ml  alusta, nottovetomrilltan yhteonsi  27? 75? 
net toroki3toritonnia,,  

Hangon 	ataznan tulot olivat kertomusvuon 	seuraa... 
Tat:  

3ataxnataaksut.,,., 	1 33). 096:.. 
Varato-.  ja tonttivuokrat 	 1  121 799:... 
lot3tokurklen  k. tt5 	 44]. 890:.... 
hteont 	. 	 2 894 

Jnsrkijtin   to imthta. 

Jlin&irki 	3iaun toiraintavliri  nostettiin joulukuun  
13 pivitn 1946.  Varsinaisen toiaintania iiinsirkijanu  a-
Iiis  aloitti joulukuun  16 paivnä,  jolloin  se ULliti Ysa-
saan, jonka sekä aakisten liikentta  86  avusti  tsj..  
kuun  12 piviin  saakka. ammikuun  13 p*iänä  alus  stir.. 
tyi avustainaa1n delsingin liikexuxottä,  jossa oli  koko twa.. 
mikuun avustaen väliasg  myös Hangon liikentt seki iu.. 

 run liikonnett  Utön kautta. helmikuun  1  paivana  Sisu 
 siirtyi avustamaan päiasiaesa Hangon liikginottä, avustasu 

äLii1ä rayöa Aielalflgin  ja urun 1iikennetti. 	eLikuun 
puolii1iaøä  se  siirtyi lanair iikolle avuataaasn ilauman 

 ja  Antyhuodon 1iikenztti,  mutta lähti  jo  20  päivttnä heL. 
niikuuta avuetamaan  Turun  ja  iaarianhaminan  liikennettä  



ulot taun avuataatknaa iorrköpingiin  saakka. 	aaliakuun  
4  päiv 	iau palaat  laivoja avutaon urkuun. iimin 
jilkooia isu vuokrattiin  Lotsin  valtiolle  ja  se  

paivnIi aaliskuta Tukho].raaan  ja  toizai iitten 
 kuun  12  päiviu saakki paLasiussa  alueella  v'iBby  

köping  iukbolia, ulottaen  kuitenkin avustusiaatkanaa 4na 
Kar1hamniin 6aakka. Uuhtikuun  13  pLivinä  alus palasi Maa.. 
riinaan  ja  avusti siki1iiisti sokä iuru.n lii&ontta 

 19  piivLn  saakka, jolloin siirtyi avustaaa 	Hangon  ja  
Eo1sinin 1iikennott.  Tält  ao 1hti  jo  26  päivani 
aalle  ja  Miintyluotoon avuatazamn elkälkiatä  liikennettä  ja  
siirtyi sielta toukokuun puolivälissä avaamaan askt1uodon 

 ja  Toppilan  sat  anita.  Toukokuun  30  päivänä alue palasi 
Turkuun, jossa  son  toiiintaviiri laakettiin  kesäkuun  3  
piiviinä. 

.)ääneärkijä harmon toiintaviiri no2tottiin jouluku 
 3  piiväaä  1946  1olaiwiosä,  josta alus oantan kuun puoli 

liesä  siirtyi aviwtaxiaau baxmn  ja  otkan  liikennettä, 
eri1iikenteon  sinne  päätyttyä  se  ailrtyi tanmikaun  24  

päivänä avustaziaan }Je1ingiu  ja  Hangon liikozuttä kyden 
välillä avustaiiMa iotkasta purjehduekauden viiieiset a1uk. 

 set.  e1singin  liikenteen lakattua ho1iiikuun aluepa alus 
ryhtyi avustam.an flangon  ja  myUa i'urun liikesft.  fiol.. 

 inikuun  lopulla alus siirtyi avuatamaan yksinomaan Turun 
liikennettä, josta palasi huhtikuun  12  piiiän  uudelleen 
avus tazaaan Hangon  Iii en net ti, j  os sa  oli toiijnta...ajkansa 
loppuun saakka k4den vi1il1ä vio1i avustarnassa 2urun UI 
kennettä. Toukokuun  17  päiväni  alus palasi Helsinkiin, Toi- 



mintaviiri  laskettiin toukokuun  17  päivanä  1947. 
 Jflänsärki 	3aiuon toiintakawii  alkoi  ziarraskuun  

