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K e r t o mu s  

nierenkulkulaitoksen   toiminnasta vucnna  1952. 

 iaerenku1ku.  

Vuodon  1952  aikana merenkulku muodostui alusten 

vetomäärän mukaan laskettuna vähän suuremmaksi kuin edel-

lisenä vuonna. suomesta lähti kertomusvuoden aikana suo-

rassa merenkulussa  8 426  alusta, joiden vetomäärä cli  
5 957 230  nettorekisteritoimia. Iäistä  oli lastissa läh-
teneitä suomalaisia aluksia  2 381,  joiden nettovetomäärä 
oli  1 648 286  rekisteritonnia,  ja  ulkomaisia aluksia  
4 800,  joiden nettovetomäärä oli  2 958 634  rekisteriton-
nia.  Suomeen saapui vastaavana aikana  8 441  alusta, joi-
den nettovetomäärä oli  5 945 779  rekisteritonnia. JJäistä 

 oli lastissa saapuneita suomalaisia aluksia  2 75?,  joi-
den nettovetomäärä oli  2 167 208  rekisteritomaia  ja  ul-
komaisia aluksia  2 214,  joiden nettovetoinäärä oli  1 877957 

 rekisteritonnia. 	delliseen  vuoteen verrattuna lähteneiden 
alusten tonnimäärä kasvoi  1.9  ,  mutta lastissa lähtenoi

-den  tonnimäärä pioneni  7.5  ,. Lastissa  lähteneiden suo- 
malaisten alusten ton.nimäärä pieneni  4.4 	ja  ulkomais- 
ten  9.1  ,. 3 aapuneiden  alusten tonnhmäärä lisääntyi edel- 
lisestä vuodesta  1.6  ; 	ja  la.stissa saapuiieidon  12.7  %. 
Lastissa  saapuneiden suomalaisten alusten tonnimäärä kas- 
voi  17.1  ; 	ja  ulkomaisten alusten  7.9 o.  

sitetyistä  luvuista käy selville, että suomen  ja 
 ulkomaiden välillä  tulo- ja  nienoselvitetty  tonnisto oli 



2- 

nettovetoniiiärän  mukaan laskettuna  1.7 	suurempi kuin 
edellisenä vuonna  ja  6.5 	suurempi kuin vuonna  1938  
ja  jäi  vain 2.8 	pienemmäksi kuin ennätysvuenna  :L937.  
Tulo- ja  menosolvitettyjen  alusten lukumäärä  sen  sijaan  

no jn  
oli  1 264  pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta/  BOO  
suurempi kuin  v. 1938.  

Lainsäädäntö.  
Tammikuun  25  päivänä annettiin asetus (n:o  54) 

 eräiden kauppa-  ja  teollisuusministeriöön kohdistuviin 
hallintohaaroihin  kuuluvien virkojen  ja  toimien perusta-
misesta, muuttamisesta  ja  lakkauttamisesta. 	setuksei1a 
lakkautettiin niin. Hangon majakan inajakkamestarin  virka 
ja  saman majakan vanhemman  ja  nuoremman niajakkavartijan 
toimet sekä perustettiin Gustavsvärnin radiomajakallE)  ra-
diomajakkamestarin  virka.  

iluhtikuun  4  päivänä annettiin asetus (n:o  15'?)  mo-
rixaiohen lääkärintarkastuksesta.  asetus tuli voimaan  1 

 päivänä tammikuuta  1953.  
huhtikuun  4  päivänä annettiin kauppa-  ja  tecili-

suusmninisteriön  päätös (n:o  158) merimnieheltä vaaditta-
vasta näkö-  ja  kuulokyvystä. .räätös  tuli voimaan  1  päi-
vänä tammikuuta  1953.  

Huhtikuun  4  päivänä annettiin kauppa-  ja  teolli-
suusministeriön päätös (n:o  159)  kauppa-alusten päällys-
töstä annetun asetuksen soveltamisesta annetun kauppa-  ja 

 teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta. Päätöksellä 
muutettiin asiasta  30  päivänä kesäkuuta  1949  annetun  pää. 
töksen 5 :ää  siten, että nierenkuluntarkastajan  tai  meri- 



kelpoisu.uden katsastajan  sijasta merenkulkuhallitus päät-.. 

 tää,  onko asianomaisen katsottava eäelleenkin voivan hoi-

taa päällikön tointa. Päätös tuli voimaan  1  päivänä 
tammikuuta  1953.  

uhtikuun  4  päivänä annettiin vielä kauppa-  ja 

 teollisuusministeriön päätös (n:o  16C)  merimieskatsolmuk-

sesta  ja  merimiesten luetteloirnisesta annetun  lain  täy-
täntöönpanosta  annetun kauppa-  ja  teollisuusministeriön 
päätöksen muuttamisesta1  Sillä  muutettiin  19  päivänä mar-
raskuuta  1937  annetun päätöksen  (.385/37) 1  ç:n  1 moment. 
ti.  siten, että katselmuksen toimittajan  on  ottokatse1xnuk 

 sessa  valvottava, että merimiehen lääkärintarkastuksesta 

annettuja määräyksiä noudatetaan. Päätös tuli voimaan  1 
 päivänä tammikuuta  1953.  

ioukokuun  30  päivänä annettiin asetus (n:o  230) 
 kanavalaitoksen taksasta  sekä uusi kanavatariffi. Asetus 

tuli voimaan  3  piivänä  kesäkuuta  1952  ja sillä  kuinot-
tim 	kanavalajtoksen taksasta  30  päivänä huhtikuuta  1948 

 annettu asetus  (340/48),  Suomen Senaatin päätös  13  päi-
vältä huhtikuuta  1917,  sisältävä säännön maksunkannosta 
Suomen kanavilla  ja  kääntösilloilla  (25/17),  valtioneuvos. 

