
V  

- 	 3//i  i 

Kort  o mu s  

L'lerenkulkulaitoksen  toiminnasta 	vuonna   1950.  

.  e r e n k u 1 k u.  

Vuoden l5L aikana merenkulku muodostui huomattavasti 

suuremmaksi kuin edellisenä vuonna. Suomesta lähti kerto-

musvuoden aikana suorassa merenkulussa  7 088  alusta, joiden 

vetomäärä oli  4 833 25  nottorekistoritonnia.  Näistä oli  las-

tissa  lähteneitä suomalaisia aluksia  2 392,  joiden  nettoveto 

määrä oli  1 565 908  rekisteritonnia,  ja  ulkomaisia aluksia  

4 060,  joiden nottovetomäärä cli  2 633 180  rekisteritonnia. 

 Suomeen saapui vastaavana aikana  7 118  alusta, joiden  net. 

 tovetomäärä  oli  4 876 313  rekisteritonnia. 1äistä  oli  las-

tissa saapuneita  suomalaisia aluksia  2 362,  joiden  nettove. 

tomäärä  oli  1 767 053  rekisteritonnia  ja  ulkomaisia aluksia 

 1 346,  joiden nettovetomäärä oli  1 181 347  rekisteritonnia. 

 Edelliseen vuoteen verrattuna lähteneidon alusten tonnimäär 

kasvoi  21.4 	ja lastissa  lähteneiden tonnirnäärä  26.2 7o.  
Lastissa  lähteneiden suomalaisten alusten tonnimä.ärä lisään- 

tyi  21.0 	ja  ulkomaisten  29.5 	.  Saapuneiden alusten  ton. 

 nimäärä  lisääntyi edellisestä vuodesta  22.6 o  ja lastissa 

 saapuneiden  18.6  .. Lastissa  saapuneiden suomalaisten alus- 

ten  tonnimäärä  kasvoi  15.5 	ja  ulkomaisten alusten  23.4  

sitetyistä  luvuista käy selville, että Suomen  ja 

 ulkomaiden välillä  tulo- ja uaenoselvitetty  tonnisto oli 

nettovetomäärän mukaan laskettuna  22.0  %  suurempi kuin edel-

lisenä vuonna. Ulkomaisen tonniston lisäys  on  ollut su-

rempi kuin suomalaisen. Meiliikenne jäi kuitenkin vielä 

huomattavasti pienemmäksi kuin ennen sotia  ja  oli alusten 

nettovotomäärän mukaan laskettuna noin  87  %  vuoden  1938  

määrästä. 



Lainsääd.änt  5.  

Tammikuun  27  päivänä annettiin asetus (n:o  42) 

 tullisäännön  muut tamisesta. 

t1aminikuun  27  päivänä annettiin asetus (n:o  51) 

 eriiden  kauppa-  ja  teollisuusministeriöön  ja  siihen koh-

distuviin ballinnonlaaaroihin kuuluvien virkojen  ja  toimi-

en perustamisesta, muuttamisesta  ja  lakkauttamisesta. 	.se- 

tuksella m.m.  lakkautettiin Sälskärin majakan majakkaines-

tarin  ja  majakkavartijain  toimet sekä  Gustafsvärnin  sa-
tamaloiston rnajakkavartijain  ja  sumusireeninboitajan  toi-
met, 

Huhtikuun  21  päivänä annettiin asetus (n:o  191) 

 eräiden inerenkulkumaksujen väliaikaisesta korottamisesta. 

Asetuksella korotettiin inajakkamaksu, lstimaksu, jäämaksu, 

hinauksista  ja  muusta avustamisesta merenkulkulaitoksen. 

alaksilla suoritettavat maksut sekä luotsausrahat kand.ek-

sankertaisiksi ennen sotaa vallinneeseen tasoon verrat-
tuina. 

Huhtikuun  21  päivänä annettiin asetus (n:o  192) 

 Hangon valtionsatamassa kannettavien satamamaksujen väli-

aikaisesta korottamisesta. Asotuksen mukaan oli  v.1925 
 säädetyt  maksut (asetus n:o  378/25)  laskettava  ja  kan-

nettava seitsenkertaisina. 
Huhtikuun  21  päivänä annettiin asetus (n:o  193) 

 Hangon valtionsatamassa suoritettavien paikka-  ja maka-
siinivuokrien  väliaikaisesta korottamisesta. Asetuksen 
mukaan oli  v. 1925  säädetvt 	aksut  (asetus n:o  252/25) 

 laskettava  ja  kannettava seitsenkertaisina, 
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Huhtikuun  21  päivänä annettiin asetus (n:o  194) 

 Hangon valtionsataman nostokurkien  ja hissien käyttthnises-

tä  kannettavien maksujen väliaikaisesta korottamisesta. 

Asetuksen mukaan oli  v. 1942 säädetyt  maksut (asetus n:o 

 777/42)  laskettava  ja  kannettava  3 - 5 kertaisina.  

Huhtikuun  21  päivänä annettiin asetus (n:o  195) 

 korvauksesta, joka yleisistä varoista  on  maksettava asian-

tuntijoille eräitä merioikeusjuttuja käsiteltäessä  ja  me-

riselitystä. vastaanotettaessa,  annetun asetuksen muuttamises-

ta. 	setukse11a korotettiin k.o. korvaus  450  mk:sta  

1000 mk:aan.  

Toukokuun  19  päivänä annettiin asetus (n:o  244) 

konenestarien pätevyyskirjoista  annetun asetuksen muuttami-

sesta. Asetuksella muutettiin konemestarien pätevyyskirjois-

ta  8  päivänä joulukuuta  1949  annettua asetasta (n:o  754/ 

49).  

