
Kertomus  

merenkulkulaitoksen.  toiminnasta vuonna  1951.  

L. e r e n k u 1 k u.  

Vuoden  1951  aikana merenkulku muodostui huomatta-

vasti suuremmaksi kuin edellisenä vuonna. Suomesta lähti 

 kertomusvuoden  aikana suorassa merenkulussa  9 052  alusta, 

joiden  vetomäärä  oli  5 846 246  nettorekisteritonnia.  Näis-

tä oli  lastissa  lähteneitä suomalaisia aluksia  2 734, 

 joiden  nettovetomäärä  oli  1 723 585  rekisteritonnia,  ja 

 ulkomaisia aluksia  5 630,  joiden  nettovetomäärä  oli  

3 254 480  rekisteritonnia.  Suomeen saapui vastaavana ai-

kana  9 079  alusta, joiden  nettovetomäärä  oli  5 853 348  
rekisteritonnia.  Näistä oli  lastissa saapuneita  suomalai-
sia aluksia  2 421,  joiden  nettovetomäärä  oli  1 850 033  
rekisteritonnia  ja  ulkomaisia aluksia  2 345,  joiden  net-

tovetomäärä  oli  1 740 121  rekisteritonnia. .del1iseen  vuo-
teen verrattuna lähteneiden alusten  tonnimäärä  kasvoi  
20.9  %,  ja  lastissa  lähteneiden  toimimäärä  18.6  %.  Las-

tissa  lähteneiden suomalaisten alusten  tonnimäärä  lisään-
tyi  10.1  %  ja  ulkomaisten  23.6  %.  Saapuneiden alusten 

 tonnimäärä  lisääntyi edellisestä vuodesta  20.0  %  ja las-

tissa  saapuneiden  21.8  %. Lastissa  saapuneiden suomalais-
ten alusten  tonnimäärä  kasvoi  4.7  %  ja  ulkomaisten alus-
ten  peräti  47.3  %. 

Ssitetyistä  luvuista käy selville, että Suomen  ja 
 ulkomaiden välillä  tulo- ja  menoselvitetty  tonnisto oli 

 nettovetomäärän  mukaan laskettuna  20.5  %  suurempi kuin  
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edellisenä vuonna  ja  4.?  %  suurempi kuin vuonna  1938 

 ja 	iii vain 4.4 	pienemmäksi kuin ennätysvuonna  1937. 

 Tulo- ja  meoselvitettyjen  alusten lukumäärä  sen  sijaan 

oli lähes  1000  suurempi kuin  v. 1937  ja  noin  2000  suu-

rempi kuin  v. 1938.  Lisäys johtui suurimmaksi osaksi ul-

komaisen tonniston lisäyksestä. 

Lainsäädäntö.  

Tammikuun  26  päivänä annettiin asetus (n:o  51) 

ulkomaanpasseista  annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuk-

sella  mm.  lisättiin ulkornaanpasseista  12  päivänä joulu-

kuuta  1947  annetun asetuksen  lo 	:ään moznentti,  jonka 

mukaan ottokatselmus voidaan kiireellisessä tapauksessa 

toimittaa ilman esteettömyysmerkintää, kun rnerimies siir-

tyy saman kotimaisen varustamon laivasta toiseen. 

Tammikuun  26  päivänä annettiin asetus (n:o  57) 

 eräiden inerenkulkuhallin.toon kuuluvien toimien lakkautta-

misesta. Åsetuksella lakkautettiin yksi vanhemman luotsin  

ja  kaksi nuoremman luotsin tointa sekä yksi vanhemman  

majakkavartijan,  yksi luotsioppilaan  ja  yksi  4  luokan 

konemestarin toimi. 

Huhtikuun  27  päivänä annettiin asetus (n:o  254) 

 aluksen lastivlivojen määrääinisestä  ja  merkitsemisestä  suo-

ritettavan maksun väliaikaisesta korottamisesta. 	setus tu- 

li voimaan  1  päivänä toukokuuta  1951  ja sillä  kumottiin 

samasta asiasta  5  päivänä syyskuuta  1949  annettu asetus 

 (585/49).  

Huhtikuun  27  päivänä annettiin asetus (n:o  255) 

laivahöyrykattilain katsastuksesta suoritettavien  maksujen 



väliaikaisesta korottamisesta. Asetus tuli voimaan  1  päi-

vänä  toukokuuta  1951  ja sillä  kumottiin samasta asiasta 

 5  päivänä syyskuuta  1949  annettu asetus  (583/49).  

Huhtikuun  27  päivänä annettiin asetus (n:o  256) 

 aluksenmittauksesta,  kauppa-alusten katsastuksesta sekä 

muista katsastajain antamista todistuksista suoritettavien 

makst4.jen väliaikaisesta korottamisesta. Asetus tuli voi-

maan  1  päivänä toukokuuta  1951  ja sillä  kuinottiin  sa-

inasta  asiasta  5  päivänä syyskuuta  1949  annettu asetus 

 (584/49).  

Huhtikuun  27  päivänä annettiin asetus (n:o  257) 

 merivahingonlaskijan  toimesta annetun asetuksen inuuttami-. 

sesta. Åsetuksella muutettiin  6  päivänä maaliskuuta  1936 

 annetun asetuksen  (121/36) 9  §,  jota  viimeksi oli muu-

tettu  31  päivänä heinäkuuta  1947  annetulla asotuksella 
 (607/47)  ja  joka sisältää merivahingonlaskijan palkkiot. 

Toukokuun  5  päivänä annettiin asetus (n:o  276) 

 ulkomaanpasseista  annetun asetuksen muuttamisesta. Asetus 
tuli voimaan  15  päivänä toukokuuta  1951  ja sillä  muu-
tettiin ulkomaanpasseista  12  päivänä joulukuuta  1947  an-
netun asetuksen  10  §,  sellaisena kuin  se  oli  26  päivä-
nä tammikuuta  1951  annetussa asetuksessa  (51/51),  siten, 
että merirniehen poistuessa maasta leimaverotta annetulla 

 passilla,  on  matkustajaluetteloon  liitettävä todistus, jos-
ta ilmenee  matkan  tarkoituksena olevan merimiestoimeen 
ryhtyminen,  ja  että ulkoinaanpassia vailla oleva merimies 

voi  vain  saomalaisella alukseila  matkustaa ulkomaille,  
jos  hänet  on  ottokatselinuksin  toimeen otettu  ja  miehis-

töluetteloon  merkitty. 
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Toukokuun  5  päivänä  1951  annettiin asetus (n:o 

 279)  Suomen  ja  Argentiinan tasavaltojen välillä tehdyn 

kauppa-  ja  finanssisopimu.ksen voimaansaattamisesta. K.o. 

 sopimuksen mukaan  min. on  argentlinalaisilla aluksilia 

 oikeus kuljettaa  50  %  Argentiinan  ja  Suomen välisestä 

tavaranvailidos  ta.  