 ton 27  päivänä huhtikuuta  1939  antama päätös erinäisis-
tä  määräyksistä puutavaran kuljetuksesta sulkukanavien 
kautta  (128/39),  sekä näitä muuttaneet  tai  täydentäneet 

 ja  muut asiassa aikaisemmin annetut määräykset. 
Kesäkuun  20  päivänä annettiin asetus (n:o  266) 

 tullisäännön  muuttamisesta. Asetus tuli voimaan  1  päivä-
nä heinäkuuta  1952  ja sillä  muutettiin  8  päivänä syys-
kuuta  1939  annetun tullisäännön  7  ,  sellaisena kuin  se  



on 27  päivänä tammikuuta  1950  annetussa asetuksessa 
 (42/50),  sekä  5  päivänä heinäkuuta  194u  annettu asetus 

 (361/40)  väliaikaisen tulliaseman perustamisesta  Fager-

holnaiin. iuutettu  7  '  koskee tulliasemia  ja  niiden teh-

tävi  ä.  

Llerenkulkuhallituksen kirjatut  asiat. 

1erenku1kuha11ituksen  yleiseen diarioon  ja  siihen 
liittyvään asiakortistoon  on  kertomusvuon..na  kirjattu  pää-

kirjaamossa  3 941  saapunutta kirjelxiiää  3 071  kortille  ja 

 merikarttaosastolla  600  saapunutta kirjelmää  554  kortille 
oli yhteensä  4 541  saapunu.tta kirjelmää  3 625  kortille 
(edellisenä vuonna  4 184  kirjelmää  3 569  kortille) sekä 
pätevyyshakemusten diarioon  1 684 (1 633)  asiaa. Kameraa-
liasioita  on  lisäksi ollut  6 576 (6 100).  Lähetettyjen 
kirjeiden  ja  muiden lähetysten luku  on  pääkirjaamossa  ol-
lut  19 158 (19 249)  ja  inerikarttaosastolla  1 828 (1 860).  
oimituskirjoja  on  annettu  1 838 (1 767).  

.dlasto-  ja  rekisteritoiinistoon,  joka pitää omaa 
diariota,  on  saapunut  2 813 (2 623)  kirjettä sekä tilas-
to-  ym.  tietoja sisältäviä kaavakkeita  47 798 (48 372) 

 kpl.  ja  sieltä lähetetty  2 805 (2 555)  kirjettä sekä kaa-
vakkeita, julkaisuja ym.  40 570 (49 693)  kpl. 

Laivatoimistossa,  joka myös pitää omaa diariota,  on 
 kirjattu  1 187 (1 195)  saapunutta  ja  759 (752)  lähetet-

tyä  kirjettä. 



Tilasto-  ja  rokisteritoimisto. 

erimiesrekisterijn  tuli selontekovu.oden aikana tie-

toja yhteensä  44 608  otto-  ja  päästökatselmuksesta  sekä 

siirrosta. Vuosittain merimiesluotteloon ilmoitettujen toi-

mitusten, ts. otto-  ja  päästökatselmusten  sekä katselmus-

todistuksosta miehistöluetteloon  ja  vanhasta miehistöluet-

telosta uuteen miehistöluetteloon vietyjon henkilöiden lii- 

Im 	on 	ollut 	seuraava: 

Vuonna  

tt  

U  

tt  

tt  

tt  

1  

1938 	 
1939 	 
1940 	 
1941 	 
1942 	 
1943 	 
1944 	 
1945 	 
1946 	 
1947 	 
1948 	 
1949 	 
1950 	 
1951 	 
1952 	 

26 
32 
21 
18 
15 
18 
19 
23 
32 
38 
45 
39 
42 
44 
44 

951 
547 
999 
516  
154 
358 
315 
376  
536 
583 
098  
741  
445 
149 
608  

Kuteli  asetelmasta ilmenee, ilmoitettujen toimitusten 
luku pienentyi sotavuosina  1940-42  jatkuvasti johtuen osak. 

 si  kauppalaivaston supistu.raisesta osaksi  sen  pienentynees_ 
 tä  toiminta-alueesta sekä meriväen rajoitetusta mandolli-

suudesta jättää toimensa. Vuonna  1943  niiden luku alkoi 
kuitenkin uudelleen kasvaa. .roimitusten luvun huomattava 

lisääntyminen vuonna  1945  kauppalaivaston pienenemisestä 

huolimatta johtui siitä, että kesäkuun  15  päivänä  1945 
 annetun, merimieskatselmuksesta  ja  merimiesten luetteloimi. 

sesta annetun  lain  muuttamista koskevan  lain  mukaan  on  
otto-  ja  päästökatselmus  toimitettava myöskin kotimaisessa 



liikenteessä olevien alusten  rniehistön  suhteen. Vuonna 
 1946  saavutettiin  jo  sama määrä kuin ennen sotaa siitä 

huolimatta, että kauppalaivasto oli ainoastaan noin puo-

let  sodan  edellisestä. Vuonna  1948 k.o.  toimitusten lu-
ku nousi  ennätysmäärään  eli  45 098:aan. 	euraavana  vuon- 
na niiden määrä pieneni noin  5 3C'O:lla,  mutta kasvoi 
vuonna  1950  noin  2 70C:lla,  vuonna  1951  noin  1 700:lla 

 ja selontekovuonna  noin  1 460:llä.  Vuoden  1952 toiiuituk-

sista  oli otto-  ja päästökatselmuksia  40 037 (v. 1951 

39 694), katselmustodistuksesta miehistöluetteloon vietyjä 

911 (v. 151 701)  ja  vanhasta  miehistöluettelosta  uuteen 
 miehistöluetteloon vietyjä  3 652 (v. 1951 3 754). 

