
K  ert  0  xnus 

nierenkulkulaitoksen  toiminnasta vuonna  1949.  

Mer  enkulku.  

Vuoden  1949  aikana  mereukulku  pysyi suurin piirtein 

yhtä suurena kuin edellisenä vuonna. Suomesta lähti  ker-

tomusvuoden  aikana suorassa merenkulussa  5 585  alusta, joi-

den  vetomäärä  oli  3 980 232  nettorekisteritonnia.  Näistä 

oli  lastissa  lähteneitä suomalaisia aluksia  2 033,  joiden 

 nettovetomäärä  oli  1 293 748  rekisteritonnia,  ja  ulkoniai-

sia  aluksia  2 975,  joiden  nettovetomäärä  oli  2 033 822 

 rekisteritonnia.  Suomeen saapui vastaavana aikana  5 595 

 alusta, joiden  nettovetomäärä  oli  3 978 930  rekisteriton-

nia.  Näistä oli  lastissa saapuneita  suomalaisia aluksia  

2 040,  joiden  nettovetoinäärä  oli  1 529 582  rekisteritonnia, 

 ja  ulkomaisia aluksia  1 000,  joiden  nettovetomäärä  oli  

957 318  rekisteritonnia. 	del1isoen  vuoteen verrattuna  läh- 

teneiden  alusten  ton.nimäärä  pieneni  2.3  ,  mutta  lastissa 

 lähteneiden  tonnimäärä  lisääntyi  16.2  %. Lastissa  lähtenei-

den suomalaisten alusten  tonnimäärä  lisääntyi  23.4 	ja  

ulkomaisten  12.1  %.  Saapuneiden alusten  tonnimäärä pisneni 

 edellisestä vuodesta  1.0  %  ja  lastissa  saapuneiden  12.7  %. 

Lastissa  saapuneiden suomalaisten alusten  tonnimäärä  piene-

ni  5.5  %  ja  ulkomaisten alusten  22.3 2o.  
Esitetyistä luvuista käy selville, että Suomen  ja 

 ulkomaiden välillä  tulo- ja  menoselvitetty  toimisto oli 

 vain 1.6  %  pienempi kuin edellisenä vuonna.  Tulo- ja  



alusten 
monoselvitettyjen/lukumäärä  sen  sijaan oli  660  oli  6.3 J 

 suurempi kuin  v. 1948.  Tonnimäärän  väheneminen johtui  koko. 
naan  ulkomaisen tonniston väheneinisestä, Tämä vähennys cli 

 178 867  nettotonnia  eli  3.8 	kun sitävastoin ulkomaisten 
alusten lukumäärä oli lisääntynyt 833:lla oli  15.4  .  Me-
riliikenteomme  jäi  täten  vielä huomattavasti pienemmäksi 
kuin ennen sotia  ja  oli alusten nettovetomäärän mukaan 
laskettuna noin  71 	vuoden  1938  määrästä. 

Kns  ii a  osasto. 

Lainsäädäntö. 

Tammikuun  13  päivänä annettiin valtioneuvoston pää-
tös (n:o  20)  kauppamerenkulun  ohjaamisesta  ja säännöstele-
misestä poikkeuksollisissa  oloissa annetun valtioneuvoston 
päätöksen muuttamisesta. Säädöksessä kumottiin samasta asias-
ta  21  päivänä elokuuta  1944  annetun päätöksen  (551/4.4) 
9 :n 2  momentti sekä muutettiin  sen  1  ja  2 j,  viimeksi 
mainittu pykälä sellaisena kuin  se on 22  päivänä marras-
kuuta  1945  annetussa valtioneuvoston päätöksessä  (1140/45).  

Tammikuun  21  päivänä annettiin asetus (n:o  51)  Suo-
men  ja  Argentiinan välillä  9  päivänä joulukuuta  1948  teh-
dyn, meri-  ja ilinaliikenteen. harjoittarnisesta johtuvien tu-
lojen.  kaksinkertaisen verotuksen estärnistä koskevan sopimuk- 
sen voimaan.saattamjsesta, 

Tammikuun  27  päivänä annettiin asetus (n:o  70)  kust- 
rahan kanssa tehtyjen sopimusten uudelleen voimaansaatt. 

misesta, Näihin sopimuksiin kuuluu m.m. Suomen  ja  Ison- 



Britannian kesken  21  päivänä kesäkuuta  1924  tehty sopimus 

suomalaisten  ja  brittiläisten alusten mittakirjojen vasta-

vuoroisesta tunnustamisesta,  jota  ennen  sodan  puhkeamista 

sovellettlin myös 	ustra1iaan, siihen luettuin.a  Papua  ja 

 iTorfolkin  saari sekä Uuden  Guinean  ja  iaurun inandaatti-

alueet (Sopimussarja  17/24).  

i:elxnikuun  25  päivänä annettiin asetus (n:o  141) 

 kauppa-alusten päällystöstä. 	setus tuli voimaan  1  pä:ivä_ 
 nä  heinäkuuta  1949  ja sillä  kumottiin kauppa-aluksista  17 

 päivänä huhtikuuta  1924  annetun asetukeen  (103/24) 62, 63 

 ja  63 a  ,  viimeksi mainittu sellaisena kuin  se on 25 

 päivänä toukokuuta  1934  annetussa asetuksessa  (239/34) 73, 

 sellaisena kuin  se on 20  päivänä maaliskuuta  1931  anne-
tussa asetuksessa  (107/31), 75 :n 1, 2  ja  8  momentti,sel-
laisena  kuin ne ovat  23  päivänä joulukuuta  1940  annetus-
sa  asetuksessa  (768/40), 76  ,  77 :n 2  momentti  ja  78 1 

73  ja  76 	kuitenkin  vain  sikäli kuin ne ovat ristirii- 

dassa tämän asetuksen määräysten kanssa, suomalaisten kaup-
pa-alusten kansi-  ja  konepäällystön. pätevyyskirjoista  15 

 päivänä kesäkuuta  1928  annettu asetus  (199/28)  siihen myö-
hemrnin tehtyine muutoksineen  ja  pyyntialusten päällystöstä 

 20  päivänä maaliskuuta  1931  annettu asetus  (108/31),  mikä-
li ne koskevat kansipääliystön pätevyyskirjoja, suomalais-

ten kauppa-alusten päiillystön Dätevyyskirjojon saamiseksi 

vaadittavasta meripalveluksesta eräissä tapauksissa  26  päi-
vänä lokakuuta  1944  annettu asetus  (739/44)  sekä kaikki 

muut tämän asetukeen kanssa ristiriidassa olevat säännökset 

Helmikuun  25  päivänä annettiin asetus (n:o  142)  



1uotsuksesta  annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella 

muutettiin  luotsauksesta  1  päivänä kesäkuuta  1922  annetun 

asetuksen  (152/22) 30 :n 1  momentti  ja  32  ,  sellaisina 

kuin ne ovat  22  päivänä elokuuta  1947  annetussa  asetuk-

sessa  (647/47),  siten, että niissä  säädottyjä  korvauksia 

 korotettlin.  10  mk:lla. 