Toukokuun  25  päivänä annettiin kauppa-  ja  teolli-

suusministeriön päätös (n:o  257)  eräistä poikkeuksista  ko-

neenhoitajankirjan  saamisen ehdoista. 

kesäkuun  30  päivänä annettiin laki (n:o  319)  meri- 

lain  muuttamisesta. Lailla muutettiin  9.  päivänä kesäkuuta 
 1939  annetun inerilain  (167/39) 14 , 86 :n 1 mom., 122 :n 

2 mom,  ja  171 :n 3 mom,  sekä lisättiin saman  lain 280 : 

ään  uusi  4  momentti, 

Kesäkuun  30  päivänä annettiin laki (n:o  320Y  Suo-

men liittymisen johdosta vuoden  1924  kansainväliseen  ko-

nOssementtisopimukseen  annetun  lain  muuttamisesta. Lailla 

muutettiin  9  päivänä kesäkuuta  1939  annetun  lain (168/39) 
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S mom.  sekä lisättiin lakiin uusi  7 a  

Heinäkuun  7  päivänä annettiin valtiovarainministeriön 

päätös (n:o  369)  sotaväen  ja  eräiden kulkulaitosvirastojen 

leski-  ja  orpokassalle  12  päivänä marraskuuta  1926  vahvis-

tetun ohjesäännön muuttamisesta. 

Heinäkuun  27  päivänä annettiin valtioneuvoston päätös 

(n:o  385)  suomalaiselle aluksenhenkilökuanalle merionnettomuu-

dessa hävinneestä hen.kilökohtaisesta omaisuudesta tulevan  kor

-viksen  perusteista. Päätöksellä kuinottiin samasta asiasta  

1  päivänä huhtikuuta  1942  annettu valtioneuvoston päätös 

 (280/42)  ja  se  tuli voimaan  1  päivänä elokuuta  1950.  

Heinäkuun  27  päivänä annettiin valtioneuvoston päätös 

(n:o  394)  merimiesten vuosilomapalkkaan sisältyvästä vapaan 

asunnon  ja  ravinnon vastikkoesta. Päätös tuli voimaan  1 

 päivänä elokuuta  1950  ja sillä  kumottiin samasta asiasta 

 25  päivänä kesäkuuta  1948  annettu valtioneuvoston päätös 

 (523/48).  

Heinäkuun  28  päivänä annettiin asetus (n:o  408)  
kxppa-alusten  päällystöstä  annetun asetuksen muuttamisesta. 
hsetuksella muutettiin samasta asiasta  25  päivänä helmikuu-
ta  1949  annetun asetuksen  (141/49) 7  .  ja  16 :n 1 mom. 

 sekä lisättiin  23  c:ään  uusi  7  luku 	a 24 §:ään  uusi  2 
 moni.  

Syyskuun  22  päivänä annettiin asetus (n:o  454) me
-renkulkuoppi1aitokista  annetun asetuksen muuttamisesta. Ase-

tuksella kDrotettiin elokuun  29  päivänä  1947  annetussa ase-
tuksessa  (666/47)  määrättyjä lukukau.si-  ja  kurssimaksuja  ja 

 niitä oli sovellettava syyslukukauden  1950  alusta lukien. 



Syyskuun  28  päivänä annettiin valtioneuvoston päätös 

(n:o  490)  alusten lastauksessa  ja purkauksessa noudatetta-

vat järjestysohjeet  sisältävän valtioneuvoston päätöksen 

muuttamisesta. 	äätöksel1ä muutettiin asiasta  12  päivänä 

elokuuta  1948  annetun päätöksen  (604/48) 9  ja  15 .  

Lokakuun  27  päivänä annettiin asetus (n:o  515) me-

rimieskatselmusmiebille suoritettavista  palkkioista  ja lu-

nastuksista  annetun asetuksen muuttamisesta. Asetus tuli 

voimaan  1  päivänä marraskuuta  1950  ja sillä  kumottiin 

asiasta  14  päivänä marraskuuta  1947  annettu asetus  (825 / 

47).  

Lokakuun  27  päivänä annettiin asetus (n:o  516)  eräi-

den inerenkulkulaitoksen virkojen  ja tonten lakkauttamises-

ta.  Asetuksella lakkautettiin arjaniomen majakan  virat ja 

 toimet. 

Liarraskuun  24  päivänä annettiin asetus (n:o  570) 

laivanisännän  vastuun rajoittamisesta eräissä tapauksissa 

annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukselia korotettiin 
vastuun 

1aivanisännn /  korkein määrä  v. 1946  annetussa asetuksessa  
(89/46) määrätystä 750  mk:sta  2500  mk:aan toni1ta. 

Larraskuun  24  päivänä annettiin asetus (n:o  571) 

 Suomen  ja  Italian  kesken tehdyn terveys-  ja konsulitodis-

tusten  vastavuoroista poistamista koskevan sopimuksen voi-

maansaat tamise  st  a. 

arraskuun  24  päivänä annettiin asetus (n:o  579)  
Ison-Britannian  ja  Pohjois-Irlannin :hdistyneen :uningaskun-

nan kanssa vakuutus-  ja jälleenvakuutussopimuksista  tehdyn 

sopimuksen voimaansaat tamisesta. 



iorenku1kuhallituksen kirj atut  asiat. 

erenkulkuha11ituksen  yleiseen  diarioon  ja  siihen 

liittyvään  asiakortistoon  on  kertorausvuonna  kirjattu  pää-

kirjaamossa  37'  asiaa2t2kortille  ja  merikarttaosas-

tolla  680  asiaa  586  kortillo  eli  yhtensé. *"'3asiaa  
kortille 	(edellisenä vuonna 	 ) 

 sekä  pä- 

tevyyshakemusten diarioon  19Z7  ( 	 - 	)  asiaa.  ICa- 

meraaliasiolta  on  lisäksi ollut 	 .  Lähetettyjen 

kirjeiden  ja  muiden lähetysten luku  on  pääkirjaamossa  

ollut  1Z/ja merikarttaosastolla  1 932. 	oimituskirjoja  

on  annettu  /&f  
iilasto-  ja  rekisteritoirnistoon,  joka pitää omaa 

 diariota,  on  saapunut  2 436  kirjettä sekä tilasto-  y.m. 

 tietoja 	isältäviä  kaavakkeita  43 050  kpl.  ja  sieltä lä- 

hetetty  2 651  kirjettä sekä kaavakkeita, julkaisuja  y.in. 