Solontokovuoden  otto-  ja 	äästökatselmusten koko  mä 
rästä  kotimaiset  merimieskatselmusmjehet  toimittivat  3? 695 
(v. 1951 38 007)  ja  ulkomailla olevat  konsuliviranomaisot 

 2 342 (v. 1951 1 687).  Kotimaassa toimitettujen katselmus- 
ten  luku oli  312  pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta 
ulkomailla toimitetut  katselmuksot  lisääntyivät  655:llä. 
isävesipiireissä toimitettujon katselmusten  luku kasvoi 

 6 509:stä v. 1951 6 527:ään selontekovaornia.  
Joulukuun  31  päivään  1952  mennessä  merimiesluette

-loon  oli merkitty  66 307  henkilöä. Vuoden kuluessa  on 
merimiesluetteloon  merkitty  2 336  uutta  inerimiestä  ja kuol-
loma  on  poistettu  106 (v. 1951 112). 

oimiston tilastotyö  jatkui keskeytyksettä  ja  val-
mistui tavalliseen aikaan.  e1ontekovuoden  aikana painet-
tiin  tilastojulkaisut 'ikerenku1ku  (a),  Kauppalaivasto  1950tt 

 ja ttI.erenkulku  (b), 1eriliikernie 3uomon  ja  ulkomaiden vä-
lillä  1950tt. 



Kort omusvuo  den  aikana ttMerenkulkuhalli tukson  Tie-

donantoja"  on  julkaistu  12  numeroa, yhteensä  243  sivua. 

1tTiedonannot'  on  säästäväisyyssyistä julkaistu joka toi-

nen kuukausi  2  numeroa yhdessä. Niiden sisältö  on  py-
sytetty  pääasiallisesti ennallaan. 

ertomusvuonna  toimitettiin  ja  julkaistiin painos-

ta myös alusluettelo "Suomen Kauppalaivasto  v. 1952".  

$uomen 	anki1le, Å'ilastolliselle Fäätoimistolle  ja 

 Yhdistyneille Kansakunnille  on  toimitettu kuukausittain kat-

saus meriliikenteeseen sekä  The Baltic and International  

aritimo Conference'lle  tiedot 	uomon kauppalaivastosta. 
 $en  lisäksi  on  lukuisille sekä kotimaisille että ulko-

maisille viranomaisille, sanomalehdistölle, järjestöille  

ja  yksityisille kerätty  ja  annettu erilaisia tietoja, 
joiden laatiminen  on  monessa tapauksessa ollut paljon 

aikaa  ja  työtä vaativaa. 

ierenkulkuosasto.  

Merenkuluntarka  s  tus. 

Kotkan  piirin merenkuluntarkastajan virkaa  on  hoi-

tanut 2.luokan luotauspäällikkö, merikapteeni  Johannes La-

vikainen  viran vakinaisen haltijan ollessa pidätettynä 

viran  toimituksesta marraskuun  20  päivästä  1951  lukien. 
erenkuluntarkastaja  on  kertomusvu.oden  aikana tehnyt yh-

teensä  12  virkamatkaa,  joista kaikki, yhtä luku.unotta-

matta, ilaminaan. 	.äi1lä  matkoilla  hän  on  ollut läsnä 

raastuvanoikouden istunnoissa merisolityksiä annettaessa, 
suorittanut eräitä kuulustoluja  ja  merimiesten asuntojen 



yin.  tarkastuksia 

eriniiesten  asuntojen muutos-  ja  parannustöiden 
lopputarkastus  on  suoritettu  7  aluksessa  ja  jälkitarkas-
tus  3  aluksessa. 

erenkuluntarkastaja  on  suorittanut kertomusvucden 
aikana yhteensä  245 laivakäyntiä. .iiden  yhteydessä  on 

 tarkastettu pelastusvälinoet, turvallisuuslaitteet, pelas-

tusveneharjoitusten pitämisajat 1aivaäiväkirjoista, pääl-

lystön pätevyyspaperit, katsastustodistukset, kansi-, ko-
ne-, ylityö-  ja  muonapäiväkirjat, vuosilomaluettelot, nile-
histöluettelot  sekä miehistön  ja  päällystön  asunnot. lluo-
mattujen puutteellisuuksien  tai  epäkohtien johdosta  on 

 ryhdytty asian vaatimuin toimenpiteisiin. 

erenkulkua  koskevat uudet lait, asetukset  ja  pää-
tökset sekä merenkulkuhallituksen kiertokirjeet  on  toimi-
tettu katselmus-  ja  katsantoniiehille  sekä asiasta  nip... 
puen  alusten asiainiehille. Laivassa käyntien yhteydessä 

 on  niistä ilmoitettu myös alusten. päälliköille, samoin 
väyliä koskevat tiedot. £.erenkulkua koskevien säännösten 
valvonnassa ovat merenkuluntarkastajaa avu.staneet  Kotkan 
ja  Haminan sataTnakatsantomiehet, satamapalvelijat sekä po- 
liisit. 

ierenkuluntarkastaja  on  ollut läsnä  12 oikeudenis-
tunnossa, joissa  on  käsitelty ineriselityksiä sekä suorit-
tanut kuulustelun kolmessa aluksessa. 

Piirin raastuvanoikeuksissa  on  käsitelty  15  meri- 
selitystä. Saapuneita kirjelmiä  on  ollut  347  ja  lähetet-
tyjä kirjelmiä  305. 



elsingin  piirin  merenkuluntarkastaja 	on seloiiteko- 

vuoden aikana tehnyt  2 virkamatkaa,  toisen  Hauma  ile  suo-
rittamaan  höyryalus .daunen laivaväen  asuntojen  lopputar-

kastuksen  ja  toisen  ipooseen  tarkastamaan  purjemoottori-

alus Varjon  ankkuripaikkaa. 