25  pälvnä  1946,  jolloin alus lähti  avustaaan 	lu lii. 
konnettä,  josta siirtyi heti  joululta avustaaan  Porin  ja  
ian liikenAettä. 3ie1ti  alus siirtyi helmikuun  20 päi 
vänä  Turkuun, jonka liikennettä avusti huhtikuun  9  pät.. 
vilin saalcka,  jolloin siirtyi  avuetauiaan iangon liikanet4. 

 tä  käyden välillä vielä  auataxnassa  Turun  liikan*.ttä. 
 Huhtikuun  25  päivänä alus sitten siirtyi  avustn Uel 

singin  liikennettä käyden toukokuun  alkupZiivinä ie1ä  sot..  
kassakin. Toimintavi irinsä  alus luki kesäkuun  6  päiiänä  
194?.  

JänaärkijI £urtaja  aloitti  toimint.Jantnj  mrs  
kuun  1].  päivnti  1946,  jolloin  te  imintavliz'i nosttiin  ja 

 lLhti 8raavaua  päivänä  avuztmauu Peroren liikonnottä. 
.arraskut  loppuun saakka  se  avuati 	emin lli.emetti,  Jos. 

 ta si  irtyl OuluL, kspih1ajan,  Vaan  ja  uxun  kautta 
avustamaan  1igon liiennottä. ThZiltä  alus siirtyi  tai.. 

 helmikuun  vaihtoosa •a'vustawaan  Turun liikennettä, josta 
siirtyi helmikuun. puolivälissä uudelleen hankoon, jonka  lii 
knettä  se  avusti huhtikuun  23  päivän saakka, jolloin 
siirtyi avustamaan  urun liikennsttä. Toimintayiirinaä  alus 
laski Turussa toukokuun  23  päivänä  1947.  

Jäänsärkijä  pu  nosti  toiilntayiirin&i  tammikuun  11 
 piväntt  1947. 	1us toini  koko  ajan  aaristomorel1ä avue.. 

taen  Turun liikennettä, lukuunottamatta toukokuun  alkupZij  
ylä, jolloin avusti 	mau  ja  Lintyluodon liikennettL 
Tolmintayjiri laskøttimn. urusea  toukokuun  23  päIvänä  1947.  

(Juoni. Taulukko  si  v  •  22 a)  
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..23.  

Lai v at 0  imi. 
Laivatolmitostia  on  laskettu  1  uuden  a 8  vath 

 kattilan lujuua, r&isterity  71  uutta kattilaa, annettu  

42  uuden  ja  4f3  vanhan kattilan kytt51upatodIstusta,  
not  tu  38  jr.  uusittu  98  lastiviivaklrjaa,  laskettu  232  
alukson konov1rna  sok 	tarkastottu  1 343 katti1an, : 789 
laivakonoiston..  ja  929  runonkatsastusp3ytakirjaa yrir 27 
jiniktodis tusta. 

onotostaripteysk1rj  01  sta  on  annettu  342  lausun.- 
ua.  

Laivanittauten taxastaja  on  kotIiais11le alu.ksil 
 lo  antanut  310  sek1  ulkomaisille aluIcolilo  539  LiittakIr  

I ID  

Laitatoini1stcrt alaisioor. aluksLosa  on  suoritettu 
ainoastaan tavalliset vuostkorjzDkset, ithunottamatta jin. 

rkij1 Lurtajaa, josua  on  uusittu  mihist5n  asunnot,  ja 
 Sisia,  jossa viha  pobjavur10  vuodelta  1944 on  1o:il.-

lisesti kortttu. Li&fltai  on  taricastusalus Fernere11e 
haak  it  tu  uusi pelastusmoot  tor iv  ene,  meroni  t tan  eretkikunti  a 

 varten uusi luotausntoottoriveno, Jungfrusuzidin  ja  arja 
nioiuen luotsiasordlie  uudet  viittavenoet skå  Vaalan  mot.  
oiaaenalIo  uusi  1uotivene  ja  armajan niajakalle  uusi  
moo ttoriv one. 

lakkao sasto. 