 38 343  kpl. 

Laivatoimistossa,  joka myös pitää omaa  d.iariota,  on 

 kirjattu  1 132  saapunutta  ja  707  lähetettyä kirjettä.  

lilasto-  la  rekisteritoimisto. 

Lerimiesreki  st  eri  in  tuli  selont ekovuod.en  aikana tie-

toja yhteensä  42 445  otto-  ja  pää.stökatselmuksesta  sekä 

siirrosta. Vuosittain  merimiesluetteloon  ilmoitettujen toi-

naitusten  luku  on  ollut seuraava: 

Vuonna  1938 	 26 951 
l93 	 32 547 
194o 	 21 999 
1941 	 18 516 
1942 	 15 154 
1943 	 18 358  



	

Vuonna  1944 	 19 315  
tt 	1945 	 23 376 

	

1946 	 32 536 

	

1947 	 38 583 

	

1948 	 45 098 
9 	1949 	 39 741  
tt 	1950 	 42 445 

Otto-.  ja  päästökatselinuksien  luku pienentyi sotavuo-

sina  1940-42  jatkuvasti johtuen osaksi kauppalaivaston su-

pistumisesta osaksi  sen  pienentyneestä  toiminta-alueesta 

sekä meriväen rajoitetusta mandollisuudesta jättää toimensa. 

Vuonna  1943  niiden luku alkoi kuitenkin uudelleen kasvaa. 

Katselinusten luvun huomattava lisääntyminen vuonna  1945 

 kauppalaivaston pienenemisestä huolimatta johtui siitä, et-

tä kesäkuun  15  päivänä  1945  annetun, raeriinieskatselmukses-

ta ja  merimiesten luetteloimisesta annetun  lain  muutta-

mista koskevan  lain  mukaan  on  otto-  ja  päästökatselmus 

 toimitettava myöskin kotimaisessa liikenteessä olevien 

alusten miehistön suhteen. Vuonna  1946  saavutettiin  jo  sa-

ma määrä kuin ennen sotaa siitä huolimatta, että kaup_ 

palaivasto oli ainoastaan noin puolet  sodan  edellisestä. 
Vuonna  148 toimitettujon  otto-  ja  päästökatselinusten  lu- 
ku oli  6 500  suurempi kuin vuonna  1947  ja  nousi ennä-
tysinäärään eli  45 098  :aan. 3euraavana vuonna katselmusten 
määrä pieneni noin  5 300:lla,  mutta kasvoi selontekovuon-
na noin  2 7C'O:lla  ja  oli  42 445.  Vuonna  1950 toimite-
tuista  otto-  ja  päästökatselmuksista  oli  6 805  eli  16.0 % 
sisävesistöjen nerimieskatselmusniiesten  toimittamia. 

3elontekovuoden  koko  katselmuksien  määrästä kotimai-
set merimieskatselrnusiniehet toimittivat  40 363  ja  ulkomail-
la olevat konsuliviranomaiset  2 082,  

Joulukuun  31  päivään  1950  mennessä meriiniesluette-

loon  oli merkitty  58 000  henkilöä. 



Toimiston tilastotyö jatkui keskeytyksettä  ja val-

raistui  tavalliseen aikaan. Niinpä olivat tilastojulkaisu

-jon  "Morenkulku  (a),  Kauppalaivasto  1949"  ja  "Merenkuiku 

 (b),  Meriliikenne Suomen  ja  ulkomaiden välillä  1949" kä-

sikirj oitukset  valmiina. Fainatusmäärärahojen puutteen takia 

niitä ei kuitenkaan voitu painattaa, vaan ainoastaan vuo- 

den  1947 a)  ja  b)  sarja.- 

Kertomusvuodon  aika 	"Meronkulkuhallituksen Tiedonan- 

toja"  on  julkaistu  12  numeroa, yhteensä  268  sivua.  "Tie-

donannot" on  säästäväisyyssyistä julkaistu joka toinen kuu 

kausi  2  numeroa yhdessä. Niiden sisält  on  muutoin • ysy-

tetty pääasiallisesti ennallaan. 

Kertomusvuonna  toimitettiin  ja  julkaistiin painosta 

myös alusluettelo "Suomen Kauppalaivasto  v.1950".  

Suomen Pankille, Tilas  to ilisello Päätoimisto lie,  Ame-

rikan  löJietystölle,  The Baltic and International Maritime 

Conference'lle  ja  Yhdistyneille Kansakunnille  on  toimitet-

tu kuukausittain katsaus meriliikenteesoen.  Sen  lisäksi  on 

 lukuisille sekä kotiiaisil1e että ulkomaisille viranomai-

sille, sanomalehdistölle, järjestöille  ja  yksityisille ke-

rätty  ja  annettu erilaisia tietoja, joiden laatiminen  on 

 monessa tapauksessa ollut paljon aikaa  ja  työtä vaativaa. 

iLLerenkulkuo sasto.  

Merenkuluntarkastus.  

Kotkan  piirin merorkuluntarkastaja  on kertomusvuoden  

aikana tehnyt neljä virkamatkaa, joista kolme Haminaan  ja 

 yksi Virojoolle, jossa kuulusteltiin Kalastuskoulun oppilaita 



merenkulkutodistuksen  saamista varten. Laivakäyntejä  on 

 suoritettu kaikkiaan  130.  iiiden  yhteydessä  on  tarkastet-

tu  aluksien  kansi-, kone-, ylityö-  ja  muonapäiväkirjat, 

miehistöluettelot  ja  katsastustodistukset  sekä päällystön 

pätevyyspaperit, vuosilomaluettelot  ja  asunto-olot. 