'iirin  satamissa  käyneissä aluksissa  on vaoden  ai-
kana toimitettu  305  tarkastusta, jotka ovat koskeneet  a-

lusten merikelpoisuutta, matkustajamäärää, vaurioitumista, 

laivaväen  asuntoja,  alaikäisiä toiuieen  otettuja,  päiväkir-

janpitca, vuosilomia, hengenpelastusvälineiden  kuntoa, työ- 
ja palkkariitaisuuksia,  alusten mittauksia,  inerenkulkusään-
nösten rikkoniuksia, merivauriolta  ja  meriselityksiä.  

Puutteellisen miehityksen takia  on  pidätetty  moot-
torialus Herita  ajaksi  22-28.10.1952.  

Kauppa-aluksista  17.4.1924  annetun asetuksen  17 ':n 

 edellyttämiä alusten terveydellisten olojen  laivakatsasth.ksia 
 on  toimitettu Helsingissä  50,  joista  8  antoi aihetta  

miii stutuksi  in.. 

ierenkuluntarkastajan  apuna ovat toimineet kaupunki- 
satamien  satamakatsantomiehet,  jotka ovat kuntien palkkaa-
mia  ja  hoitavat näitä toimia  sivutoiminaan.  Hangossa  on 
satamakatsantomieben  toimesta annettu varoitus  10  saksa-
laiseile  alukselle liian syvään  lastaamisesta  sekä samois-
sa  aluksissa  valvottu, että  kansilastipönkät  tulevat tar-
peeksi lähelle toisiaan. Lisäksi  on  valvottu  9  alukses-
sa, jotka ovat ottaneet  viljalastin, välilaipioitten  te-
koa.  Thden a1iksen  kapteeni piti pakottaa  merenkulkuhal_ 
lituksen  määräyksellä  laipioitten  tekoon, josta  hän  aluk-
si kieltäytyi.  



Piirin raastuvanoikeuksissa  on  käsitelty yhteensä 

 56 merioikeusjuttua  ja  meriselitystä,  joista  32:n  käsit- 

telyssä inerenkuluntarkastaja oli läsnä.  1aapuneita kirjel-
miä  on  ohut  538  ja  lähetettyjä kirjeliniä  683. 

furun  piirin  inerenkuluntarkastaja  on kertornusvuod.en 
 aikana tehnyt kuusi virkarnatkaa, joista  2  Raumalle,  2 

iiaarianhaminaan  ja  2 Paraisille. Iäistä Raumahle  tehdyt 
ovat liittyneet  .allen  haaksirikon  aiheuttamaan oikeuden-
käyntiin. Toinen Paraisten  ja  toinen 	aarianhaminan mat- 

ka  on  tehty yhdessä merenkulunylitarkastajan kanssa  ja 
 on  niiden aikana neuvoteltu katsastajien kanssa  ja  tar- 

kastettu 	bvenanmaalla  olevat höyryalus Alandin käyttämät 
laiturit.  Toinen Paraisten matka johtui höyryalus 	agun 
päällikön kuulustelusta  ja  toinen aarianhaminan matka 
höyryalus 1dnan ineriselityksestä. 

Lerenkuluntarkastaja  on  valvonut Turussa olevaa  me-
renkulkuhallituksen huilivarastoa  ja  jäänsärkijäin  toimin-
taa,  jota  varten  on  käytetty 	aaristomeren merivartioston 
radioasemaa. 

erenkuluntarkastajaa  ovat aviistaneet kunntlhisot  sa-
tamakatsantomiebet,  joita  on 9  satamassa. 

Piirin raastuvanoikeuksissa  on  vuoden aikana käsi-
telty  29 meriselitystä  ja  merioikeusjuttua,  joista eräitä 
lykättiin. i.erenku1untarkastaja  on  ollut läsnä kaikkia kä-
siteltäessä. 

Laapuneiden  kirjelmien luku oli  853  ja  lähetetty-
jen  839.  

Vaasan-uulun  piirin   merenkuluntar1.staja  on  tehnyt 
kertomusvuod.en aikana kuusi virkamatkaa, joista  2 taaheen, 



1  Kristiinankaupunkiin  ja  Kaskisiin,  1  Kokkolaan  ja rio-

tarsaareen,  1  Guluun.  ja Kemiin  sekä  1  rietarsaareen, 

 Kokkolaan, liimangalle, Rahjaan, Raaheen, Luluun,  Kemiin 

ja  Tornioon. Raaheen tehdyt matkat ovat liittyneet  moot-
torialus  Kansan  palamisjutun  käsittelyyn Raahen raastuvan-

oikeudessa, kun taas muihin satamiin tehdyt virkamatkt 

ovat koskeneet pääasiallisesti neuvotteluja katsastajain  

ja  katsolmusiniesten  kanssa sekä näiden toimien järjoste-
lyä. Katkojen yhteydessä  on  tarkastettu satamissa olleet 
suomalaiset alukset. 

Kaikl:iaan  on  piirissä toimitettu  n. 55  aluksessa 
tarkastus, jolloin  on  kiinnitetty huomio pääasiallisesti 
pelastusvälinoisiin  ja  laivapapereihin. 	1usten  pidätyksiä 
ei selontekovuonna olo ollut. 

Piirin raastuvan-  ja  kih1akum- anoikeuksissa  on  kä-
sitelty vuodon aikana yhteensä  14  morioikeusjuttua  ja  me-
riselitystä. 	aapunoita  kirjelmiä  on  ollut  341  ja  lähe- 
tettyjä  kirjelmiä  402.  