Toukokuun  11  päivänä annettiin asetus (n:o  289) 

 kanavalaitoksen taksasta  annetun asetuksen muuttamisesta. 

Asetuksella muutettiin kanavalaitoksen taksasta  30  päivä-

nä huhtikuuta  1948  annetun asetuksen  (340/48) 12  §.  

Toukokuun  18  päivänä annettiin asetus (n:o  298) 

 lähetystöjen  ja  konsu.linvirastojen toimitusmaksuista.  Ase-

tuksella kumottiin samasta asiasta  19  päivänä joulukuuta 

 1948  annettu asetus  (554/48)  ja  se  tuli voimaan  1  päi-

vänä kesäkuuta  1951.  

Kesäkuun  14  päivänä annettiin asetus (n:o  363) 

 työttömyysajan  palkan suorittamisesta ulkomaalaisille me-

rimiehille eräissä tapauksissa. Asetus annettiin  sen  joh. 

dosta,  että $uomi oli  30  päivänä joulukuuta  1949  anno- 

tulla  asotuksella  (853/49)  liittynyt Kansainvälisen työ- 

konferenssin  v. 1920  hyväksymään, korvausta aluksen haak-

sirikon aiheuttamasta työttömyydestä koskevaan sopimukseen. 

Lokakuun  5  päivänä annettiin asetus (n:o  514) 

 ruoanpidosta  suomalaisissa kauppa-aluksissa. Asetus tuli 

voimaan  1  päivänä tammikuuta  1952  ja sillä  kumottiin 

samasta asiasta  26  päivänä heinäkuuta  1938  annettu ase- 

tus  (273/38).  

Lokakuun  5  päivänä annettiin asetus (n:o  518)  ka-

navalaitoksen taksasta  annetun asetuksen muuttamisesta. 



Asotuksella  muutettiin kanavalaitoksen taksasta  30  päivä-

nä huhtikuuta  1948  annetun asotuksen  (340/48) 2 .  

Joulukuun  14  päivänä annettiin laki (n:o  611) a-

lusrekisterilain 23  ja  30 	:n  muuttamisesta. iuutoksot 

koskevat alusten kiinnityksiä. 

Joulukuun  14  päivänä annettiin laki (n:o  612)  

ulosottolain 5  luvan  10 :n  muuttamisesta. Muutos johtui 

edellä mainitusta alusrekisterilain muutoksesta. 

Joulukuun  14  päivänä annettiin asetus (n:o  623) 

 Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 

 1949  hyväksymän muutetun, merenkulkijain paikallista lo-

maa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta. 

Joulukuun  14  päivänä annettiin asetus (n:o  624) 

 Kansainvälisen ty'djärjestön yleisen konferenssin vuonna 

 1949 byväksymän muutetun, laivaväen  asuntoja aluksessa 

koskevan sopimuksen voimaansaat tamisesta. 

Joulukuun  28  päivänä annettiin Sosiaaliministeriön 

päätös (n:o  699)  niistä perusteista, joiden mukaan luon-

toisetujen raha-arvo  on  laskettava tapaturmavakuutuslaissa 

säädettyä vuosityöansiota laskettaessa. Päätös sisältää 

myös merimiesten luontoisetujen raha-arvot  ja  se  tuli 

voimaan  1  päivänä tammikuuta  1952  ja sillä  kumottiin 

vastaava päätös  (671/50) 28  päivältä joulukuuta  1950. 

erenku1kuha1lituksen  kiratut   asiat. 

Lerenku1kuha1lituksen  yleiseen diarioon  ja  siihen 

liittyvään asiakortistoon  on kertomusvuonna  kirjattu  pää-

kirjaamossa 3 564  asiaa  3 034  kortille  ja merikartta- 



osastolla  620  asiaa  535  kortille oli yhteensä  4 184 

 asiaa  3 569  kortille (edellisenä vuonna  4 437  asiaa  
3 548  kortille) sekä iätevyyshakemusten diarioon  1 633 

(1 429)  asiaa. Kameraaliasicita  on  lisäksi ollut  6 100.  

Lähetettyjen kirjeiden  ja  muiden lähetysten luku  on pää-

kirjaamossa  ollut  19 249  ja  merikarttaosastolla  1 860. 

 Toimituskirjoja  on  annettu  1 '767.  

Tilasto-.  ja  rekisteritoimistoon,  joka pitää omaa 

diariota,  on  saapunut  2 623  kirjettä sekä tilasto- 	ym. 

tietoja sisältäviä kaavakkeita  48 372  kpl.  ja  sieltä lä- 

hetetty  2 555  kirjettä sekä kaavakkeita, julkaisuja 	ym. 

 49 693  kpl. 

Laivatoimistossa,  joka myös pitää omaa diariota,  
on  kirjattu  1 195  saapunutta  ja  752  lähotettyä  kirjettä, 

Tilasto-  ja  rekisteritoimisto. 