Toukokuun  5  päivänä annettiin valtioneuvoston  oää- 

tös  (n:o  352)  inoottoriajoneuvojen  ja  -alusten  käyttö:Luvis-

ta  annetun valtioneuvoston päätöksen  kumoarnisesta.  Päätök-

sellä  kumottiln k.o,  asiasta  2  päivänä huhtikuuta  1947 

 annettu päätös  (254/47).  

Toukokuun  27  päivänä annettiin asetus (n:o  387) 

 kansainvälisen  merityökonferenssin  vuonna  1946  hyväksymän, 

 laivaväen  asuntoja aluksessa koskevan sopimuksen voimaan- 

saattamisesta. 

Toukokuun  27  päivänä annettiin asetus (n:o  388) 

 kansainvälisen  nerityökonferenssin vaonna  1946  hyväksymän, 

merenkulkijain paikallista lomaa koskevan sopimuksen voi-

maansaat tami  ses ta.  

Kesäkuun  22  päivänä annettiin asetus (n:o  444)  kan-

sainvälisen  työkonferenssin  vuonna  1932  hyväksymän, alus-

ten  lastauksessa  tai  purkauksessa  työskentelevien työnteki-

jäin suojelemista  tapaturmilta  koskevan sopimuksen voimaan- 

saattamisesta. 

Kesäkuun  30  päivänä annettiin asetus (n:o soi) 
kauppa-alusten  päällystöstä  annetun asetuksen  konepäällystöä 

 koskevien määräysten voimaantulon siirtämisestä.  iäiden  mää-

räysten  voimaantulo  siirrettiin  1  päivään tammikuuta  1950.  



Kesäkuun  30  päivänä annettiin kauppa-  ja teolli-
suusministerin  päätös (n:o  502)  kauppa-alusten päällys-
töstå annetun asetuksen soveltamisesta. 

syyskuun  5  päivänä annettiin asetus (n:o  583)  lai-
vahöyrykattilain katsastuksesta suoritettavien  maksujen  vä-
lialkaisesta  korottamisesta. asetus tuli voimaan  1  päivä-
nä  lokakuuta  1949  ja sillä  kumottiin samasta asiasta  31 

 päivänä toukokuuta  1947  annettu asetus  (461/47).  
Syyskuun  5  päivänä annettiin asetus (n:o  584)  alu.k-

senrnittauksesta,  kauppa-ahusten katsastuksesta sekä  muista 
kat sastajain. antanal sta todistuksista  suon  te ttavien  maksuj  en 
väliaikaisesta korottamisesta. asetus tuli voimaan 1  päj-
vänä  lokakuuta  1949  ja sillä  kumottu. samasta asiasta 
31  päivinä toukokuuta  1947  annettu asetus (460/47).  

Syyskuun  5  päivänä annettiin asetus  (n:o  585)  aluk-
sen lastiviivojen inääräämisestä ja merkitsemisestä  suon-
tettavan rnaksun väliaikaisesta korottamisesta. asetus tuli 
voimaan  1  päivänä lokakuuta  1949  ja sillä  kumottu. sa-
masta asiasta  31  päivänä toukokuuta  1947  annettu asetus. 

Syyskuun  6  päivänä annettiin kansanhuoltomjnjsterjön 
päätös  (n: o 594)  pinopuutavaran kulj etusmaksu  is  ta si sävesi - 
ja ranr'ikkoliikenteessä  annetun kansanhuoltoministerjön pää-
töksen kumoamisesta. Kumottu päätös  (379/48)  oli annettu 

 14  päivänä toukokuuta  1948,  
iarraskuun  25  päivänä annettiin asetus (n:o  721) 

 T'ekkos1ov&kian  kanssa  t  ehd.yn taloud.elli  sten  suhteiden väli-
aikaista järjestelyö. koskevan sopimuksen voiinaansaattamises_ 
ta.  



Joulukuun  8  päivinä annettiin asetus (n:o  754)  ko-

nomestarien pätevyyskirjoista. ASOtUS  tuli voimaan  1  päi-
vänö.  tammikuuta  1950  ja  cilia  kumottiin inaakonexnestareis-
ta,  koneenhoitajista  ja  veturinkuijettajista  17  päivänä 
syyskuuta  1926  annettu asetus  (242/26),  ylikonemestareilta 
vaadittavasta oppimäärästä  31  päivänä elokuuta  1926  annet-
tu asetus  (231/26)  ja  höyrykonemestarien oikeuttainisesta 

 toimimaan  moo  ttorikonemestaroina  suomalaisessa kauppa-aluk-
sessa  8  päivänä toukokuuta  1931  annettu asetus  (164/31).  

Joulukuun  16  päivänä annettiin asetus (n:o  788) 
 tarkempia määräyksiä majakkamaksan suorittamisesta annetun 

 lain  täytäntöönpanosta  sisältävän asetuksen. muuttamisesta. 
setuksella  muutettiin asiasta  2  päivänä syyskuuta  1921 

 annetun asetuksen  1  ',  sellaisena kuin  se on 28  päivänä 
joulukuuta  1929  annetussa asetukeessa  (416/29)  ja  se  tuli 
voimaan  1  päivänä trruaikuuta  1950.  