Jisävesipiirin merenkuluntarkastaj 	on  selontekovuo- 

den  aikana tehnyt yhteensä yksitoista virkama%tkaa, jotka 

ovat ulottuneet inolkein jokaiseen piirin tärkeiinpään  sa-
tamapaikkaan.  Kandella matkalla oli merenkulunyli  ta  rkastaja 

 mukana  ja  käytiin tällöin Joensuussa, tTtrassa, 1farkaudes-
sa,  Jyväskylässä, L$äynätsalossa, 	ellonpäässä, Javonlinnas- 
sa ja  Lappeenrannassa, jolloin neuvoteltiin katsastajain 

 ja  katselmusmiesten  kanssa heidän toimiaan koskevista, asi-
oista sekä tarkastettiin toimen. hoitoa koskevat kirjat. 
£atkojen yhteydessä  on  tarkastettu satamissa olleet aluk-
set. Jräät matkat oli järjestetty samanaikaisiksi jonkin 



merioikousjutun  käsittelyn kanssa a.o. raastuvanoikeudessa. 

äin  on mnerenkuluntarkastaj 	voinut olla läsnä viiden  me- 

rioikeusjutun tai moriselityksen  käsittelyssä, joita kaik- 

kiaan oli  kUUSi. 

Taltion palkkaaxnat satamakatsantomiehet  ovat toimi-

neet kolmessa satamassa, nithittäin Vesijärven, Lauritsalan 

 ja  Otavan satamissa. Huissa satamissa  on  ollut kuntien 

paikkaamat satarnakatsantomiehet. 

aapuneiden  kirjelmien luku oli  629  ja  lähetetty- 

jon  585. 

Hauppa-alusten katsastus.  

Vuonna  1952  suoritettiin  5 514  kauppa-alu.sten  kat-

sastusta,  joista  2 612 merikolpoisuuden, 2 084  koneiston 

 ja  818 rungonkatsastusta. Hatsastuspalkkioina merikelpoisuu. 

den katsastajat  kantoivat  4 058 156  mk, koneistonkatsasta-

jat  3 353 084  mk  ja rungonkatsastajat  1 001 651  mk eli 

yhteensä  8 412 891  mk. 

iaerenkulkupiireittäin  katsastukset jakaalLtuivat siten, 

että 	otkan piirissä toimitettiin  203 merikelpoisuuden., 

164  koneiston-  ja  75 rungonkatsastusta,  Helsingin piiris-

sä vastaavasti  416, 366  ja  110,  Turun piirissä  45?, 360 

 ja  123, Vaasn-Uu1un  piirissä  445, 414  ja  210  sekä 	i- 

sävesipiirissä  1 091, 780  ja  300. 

Katsastuspaikkiot  taas jakaantuivat eri merenkulku- 

piirien kesken siten, että  Hotkan  piirissä kannettiin 

 939 983  mk, josta morikelpoisauden katsastajat  428 775  mk, 

koneistonkatsastajat  416 358  mk  ja rungonkatsastajat  94 850  

mk, Helsingin piirissä  1 981 155 nik,  josta merikolpoisuuden 



katsastajat  931 170  mk, koneistonkatsastajat  858 855  mk  ja 

rungonkatsastajat  191 130  mk, 	urun piirissä  2 041 272  mk, 

josta merikelpoisuuden katsastajat  996 516  mk, koneiston-

katsastajat  841 451  mk  ja rungonkatsastajat  203 305  mk, 

Vaasan-Oulun piirissä  1 341 236  mk, josta  merikelpoisuuden 
katsastajat  581 895  mk,  koneistonkatsastajat  538 960  mk  ja 

ru.ngonkatsastajat  220 381  mk sekä Sisävesipiirissä  2 109 245 

 mk, josta merikelpoisuuden katsastajat  1 119 800  mk,  ko-

neistonkatsastajat  69? 460  mk  ja rungonkatsastajat  291 985 

 mk. Katsastajien porimät matka-  ja  päivärahat eivät si-

sälly edellä esitettyihin lukuihin. 

Hangon  valtionsatama.  

Leudosta talvesta johtuen ei satamassa ollut  kor-

tomusvuoden  talvena varsinaista talviliikennettä, vaan sa-

tama oli ainoastaan noin kolmen viikon ajan täysin käy-

tössä. Tämän johdosta ei sataman tavaralilkenne,  varsin-
kaan tuonnin osalta, noussut  kovin  suureksi. Selontekovuo.  

den  aikana kävi satamassa  vain 456  alusta, joiden  netto.  
vetomäärä cli  262 636 rekisteritonnia,  vastaten  569  alus-

ta  ja  382 490 nettotonnia  edellisenä vuonna. 

atamassa suoritetuista  töistä mainittakoon:  us.  sak. 

 salaisen laiturin suojalista  on  rakennettu uudelleen  ja 

 nyt rautabetonista; sataman valaistusta  on  parannettu  mm. 

 sijoittamalla kolme uutta valopistettä iuottasaaren  maka-

simm.  katon rounaan; satama-alueella olevat kuopat  on 
 täytetty sekä tasoitettu soralla  ja  hiekalla  ja  nosto-

kurkia  on  maalattu poutapäivinä. Jatarria-alue  ja  tiet  ja 

laiturit  on  pidetty puhtaina lumesta. 



Hangon sataman tulot o1ivt kertomusvuonna seuraa- 

vat:  

Jatamamaksut 	 4 050 582:- 

akasiinivuokrat 	 1 339 271:- 

Voimakasiinivuokrat 	751 405:- 

iaikanvuokrat 	440 429:- 

Kurkivuokrat 	 2 637 540:- 

ilissivuokrat 	5 810:- 

iluoltorakonnusvuokrat 	36 755:- 

(hteensä 	 9 261 792:- 

Jäänsärkijäin  toiminta.  