Eerimiesrekisteriin  tuli selontekovuod.en aikana  tie. 

 toja  yhteensä  44 149  otto-  ja  päästökatselmuksesta  sekä 
siirrosta. Vuosittain merimiesluetteloon ilxnoitettujen toi-
mitusten, ts. otto-  ja  päästökatsolmusten  sekä katsolnius-
todistuksesta miehistöluetteloon  ja  vanhasta miehistöluet-
telosta uuteen miehistöluetteloon vietyjen henkilöiden lu-

ku  on  ollut seuraava: 

Vuonna  1938 	 26 951 
1939 	 32 547 
1940  . 	 21 999  

tt 	1941 	 18 516 
1942 	 15 154 
1943 	 18 358 
1944  . 	 19 315 
1945 	 23 376 
1946 	 32 536 
1947 	 38 583  



Vuonna  1948 	 45 098 
1949 	 39 741  

tt  1950 	 42 445 
1951 	 44 149  

Kuten asetelmasta ilmenee, ilmoitettujen toimitus-

ten luku  pienentyi  sotavuosina  1940-42  jatkuvasti joh-

tuen osaksi kauppalaivaston supistumisesta osaksi  sen 

pienentyneestä  toiminta-alueesta sekä  meriväon rajoitetus-

ta  mandollisuudesta jättää toimensa. Vuonna  1943  niiden 

luku alkoi kuitenkin uudelleen kasvaa. Toimitusten luvun 

huomattava lisääntyminen vuonna  1945  kauppalaivaston  pie-

nenemisestä  huolimatta johtui siitä, että kesäkuun  15 

 päivänä  1945  annetun,  merimieskatselmuksesta  ja  merimies-

ten luetteloimisesta annetun  lain  muuttamista koskevan 

 lain  mukaan  on  otto-  ja päästökatselmus  toimitettava 

myöskin kotimaisessa liikenteessä olevien alusten  miehis-

tön  suhteen. Vuonna  1946  saavutettiin  jo  sama määrä kuin 

ennen sotaa siitä huolimatta, että kauppalaivasto oli 

ainoastaan noin puolet  sodan  edellisestä. Vuonna  1948 

k.o.  toimitusten luku nousi  ennätysmäärään  oli  45 098:aan. 

 Seuraavana vuonna niiden määrä pieneni noin  S 300:lla, 

 mutta kasvoi vuonna  1950  noin  2 700:lla  ja  selonteko- 

vuonna noin.  1 700:lla.  Vuoden  1951  toimituksista oli ot-

to-  ja päästökatselmuksia  39 694  Cv.  1950 38 608), :at-
selmustodistuksesta xniehistöluetteloon vietyjä 701 (v.1950 

552)  ja  vanhasta  miohistöluettelosta  uuteen  miohistöluet-

teloon vietyjä  3 754 (v. 1950 3 285). 

Solontekovuoden.  otto-  ja päästökatselmusten koko 

 määrästä kotimaiset  merimieskatselmusmiohet  toimittivat  



38 007  ja  ulkomailla olevat konsuliviranomaiset  1 687. 
 Kotimaassa toimitetut katselmukset lisääntyivät edellises-

tä vuodesta  1 214:lla,  mutta ulkomailla toimitetut  kat-
selmukset  vähenivät 128:lla. Sisävesipiireissä toimitettu-
jen katselmusten luku pieneni  6 805:stä  V. 1950 6 5O9:än 
se lont ekovuonna.  

Joulukuun  31  päivään.  1951  mennessä merimiesluette-
loon  oli merkitty  60 971  henkilöä. Vuoden kuluessa  on 
inerimiesluetteloon  merkitty  2 971  uutta merimiestä  ja 

 kuolleina  on  poistettu  112.  

Toimiston tilastotyö jatkui keskeytyksettä  ja  val-
mistui tavalliseen aikaan. Selontekovuoden aikana painet-

tiin tilastojulkaisut "Merenkulku  (a),  Kauppalaivasto  1949" 
 ja  "Merenkulku  (b), Leriliikenne iuomen  ja  ulkomaiden 

välillä  1949". 

Kertomusvuoden  aikana "Merenkulkuhallituksen Tiedon-
antaja"  on  julkaistu  12  numeroa, yhteensä  265  sivua. 
"Tiedonannot"  on  säästäväisyyssyistä julkaistu joka toi-
nen. kuukausi  2  numeroa yhdessä. Niiden sisältö  on  pysy-
tetty pääasiallisesti ennallaan. 

Kertomusvuonna  toimitettiin  ja  julkaistiin painosta 
myös alusluottelo "Suomen Kauppalaivasto  v. 1951". 

3uomen  Pankille, Tilastolliselle Päätoirnistolle,  Ame-
rikan  lähetystölle,  The Baltic and International Maritime 
Conference'lle  ja  Yhdistyneille Kan.sakunnillo  on.  toimitet-
tu kuukausittain katsaus ineriliikenteeseen.  Sen  lisäksi  
on  lukuisille sekä kotimaisille että ulkomaisille viran-

omaisille, sanomalehdistöllo, järjestöille  ja  yksityisille 
kerätty  ja  annettu erilaisia tietoja, joiden laatiminen 
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on  monessa tapauksessa ollut paljon aikaa  ja  työtä vaa-

tivaa.  

Merenkulkuo sas  to.  

Te  renkulunta rkas tus.  

Kotkan   piirin  rnerenkuluntarkastajan  virkaa  on  hoi-

tanut  19.7.1945  virkaan nimitetty merikapteeni  hans Hjal-

mar  Lalmgren  20  päivään marraskuuta  1951,  jolloin  tueren-

kulkuhallitus  pidätti hänet  virantoimituksesta  ja  määräsi 

virkaa  hoitanan  2.  luokan  luotauspäällikön, inerikapteeni 

 Johannes  Lavikaisen.  Lerenkuluntarkastaja  on  kertomusvuo

-den  aikana tehnyt viisi  virkamatkaa,  joista neljä  Etami-

naan  ja  yksi  Virojoelle,  jossa kuulusteltiin  Kalastuskou-

lun  oppilaita  merenkulkutodistuksen  saamista varten. Laiva- 

käyntejä  on  suoritettu kaikkiaan  160.  Niiden yhteydessä 

 on  tarkastettu  aluksien  kansi-, kone-,  ylityö-  ja  uauona-

päiväkirjat, miehistöluettelot  ja  katsastustodistukset  sekä 

 päällystön pätevyyspaperit, vuosilomaluottelot  ja  asunto- 

olot.  
iluomattujen  epäkohtien  ja  rikkomusten  johdosta  on 

 ryhdytty asian  vaatimlin  toimenpiteisiin.  Laivakäyntien 

 yhteydessä  on  uusista  asetuksista  ja  määräyksistä sekä 

niihin tulleista muutoksista  tied.oitettu  alusten  päälli-

köille.  Laivojen asiamiehille  ja  laivatelakoille  sekä  kat

-selmusmiehille  ja  katsastajille  on  toimitettu heidän toi
-raialaansa  koskevat uudet lait,  asetu.kset  ja  mäiiräyk3et. 

ierenkuluntarkastaja  on  hoitanut  Lotkassa  olevaa merenkul-

kuhallituksen  kivihiilivarastoa,  Lisäksi  hän  on  ollut  



läsnä kandessatoista oikeu.denistunnossa, joissa  on  käsi-

telty  meriselityksiä, sekä toimittanut kuulustelun  vii-

dessä  aluksessa. 

iieriselityksiä  on  piirin raastuvanoikeuksille annet-

tu  20. 	3aapuneita kirje.lmiä  on  ollut  283,  lähetettyjä 

 252.  