Joulukuun  20  päivänä annettiin kauppa-  ja  teolli-
suusministeriön päätös (n:o  797)  suomalaiselle aluksenhen-
kilöku.nnalle meriturmassa hävinneestä henkilökohtaisesta  0-

maisuuclesta  tulevan korvauksen väliaikaisesta korottamises-
ta. Päätöksessä korotettiin k.o, korvauksen Derusteista  1 

 päivänä huhtikuuta  1942  annetun valtioneuvoston päätöksen 
 (280/42) 1  ':ssä vahvistetut korvausinäärät  1  päivästä tam-

mikuuta  1950  lukien edelleen viidenkertaisiksi. 
Joulukuun  29  päivänä annettiin valtioneuvoston pää-

tös (n:o  823)  kaupparnerenkulun säärinöstelytoinienpiteistä 
aiJaeu.tuvista korvauksista  annetun valtioneuvoston päätöksen 
kumoamisesta. Kumottu päätös  (708/44)  oli annettu  12  päi-
vänä lokakuuta  1944.  



Joulukuun  29  päivänä annettiin valtioneuvoston pää-
tös (n:o  824) kauppamerenkulun  ohjaamisesta  ja säännöste-

lemisestä  poikkeuksellisissa oloissa annetun valtioneuvos-
ton päätöksen kumoamisesta. Kumottu päätös  (551/44)  oli 
annettu  21 Däivänä  elokuuta  1944.  

Joulukuun  30  päivänä annettiin asetus (n:o  853) 
K.sainvä1isen  työjärjestön yleisen konferenssin vuonna  

1920 byväksymän,  korvausta aluksen haaksirikon aibeuttamas
-ta  työttömyydestä koskevan sopimuksen voiinaansaattaxnisesta. 

erenkulkuha1lituksen kirjatut  asiat. 

Lerenku1kuhal1ituksen  yleiseen diarioon  ja  siihen 

liittyvään  asiakcrtistoon  on. kertomusvuonna  kirjattu  pää_ 
kirjaamossa 	asiaa 	kortille  ja merikarttaosastolla  

650  asiaa  586  kortille eli yhteensä 	asiaa 

kortille (edellisenä vuonna 	) sekä pätevyyshakemus- 

ten diarioon 	( 	)  asiaa. Kameraaliasioita  on  

lisäksi ollut 	. Lähetettyjen kirjeiden  ja  muiden 

lähetysten luku  on pääkirjaamossa  ollut 	ja meriiart- 

taosastolla  1 932. Toimituskirjoja on  annettu 

iilasto-  ja rekisteritoimistoon,  joka pitää omaa 

diariota,  on  saapunut  2 491  kirjettä sekä tilasto- y.m. 

tietoja sisältäviä kaavakkeita  45 960 kpl.  ja  sieltä lä-

hetetty  2 341  kirjettä sekä kaavakkeita, julkaisuja y.m.  

33 109 kpl. 

Laivatoimistossa,  joka myös pitää omaa diariota,  on 

 kirjattu  1 130  saapunutta  ja  811  lähetettyä kirjettä. 



Tilast.2ja rekisteritoimisto. 

erimiesrekisteriiu  tuli  selontekovuoden  aikana tie-

toja  1hteonsä  39 741  otto-  ja  päästökatselmuksosta  sekä 

siirrosta. Vuosittain  merimiesluetteloon  ilmoitettujen toi-

mitusten luku  on  ollut seuraava: 

Vuonna  1938 	 26 951 
U  1939 	 32 547 

1940 	 21 999 
1941 	 18 516 
1942 	 15 154 
1943 	 18 358 

u 1944 	 19 315 
1945 	 23 376 

U  1946 	 32 536 
U  1947 	 38 583  
tt  1948 	 45 098 

1949 	 39 741 

Otto-  ja  päästökatselmuksien  luku  pienentyi  sotavuo-

sina  1940-42  jatkuvasti johtuen osaksi kauppalaivaston  su-

pisturnisesta  osaksi  sen  pienentyneestä  toiminta-alueesta se-

kä  meriväen  rajoitetusta mandollisuudesta jättää toimensa. 

Vuonna  1943  niiden luku alkoi kuitenkin uudelleen kasvaa,  

Katselmusten  luvun huomattava lisääntyminen vuonna  1945 

 kauppalaivaston pienenemisestä huolimatta johtui siitä, että 

kesäkuun  15  päivänä  1945  annetun,  merimieskatselmuksesta  

ja  merimiesten luetteloimisesta annetun  lain,  muuttamista, 

koskevan  lain  mukaan  on  otto-  ja  päästökatselinus  toimi-

tettava myöskin kotimaisessa liikenteessä olevien alusten 

miehistön suhteen. Vuonna  1946  saavutettiin  jo  sama määrä 

kuin ennen sotaa siitä huolimatta,, että kauppalaivasto oli 

ainoastaan noin puolet  sodan  edellisestä. Vuonna  1948  toi-

mitettujen  otto-  ja  päästökatselmusten  luku oli  6 500  suu- 



rempi  kuin vuonna  1947. 	elontekovuoden vähexinys  taas 

johtui sisävesistöjen alusliikenteen pienenemisestä sekä 

olojen vakiintumisesta, jonka johdosta merimiehet pysyvät 

entistä kauemmin samassa aluksessa. Vuonna  1949  toimite-

tuista  otto-  ja  päästökatselmuksista  oli  7 167  eli  18.0 

 sisävesistöjen merimieskatselniusmiesten toiiiiittamia. 

e1ontekovuoden  koko  katselmuksien  määrästä kotimai-

set meriinieskatselmusmiehet toimittivat  37 990  ja  ulkomail-
la olevat konsulinviranomaiset  1 751.  

Joulukuun  31  päiväön  1949  mennessä merimiesluette-
loon  oli merkitty  54 555  henkilöä. 

'Toimiston tilastotyö jatkui keskeytyksettä  ja  val-
mistui tavalliseen aikaan. iiinpä olivat tilastojulkaisu-

jen 	erenkulku  (a),  kauppalaivasto  l948 	ja  "Lorenkulku 
 (b),  Leriliikenne $uomen  ja  ulkomaiden välillä  1948"  kä- 

sikirjoitukset valmiina. 	en  johdosta, ettei valtioneuvos- 

ton kirjapaino ole saanut muiden kiireellisempien töiden 

takia valmiiksi aikanaan valinistuneita tilastojulkaisujen 
painatustöitä, eivät nämä julkaisut Ilmestyneet kertomus- 

vuonna, mutta sitävastoin vuoden  1946 a)  ja  b)  sarja. - 
Tässä yhteydessä onkin syytä huomauttaa, että valtioneu-

voston kirjapainon ylikuormitu.ksen takia viivästyvät yleen-
sä kaikki painatukset. 