Luotsi"iirien  luoti-  ja  vartloaseuiat  sok  benkil5.. 
 kanta  kortoauevuoden pättyess solvi1vit souraavasta asetelmas 
 ta:  



Vaasan 
 Oulan 

Saii 
Päijinteen 
Ihtoeneä 	108 

Lovi iøan 9 
ILanon 6 

12 
AhYBILamaa  U 

Luo  tsi  pi  lxi 

12 
11 
23 
24  

Luot-  Var-.  Luot.. Jär-.  Van..  1kto.. Jieä-. fli-. Luot-.  alas e.  tio.  ei-. 	I es...  hera...  re 	vas  i-  väL.  si  on-.  nia 	aik-.  van-.  tys-. 	ia 	pia 	mot-.  ril-. i]aL.. Ttoja  him-.  luot-.luot-. luot.. aeja siA  ta  

	

0. 	 0. 

13 	29 	29 
4 

3 	6 
3 

1 	7 
1. 	4 
1 	3 
3 	6 
0. 	 0. 

pia 	ja 	eja soja 	luot-. 
seja  

3 60 	19 
3 31 
5 42 	19 
7 29 	16 

36 	9 
2 39 	10 

	

0. 	 35 	- 	0. 

0.  -.  

	

23? 	83 	70 	14 56  

0. 14 	8 
0.  7 

ul4  
0. 	 0. 5 
0. 	 10 
4 

24... 

3flki1ticunta 	attti kertonu6r. 
3ellaisia  paikkoja, joista 

luotsin, oli, kaikkiaan  121. 
 tilatuksen oavat itwt$t 

5 	16 
5 	3 	2 

Luotipiiriert 1uott} 
 den  pättye3si  518  henkea. 

moriku1kijat  voivat saada  
L.11yztkirjan  tai 

j  a!aantu.i  vat a  ou.raavaa  tt:  
('3 

4-,  

Dcl) 

a)*r1 	a  
.rlcD 	:ct.,-4  
r4.r-I 	4-'c'3 
H 	F1r4  

Loviisan 	2 
flgou 
Tu.ruu 
Ahvonaxan 
VaI 

 Oulun  
Saizaan 

ijärLte* 
Yht eensä 

1)  Wiistä  ilman kirjaa  8. 

('3 

O•rl 	I 

rir-.I 

1' 	o•r- 
1» 	:'3 	•r-IOC'3 

•r1 	D*r4 	CJ)•r4 
S.1 	p1c1 	a) 
4.r-4 	rO 	•-i:1 
cjcj 	rI.r-4 	C'31 

I 	I 

-i:ccj 	--' 

i10 
u:o 	1 

	

-14+O('3 	: 

#' 

-i 	('3 
CD 	r- 	('3 

4d U) 

Ci) 

'fl 
a) 
4, 

36' 	8 	12 	32 

1 	5 	0. 	14 	30 

4 	11 	59 

- 	8 	0. 	 6 	49 

8 	0. 	22 	44 

0. 	 4 

0. 	14 	 7 	21 

1 	11 	16 	28 

1 	103 	37 	96 	3 

Lutaipiiri  

63 	6.1150.14 
2 	1 13 0. 1  
2. 	2 	.-1C 

'S 

0. 

0. 	0. 	 0. 	0. 	0. 

0. 	0. 	 0. 	 0. 

37 7 32 2 45 

)1 



a  
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a.25a. 

;Lajakoiden  a  aajakkahonkilökuiinan  luku käy  se]...  
ville  $ouraavasta ybdistelHtL:  

loviisan  146 1 —  2 2 3 1 —  

161 —  2 2 2 2 a. 1 
imxn  110 2 2 2 1 4 1 —  

hvonmalO5  2 2 3 7 4 2 
Vaast  68 2 2 6 7 10 2 —  

Oulun  57 a. 4 3 3 4 a. 2 
62 a. 5 a. a. a. a. a. 