Jäänsärkijä  Sisun. toimintaviiri  nostettiin  marras- 

kuun  11  päivänä  1951.  Seuraavana päivänä alus lähti  Top-

pilaan  ja  ryhtyi heti avustamaan Lulun  ja Kemin ja  y-

leensä erämeron liikennettä. Tämä avustustoiminta päättyi 

joulukuun  4  päivänä  ja  alus joutui ilietalahteen konevian 

takia korjattavaksi. Uusi koeajo suoritettiin korjauksen 

päätyttyä tammikuun  4  päivänä  1952,  mutta helpon  jääti- 
lanteen  takia alusta tarvittiin avustustoirainnassa vasta 

tammikuun  24  päivänä, jolloin  se  lähti Kotkaan avustaen 

moottorialus Braheholmia  ja palaten  takaisin Helsinkiin, 

jossa odotti jäätilanteen kehittymistä aina helmikuun  10 

 päivään saakka. Seuraavana päivänä  se  lähti Tolkkisiin 

 ja  avusti sikäläistä liikennettä  16  päivään saakka. Tä- 

män jälkeen Jisu ryhtyi avustamaan Helsingin liikennettä, 

 jota avustustoimintaa  kesti yhtäjaksoisesti inaaliskmin  13 

 päivään saakka, jolloin  se  kävi avustamassa  Kotkan  lii-

kennettä palaten  parin  päivän kuluttua takaisin avustamaan 



Helsingin liikennettä. Helsingin liikenteen avustamista 

kesti sitten huhtikuun  5  päivään saakka yhtä Kotkaan  ja 

 Hankoon tehtyä  avustusmatkaa  lukuunottamatta.  Fielpon  jää- 

tilanteen takia alus oli Helsingissä toimettomana huhti-

kuun  13  päivään saakka, jolloin  se  lähti avaamaan Poh-

janlanden  rannikkosatamien  liikennettä  avustaen  huhtikuun 

 15  päivästä  24  päivään Vaasan liikennettä, huhtikuun  25 

 päivästä toukokuun  5  päivään  Lkspihlajan  liikennettä  ja 

sen  jälkeen  ?oppilan  ja Kemin  liikennettä. 	ie1tä  alus 

lähti  22  päivänä, kun liikenne voi  jo  jatkua ilman jään 

 särkijän  apua,  helsinkiin,  jonne saapui  23  päivänä tou-

kokuuta, jolloin myös  toimintaviiri  laskettiin. 

Jäänsärkijä  iarmon toiLiintaviiri  nostettiin joulu-

kuun  23  päivänä  1951  Helsingissä, jossa  se  odotti  jää- 

tilanteen kehitystä tammikuun  1  päivään  1952,  jolloin  se 

 lähti Kotkaan. 	vustustoiminta  alkoi kuitenkin vasta  26 

 päivänä, jolloin  se  avasi  Kotkan-[alkon  väylän. Tammi- 

helmikuun vaihteen ajan Tarmo  avasti  Haminan liikennettä  

ja  3  päivästä lähtien myös  Kotkan  liikennettä tehden  6  
päivänä  avustusmatkan  myös  Valkoon.  Helmikuun  17  päivän 

jälkeen  avustustoiminta  keskittyi Kotkaan.  3amalla  so  jou-

tui osittain avustamaan myös Helsingin liikennettä,  sillä 

Kotkan  liikenteen  avustaminen  tapahtui usein  saaristotietä 

Ilarinajan  kautta.  Haaliskuun  24  päivästä lähtien Tarmo 

siirtyi avustamaan Helsingin liikennettä sekä osittain 

myös  Higon  liikennettä, tehden välillä  avustusmatkoja  Hot. 

kaan.  Huhtikuun  6  päivän jälkeen tuli  Kotkan  liikenteen 

 avustaminen pääasialliseksi  tehtäväksi  ja  saman kuun  puo_ 

1ivälisä 	o  avasi väylät myös  Tolkkisiin  ja Valkoon 
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sekä vähän myöhemmin Haminaan. bvustustoiminta päättyi huh-

tikuun  26  päivänä. Lius palasi saman kuun viimeisenä päi-

vänä Helsinkiin, jossa toimintaviiri  heti laskettiin. 

Jäänsärkijä  Saniinon toimintaviiri nostettiin  marras- 

kuun  23  päivänä .rurussa, josta alus lähti joulukuun  2  

päivänä  Vaskiluodon kautta avustamaan Oulun  ja  osaksi 

myös  kemin  liikennettä. Joulukuun  16  päivänä  se  siirtyi 

avustamaan Lkspihlajan liikennettä  ja  sieltä  20  päivänä 

avustamaan Vaskiluodon liikennettä. Tammikuun  20  päivänä 

 1952  Sampo siirtyi jälleen etelämmäksi, Kaskisiin, jonka 

liikennettä  se  avusti maaliskuun loppuun saakka avustaen 

samalla myös Rauman  ja 	änty1uodon  liikennettä. Huhtikuun 

ensimmäisen viikon  se  avusti yksinomaan Rauman liikennet-

tä, mutta  jo  7  päivänä  se  ulotti avustusmatkansa jäl-

leen Haskisiin, avustaen edelleen myös Rauman  ja Hä.nty- 

luod.on  liikennettä. 	oiniintaviiri laskettiin Raumalla huh- 

tikuun  22  päivänä  1952.  

Jäänsärkijä Hurtajan toimintaviiri nostettiin joulu- 

kuun  11  päivänä  1951,  jonka jälkeen tehtiin sekalaisia 

töitä aluksella aina tammikuun  26  päivään  1952  saakka, 

jolloin avustettiin tankkialus Hansio Turusta Pansioon  ja 

 takaisin. Tämän jälkeen jatkettiin erilaisia töitä aluk-

sella  ja  vasta helmikuun  13  päivänä tarvittiin alusta 

jäänsärkijätoiminnassa, nimittäin avustamaan liikennettä 

Pansloon  ja Laantalin Tupavucreen. 3itten  alkoikin vasta 

varsinainen toiminta 	aaristomeren  ja  erikoisesti Turun 

liikenteen avustamisessa,  jota  jatkui huhtikuun  20  päi-

vään saakka. Toimintaviiri laskettiin  22  päivänä. 