Kertomusvuoden  aikana "Lerenkulkuhallituksen Tiedonan-
toja"  on  julkaistu  12  numeroa, yhteensä  312  sivua.  "Tie-
donannot"  on  säästäväisyyssyistä julkaistu joka toinen kuu-
kausi  2  numeroa yhdessä. Liiden sisältö  on  muutoin pysy-
tetty päiasiallisesti ennallaan. 



Kertomusvaonna  toimitettiin  ja  julkaistiin painosta 

myös alusluettelo "Suomen Kauppalaivasto  v. l949'.  

Suomen Pankille, Tilastofliselle Päätoimistolle, ame-

rikan lähetystöllo,  The Baltic and International karitime 

Oonference'lle  ja  Yhdistyneille Kansakunnille  on  toimitet-
tu kuukausittain katsaus meriliiken.teeseen.  Sen  lisäksi  on 

 lukuisille sekä kotimaisille että ulkomaisille viranomai-

sille, yksityisille järjestöille y.m. kerätty  ja  annettu 
erilaisia tietoja, joiden laatiminen  on  monessa tapaukses-
sa ollut paljon aikaa  ja  työtä vaativaa. 

ierenkulkuosasto. 

erenkuluntarkastus.  
Kotkan  piirin  merenkuluntarkastaja  on kertomusvuoden 

 aikana tehnyt kolme virkamatkaa, joista kaksi ilaminaan  ja 

 yksi Virojoelle, jossa kuulustoltiin ialastuskou.lun oppi-

laita merenkulussa todistuksen saamista varten. Laivakäyn-
tejä  on  suoritettu kaikkiaan  95.  Niiden yhteydessä  on 

 tarkastettu aluksien kansi-, kone-, ylityö-  ja  muonapäivä
-kirjat, miehistöluettelot  ja  katsastustodistukeet  sekä pääl-

lystön Dätevyyspaperit, vuosilomaluettelot  ja  asunto-olot. 
iiuomattujen  epäkohtien  ja  rikkomusten  johdosta  on 

 ryhdytty asian vaatirniin toimenpiteisiin. Laivakäyntien yh-
teydessä  on  uusista asetuksista  ja  määräyksistä sekä nii-

hin tulleista muutoksista tiedoitettu alusten päälliköille. 
Laivojen asiamiehille  ja  laivatelakoille  sekä katselmusmie-
hub 	ja  katsastajille  on  toimitettu heidän toimialaansa 



koskevat uudet lait, asetukset  ja  määräykset. ierenku1un-

tarkastaja  on  hoitanut  Kotkassa  olevaa merenkulkuhallituk-
sen  kivihiilivarastoa, 3amoin  hän  on  ollut läsnä parissa 
oikeudenistunnossa, joissa  on  käsitelty merenkulkua koske-
via asioita. 

Keriselityksiä  on  piirin raastuvanoikeuksille annet-
tu  7. 	aapuneita kirjeliniä on  ollut  281, lähotettyjä 356. 

llelsinin  piirin merenkuluntarkastajan virkaa  on seu-
raavin  poikkeuksin hoitanut viran vakinain.en hoitaja  ..H. 
Sainlo: inglantiiu 27.4 - 2'7.5  tehdyn opintomatkan aikana 

omien vixkatehtäviensä oheUa ylitarkastaja  Karjalainen ja  ylim. 
merimiesammatintarkastaia  Koivistoinen sekä ajalla  1.7 - 
31.8  merikapteeni  LO. ahlgren  tarkastaja 3ainion toimies-
sa laivanxnittau.starkastajan viransijaisena. 	erenkuluntarkas- 
taja  on  tehnyt kaksi virkamatkaa. 3atissa olevien alus-
ten.  tarkastukset, joita  on  suoritettu  380  aluksessa, ovat' 
koskeneet alusten merikelpoisuutta, matkustajalukumäärää, 

vaurioituniisja, miohistön asuntoja, alaikäisiä merimiehiä, 

vuosilomia, päiväkirjanpitoa, hengenpelastusvälineiden kun- 
toa,  työ-  ja  palkkariitoja, laivaDapereiden  tarkastuksia, 
alusten mittauksia, nierenkulkusääntöjen rikkomisia, merimies- 
katselmuksia  ja  meriselityksiä.  Suoritetuissa tarkastuksis-
sa  ilinenneiden  seikkojen johdosta  on  nostettu useita syyt-
teitä. 	erenkuluntarkastaja  on  ollut läsnä useissa meren- 
kulkua koskevissa oikeudenistuuuojssa. 

L.erenkuluntarkastaja  on  ollut Ieronkulkusäätiön myön 
tämällä apurahalla  27.4 - 27.5.49  opintomatkalla inglannissa, 
jossa  hän  osallistui  British Councilin järjestämuin "Safety 



at Sea't-  kursseihin. Ajalla  1.7 - 31.8.49  hän  toimi lai-
vanmittaustarkastajan viransijaisena. 

Alusten pidätyksiä  on.  toimitettu kaksi;  17.7.49  pi-
dätettiin Helsingissä  pm Kathrina,  jolta  puuttui  II 1k. 
pelastusvene,  pätevä peräinies, oikein asetettu kompassi  ja 

 jonka varustus oli muutenkin epätäydellinen  ja  17.9.49 
 Hangossa  ha  Verdandi,  jolta  puuttui hyväksytty toinen  II 

1k. pelastusvene.  Alukset vapautettiin puutteellisuuksien 
tultua korjatuiksi. 

Piirin raastuvanoikeuksissa  on  käsitelty  66 merioi-
keusjuttua  ja meriselitystä. aapuneita  kirjelmiä  on  ollut 

 402  ja  lähetettyjä kirjelmiä  782.  
Turan  piirin  inerenkuluntarkastajana  on  elokuun  24 

 päivään saakka ollut  Frans  Ivar  Rinne, joka siirtyi mai-
nittuna päivänä eläkkeelle,  ja sen  jälkeen  on  virkaa hoi-
tanut merikapteeni  Allan  Rinne. herenkuluntarkastaj  a on 
kertomusvuoden  aikana tehnyt kolme virkamatkaa, joista kak-
si Rauinalle  ja  yksi Laarian.haiinaan. Virkamatkoilla  on 

 keskusteltu satamaviranornaisten, alusten katsastajain  ja  me-. 
rimieskatselmusmiesten.  kanssa heidän toimiaan koskevista  a-
sioista. 	erenku1untarkastaja  on  lisäksi ollut läsnä  19 
oikeudenistunnossa,  joissa  on  käsitelty merenkulkua koske-
via oikeusasioita. 