Pijnte  35 a. a. a.  — 

Yli  t  eens'á  744 7 21 19 18 30 8 5 159  

Luotsipiiri a3s*s. aakkalaia. Peräaiehiä Koneaa. ähk6ta. iiehiaa. 
 aluksia vureita 	 tareita tä3i 	tö  

Johto-.  Radio- Lola..  Ma3ak- Vanh. Luor. adloa. Sireea.johto. 
Luotsipil 	a  lina. saja.. topoi-ksmea- ajac.. 	majaka. nm 	lois- aloisa. kolta ju.a tarel-  kavar-kava..kavax..  hoitaa.  ton  toa 	 ta 	tioia.tijoia.tioi.. ia 	hoia.  ta 	ta 	ta 	 tajia 

___  

18 
16 
35 
2]. 

7  
21 

25  

2 2 3 3  a. 13 
1 1 2 1  a 7 
1 1 2 2 a. 6 
2 2 2 2  a. 

,e) 

2 2 2 2  IC 
8 8 11 a 48  

Loviisan  
Turun  
Ahvonanuaan  

0u3.uxL  
'Tht•ens  

ajakkahenkilikunta  käsitti siten  165  henkilöi, 
 johon tulee lisäksi  159  loistonhoitajaa. 

LuotsipiiripäZilliköt  ja heicUn apulth.sonsa ovzt 
 vuonna  194?  teaieet virkaatkoja souraavasti: 



iotei  piiri 	:1 iria1tkk5 	1aiapi iriil1ikk 
paiviä 	 pivia 

LoYiiaaA 	 62 
iingon 	 38 	 54  
Turun 	 55 	 2 

	

27 	 54 

Vaasa 	 39 	 13 

0u1 	 49 	 59 
111 

P&i ant..n 	 93 
Thte.riaa 	 474 

	 18? 

aapuneiden  
luotaiptiroissa 	021  

Luotsiptiri 

ja 	lähtenoiden 	virkakirjeiden 	luku eri  
ollut 	airaava: 

	

Jaapunut 	Lthteyt 

..oviisan  I  9'?0  1 276  

Hangon  847 640  
Turt  1 	85 82C  

henamiiaan  1 142 1 530  

Vaaaan  3 986 5 019  

Oulun  901 2 558  

Saimaan  1 096 2 157  

Pä.tjänteen  836 778  
Thtoonaa  fl 863 14 778  

Luo  tsi  piiri  an  luotsau  at  oizaint  a  e1viilä aeaaneta: 



Lovi  isan 
 hangon 

Turun  
Åhypnarmiaan 

 Vaasan  
t.  ulun 

 Saimaan  
!i1iint ? 

!hteex  

11 560 841:50 
7 56? 261:40 
7 601 534:.. 
1 512 830:10 
1 394 043:50 
2 258 659:.. 

29 856:80 

31 925 026:30  

Luoteipi  in  

Loviisan 
Hangon 
Turun  

bvenamaaan 
 Vaasan 

Oulun 
Saimaan  

jntoan 
Yhteena 

Luotsililk  sia  

8783 
5931 
5807 
2115 
1775 
239u 

92 

Luotsattu natka 
nipk.  

226 525 
19? 489 
163 730 
28886 
29 219 
43223 
2395 

694 467  26 893  

Lannatut 1uotaaakt jakaantuivat  valtion  ja 
luot8ien kosken  seuraavasti:  

Luotsipilni Vnitiollo  90  
rn 

Luotsoille  10 Thte3ns 
 mk  

1 346 263:50 12 907 105:.. 
898 237:60 8 45 499:.. 
900 692:.. 8 502 228:.. 
194 841:90 1 70? 6?2:..  
160 797:50 1 554 841:-. 
250 955:.. 2 509 614:.. 

3 316:20  33 173:.. 

3 755 103:70 35 680 130:... 