Helsingin  piirin  merenku1untarkasta  on  tehnyt  vii. 

 si virkamatkaa,  nimittäin Loviisaan, Porvooseen, Lohjalle 

sekä Hankoon  ja iammisaareen. 3atamissa  olevien alusten 

tarkastukset, joita  on  suoritettu  284  aluksessa, ovat 

koskeneet alusten merikelpoisuutta, matkustaj1ukumäärää, 

vaurioiturnisia, miehistön asuntoja, alaikäisiä merimiehiä, 

vuosilor.aia, päiväkirjanpitoa, hengen.pelastusvälineiden kun-

toa, työ-  ja palkkariitoja, laivapapereiden  tarkastuksia, 

alusten mittauksia, merenkulkusääntöjen rikkomisia, uleri-

miesl:atselmuksia  ja meriselityksiä. 1uoritetuissa tarkas-
tuksissa ilmenneiden  seikkojen johdosta  on  nostettu usei. 

 ta  syytteitä. 

Kauppa-aluksista  17.4.24  annetun asetuksen  17 :n 

 edellyttämiä alusten tervoydellisten olojen laivakatsastuk. 

 sia  on  toimitettu piirissä  99,  joista  25  antoi aihetta 
mui stutuksiin. 

Kerenkuluntarkastajan  apuna ovat toimineet kaupunki- 

satamien satamakatsantomiehet, jotka ovat kaupunkien palk-

kaamia  ja  hoitavat k.o. tehtäviään sivutoimina. 

Flirin raastuvanoikeuksissa  on  käsitelty  79  meri-

oikeusjuttua  ja meriselitystä,  joista  33:n  käsittelyssä 

merenkuluntarkastaja  on  ollut läsnä. Saapuneita kirjelmiä 

 on  ollut  572  ja  lähetettyjä kirjeirniä  828. 



.furun  piirin  inerenkuluntarkastaja  on kertomusvuoden 

 aikana tehnyt kandeksan virkamatkaa, joista viisi  ±au- 

malle  sekä yksi Uuteenkaupunkiin, Paraisille  ja Naanta-

lim.  Lisäksi  hän  on  valvonut lurussa olevaa merenkul-

kuhallituksen hiilivarastoa  ja jäänsärkijäin  toimintaa, 

 jota  varten  hän  on  käyttänyt Saaristomeren merivartios-

ton radioasemaa.  

Piirin raastuvanoikeuksissa  on  käsitelty  24  meri-

oikousjuttua  ja rneriselitystä,  joista  22:n  käsittelyssä 

merenkuluntarkastaja  on  ollut läsnä. Saapuneita  ja lähe-

tettyjä  kirjelmiä oli kaikkiaan  1 469.  

Vaasan-Oulun  piirin  meronku1untarkastaa teki  pu-
rissään kertomusvuoden aikana kolme virkamatkaa.  Virka- 

matkoilla  on  annettu aluksenkatsastaj ilie, meriinieskatsel-

musmiohille  ja satamakatsantomiehille  heidän toimintaansa 

koskevia neuvoja  ja  ohjeita sekä tarkastettu. heidän toi-

mintaansa  ja  satamissa olleet alukset. rämä matkat ovat 

käsittäneet  koko merenkulkupiirin  Lappia lukuunottamatta. 

Kaikkiaan  on  piirissä toimitettu  n. 70  alusten tarkastus- 

ta. 

Alusten pidätyksiä  on  toimitettu kaksi.  Ma  luuri 

pidätettiin yli lastimerkin lastaamisen johdosta  ja  sak-

salainen  ma LIilos  sen  johdosta, että lastiluukut oli 

jätetty peittämättä kansilastin  alle.  

Valtion paikkaama satamakatsantomies  on  Himangan-

Rahjan  ja Haukiputaan-lin  satamissa  ja  kunnallinen sata-

makatsantomies  10  kaupungissa. 

Piirin raastuvanoikeuksissa  on  käsitelty  17  meri- 

selitystä  ja inerioikeu.sjuttua. 3aapuneita  kirjelmiä  on 



ollut  368  ja  lähetettyjä kirjelmiä  373. 

Sisävesiplirin merenkuluntarkastaja  on  vuodon aika-

na tehnyt yksitoista virkamatkaa, jolloin  on  neuvoteltu 

liikennöitsijäin  ja satamamestarien  kanssa alusliikennottä 

 ja  aluksia koskevista kysymyksistä, selvitetty katsasta-

jille  ja morimieskatselmusiniehille  heidän toimintaansa  kos. 

 kovia asioita sekä annettu heille toimintaohjeita. Lisäk-

si  on  neuvoteltu katsastajain toimien hoidosta. 3atamis-

sa  on  tarkastettu niissä olleita aluksia. Lisäksi meren. 

kuluntarkastaja  on.  ollut läsnä kuuden merenkulkua koske-

van oikeusjutun käsittelyssä. 

Valtion paikkaamat satamakatsantomiehet ovat toimi-

neet Vesijärven, Lauritsalan  ja Ctavan  satamissa. Lisäk-

si  on  muissa satamissa ollut kuntien palkkaaxn.t satama-

katsantomiehet. 

erenkulkupiirin  raastuvan-  ja kihlakunnanoikeuksis-

sa  on  käsitelty  9  merenkulkua koskevaa oikeusjuttua. Saa-

puneita kirjeitä oli  628  ja  lähetettyjä kirjeitä  695.  

Kauppa-alusten katsastus. 

Vuonna  1951  suoritettiin  5 453  kauppa-alusten  kat-

sastusta,  joista  2 62?  morikelpoisuuden, 2 068  koneiston 

 ja  748 ru.ngonkatsastusta. Katsastuspalkkioina morikelpoi-

suuden katsastajat  kantoivat  3 753 650  mk, koneistonkatsas-

tajat  3 139 535  mk  ja rungonkatsastajat  852 869  mk eli 

yhteensä  7 746 054  mk. 