Satamakatsan.tomiehet  ovat tarkastan.eet satamiin saa-
puneita aluksia  ja  ilmoittaneet havaitsemistaan epäkohdis-
ta.  Parhaiten tämä toiminta  on  tapahtunut Turussa. 

Piirin raastuvanoikeuksissa  on  käsitelty  23 merioi-. 
keusjuttua  ja meriselitystä. Saapuneita ja  lähetettyjä kir-

jelmiä oli kaikkiaan  871. 



Vaasan-Oulun piirin merenkulun.tarkastaja teki  puns- 

sään kertomusvuod.en aikana viisi virkamatkaa. Virkainatkoil-

la on  annettu aluksenkatsastajille, morixaieskatselmusiniohil-

le  ja  satamakatsantomiehille  heidän toimintaansa koskevia 

neu.voja  ja  ohjeita sekä tarkastettu heidän toimintaansa. 

Lisäksi  on  tarkastettu satamissa tavatut alukset. iäistä 

matkoista tehtiin yksi Lappiin, jossa tutustuttiin m.m. 

vesililkenteeseen  ja  jossa merenkulu.ntarkastaja ei olo ai-

kaisemmin käynyt. Iaikkiaan  on  piirissä toimitettu  60  alus-

ten tarkastusta. 

Valtion paikkaama satamakatsantomies  on  Himangan -Rali

-jan ja  Ilaukiputaan -  Im 	satainissa  ja  kunnallinen satama- 

katsantomies  10  kaupungissa. 

Piirin raastuvanoikeuksissa  on  käsitelty  11 meriseli-
tystä  ja  inenioikeusjuttua. Saapuneita  kirjelmiä  on  ollut 

 354  ja  lähetettyjä kirjelxaiä  326. 
Sisävesipilnin morenkuluntarkastaja  on  vuoden aikana 

tehnyt kuusi virkamatkaa, jolloin neuvoteltu liikennöitsi-
jäin  ja  satamamestanien  kanssa alusliikennettä  ja  aluksia 

koevista kysymyksistä, selostettu katsastajille  ja  meri-

mieskatselmusmiehillo heidän toimintaansa koskevia asioita 

sekä annettu heille toimintaohjeita. Lisäksi  on  neuvoteltu 
katsastajain toimien hoidosta. $atamissa  on  tarkastettu nils 

 sä  olleita aluksia. Lisäksi merenkuluntarkastaja  on  ollut 

läsnä useiden merenkulkua koskevien oikeusjuttujen käsitte-

lyssä. 

Valtion paikkaamat satamakatsantomiebot ovat toimineet 

Vesijärven, Lauritsalan.  ja  Otavan satamissa. Lisäksi  on 

 muissa satamissa ollut kuntien paikkaamat satamakatsantomie - 

het. 



erenkulkupiirin  raastuvan-  ja  kihlakunnan.oikeuksi  osa 
 on  käsitelty  16  inerenkulkua  koskevaa oikeusjuttua. $aapu-

noita kirjeitä oli  683  ja  lähetettyjä kirjeitä  877.  

Kauppa-alust  en  kato astus. 

Vuonna  1949  suoritettiin  5 306  kauppa-alusten  kat-

sastusta,  joista  2 490  merikelpoisuuden,  2 048  koneiston- 
ja  768  rungonkatsastusta. Katsastuspaikkioina merikelpoisuu-
den  katsastajat  kantoivat  1 527 420  mk, koneistonkatsastajat 

 1 335 635  mk  ja  runonkatsastajat  402 775  mk oli yhteensä  
3 265 830  mk. 

Liorenkulkupiireittäin  katsastukset jakaantuivat siten, 
että  Kotkan  piirissä toimitettiin  173  merikelpoisuuden,  152 

 koneiston-  ja  99  rungonkatsastusta,  Helsingin piirissä vas-
taavasti  386, 340  ja  96,  Tunin  piirissä  386, 353  ja  108, 

 Vaasan-Oulun piirissä  414, 397  ja  121  sekä $isävesipiiris. 
 sä 1 131, 806  ja  344.  

Katsastuspaikkiot  taas jakaantuivat eri merenku1kupii 
 non  kesken siten, että  Kotkan  piirissä kanettiin  347 470 

ink,  josta merikelpoisuuden katsastajat  158 040  mk,  koncis-
tonkatsastajat  138 900  mk  ja  rungonkatsastajat  50 530  mk, 
Helsingin piirissä  701 825  mk, josta merikelpoisuuden  kat-
sas tajat  331 415  mk, koneistonkatsastajat  310 740  mk  ja  ran-
gonkatsastajat  59 670 ink,  Turun piirissä  776 125  mk, josta 
menikelpoisuuden katsastajat  348 535 ink,  koneistonkatsastajat 

 348 195  mk  ja  rungonkatsastajat  79 395  mk, Vaasan-Oulun pii-
rissä  481 820  mk, josta morikelpoisuuden katsastajat  209 610 

 mk, koneistonkatsastajat  205 340  mk  ja  rungonkatsastajat 



66 870 ink  sekä $isävesipiirissä  958 590  mk, josta inerikel-
poisuuden katsastajat  479 820  mk, koneistonkatsastajat  
332 460 ink  ja  rungonlcatsastajat  146 310 ink.  Katsastajien pe-
rimät  matka-  ja  päivärahat eivät sisälly edellä esitettyi. 

 hin  lukuihin. 

Valtion satama.  

Hangon valtionsataman uudet  5-  tonnin nostokurjet  on. 
 maalattu  ja  ovat valmiit vastaa]aotettaviksi. Lisäksi  on 

 sota-aikana purettuihin  2  n.s. Demag- nostokurkeen, jctka 
 on  asetettu uudelleen. paikoilleen. $aksan. laituriin, asen-

nettu uudet vaihtovirtainoottorit, joten ne ovat käyttökun-

nossa. ..Juut nostokurjet  on  rapattu  ja  mönjätty  ja  ne ovat 
valmiit maalattaviksi. 