Teknillinen  toinilato. 

iertoimawo4en  aikana  on  hankoon asennettu uusi 



rrioiajaka. Sitävastoin. uoritottiin radioa3emilla  ja  ma
-jakilia  vain  tzuiaiset hu.olto 	ja korjaitytit. 

hahelinlinjoita  on  korjattu  Juarön puholinlinja 

ja aaetet tu  52  uutta  pylvatZi  ja 	oiakrth puholinlin  
ja korjattu  upottaal1a u$oita entii pyiviita. 	iri 

 luot 3ia3oallo  on la  Itot  tu puhalinyhtoy raentaaUa  3.5 
km  uutta linjaa  ja Ohtakarin puholiniinjaa  jatkettu  2 
km  uudella linjalla  ce 	vha oa  korjattu.  L1cJki 

 on  laitettu  pubelinyhtoy Ritrund1n luot8iaeIalle 1as 
keaalla merikaapelia  S.3 k  ja vot.uUli 	.5  km:n  pitui  
noa tu 	luen johto.  

LUOtai..  ja aj&kkaosactollo kuiiluvita rakonnuo-
t3i8ti mainittko..xi, ettJ 	ieneiipion korjr1k3iou ja maad. 
lauk3ion  ohella  on  twritettu 	ouraavat  suuremmat  
korjastyöt: 	rrexigrundiu, 	yi,rz3aar, 	araistenportin, 
igniL3kirin, flitgrundlri, 	tteruddoxundin, 	orrkiriu, 
tuibenin, ferön, iigklb btiin, 	oklo th.1ianth, 	'anikarin 1  

Kotalandeu  ja  Iisalmen 1uct3ia3erniila  ja  loonkarizi  air- 
ketin, 	orrkiriu 
jausty5t. LISUkI3I 

 ja  uusittu. 
Joi  3totöista 

valopoijun  tilalle  

ja  .aiakarin maakoilla uoritotut  
on ..nslo 11:n  telakka  ja  varatouo  

on onoikiikin ainittava 	ciakonin 
rakxiaettu  k 	usairakitoinon  johto.- 

Icioto,  jolle  anottiin ruotoalai3en gavalolittoiden 
keksijLin nivii Guataf 	aln.  3etoniperustat  on uualttu 
jörkholziin, Linai u3taaarm  ja 	n.grundin jobtoloia. 

toilla  ja  btonityöt 	ioritottu lopiun u3taanmian, 
ikrundin  ja 	irruudin loistoilla. Yttercxundiin,  •vart...  
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holxaiin, Viborgehoiniin  ja  iyakbo1rniin  ou  aertnottu uu.. 

 dot linjaloistot  ja  1oitoi1le akutlnattorliniojat,  ii 

 suksi  on rn.m. usoita v1opoijuja  korjattu  ja 	aA1attu, 

oltirnatalallo rsotottu puw1soksi 	aa1attu valopoiju  so 

ka  suoritettu  1oistoiea pionpli rnaalaus-  ja  korjaus.. 
 t5i  Ui.  

or end  t t  ano  retiku.n rt.  

t tausr otki zunta aloi t U työnoi  
toukokuun  27 plivini  ja  lopetti soi 	ryskuun  3. päi  

vänt.  Retkiiunta  työskenteli 	txian  edustalla.  
oinen 	r€i:4ttausrotiUkunta  aloitti  t7UflSiL  touko 

kuun  19 piivnä  ja  lopetti  son  lokakuun  IC piivuna. 
tetki'unta tröskonto1i Loviisi  edustalla. 

o1mas rnerenaitt 	rot.ikuiita  aloitti työnsiL touko. 
kuun  27 piiviinii  ja  lopetti  sen  lokakuun  U  päivänä. 

tkl kunta työskon  t  oli Haminan edustalla. 
Lolj  is  meronit tau8retkikunta  aloitti toimintansa 

toukokuun  22 pivini  ja  lopetti  sen  lokakuun  IL pLivi. 
n. 	etkikunta  työskenteli loviisan odustalla, 

nsi:azii1ne  kai kuluatausrotkikunta a].oit  U työuc 
 toukokuun  19  pilvi  ja  lopetti  son 1ck&uun 11 pi 

nit. totkikunta  työskenteli 	odw3talla. 
ljnen k2jku].uotau3rotkjkunta  aloitti tothintansa 

toukokuun  12 pilivänä  ja  lopetti  sen  lokakuin  IL  piliv 
nä. ;letkikunta  työskenteli 	rronriindin oduitafla. 
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