Lorenkulkupiireittäin  katsastukset jakaantuivat si-

ten, että  Kotkan  piirissä toimitettiin  222 merikelpoisuu-

den, 156  koneiston-  ja  78 rungonkatsastusta,  Helsingin 



piirissä vastaavasti  405, 342  ja  117,  Turun piirissä 

 462, 417  ja  116,  Vaasan-Oulun piirissä  423, 390  ja 

 130  sekä  Sisävesipiirissä  1 115, 763  ja  307.  
hatsastuspa1kkiot  taas  jakaantuivat  eri merenkulku.- 

piirien kesken siten, että  Kotkan  piirissä kannettiin 

 88? 990  mk, josta  nierikelpoisauden katsastaat  432 705  mk, 

 koneistonkatsastajat  358 960  mk  ja  rungonkatsastajat  96 325 

 mk, Helsingin piirissä  1 531 775  mk, josta  merikelpoisuu-

den  katsastajat  716 200  mk,  koneistonkatsastajat  646 385 

 mk  ja  rungonkatsastajat  169 190  mk, Turun piirissä  

2 002 179 ink,  josta  merikelpoisauden katsastajat  913 180 

 mk,  koneistonkatsastajat  885 220  mk  ja  rangonkatsastajat 

 203 779  mk, Vaasan-Oulun piirissä  1 212 545  mk, josta  rue-

rikelpoisuuden. katsastajat  566 385  mk,  koneistonkatsastajat 

 523 030  mk  ja  rungonkatsastajat  123 130  mk sekä  Sisävesi-
piirissä  2 111 565  mk, josta  merikelpoisuuden katsastajat 

 1 125 180  mk,  koneistonkatsastajat  725 940  mk  ja  rungon-

katsastajat  260 445  mk.  Katsastajien perimät  matka-  ja 
 päivärahat eivät sisälly edellä esitettyihin lukuihin. 

Hangon valtionsatama.  
3ataman  liikenne oli, vaikka talvi ei ollutkaan 

 kovin  vaikea, tammi-huhtikuun aikana verrattain vilkasta. 

Helsingin sataman  sulkoinisen  johdosta jouduttiin  nim:it-
täln  osa  tuonnista tuomaan  sen  kautta, kun  se  tavalli-

sesti  on  pääasiallisesti  vientisataina. Laituritilan.  vähyy-

den takia joutuivat alukset odottamaan  redillä  laituriin 

pääsyä. Myös  rautatievaunujen  puute aiheutti, että alus-

ten  purkaus  ja  lastaus  myöhästyi jossakin määrin.  



yis kesäajan  liikenne oli vilkkaarnpaa kuin eclel-

heinä vuosina. Huomattavin tuontitavara  on  ollut  kivi- 

huh 	ja vientitavaroista  oli ensi sijalla puutavara. 

Satamassa  on  vuoden aikana käynyt  569  alusta, vetomää-

rältään yhteensä  382 490 net torekisteritonnia.  

Vuoden aikana saatiin paikoilleen asetetuiksi  ja 

käyttökuutoon  kaksi uutta kolmen tonnin nostokurkea. Li-

säksi saatiin satama-alueelle kaksi uutta pylvästä  va-

laistuksen  parantamiseksi.  40  tonnin nostokurki rapattiin 

 ja maalattiln. 

lianon  sataman tulot olivat kertoinusvuonna seuraa- 

vat: 

3atamamaksut 	  6 024 478:- 

Varasto-  ja  tonttivu.okrat 	 2 047 745:- 

Nostokurkien  ja  hissien  käyttö.  3 508 662:- 

Muut tulot 	  250 923:- 

Ihteensä 	  11 831 808:- 

Jäänsärkijäin   toiminta.  

Jäänsärkijä3isun toimintaviiri  nostettiin marras-

kuun  23  päivänä  1950. I'oimintansa jäänsärkijänä  alus 

aloitti heti  sen  jälkeen lähtien samana päivänä Culuun 

avustamaan Perämeren liikennettä. Täältä  se  siirtyi heti 

tammikuun alkupäivinä avustamaan  Kotkan ja  Haminan lii-
kennettä, avustaen tammikuun  27  päivästä lähtien myös 

Helsingin liikennettä. Kotkankin tultua suljetuksi  4  päi-

vänä helmikuuta  se  avusti  vain  Helsingin liikennettä een 

päättymiseen saakka eli helmikuun  26  päivään, jolloin  se 

 ryhtyi avustamaan Hangon liikennettä tehden avustusmatkoja 



myös  i'urkuun.  sekä  iLäntyluotoon. 	Iaa1iskuun  8-15  päivinä 

alus oli lakon takia  toimettoxnana  Hangossa. Maaliskuun. 

 30  päivänä  se  avasi Helsingin liikenteen  ja  avusti si-

tä huhtikuun  19  päivään saakka, jolloin lähti Kotkaan. 

Täältä  se  lähti  25  päivänä Helsingin, Vaasan  ja  Pietar-

saaren kautta avustamaan  kspihlaan  ja  Oulun liikennet-

tä.  ±.esäkuun  3  päivänä alus palasi Helsinkiin, jossa 

 toimintaviiri  laskettiin seuraavana päivänä. 

Jäänsärkijä  Tarmon toimintaviiri  nostettiin helmi- 

kuun  17  päivänä  1951  Helsingissä, jonka liikennettä  se 

 ryhtyi  19  päivänä avustamaan  ja  oli siinä helmikuun  21 

 päivään saakka. Samana päivänä  se  siirtyi avustamaan 
Hangon  ja  Turun liikennettä Utön. kautta.  ILaaliskuun  9-15 

 päivinä alus oli lakon takia toimettomana Turussa. Saman 
kuun  19-20  päivinä  se  teki  avustusmatkan  Itämerelle.  Si-
sun  siirryttyä  iotkasta Pohjanlandelle  meni Tarmo  sen 

 tilalle avustamaan Itä-Suomen liikennettä, josta palasi 
huhtikuun  30  päivänä Helsinkiin. Samana päivänä lasket- 
tiin aluksen  toimintaviiri.  