Voimakasiinin,  joka  on  ollut vuokrattuna  H.Ä,  iiilvixt-
glue  ja  3uomen  Kalastus Oy:lle,  on  nyt vuokrannut  0.1. 

 Valio,  ja  siinä  on  suoritettu tarpeelliset korjaukset.  0-. 
 san  puhdistustöistä  on  suorittanut Valio omalla kustannuk-

s  ellaan. 

iuottasaaren tavaransijoituspaikoille  on  pantu soraa, 
niiden tiet tasoitettu  ja  vahvistettu. Lisäksi  on  sataman 
makasiineja korjattu, maalattu, kattoja tervattu j.n.e. 

Leudon  talven.  takia ei satamassa ollut varsinaista 
talviliikennettä. 	atamalakkojen aikana elo-syyskuussa oli 
satamassa  vilkas  liikenne, kun. työt suoritettiin muualta 
tulleen vapaaehtoisen työvoiman avulla. Yritys randintasauk.. 

sella rautateillä lisätä vientiä Hangon kautta  on  antanut 
hyviä tuloksia. Satariassa  on  vuoden aikana kynyt  451  alusta, 



vetomäärältään  224 029  nettorekisteritonnia.  
Hangon 	sataman 	tulot 	olivat 	kertonausvuonna 	seuraa- 

vat:  

atamainaksut 	 2 934 890:- 

Tarasto-  ja  tonttivuokrat 	 2 522 286:- 

Hostokurkien  ja  hissien  käyttö 	 1 492 510:- 

iuut  tulot 	 42 370:- 

Yhteensä 	  6 992 056:- 

Jäänsärkijäin  toiminta.  

Jäänsärkijä 	isun toimintaviiri  nostettiin marraskuun  
11  päivänä  1948.  Toimintansa jäänsärkijänä alus aloitti 

heti  sen  jälkeen lähtien  13  päivänä Ouluun  ja  Keniiin  a-

vustamaan  Perämeren liikennettä. Täältä  se  palasi joulu-
kuun  18  päivänä 	avustaen kspihlajan, Pietarsaaren  ja  Tu- 

run kautta Helsinkiin, jossa oli, käyd.en helmikuun  2  päi-

vänä Toikkisissa, maaliskuun  6  päivään saakka, jolloin  kä-

väisi  avustamassa 1otkan liikennettä. Jeuraava päivänä 

 sisu  palasi Helsinkiin, jonka liikennettä  se  avusti  iaa-
liskuun loppuun saakka käyden välissä  Kotkassa ja  Toikki-

sissa.  Huhtikuun  3  päivänä alus lähti avaamaan Pohjanlah-

den satamia  ja  saapui toukokuun  2  päivänä Ouluun, jossa 

avustustoimintaa  kesti toukokuun  24  päivään saakka. 	ouko- 

kuun  25  päivänä alus palasi Helsinkiin, jossa toiminta 
jäänsärkijänä päättyi kesäkuun  2  päivänä  1949.  

Jäänsärkijä  Tarmon toimintaviiri nostettiin joulukuun 

 15  päivänä  1948  Helsingissä, josta alus tammikuun  14  päi-

vänä lähti avustamaan Haminan  ja Hotkan  liikennettä,  ja  



Haminan tultua suljetuksi helmikuun  12  päivänä  se  austi 
 vain  Kotkan  liikennettä, tehden jonkun avustusmatkan Hel-

sinkiin. Huhtikuun  2  päivän jälkeen alettiin jälleen avus-
taa myös Haminan liikennettä. Huhtikuun  19  päivänä alus 

palasi Helsinkiin, jossa aloitettiin riisuminen. 
Jnsärkijä  Samman toimintaviiri  nostettiin joulukuun 

 16  päivänä  1948.  fdus  aloitti avustustoimintansa Vaasassa 
joulukuun  26  päivänä, sieltä  se  siirtyi vuoden vaihteessa 
Kaskisten kautta austamaan Porin  ja  Rauman 1iikenettä. 
Tässä avu.stustoiminnassa alus oli sitten  koko  toimintakau-
tensa loppuajn  eli huhtikuun  11  päivään, jolloin toimin-
taviiri laskettiin. 

Jäänsärkijä  kiurtajan toimintavliri nostettiin tanimi-
kuun  13  päivänä  1949,  mutta toimintansa jäänsärkijänä  a-
lus  alkoi  28  päivänä tammikuuta, jolloin ryhtyi avusta-
maan Turun  ja  Saaristomeren liikennettä, käyden ffgossa 

 ja  Uudessakaupungissa asti. Toimintansa jäänsärkijänä alus 
lopetti Turussa huhtikuun  12  päivänä  1949.  

Jäänsärkijä  pu nosti toimintaviirinsä tammikuun  13 
 päivänä  1949.  Alus aloitti toiiintasa kuitenkin vasta hel-

mikuun  2  päivänä avustaen Turu.n, ilauman  ja  yleensä saa-
ristomeren  liikennettä. Lisäksi alus teki kolme saariston 

 ja  Turun välistä kalojen  ja  matkustajain kuljettamismatkaa. 
Toiniintaviiri  laskettiin Raumalla huhtikuun  13  päivänä  1949,  

(Huom.  taulukko siv.  17 a  
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Laivatoimis  to.  
Laivatoiinistossa  on  laskettu  3  uuden  ja  4  vanhan 

kattilan lujuus, rekist'aröity  19  uutta kattilaa, annettu 
 13  uuden  ja  :36  vanhan kattilan käyttölupatodistusta, an-

nettu  17  ja  uusittu  67 lastiviivakirjaa,  laskettu  198 a-
luksen konevoina  sekä tarkastettu  1 316  kattilan-,  2 246 
laivakoneiston-  ja  775 rungonkatsastuspöytäkirjaa  ynnä  286 
jäämaksutodistus  ta.  

Konemestarinpätevyyskirjoista  on  annettu  350  lausun- 
toa.  

Laivan.mittauston  tarkastaja  on kotiiaisi11e  aluksille 
antanut  241  sekä ulkomaisille alu.ksille  512  raittakirjaa. 