Huomattujen  epäkohtien  ja  rikkomusten  johdosta  on 

 ryhdytty asian vaatimiin toimenpiteisiin. Laivakäyntien 

yhteydessä  on  uusista asetusista  ja  määräyksistä sekä 

niihin tulleista muutoksista tiedoitettu alusten päälli-

köille. Laivojen asiamiehifle  ja  laivatelakoilie  sekä  kat-

selmusiniehills  ja  katsastajille  on  toimitettu heidän toi-

mialaansa koskevat uudet lait, asetukset  ja  määräykset. 

ierenkuiuntarkastaja  on  hoitanut  kotkassa  olevaa merenkul- 
läsnä 

kuhalltuksen kivihiilivarastoa.  Lisäksi  hän  on  ollut /ym_ 

menessä oikeudenistunnossa,  joissa  on  käsitelty pääasialli-

sesti inoriselityksiä. 

.eriselityksiä  on  piirin raastuvanoikeuksille annet-

tu  16.  3aapuneita  kirjelmiä  on  ollut  276,  lähetettyjä 

 338.  
helsingin  piirin  inerenkuluntarkastaja  on  tehnyt kak-

si virkamatkaa, toisen Hankoon  ja  toisen Hankoon  ja  Tam-

misaareen.  Satamissa olevien alusten tarkastukset, joita  

on  suoritettu  n. 40  aluksessa, ovat koskeneet alusten 

merikelpoisuutta, inatkustajalukumäärää, vaurioitumisia, inie-

histön asuntoja, alaikäisiä merimiehiä, vuosilomia, päivä- 

kirjanpitoa, hengenpelastusvälineiden kuntoa, työ-  ja  palk-

kariitoja, laivapapereiden  tarkastuksia, alusten mittauksia, 

merenkulkusääntöjen rikkomisia, merimieskatselmuksia  ja  meri 

selityksiä. Suoritetuissa tarkastuksissa ilmenneiden seikko-

jen johdosta  on  nostettu useita syytteitä 
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ilerenkuluntarkastaja  on  oman virkarisa ohella hoita-

nut ajalla  1.6  -  12.6.50  laivanmittaustarkastajan virkateh-

tävät  tämän ollessa ulkomailla. 

Kauppa-aluksista  17.4.24  annetun asetuksen  17 :n 

 edellyttämiä alusten terveydellisten olojen laivakatsastuk-

sia  on  toimitettu piirissä  50,  joista  11  antoi aihetta 

muistutuksiin. 
Ålusten  pidätyksiä  on  toimitettu kaksi:  29.9.50 pi-

d.ätettiin  Helsingissä  pm  Årtfago,  jolta  puuttui hyväksytty 

pelastusvene, perärnies  ja  koneenhoitaja  ja  29.12.50  Hel-

singissä  ma Savo,  joka katsastuskauden päättymisen vuoksi 

ei ollut merikelpoisessa kunnossa. 

Piirin raastuvanoikeuksissa  on  käsitelty  66  merioi-

keusjuttua  ja  ineriselitystä,  joista  25:n  käsittelyssä  me-

renkuluntarkastaja  on  ollut läsnä. $aapuneita kirjelmiä  on 

 ollut  553  ja  lähetettyjä kirjolmiä  842.  

Turun piirin merenkuluntarkastaja  on  kertomusvuoden 

 aikana tehnyt kolme virkamatkaa, joista kaksi iLaarianhami-

naan  ja  yhden Läntyluotoon. Llerenkuluntarkastaja  on  lisäk-

si ollut läsnä  17  ojkeudenistunnossa,  joissa  on  käsitelty 

merenkulkua koskevia oikeusasioita. Lisäksi  hän  on  valvo-

nut  Turussa olevaa merenkulkuhallituksen hiilivarastoa. 

Satarnakatsantomiehet  ovat tarkastaneet satamiin saa-

puneiden alusten paperit  ja  valvoneet,  että lastauksissa 

 on  noudatettu säännöksiä. Lnimmäkseen tämä toiminta  on 

 tapahtunut Turussa. 
Vuoden aikana  on  pysäytotty  2  alusta, joista toinen 

ei täyttänyt talviliikennevaatimuksia  ja  toista ei oltu  

kat  east  ettu.  
Piirin raastuvanoikeuksissa  on  käsitelty  18  merioikeu.  

juttua  ja  meriselitystä. Saapuneita  ja  lähetettyjä kirjel-
miä oli kaikkiaan  1405.  



-  fl  -  

Vaasan-Oulun piirin  ffierenkuluntarkastaja 	teki  pu- 
rissään kertomusvuoden  aikana neljä virkamatkaa. Virkamat-

koilla  on  annettu aluksenkatsastajille, merimieskatselmus-

miehille  ja satainakatsantomiehille  heidän toimintaansa kos-

kevia neuvoja  ja  ohjeita sekä tarkastettu heidän toimin-

taansa. Nämä matkat tehtiin Pietarsaareon, Kristiinankau-

punkiin, Kaskisiin, Perämeren satarniin sekä Kainuuseen. 

Kaikkiaan  on  piirissä toimitettu  n. 50 aluston  tarkastusta. 

Alusten pidtyksiä  on  ollut yksi.  Ka Savo  nimit-

täin pidätettiin Vaasassa puuttuvien pelastusveneiden  ja 

 niiden varusteiden takia. Pidätysaika oli  34  tuntia. 

Valtion paikkaama satamakatsantomies  on  Himangan-.P.ah-

jan ja ilaukiputaan - Im 	satamissa  ja  kunnallinen satama- 

katsantomies lO kaupungissa. 

Piirin raastuvanoikeuksissa  on  käsitelty  15 manse-

litystä  ja menioikeusjuttua. Saapuneita  kirjelmiä  on  ollut 

 350  ja  lähetettyjä kirjelmiä  337. 