Jäänsärkijä  Sammon toimintaviiri  nostettiin joulu-
kuun  29  päivänä  1950.  Alus aloitti  avustustoimintansa 
Vaskiluodossa  joulukuun  30  päivänä. Sieltä  se  siirtyi 
tammikuun  12  päivänä  1951 avustainaan  Kaskisten liikennet-
tä  avustaen  24-25  päivinä Porin  ja  Rauman liikennettä. 
Tammikuun  30  päivänä alus siirtyi jälleen etelämmäksi 

 avustaniaan  yksinomaan  Raumaa  ja  helmikuun lopusta lähtien 
myös  Läntyluodon  liikennettä.  Avustustoiminnan  keskeytti 

 merimieslakko  maaliskuun  8-16  päivinä, jonka ajan alus 

oli 	änty1uodossa. 'i'urkuun  maaliskuun  20-24  päivinä tehtyä  



avustusmatkaa  lukuunottamatta  avustustoiminta  jatkui  Män-

tyluodossa  ja  Raumalla huhtikuun puoliväliin saakka, jol-

loin alus,  etsiskeltyään hinaaja Nallea  lähti  taskisiin 

 poiketen avustamaan.  Vaskiluodon 	liikennettä. Toiminta- 

kausi päättyi Vaasassa huhtikuun  27  päivänä, jolloin toi. 

mintaviiri  laskettiin.  

Jäänsärki an toimintaviiri  nostettiin jou-

lukuun  29  päivänä  1950.  Alus aloitti toimintansa jään-

särkijänä  4  päivänä tammikuuta,  avustaen  koko  toiminta-

kauden Turun liikennettä, käyden  avustaniassa  myös Hangon 

liikennettä.  Avustustoiminnassa  tapahtui kuitenkin kaksi 

keskeytystä, nimittäin helmikuun  2  päivänä  Storlandetin 

 luona tapahtuneen karilleajon aiheuttama  telakointi  hel-

mikuun  7-13  päivinä  ja  merimieslakko  maaliskuun  8-16  päi-

vinä. Toimintansa  jäänsärkijänä  alus lopetti Turussa huh-

tikuun  28  päivänä  1951.  

Jäänsärkijä Apu  nosti  toimintaviirinsä  tammikuun  9 

 päivänä  1951.  Seuraavana päivänä alus meni avustamaan 

Rauman liikennettä, mutta siirtyi  jo  11  päivänä  avasta-

maan Turun liikennettä tehden kuitenkin vielä  pari  avus-

tusmatkaa  .Raumalle. Saman kuun  27  päivänä  se  siirtyi 

avustamaan Hangon liikennettä tehden  pari  avustusmatkaa  
Turkuun. Helmikuun  12  päivänä alus siirtyi uudelleen  a-

vustamaan Tuxn  liikennettä, kunnes maaliskuun  19  päivä-

nä joutui  peräsinvian  takia telakalle.  Toimintaviiri  las-
kettiin saman kuun  31  päivänä.  

(Huom.  taulukko  siv.  16 a)  
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Laivatoimisto. 

Laivatoinaistossa  on  laskettu yhden uuden kattilan 

lujuus, rekisteröity  20  uutta kattilaa, annettu  10  uu-

den  ja  21  vanhan kattilan kiyttölupatodistusta, annettu 

 16  ja  uusittu  98 lastiviivakirjaa,  laskettu  171  aluksen 

konevoima sekä tarkastettu  1 161  kattilan-,  2 438  laiva- 

koneiston-  ja  873 rungonkatsastuspöytäkirjaa  ynnä  488 jää. 

raaksutodistusta. 

Konernestarinpätevyyskirjoista  on  annettu  681 1.ausun.  

toa. 

Laivanmittausten  tarkastaja  on  kotimaisille aluksil-

le antanut  260  sekä ulkomaisille aluksille  665 mittakir. 

 jaa. 

Laivatoimiston  alaisissa aluksissa  on  tavallisten 

vuosikorjausten lisäksi suon  tet tu  seuraavat  kor jaukeet: 

 jäänsärkijä Avussa  on  karilleajon. takia uusittu aluksen 

peräsin  ja peräsinranka  sekä tehty pohjakorjauksia, jään_ 

särkijä Lurtajassa  on  karilleajon johdosta keulapuolen 

pohja osittain uusittu  ja  jäänsärkijä Tarmon sisustus  on 

 muutettu laivaväen asuntoja aluksessa koskevan asetuksen 

mukaiseksi. 

Luotsi-  ja  majakkaosasto.  

pS  i  piirit.  

Luotsipiirien  luotsi-  ja vartioasemat  sekä henki-

lökunta kertomusvuoden päättyessä selviävät seuraavasta 

asetelmasta: 



Luotsipiiri iuot-  Var- Luot- Jär-  
siase-  tio- sivan-  jos-  
mia paik-  him-  tys- 

oja 	pia  luot- 
seja 

Loviisan  9 4 6 3 

Hangon  6 1 3 3 

Turun  12 1 7 5 

Ahvenanmaan  11 1 4 7 

Vaasan  12 1 3 9 

Oulun  11 3 6 3 

Saimaan  23  - - - 

Päijänteen  24 4  - - 

Ihteensä  108 15 29 30 

Van-  iuo- Sisä- Luot-
horn- rem-  vesi- siop-
'Dia  ia luot-  Dual- 
luot- Iuot_ seja 	a 

 seja seja  

63 	19 	- 	14  

31 	9 	 - 	6  

48 	23 	 - 	13  

31 	15 	 - 	5  

32 	12 	 - 	11  

37 	10 	4 	11  

- 	- 	38 	 -  

- 	 - 	28 	2 	 

242 	88 	70 	62  

Luotsiplirien luotsihenkilökunta  käsitti kertomusvuo-

d.en päättyessä  521  henkeä. e11aisia paikkoja, josta  me-

luotsin, oli kaikkiaan  123.  