Laivatoixniston  alaisissa aluksissa  on  tavallisten vuo 
sikorjausten lisäksi suoritettu seuraavat korjaukset: jään-

särkijä 1urtajan kattilain tuliputket  on  uusittu, jäänsär-
kijä  Sisun  radiotutkaa  varten  on  rakennettu pieni kansi- 
rakennus, tarkastusalus Perämeren perälaiva  ja  sisustus  on 

 uusittu, tarkastusalus Änsioon  on  asetettu uusi kone, Kob-
baklintarin luotsiasema.  on  saanut uuden viittaveneen. konei 
neen  ja  Sälgrundin luotsiasema  uuden luotsikaatterin konei 
ne  en.  

Luotsi-  ja   majakkaosasto.  

Luotsipiirit.  

Luotsipiirien  luotsi-  ja  vartioasemat  sekä henkilö-
kunta kortomusvuoden päättyessä selviävät seuraavasta ase-

telinasta: 



411  

T
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85 

50 

66 

55 

51 

53 

21 

30 

Lu.otsipiiri Luot-  
siase-  
mia 

Var-. 	Luot- 
tio- 	sivan- 
paik-  him- 
koja 	pia  

Jär- 	Van-  
jes- 	bom-  
tys- 	pia 
luot- luot- 
seja 	seja 

Luo-
rem- 
pia 
luot-
seja 

3isä-  Yli- 
vesi-  niää-
luot-  räl-
seja siä  

luo  t- 
S  ej  a 

Luo  t  - 
siop- 
Dilai- 

Loviisan  9 3 6 3  60 15 15 

Hangon  6 2 3 3  34 7 5 

Turun  12 1 7 5  48 21 15 

Ahvenanmaan  11 1 4 7  31 17 5  

Vaasan  12 1 3 9  34 10 12 

Oulun  11 3 6 3  37 9 4  -  12 

Saimaan  23  38  - -  

Päijänteen  24 4  -  28  -  2 

Yhteensä  108 15 29 30  244 79  70 o 66  

Luotsi piiri  en luotsihenkilökunta  käsitti ker tomusvuo  den 

 päättyessä  524  henkeä. 	e11aisia  paikkoja, josta merenkulkijat  

voivat saada luotsin, oli kaikkiaan  123.  

Päällystökirjan  tai  -todistuksen omaavat 
 
luotsit  jakaantui-. 

 vat  seuraavasti:  

Luotsipiiri  

Loviisan  

Hangon  

Turun  

Ahvenanmaan  

Vaasan  

Culun  

$aimaan 

Päijänteen  
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Yhteensä  35 6 34 1 	51  -  112 31  140 
1)  Näistä ilman kirjaa  14. 



Liajakoiden  ja iiajakkahenki1ökunnan  luku käy selville 

seuraavasta  yhd.istelmästä:  

Johto-  Radio- Lois- Majak- Vaiah. Luor. Radio- iree-- Joh-
Luotsipiiri a lm-  maja- topoi- kames- majak -ma- 	majak- nm 	to- 

]alois- koita juja taroi-  kavar-ak- 	kavar- hoita- lois- 
toja  ja 	 ta 	tijoi-kaver- tijoi- jia 	ton- 
majakoi- 	 ta 	tijoi- ta 	 hoi- 
ta 	 ta 	 tajia  

Loviisan  142 1 	-  2 2 	3 1  -  16  
Hangon  162  - 	1 2 2 	2  -  1 16  
Turkin  124 2 	2 2 1 	4 1  -  36  
Ahvenanmaan  108 2 	-  4 2 	5 1 5 21  
Vaasan  72 2 	2 7 6 	6 2  -  10  
Oulun  65  - 	4 3 3 	4  -  2 22  
Saimaan  62  - 	S  - - 	 - - -  23  
Päijänteen  39  - 	5  - - 	 - - - -  15  

Thteen.sä  774 7 	19 20 16 	24 5 8 159  

Luotsipiiri Liajakka-
aluksia  

ha  ja  kka- 
laivu - 
ro  I t a  

Perä- 
miehiä 

konemes
-tareita  

ä  hk  ö  t  - 
täjiä  

i  ehistöä  

Loviisan  2 2 3 3 1 18  
Turun  1 1 2 1  -  8  
hvenanman  1 1 2 2  -  6  

Vaasan  2 2 2 2  -  13  

Culun  2 2 2 2  -  10  

Thteensä  8 8 11 10 1 55  

hajakkahenkilökunta  käsitti siten  158  henkilöä, johon 

tulee lisäksi  159 loistonhoitajaa. 

Luotsipiiripäälliköt  ja  heidän apulaisensa ovat vuonna 

 1949  tehneet  virkaniatkoja  seuraavasti:  



Luotsipiiri 	 Piiriää11ikkö 	pu1ai spiiriääl1ikkö 
paivi. 	 paivia  

Loviisan 	 62 	 47  

Hangon 	 41 	 32  
Turun 	 21 	 12  
Ahvenanmaan 	 88 	 23  
Vaasan 	 7 	 25  
Oulun 	 71 	 43 

3aimaan 	 18 

?iijinteen 	 2Ci? 

Thteensä 	 596 	 200 

Saapuneid.en  

luotsipiireissä 	on  

Luotsipiiri 

ja 	lähteneiden. 	virkakirjeiden. 	luku 	eri 

ollut 	seuraava: 

3aapunut 	 Lähtenyt 

Loviisan  496 1 085  

Hangon  574 577  

Turun  1 294 882  

Ahvenanmaan  1 023 1 239  

Vaasan  1 843 1 785  

Oulun  750 1 114  

Saimaan  1 083 1 787  

Päijänteen  705 812  

Thteensä  7 768 9 281  

Luotsipiirien luotsaustoiininta  selviää seuraavasta: 



Luotsipiiri Luotsauk  sia  Luotsattu  matka 
xnpk.  