Jäänsärkijä avun toimintaviiri nostettiin vasta  
tammikuun  18  päivänä  1952  Turussa, jossa alus odotti 

toiminnan alkamista. 	nsimmäinen avustusinatka tehtiin tam- 
mikuun  25  päivänä Tupavuoreen.  ja  sieltä ?ansioon  tank

-kialuksia avustaen. ielmikuun  alkupuoliskolla alus teki 
 vain  pari  avustusmatkaa Pansioon  odotellen Turussa  jää- 

tilanteen kehittymistä. Varsinainen avustustoiminta alkoi 

helmikuun  14  päivänä, jolloin 	pu lähti Lypyrttiin avus- 
tamaan aluksia,  ja  sitä jatkui Jaaristomerellä Turun  ja 

 osittain myös Hangon liikennettä avustamnalla melkein yh-
täjaksoisesti huhtikuun  19  päivään saakka. loirnintaviiri 
laskettiin Turussa huhtikuun  22  päivänä. 

Jäänsärkijäin  toiminta sekä hinaustulot  ja  poitto-
ainekustannukset ilrnenevät  seuraavalla sivulla olevasta 
taulu  kost  a.  

Lai  vatoimi  sto.  

Laivatoirnistossa  on  laskettu kanden uuden kattilan 
lujuus, rekisteröity  43  uutta kattilaa, annettu  24  uuden 

 ja  32  vanhan kattilan käyttölupatodistusta, annettu  23  
ja  uusittu  92  lastiviivakirjaa,  laskettu  183  aluksen  ko-
nevoima  sekä tarkastettu  863  kattilan-,  2 371  laivakoneis

-ton-  ja  884  rungonkatsastuspöytäkirjaa  ynnä  831  jäämnaksu
-todistusta. 

.onenaestarinpätevyyskirjoista  on  annettu  81)1  lausu.n- 
toa.  

Laivaninittausten  tarkastaja  on  kotimaisille aluksil-
le  antanut  26?  sekä ulkomaisille aluksille  514  mittakir-
j  aa. 
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Laivatoimiston  alaisissa  aluksissa  on  tavallisten 
 vuosikorjausten  lisäksi suoritettu seuraavat korjaukset: 

jäänsärkijä  .vussa  on  perälaudoitus  osittain uusittu  ja 

 miehistön asunnot muutettu uusien määräysten mukaisiksi, 

jäänsärkijä  Sanimossa  on  uusittu  keuladynamokone  ja  6  kpl, 
laid.oituslevyjä  sekä muutettu miehistön asunnot uusien 

määräysten mukaisiksi, jäänsärkijä 	isussa  on  yksi suon- 

teriploki  uusittu  ja  jäänsärkijä  .Larmoon  on  hankittu uu-

si  keuladynamokone.  

Luotsi-  ja  niajakkaosasto.  

Luotsiplirit. 

Luotsipiirion 	luotsi- 	ja 	vartioasomat 	sekä 	henkilö- 

kunta 	kertomusvuod.en 	päättyessä 	selviävät 	seuraavasta 	ase- 

te imasta: 

Luotsitiiri 	Luot- 	Var- 	Luot- 	Jär- 	Van- 	Uuo- 	Sisä- Luot- 
siase-  tio- 	sivan- jos- 	hem- 	rem- 	vesi- siop_ 
mia 	aik- himpia  tys- 	pia 	pia 	luot- pilai - 

soja 	luot- luot- luot- seja 	1a 

	

seja 	seja 	seja  

Loviisan  9 4. 6 3 61 18 -  16 
llagon  6 1 3 3 31 8 -  6  
Turun  12 1 7 5 49 23 -  13  
Ahvenanmaan  11 1 4 7 30 13 -  S  

Vaasan  12 1 3 9 34 9 -  13  

Oulun  11 3 6 3 37 9 4 11  

Saimaan  23 - - - - 
-  38 - 

Päljänteen  24 4 - - - -  28 2 

1teensä  108 15 29 30 242 80 70 66 



-4-,  
-4-) 

Q) 
Luotsipiiri  

a) 	 CD  

Luotsipiirien luotsibenkilökunta  käsitti  kertomusvu.oden 

 päättyessä  517  henkeä. Sellaisia paikkoja, josta  merenkul-

kijat  voivat saada luotsin, oli kaikkiaan  123.  

Päällystökirjan  tai  -todistuksen omaavat  luotsit ja-

kaantuivat  seuraavasti:  

I 

cci  

:c 13 
-4-' 

r 	r1 
o 

•r-4 r4 •rl  O 
0cc! .cci  

CI) --' : cci  • -4 4-'  
rI  1.r-4  +' 

•r.4 	CI) U) 
:cd  -i  p-  

r-1 0 
CD  cci  r-  ccii 

•r-II 	 I 

r-1 	1i  
r.r-44' 

4 r-1 CI)  cj  0) •r- 

	

'0)0 	CD 

	

-i4 	-e-'cc3  

	

r-1P-4-'ccicci 	:c 
i 	CI) 4-' 	-1-' 	P-r- 

	

11.r4r4 	+  

	

CI) •r1 	1.r-4 
CDo]01,-1-4 

OOcci -4 	r-1 
:-' -4-'G)(D 	H Ih

te
e

ns
ä  

1)  
Loviisan  3 3 2 17 	 -  43 

Iiagon  3  -  6 3 	-  5  

Turun  8 5 7 19 	 -  19 

thvena'nrnaan  25  -  16  - 	 -  6  

Vaasan  1  -  2 12 	-  18  

Lulun  1  - -  4 	 -  37  

Saimaan  - - - - 	 - -  

Päijänteon - - - - 	 -  1 

Thteensä  41 8 33 55 	 - 129 

1) Läistä  ilman kirjaa  16. 