-todistuksen omaavat luotsit  ja- 

i 

	

Il 	llOq)DO  
al 	 -4-.' 	CD -i-.) 	al 

I  4' 	 0r4 al 	ci):O  1.r-1  Cfl -4-' 	-4-' al  

	

Qrl 	I 	 -i  4- 	r-I 	.i-'  CD al 	rl 	:ai  r- 	: 
:al:al 	•- 	 )  0)-i-' 4  (1) 	P- 	rn 

.ri 	 Cl) 	-'  -1 	•r-I 	r- 	ç 

	

0) 4 	.rlr4 	al CI) 03 	 (1) 

	

1  > 	p.. (1) 	1> 	al 	(I) 	r-4 4-' .4-3  Ci)  4-' 	al  Ci) 	Cl)  
.r-4 	r1r-1 	 . 	 —:a.i rfl. 	^' 	 - 

	

alc'5 	r- 	ali 	 r- 4  
rr-4  

-  431) 	 15 	24 105  

- 	5 	1 	25 	9 	52  

-  152) 2 	14 	25 	96  

- 	8 	 - 	8 	9 	62  

-  15 	 - 	25 	13 	57  

-  31 	- 	13 	18 	71  

- 	 - 	14 	12 	12 	38  

- 	1 	13 	16 	 - 	30  

-  118 	31 	128 	110 521  

1)  Näistä ilman kirjaa  13. 
2 

 ) 	__ - 	_t,  - 	 - - 	1  

renkulkijat 	voivat 	saada 

	

Päällystökirjan 	tai  

kaantuivat 	seuraavasti:  
I 	 I 

a) 	 a)  
Cl) 	 •r'l 	4 

- 	al 	 1  Luotsipiiri. 	r4-4- 	:al  
al4- 	Ul*r-4 	-4:.1 	.,-i  

r4 	PiCi) 	O1 
(I) 	P-4 	P-s 	:al 

4 4 
O  cl'  r D  

Loviisan  2 3 1 16  

Hangon  3  -  6 3  

Turun  8 5 7 20  

Ahvenanmaan  24  -  13  - 

Vaasan  1  -  2 11  

Oulun  2  - -  7  

Saimaan  - - - - 

±äijänteen - - - - 

Ihtoensä  40 8 29 57  



-  19 - 	 (1, /S'/ 

::ajakoiden  ja  majakkahen.kilökunnan  luku käy selvil. 

 le  seuraavasta yhdistelmästä: 

Johto- 	itadio-  Lois- Majak- Vanh. 	Nuor. 	Radio- Siree- Joh- 
ja  lm-  maj  a- 	to- 	kames- majak- majak- majak- nm- 	to- 

Luotsipiiri jalois- koita 	roi- 	tarsi-  kavar-kavar- kavar-  hoi- 	lois - 
toja  ja 	juja 	ta 	tijoi-tijoi- tijoi- tajia 	ton- 
majakoi- 	 ta 	ta 	ta 	 hoi- 
ta 	 tajia  

Loviisan  152 1 - 	2 2 3 1 	- 16  

Hangon  137 1 - 	2 3 1 - 	 -  16  

Turun  149 2 2 	4 1 4 1 	 - 34 

Åhvenarnaaaxi  115 2 - 	3 .5 5 1 	2 22  

Vaasan  73 2 3 	7 7 10 2 	 - 8  

.Oulun  64 -  4 	2 2 3 - 	2 17  

Saimaan  70 -  4 	 - - - -  6  

Päijänteen  41 -  6 	 - - - - 	 -  12  

Yhteensä  801 8 19 	20 20 26 5 	4 131 

Luotsipiiri Llajakka- Llajakka- Peräniiehiä Konemes- 	I'.iLiehistöä  
aluksia  laivuroi- 

ta  
tareita  

Loviisan  2 2 3 3 18  

Turun  1 1 2 1 8 

hvenanmaan  1 1 2 2 7  

Vaasan  2 2 2 2 12  

Oulun  2 2 2 2 10  

Yhteensä  8 8 11 10 55 

iajakkahenki1ökunta  käsitti siten  159 	henkilöä, jo- 

hon tulee lisäksi  131 loistonhoitajaa. 

Luotsipiiripäälliköt  ja  heidän apulaisonsa ovat 

vuonna  1951  tehneet virkamatkoja seuraavasti: 



Luotsipiiri 	Piiriää1likkö 	Apulaispi iriä1likiiö 
paivi. 	päivia  

Loviisan 	57 	88  

Hangon 	44 	14  

Turun 	16 	6  

Ahvenanmaan 	87 	12  

Vaasan 	45 	18  

Oulun 	83 	36  

Saimaan 	93 	43 

Päijnteen 	119  	 -  

Yhteensä 	544 	217  

Saapuneiden  

luotsiDiireissä 	on  

Luotsipiiri  

ja 	lähteneiden 

ollut 	seuraava: 

Saapunut 

virkakirjeiden 	luku 	eri 

Lähtenyt 

Loviisan  314 838  

Hangon  870 732  

Turun  1 164 756  

Ahvenanmaan  802 841  

Vaasan  724 1 508  

Oulun  509 751  

Saimaan  938 1 413  

Päijänteen  735 778  

Thteensa  ,' 	-r,' o uo r  
(  

«i,  o.  

Luotsipiirien luotsaustoiminta  selviää seuraavasta:  



Luotsipiiri 

Kannetut 

luotsien  kesken 

Luotsauksia  Luotsattu.  matka 
 mpk.  

11 143 232 350 

2 999 63 804 

8 209 210 616 

1 956 23 351 

5 075 52 495 

5 674 99 453 

37 859 

1  	14 

35 094  592 942  

luotsausmaksut jakaantuvat  valtion  ja  

seuraavasti:  

Loviisan 

 Ilaugon 

 Turan  

Ahvenanmaan 

Vaasan 

Oulun 

Sai  ma an  

Päijänteen  

Yht  e ens ä 

Luotsipliri  Valtiolle  90  % 
 mk  

Luotseille  10  % 	Yhteensä 
mk 	mk  

26 749 573:- 2 972 170:- 29 721 743:- 

6 397 830:10  722 738:70 7 120 568:80 

22 085 753:- 2 453 973:- 24 539 726:- 

3 746 441:- 416 271:- 4 162 712 

7 111 569:- 790 167:- 7 901 736:- 

11 492 325:- 1 276 918:- 12 769 243:- 

34 840:- 3 868:- 38 708:- 

677:- 75:- 752  : -  

77 519 008:10 8 636 180:70  86 255 188:80  

Loviisan  

hangon  

Turan  

Ahvenanmaan  

Tr aasan  

Oulun  

Saimaan  

Päijänteen  

Yhteensä.  



uut merenkulkumaksut.  