Sisävesipiirin merenkuluntarkastaja  on  vuoden aikana 

tehnyt viisi virkamatkaa, jolloineuvoteltu liikennöitsi-

jäin  ja satamamestarien  kanssa alusliikennettä  ja  aluksia 

koskevista kysymyksistä, selvitetty katsastajille  ja  meri-

mieskatselmusmiehille heidän toimintaansa koskevia asioita 

sekä annettu heille toimintaohjoita. Lisäksi  on  neuvotel-

tu katsastajain toimien hoidosta. Satamissa  on  tarkastettu 

niissä olleita aluksia. Lisäksi merenkuluntarkastaja  on 

 ollut läsnä kuuden merenkulkua koskevan 	oikousjutun kä- 

sittelyssä. 

Valtion paikkaamat satamakatsantomiehet ovat toimi-

neet Vesijärven, Lauritsalan  ja  Otavan satamissa. Lisäksi 
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on  muissa satainissa ollut kuntien paikkaamat sataniakatsan-

tomiehet. 

Lerenkulkupiirin  raastuvan-  ja kihlakunnanoikeuksissa 

 on  käsitelty  7  merenkulkua koskevaa oikeusjuttua. Saapu-

neita kirjeitä oli  597  ja  lähetettyjä kirjeitä  898.  

auppa-alusten katsastus.  

7uonna  1950  suoritettiin  5 l4  kauppa-alusten katsas-

tusta, joista  2 521  merikelpoisuuden,  1 963  koneiston-  ja 
 710  rungonkatsastusta. Latsastuspalkkioina merikelpoisuuden 

katsastajat  kantoivat  2 241 480  mk, koneistonkatsastaat  

1 906 448 ink  ja rungonkatsastajat  535 493  mk eli yhteensä 

 4 683 421  mk. 

Merenkulkupiireit täin  katsastukset  j  akaantuivat  siten, 

että  Kotkan  piirissä toimitettiin  203  inerikelpoisuuden,  160 

 koneiston-  ja  70  rungonkatsastusta,  Helsingin piirissä vas-

taavasti  418, 345  ja  104,  Turun piirissä  414, 372  ja  
121  ,  Vaasan-Oulun piirissä  392, 356  ja  128  sekä Sisävesi-

piirissä  1 094, 730  ja  287.  

Katsastuspaikkiot  taas jakaantu.ivat eri merenkulkupii_. 

 non  kesken siten, että  Kotkan  piirissä kannettjjn  
565 680  mk, josta merikelpoisuuden katsastajat  259 680  mk, 
koneistonkatsastajat  253 300  mk  ja rungonkatsastajat  52 700 

 mk, Helsingin piirissä  969 740  mk, josta merikelpoisuuden 

katsastajat  468 240  mk, koneistonkatsastajat  414 910  mk  ja 
rungonkatsastajat  86 590  mk, 	urun piirissä  1 205 090  mk, 
josta merikelpoisuuden katsastajat  549 325  mk, koneistonkat_ 

sastajat  522 440  mk  ja rungonkatsastajat  133 325  mk, Vaasan- 
Oulun piirissä  670 840  mk, josta menikelpoisuuden katsasta_ 

 jat  302 370  mk, koneistonkatsastajat  268 800 ink  ja  rungon 
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katsastajat  99 970  mk sekä 3isävesipiirissä  1 272 071 mk 3  

josta merikelpoisuuden katsastajat  662 165  mk, koneistonkat-

sastajat  446 998 ink  ja  rungonkatsastajat  162 908  mk. iatsas-

tajien perimät matka-  ja  päivärahat eivät sisälly edeilä 

esitettyihin lukuihin. 

raition satama. 

Hangon valtionsataman uudet  5-  tonnin nostokurjet 

 on koekuormitettujaviat  korjattu sitä mukaa kuin varoja 

 on  ollut käytettävissä. Vanhan laiturin nostokurkiraidetta 

 on  jatkettu kiskon pituudeila. 3aman laiturin  3- tonn:in 

nostokurkien  raiteet  on  laitettu kuntoon  ja  asennettu 

sähkökaapelit niitä varten. iostokurjet n:o  6, 7,  lu  ja  11 
on mönjätty  ja  maalattu. 

uottasaaren makasiinin  kaikki puuosat 	sekä  sak- 

sanmakasiini  kokonaisuudessaan  on  maalattu, samoin kaikkien 

makasiinien, voimansiirtokopien  ja  mukavuuslaitosten  katot 

 on sivelty kattolakalla. Jataman valaistusolojen  paranta-

miseksi  on  yksi suunniteiluista  32  metrin pylväistä  jo 

 hankittu  ja  pystytetty. 

Jiitä  huolimatta, että  Helsinki, iLäntyluoto  ja  Rau-

ma olivat auki  koko talven,  muodostui talviliikenne kol-

men kuukauden aikana hyvin vilkkaaksi. loisinaan olivat 

laituripaikat aivan täynnä. Satamassa  on  vuoden aikana 

käynyt  466  alusta, vetomäärältään  327 942 nettorekisteri- 

t  onni  a.  

Hangon sataman tulot olivat kertomusvuonna seuraa- 

vat: 



3atamamaksut 	  4 613 695:- 

7arasto-  ja  tonttivuokrat 	 1 505 002:- 

ostokurkien  ja hissien  käyttö 	 1 851 570:- 

uut  tulot  	 32 965:- 

Thteensä 	  8 003  232:- 

Jäänsärkijäin  toiminta.  