Lovii  san  8 240 172 457 

Hangon 2 090 42 342 

Turun 5 257 132 316 

Ahvenanmaan 1 344 18 194 

Vaasan 2 790 32 247 

Oulun 2 787 53 221 

Saimaan 70 2 550 

Päijänteon 

Yht eensä  22 578 453 327  

Kannotut luotsausmaksut jakaantuivat  valtion  ja luot-. 
sien 	esken  seuraavasti: 

Luotsi piiri  Valtiolle  90 
 mk  

Luotseille  10  % 	Yhteensä 
mk 	 mk  

16 544803:- 1 838 283:- 18 383 086:- 

3 285 412:10 365 045:90 3 650 458:- 

10 814 258:- 1 201 585:- 12 015 843:- 

2 110 998:30 234 554:70 2 345 553:- 

2 850 673:- 316 732:- 3 167 405:- 

4 951 318:- 550 132:- 5 501 450:- 

62 368:- 6 927:- 69 295:- 

40 619 830:40  4 513 259:60  45 133 090:- 

Lov  ii s an 

 Hangon 

Turun 
Ahve  a  nmaan 

 Vaasan 
(ulun  

Saimaan 
Päi  j  änt een 

Thteensä  

iuut  merenkulkumaksut.  

Tullihallituksen kantamat merenkulkuinaksut olivat seuraavat: 
Lajakkainaksut  134 230 455  mk  
Jäämaksut  25 952 288  
Lästirnaksut  3 304 834  

Thteensä  163 487 577 ink  



Teknillinen toimisto,  

Iertomusvuoden  aikana rakennettiin uud.elleen seuraa-
vat loistot:  Höggrund,  inyrskyn. kaatama  Hietasaari, jossa 
linjainorkin tilalle tuli  14 m:n betonitorni,  ja  Pirköyrin 

 al. linjaloisto,  joka samalla siirrettiin Pirköyrin saa-

relta Pirköyrin karille. Pirköyrin  yl.  loiston rautateline 
siirrettiin Tiutisen saarelta Pirköyrin saarelle  ja  siihen 
rakennettiin uusi betoninen  parveke.  Sälskärin  majakka  au-
tomatisoitiln  ja  siihen asennettiin uudet 	valolaitteet. 
Seuraavat loistot muutettiin kaasukäyttöisiksi:  Hällö, Borg- 

mästargrund,  Harmaasaari, io1jansaari  ja 	u11ikkasaari. 
Keitsoorinkiven  ja  Falkarnin tutkanheijastintankoihin  sekä 
bbskärin linjamerkkeihin  asennettu. loistolyhdyt  ja  Tan- 

karin  maj  akan linssilaitteet asennettu. kuulalaakereille. 

Puhelinlinjoissa suoritetuista  töistä mainittakoon,  et-
tä Lypertön -  Kustavin ja  Bergharnnin - Houtskärin  linjat  on 
rakennetiu  uudelleen. 

Luotsi-  ja  majakkaosastolle  kuuluvista rakennustöistä 
mainittakoon Loviisan luotsipiirissä: Helsingin luotsiaseman 
korjaustyöt  ja  hirsien hankinta Pellingin uutta luotsilai

-tuna  varten, Crrengrundin. vartiopaikan sataman ruoppaustöi-
den  aloittaminen sekä uuden katon laittaminen Lekarnin  var-
tiotupaan  ja  Boistön  laiturin korjaus; Hangon luotsipiiris-
sä: Barönsalmen luotsiasernan  ja  Hangon majakan rakennusten 
maalaus  ja  eräät korjaustyöt; Tunin luotsipiirissä: Lohmin 

luotsilaiturin rakentaminen uudelleen  ja  Lypyrtin luotsitu-
van  ja  laiturin korjaus; 7aasan luotsipiirissä: Reposaaren. 

luotsituvan  ja  Yttergrundin  majakan asu.inrakennusten sekä 



eräiden laiturien korjaukset; Oulun luotsiDiirissä: karja- 
niemen  ja  Liässkärin luotsiasemien  rakennusten sekä Ison-

kraaselin laiturin korjaukset; Saimaan luotsipiirissä:  Lau-
ritsalan., Konnuksen  ja  hkionithdon luotsiasemien  rakennus- 
ten korjaukset; 	hvenanmaan luotsipiirissä: 	nklingen luot- 
siaseman luotsituvan  ja 	ottungan  laiturin. korjaukset. 

Lisäksi saatiin selontekovuonna valmiiksi rakennus-
hallituksen toimesta rakennetut  4  perheen asuinrakennus Ul_ 
kokailaan  ja  3antion  saaren uusi luotsirakennus, 

Lierenmi  t  tausretkikunnat. 

hasimmäinen merenxnittausretkjkunta  aloitti työnsä tou-
kokuun  2  päivänä  ja  lopetti  sen  syyskuun  29  päivänä. Ret-
kikunta työskenteli Vaasan edustalla  ja  Ykspihlajan  landel-
la. 

Toinen merenmittausretkikunta aloitti työnsä touko-
kuun  17  päivänä  ja  lopetti  sen  syyskuun  30  päivänä. Ret-
kikunta työskenteli $aimaan vesistöllä uvasvedel1ä.  

Kolmas  merenmittausretkikunta 	aloitti työnsä touko- 
kuun  4  päivänä  ja  lopetti  sen  lokakuun  7  päivänä. Retki-. 
kunta työskenteli Helsingin  ja  Haminan välillä suorittaen 
Haminan  ja Kotkan  syväsatamien loppumittaukset, Halikonse-
län ja sinne  johtavien väylien sekä  Valkon  sataman  ja 

 väylän mittaukset  ja  .e11ingin  väylän  ja  ilerttuaniemen  öl.
-jysatainaan  johtavan väylän tarkistusmittaukset. 

Neljäs  merenxaittausretkikunta aloitti toimintansa tou.-
kokuun  3  päivänä  ja  lopetti  sen  lokakuun  4  päivänä. Ret-. 
kikun.ta suoritti kolmjonierkkjen rakentamisen hvenanniaa11e, 



otkan syväsataman  ja  Herttoniemen öljysataman haraustyöt 
sekä harauksia Pellingin väylällä. 

Viides  merenmittausretkikunta aloitti työnsä touko-
kuun  4  päivänä  ja  lopetti  sen  syyskuun  30  näivänä.  det-
kikunta  oli luotaustöissä Isonkarin seaduilla. 

iuudes  inerenmittausretkikunta  aloitti työnsä toukokuu 
 4  päivänä  ja  loDetti  sen  syyskuun  30  päivänä. Retkikunta 

työskenteli suomenlanden rannikolla avornori-  ja  saaristo- 
alueella kaistalla 	ustaviira-0rrengnind. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