Tullihallituksen kantamat  mer enkulkumaksut  olivat seuraavat: 

Majakkamaksut  239 652 567  mk  

Jäämaksut  44 247 182  ' 

Lästimaksut  5 843 750  ' 

Thtoens'å  289 743 499  mk  

hlb e k nilli nen  toimisto. 

Kertomusvuaden  aikana meriloistoissa suoritetuista 

töistä oli tärkein Kalbådanin kasuunimajakan betonitöiden 

saattaminen päätökseen. 	1ajakka oli edellisenä vuonna 

siirretty  ja  upotettu paikoilleen. 

1oistojen maalauksien  ja korjauksien  ohella  on  ra-

kennettu seuraavat uudet loistot: Låletton  ja Kukourin 

sektoriloistot Kotkan - Orrengrundin väylälle,  joista jäi-

kimmäinen linjaan Laukasniemelle rakennetun uuden loiston 

kanssa, johon asennettu lyhtyvalonheittäjälinssit,  Kotkan 

 satamaan 	ljysataman  ja Sunilan linjaloistot  sekä  Valkon 

 satamaan  Valkon linjaloistot, Finnbyn väylälle Stubbkålin 

sektoriloisto ja Ormskärin linjaloistot, I.aanta1in väyläl. 

 le  Tupavuoren  ja Ajonpään linjaloistot, Vaskiluodon aal-

lonmurtajalle  uusi sektoriloisto, Oulun edustalle Patenie. 

 moon  linjaloistot  ja Kraaselin kaivantoon sektoriloistot, 

iaarianIiaininan  satamaan  Duc d'Ålbaan  loisto  ja Päijän-

teen  luotsipiiriin Kuivannonkannon loistot.  Lisäksi  on 

 Saimaan luotsipiirin alueella kuusi öljyloistoa muutettu 

kaasuloistoiksi  ja  kaksi öljyloistoa sähköloistoiksi sekä 



Päijänteen luotsipiirissä neljä öljyloistoa kaasuloistoik-

si. 

Luotsiaseinilla  ja raajakoilla  suoritettujen pieneh-

k'djen korjaus-  ja maalaustöiden  lisäksi mainittakoon: 

Helsingin luotsiasemalla Hylkysaaressa  ja Harmjalla  suo-

ritetut korjaus-  ja maalaustyöt, Crrengrundin tunn.usmaja-

kan  uuden katon teko  ja  maalaus, Boistön. luotsiaseman 

vajan korjaus  ja  maalaus, Söderskärin luotsiaseman laitu.. 

rin korjaus, Bågaskärin luotsituvan korottaminen yhdellä 

kerroksella  ja  maalaus, Jungfrusundin luotsituvan ulko-

maalaus, Kemiönkanavan luotsituvan sisäkorjais, {uotsalai-

sen luotsiasoman luotsituvan  maalaus  ja varastosuojan  ra-

kentaminen, Paraistenportin  ja Berghamnin luotsiasemion 

ulko- ja sisämaalaukset, IJudenkaupungin luotsituvan  kor-

jaus, Säpin rnajakan maalaus  ja uunien  korjaus, Reposaa-

ren luotsiaseman  laiturin korjaus, Ajoksen luotsiaseman 

sisä-  ja ulkomaalaus  sekä lipputangon laitto, Isonkra-

selin luotsiaseman  katon sekä laiturin korjaukset,  Lau- 
ritsalan 	luotsiaseman 	maalaus 	sekä 	laiturin, 	asuinraken- 
nuksen 	ja 	vajan 	korjikset, 	Puumalan 	luotsiaseman 	laitu- 
rin 	korjaus, 

minen 	sekä 

korj aukset. 

Vuokala1n 

Saggon 	ja 

luotsiaseman 	korjaus  

Finbon 	luotsiasemien  

ja 	sähköistä- 

perusteelliset 

Puhelinlinjoissa suoritetuista 	töistä mainittakoon  

Bergön luotsiaseman puhelinlinjan suurkorjaus,  jolloin uu-
sittiin  96  pylvästä,  ja Tankkarin luotsiaseman  puhelin- 
linjan korjaus, jolloin uusittiin  30  pylvästä, sekä kaa-

pelin lasku Reipin salmeen. Lisäksi  on  laskettu uudet 

kaapelit Kemiönkanavan luotsiasemalla  ja  osittain Ison- 
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kraaselin luotsiasemalla  sekä vahvistettu 	tion  ja  

Berghamnin luotsiasemien kaapelei  ta.  

1ereninittausretkikunnat. 
iinsimiaäinen uerenrnittausretkikunta  aloitti työnsä 

toukokuun  2  päivänä  ja  lopetti  sen  syyskuun  30  päivänä. 

 detkikunta  työskenteli Vaasan seudulla  i'ottesundin väyläl-

lä  sekä  Chtakarin-kspih1ajan  vesillä. 

Toinen  inerenmittausretkikunta  aloitti työnsä touko-

kuun  20  päivänä  ja  lopetti  sen  syyskuun  30  päivänä. Ret-

kikunta työskenteli Kuopion  ja  Varkauden  viilisillä väy-

lillä.  
Kolmas  merenmittausretkikunta  aloitti työnsä touko-

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

kikunta työskenteli alueella Nauvo -±arainen  ja  Iiaavo -Kor-

poo  sekä  aoritti olyinpiaratojen  mittaukset.  

ieljäs  merenmittausretkikunta  aloitti työnsä touko-

kuun  2  päivänä  ja  lopetti  sen  lokakuun  10  päivänä.  Jet-

kikunta  suoritti tarkistusmittauksia Helsingin väylillä se-

kä  täydennysmittauksia Kaunissaaren, Viiran  ja  Svartoäckin 

 vesillä. 

Viides merenmittausretkikunta aloitti työnsä touko-

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

kikunta  työskenteli  Kalbådagrandin,  Helsingin  ja  Porkkalan 

vuokra-alueen itärajan välisellä  merialucella.  
Kuudes   merenmittausretkikunta  aloitti työnsä touko-

kuun  2  päivänä  ja  lopetti  een  syyskuun  30  päivänä,  Het

-kikunta  työskenteli aluksi  helsingin  edustalla  ja  touko-

kuun puolivälistä lähtien  3elkärnerellä sucrittaen ulkorneri-

xnittaukia  dekan  avulla.  

4  
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