4äänsärkijä   Sisun 	toitnintaviiri  nostettiin marras- 

kuun  11  päivänä  1949.  Toimintansa jäänsärkijänä alus aloit 

 ti  heti  sen  jälkeen lähtien  14  päivänä Ouluun avustamaan 

Perämeren liikennettä. Täältä  se  palasi tammikuun  4  päivä-

n 	1950  avustaen  Pietarsaaren  ja  Vaasan kautta Helsinkiin, 

jonne  se  saapui tammikuun  10  päivänä. Helsingin liikennet-

tä avustettiin  maaliskuun loppuun saakka, jona aikana  se 

 teki tammikuussa  6  avustusruatkaa lolkkisiin  sekä avasi  

16  -  17  p:nä  maaliskuuta iotkan väylän  ja  25  p:n 	Tolkkis- 

ten  väylän, jossa  se  avusti vielä  30  p:nä.  .lus  oli 

merimieslakon ajan, maaliskuun  31  päivästä huhtikuun  4  päi-

vään Helsingissä, josta lähti seuraavana päivänä avusta-

maan Kaskisten liikennettä, josta siirtyi  17  päivänä  iaa-

saan  ja  sieltä  22  päivänä Ykspihlajaan  ja  26  päivänä 

Toppilaan. Toukokuun  20  päivänä alus palasi Helsinkiin, 

jossa toimintaviiri laskettiin seuraavana päivänä. 

Jäänsärkijä Tarmon  toimintaviiri nostettiin joulu.- 

kuun  20  päivänä  1949  Helsingissä, josta alus tammikuum  

1  päivänä lähti avustamaan Haminan,  Kotkan ja Valkon  lii-

kennettä  ja 	Haminan tultua suljetuksi  Kotkan ja Valkon 

 liikennettä. Tammikuun  28  päivänä alus siirtyi, Itä-Suomen 

satamien tultua suljetuiksi, Helsinkiin, jonka liikennettä  



se  avusti  pari  päivää,  ja  meni sitten avustamaan Rauman 

liikennett. Helmikuun  19  päivänä alus ryhtyi avustamaan 

Turun  ja  osittain Hangon liikennettä, josta  se  maaliskuun 

 23  pivänä  siirtyi uudelleen avustamaan Itä-Suomen sata-

mien liikennettä  ja  palasi huhtikuun  28  päivänä lielsinkiin 

Samana päivänä laskettiin aluksen toimintaviiri. 

Jäänsärkijä Sammon 	toimintaviiri nostettiin joulu- 

kuun  G  päivänä  1949.  Alus aloitti avustustoimintansa  Vas-

kiluodossa  joulukuun  27  päivänä. Sieltä  se  siirtyi vuoden 

vaihteessa kaskisten kautta avustamaan Porin  ja  Rauman 

liikennettä. Tässä avustustoiminnassa alus oli sitten  koko 

toimintakautonsa loppixajan  helmikuun  S  -  17  päiviä lukuun ot-

tamatta, jolloin oli Raumalla telakalla peräsinvuri.takia 

eli huhtikuun  11  päivään, jolloin toimintaviiri laskettiin. 

Jäänsärkijä kurtajan toiintaviiri nostettiin tammi-

kuun  1  päivänä  1950.  Alus aloitti toimintansa jäänsärkijä 

 nä 7  päivänä tammikuuta, jolloin  se  ryhtyi avustamaan 

Turun  ja  Saaristomeren liikennettä, käyden avustamassa myös 

Hangon liikennettä. Toii.aintansa jäänsärkijänä alus lopetti 

Turussa huhtikuun  12  päivänä  1950.  

Jäänsärkijä .epu 	nosti toimintaviirinsä tammikuun  

1  päivänä  15O.  R1US  aloitti toimintansa tammikuun  10  päi. 

vänä  ryhtyen avustamaan Hangon liikennettä. Täältä  se 

 tammikuun  25  päivänä siirtyi avustamaan Turun liikennettä 

 ja  oli siinä huhtikuun  13  päivään saakka, jolloin toi-

mintaviiri laskettiin. 

(Huom.  taulukko siv.  15 a  ) 
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Laivatoiini  sto.  

Laivatoiniistossa  on  laskettu  4  uuden kattilan, lu-
juus, rekisteröity  24  uutta kattilaa, annettu  13  uuden  
ja  42  vanhan kattilan käyttölupatodistusta, annettu  19  ja 

 uusittu  62 lastiviivakirjaa,  laskettu  162  aluksen konevoi-
ma  sekä tarkastettu  1 162  kattilan-,  2 348 laivakoneiston-
ja  802 rungonkatsastuspöytäkirjaa  ynnä  591 jäämaksutodistus 
ta.  

ionemestarinpätevyyskirjoista  on  annettu  311  lausuntoa. 
Laivanlflittausten  tarkastaja  on  kotimaisille aluksille 

antanut  200  sekä ulkomaisille aluksille  571 mittakirjaa. 
Laivatoiuiston  alaisissa aluksissa  on  tavallisten vuo-. 

sikorjausten lisäksi suoritettu seuraavat korjaukset: jään-

särkijä Lurtajan sisäsavutorvet  on  uusittu, jäänsärkijä 
Sammon jäissä vaurioitunut peräsinranka  on  osaksi uusittu  
ja  jäänsärkijä Tarmo  on  muutettu öljyllä lämmitettäväksi.  

Luo  t S j  -  J a majakkaosasto. 

Luotsipiirit. 
Luotsipiirien.  luotsi-  ja  vartioasemat  sekä henkilö-

kunta kertomusvuoden päättyessä selviävät seuraavasta ase-
t  elmas ta.  
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Luotsipiiri Luot-  Var-  Luot- Jär-  Van- IUO— SISä- Luot- 
siase-  tio-  sivan- jes-  hem- rem-  vesi-  siop- 
mia paik-  him-  tys-  pia ia luot- pilai- 

Roja  pia luot- luot- 
seja 	seja 

luot- 
seja  

seja  ta  

Loviisan  9 3 6 3 62 19 -  12  

Hangon  6 1 3 3 :33 8 -  8  
Turun  12 1 7 5 48 22 -  13  
Ahvenanmaan  11 1 4 7 31 17 -  5  
Vaasan  12 1 3 9 33 12 -  10  

Oulun  11 3 6 3 37 8 4 13  
Saimaan  23 - - - - -  38 - 

iäijänteen  24 4 - - - -  28 2  
Yhteensä  108 14 29 30 244 86 70 63 

Luotsipiirien luotsihenkilökunta  käsitti  kertomusvuoden 

 päättyessä  522  henkeä. Sellaisia paikkoja, josta  merenkulki- 
jat 	voivat 	saada 	luotsin, 

Päällystökirjan 	tai  

oli 	kaikkiaan 	122.  

-todistuksen 	oinaavt 1 	,luotsit  

	

I 	I 	r'4r  
:1  

kaantuivat 1 seuraavasti:  c3  
04-'  

i:c5  
.4:ci -4--'-4-' I 

0  $  0 c:3 4-' P-U).--4  tDQ3 
0  •rI  I 	-  •H CD 4-' c 

Luotsipi iri  r4C  
1 

CD 
O•-4 
4)  

I 
:  

-4—i  
O  
ri1  

oOi  
:dr- 
P- 

C3 24r1  o 
r-1  

•r-i  
-i:ti 

CD•r4 •,–iCncri 
W4C3  
4:OCfl  

.,-4 0 
o  

.  P-4cl ci 	-i-'  0 	4-' c3 0) 4-' 
-lr1 1---i r4 0 F- -I4-' 	Ci) 	I 
0)  0 0 	03  r4.r4  CD  (D'r-i 	D' 5 r-4 

P-  çr-4  l) - 
Loviisan  2 3 1 15  -  41 1 14 25 102  
Hangon  4  -  6 2  -  7 1 25 10 55  
Turun  7 4 7 18  -  14 2 15 28 95  
Ahvenanmaan  24  -  15  - -  7  -  8 10 64  
Vaasan  1  -  2 10  -  11  -  27 16 67  
Oulun  2  -  1 6  -  33  -  11 18 71  
Saimaan  - - - - - -  13 6 19 38  

Päiänteen - - - - -  1 13 16  -  30 

Yhteensä  40 7 32 51  -  114 30 122 126 522 

1)  Näistä ilman kirjaa  12.  
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Majakoiden  ja majakkahenkilökunnan  luku käy selville 

seuraavasta yhdistelmästä: 

Luotsipiiri  Johto- 	adio -Lois-  ajak- Vanh. 	uor. dadio-Jiree- Joh- 
ja  lm-  maja- tonoi-kames- majak-  ma- 	majak-nin 	to- 
jalois- koita jua tarei-  kavar- ak- 	kavar-hoita- lois- 
toja  ja 	 ta 	tijoi- avar- tijoi-jia 	ton- 
majakoi- 	 ta 	tijoi- ta 	 boj- 
ta 	 ta 	 tajia  

Loviisan  149 	1  -  2 	2 3 1  -  17  
Hangon  134 	1  -  2 	2. 2  -  1 16  

Turun  131 	2 2 2 	1 4 1  -  36  

Ahvenanmaan  114 	2  -  3 	5 5 1 2 21  

Vaasan  73 	2 3 7 	6 6 5  -  12  

Oulun  65 	-  4 2 	3 4  -  2 18  

Saimaan  63 	-  4  - - - -  23  

Päijänteen  41 	-  6  - 	 - - - -  13  

Yhteensä  770 	8 19 18 	19 24 8 5 156  

Luotsipiiri .ajakka- dajakka-  Perii-  Konemes-  Sähköt-  1iehistöä  
aluksia  laivu- 

reita  
miehii tareita täjiä 

Loviisan  2 2 3 3 1 19  
Turun  1 1 2 1  -  8  
Ahvenanmaan  1 1 2 2  -  6  

Vaasan  2 2 2 2  -  12  

Oulun  2 •2 2 2  -  10  

Yhteensä  8 8 11 10 1 55  

ajakkahenki1ökunta  käsitti siten  159  henkilöä, johon 

tulee lisäksi  156  loistonhoitajaa. 

Luotsipiiripäälliköt  ja  heidän apulaisensa ovat vuon-

na  1950  tehneet virkamatkoja seuraavasti: 
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Luotsipiiri 	Piiripäällikkö 	Apulaispiiripäällikkö 
palviä 	pälvia  

Loviisan 	79 	62  

Hangon 	36 	18  

iurun 	 13 	13  

hvenanmaan 	78 	6  

Iaasan 	50 	14  

Oulun 	 70 	55  

Saimaan 	99 	6L  

Päijänteen  	124 	 -  

Yhteensä 
	

547 	228  

Saapuneiden  ja 

 luotsipiireissä 	on  

Luotsipiiri  

	

lähteneiden 	virkakirjeiden 	luku 	eri 

ollut 	seuraava: 

	

Saapunut 	Lähtenyt 

Loviisan  432 1 113 

!anon 973 652 

iurun  1 155 792  

Ahvenanmaan  761 894 

Vaas  634 1 438  

Oulun  490 849  

Saimaan  1 029 1 493 

Fäijänteen  708 669  

Yhteensä  7 192 7 900 

LuotsiDiirien luotsaustoiminta  selviää seuraavasta: 



Luotsipiiri 

-  2C  - 

Luotsauksia Luotsattu  matka 
 mpk.  

Loviisan  9 092 17? 306  

Hangon  2 190 39 453  

Turun  5 925 148 343  

Ahvenanmaan  1 381 16 845  

Vaasan  3 712 40 59?  

Oulun  4 342 78 182  

3aimaan  48 1 797  

Päiänteen  1 24  

Yhteensä  26 691 502 547  

Kannetut luotsausmaksut jakaantuvat  valtion  ja  luot- 

sian 	kesken seuraavasti:  

Luotsipiiri  Valtiolle  90 Luotseille  10 Thteensä  
mk mk mk 

Loviisan  21 385 137:- 2 376 108: 23 761 245:- 

Hangon  4 314 664:80 479 407:20 4 794 072:- 
Turun  15 415 717:- 1 712 85?:- 17 128 574:- 

Ahvenanmaan  2 801 349:- 311 261:- 3 112 610:- 

Vaasan  5 075 420:- 563 922:- 5 639 342:- 
Oulun  9 041 095:- 1 004 559:- 10 045 654:- 

Saimaan  57 571:- 6 395:- 63 966:- 

Päijänteen  6 077:- 675:- 6 752: 

Yhteensä  58 097 03o:80 6 455 184:20 64 552 215:  

Luut  merenkulkumaksu.  

Tullihallituksen  kantanat nierenkulkumaksut  olivat seuraavat:  
Majakkaaksut  183 885 536 ink 

Jäämaksut  36 170 706 

Lästimaksut  4 582 776  "  

Yhteensä  224 639 018  mk 
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Teknillinen toimisto.  

Lertomusvuoden  aikana suoritettiin meriloistoissa seu-

raavat työt: Bengtskärin meriniajakka saatiin valmiiksi  ja 

 Suomenlinnan telakalla valettiin Kalbådanin kasuunimajakka, 

joka pohjan tasoituksen jälkeen siirrettiin paikalleen  ja 

upotettiin; dussarön  majakka sähköistettiin, Valassaaren  me-

rimajakan  koneisto muutettiin, Larjaniemen majakka automati-

soitiin  ja  aloitettiin Lågskärin majakan korjaustyö. 

Luista loistotöistä mainittakoon, että rakennettiin 

seuraavat loistot: Tammio alempi  ja  ylempi, Jankinkivi, 

Keihässalmi alempi  ja  ylempi,  Stora  Aisan ylempi, Ramsö 

alempi,  Berggrund, Katkuru Skholmssund.  alempi  ja  ylempi, 

 Havsrund, istra Norrskär  sekä Päijänteellä Furttisaari  ja 

Liullikkasaari.  Seuraavat loistot siirrettiin  tai  rakennettiin 

uudelleen: Kuorsalo alempi  ja  ylempi, itankki,  Lilla Djup- 

holm,  3tora dövaren, 	losholman linjaloisto, Gustavsvärn, 

uskuluoto  ja Ykskari.  Lisäksi rakennettiin seuraavat ka-

lastusloistot: Liii Pi.,iruskär, Grillkubb,  Sandskär 	ylempi 

 ja  alempi, Doinarvkubb, itterberg sekä  Björkö  ylempi  ja  

alempi. 	räissä loistoissa suoritettiin vielä maalaus-  ja 

puhdi stustöitä. 

Luotsiasemilla  ja majakoilla suoritetuista  töistä 

mainittakoon, että uusi laituri rakennettiin Pellingin  ja 

duotsalaisen luotsiasemille,  uusi varastohuone Uudenkaupun-

gin luotsiasemalle  ja  uusi ulkorakennu.s Liklamonsaaren 

luotsiasemalle. Suurin vuoden aikana suoritettu rakennustyö 

oli kuitenkin Hangon  luotsiaseman luotsirakennuksen uudel-

leen rakentaminen. Luita korjaustöltö. olivat: täyskorjaukset 

Fitgrundin  ja Tankarin luotsiasemilla,  Rauman luotsiaseman 
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katon uusiminen sekä maalaus-  ja  korjaustyöt Barösundin, 

Lypyrtin, inklingen, Iyhamnin, Taipaleen  ja Ahvenisen  luotsi- 

asemilla sekä TJtön  ja  Valassaarten inajakoilla  ja tödha:mnin 

ja Kotkan radiomajakoilla. 

Pubelinlinj oissa suoritetuista  töistä mainittakoon,  etta 

Lypyrtin ja Borhamnin  linjat rakennettiin uudelleen  6  km:n 

pituudelta, Santioon asennettiin uusi puhelin  ja lisäjohto, 

Crrengrundin ja Berghamnin  kaapelit korjattiin  ja 	Tankarin  

kaapeli uusittiin  200 m:n  osalta  ja  että Kuorsalon linjan 

korjaustöiden yhteydessä uusittiin  30  pylvästä. 

Merenmi  t  tausretkikunnat,  

Ensimmäinen merenmittausretkikunta aloitti työnsä tou-

kokuun  2  päivänä  ja  lopetti  sen  lokakuun  1  päivänä,  det-

kikunta  työskenteli Vaasan edustalla  ja Ykepihiajan landel-

la.  

Toinen merenmittausretkikunta aloitti työnsä touko-

kuun  17  päivänä  ja  lopetti  sen  syyskuun  30  päivänä. Ret-

kikunta työskenteli Saimaan vesistössä  ja  Kallavedellä,  

Kolmas merenmittausretkikunta  aloitti työnsä touko-

kuun  10  päivänä  ja  lopetti  sen  lokakuun  1  päivänä. Ret-

kikunta työskenteli Suomenlandolla  ja Saaristomerellö. väy-

länmittauksi ssa.  

Neljäs meronmittausretkikunta 	aloitti toimintansa 

toukokuun  8  päivänä  ja  lopetti een lokakuun  4  päivänä. 

etkikunta suoritti väyläharauksia Suomenlanden, Saaristo-

meren  ja  Pohjanlanden väylillä. 
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Viides iaerenrnittausretkikunta 	aloitti työnsä touko- 

kuun  2  päivänä  ja  lopetti  sen  syyskuun  30  päivänä.  det-

kikunta  oli avorneren luotstustöissä Nurmeksen  ja Säpin  

e du S t al la. 

ivades merenmittausretkikunta 	aloitti työnsä touko- 

kuun  5  päivänä  ja  lopetti  sen  syyskuun  30  päivänä. Ret-

kikunta työskenteli Suomenlanden rannikolla avomeri-  ja 

saaristoalucella kaistalla iiiskeri - Kalbådagrund. 

.4  
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