2) -'_. -- --  1  

	

1 	17 	18 	104  

	

- 	26 	8 	51  

	

2 	13 	24 	97  

	

- 	7 	5 	59  

	

- 	24 	11 	68  

	

- 	12 	16 	70  

	

14 	13 	11 	38  

	

12 	16 	1 	30  

	

29 	128 	94 	517 



Lajakoiden  ja  majakkahenkilökunnan  luku käy selville 

seuraavasta  yhdistelmästä:  

Johto-  i1adio- 7alo- iajak- Tanh. 1uor. 	adio-  $j_  Joh- 
ja  lm-  maja-  DOl- kaxnes- majak- majak- majak- ree-  to-

Luotsipiiri jalois- koita 5uja tarei-  kavar- kavar- kavar-  nm-  lois-
toja  ja 	 ta 	tijoi- tijoi- tijoi-  hoi-  ton- 
maja- 	 ta 	ta 	ta 	tajiahoi- 
koita 	 tajia  

Loviisan  163 1  - 	2 2 3 1  -  14  
Faon  135 1  - 	2 2 1  - -  16  
Turun  153 2 2 	3 1 4 1  -  34  
.hvenanmaan  119 2 2 	3 5 5 1 2 22  

Vaasan  79 2 3 	7 7 10 2  -  8  
Oulun  67  -  4 	2 2 3  -  2 16  
3 aimaan  7  -  4 	 - - - - - 

Fäijänteen  41  -  6 	 - - - - -  12  

Thteensä  827 8 21 	19 19 26 5 4 122  

Luo tsipi  in  iajakk- ILajakka- ierämiehiä Konem.es- iiehistöä  
aluksia laivurei- 

ta  
tareita  

Loviisan  2 2 2 3 18  

Turun  1 1 2 1 8  

J'.hvenanmaan  1 1 2 2 6  

Vaasan  2 2 2 2 12  

Oulun  2 2 2 2 10  

Yhteensä  8 8 10 10 54  

iajakkahenki1ökunta  käsitti siten  156  henkilöä, jo-

hon tulee  1isksi  122  loistonhoitajaa. 

Luotsipiinipäälliköt  ja  heidän apulaisensa ovat vuon-

na  1952  tehneet  virkamatkoja  seuraavasti:  



Luotsiiiri Piiriää11ikkö 
paiviä 

Åpulaispiiriää11ikkö 
päivia  

Loviisan  86  47 

Hangon  71  30 
Turun  25 15 
Hhvenanmaan  61  48 

Vaasan  52  13 
Oulun  48 60 

Saixuaan  58 73 

iäijänteen  85 

ihteensä  486 286 

aapuneiden  

luotsioiireissä 	on  

ja 	lähteneiden  

ollut 	seuraava:  

virkakirjeiden  luku eri  

Luotsipiiri Jaapunut  Lähtenyt 

Loviisan  360 915  
Hangon  276 577  
Turun  1 150 856 

hvenanmaan  930 1 008  
Vaasan  679 1 327 
u1un  435 716  

1aimaan  938 1 354  

iäijanteen  764 782  

Thteensä  5 532 7 535  

Luotsipiirion luotsaustoiminta  selviää seuraavasta: 



Luotsipiiri Luotsauksia Luotsattu 	matka 
xapk.  

Loviisan  10 906 212 251  

Hangon  3 095 61 809  
Turun  7 992 196 105  

Ahvenanmaan  1 491 21 169  

Vaasan  4 171 52 249  
C'ulun  4 832 89 516  
.3ai;naan  75 2 537  

äijänteen - - 

Ihteensä  32 562 635 636  

annetut 

luotsien. 	kesken 

luotsausmaksut 

seuraavasti: 

jakaantuvat  valtion  ja  

LuotsiDiiri  Valtiolle  90  
mk 

Luotseille  10 
 mk 

Yhteensä 
mk 

Loviisan  26 892 108:- 2 988 003:- 29 880 111:- 

Hangon  6 185 252:- 687 250:- 6 872 502:- 

urun  21 983 '798:- 2 442 646:- 24 426 444:- 

Ahvenanmaan  4 008 702:- 445 412:- 4 454 114:- 
Vaasan  6 391 549:- 710 161:- 7 101 710:- 
(ulun  9 712 490:- 1 079 165:- 10 791 655:- 
Saimaan  86 572:- 9 616:- 96 188:- 
Päijänteen  - - -  

Yhteensä  75 260 471:- 8 362 253:- 83 622 724:- 
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Muut  merenkulkumaksut.  

Tullihallituksen 

seuraavat: 

kantamat merenkulkumaksut 	olivat  

Maj  akkamaksut  233 391 709  mk 

Jäämaksut  56 509 877 t  

Lästimaksut  6 178 790  

Yhteensä  296 080 376 ink  

Teknillinen toimisto.  

Kertomusvuoden  aikana merimajakoilla suoritetuista 

t5istä olivat suurimmat Kalbådagrundin  ja  Kylmäpihlajan 

majakoiden rakennustöid.en  saaminen valmiiksi, 

Loistojen  maalaus-  ja  korjaustöiden ohella  on  ra-

kennettu seura.vat  uudet loistot: Jurmonkivi,  Burskär, 

 ayltudd.en  ja  Isoluoto  Turun luotsipiirissä  ja Svart-

steninkivi  ja  Norrkallan  Vaasan luotsipiirissä. Lisäksi 

 on  rakennettu uudelleen  Turim  luotsipiirissä Tainmion  y-

lempi loisto  ja  Hangon luotsipiirissä Järngrynnanin  ja 

 Idskärskubbin loistot.  Loviisan luotsipiirissä  on Hajaska-

rin  loisto siirretty uuteen paikkaan. Barönsalnaessa  on 

sähköistetty  neljä loistoa  ja  Päijänteen  ja  Saimaan luot 

sipiireissä muutettu  10 öljyloistoa kaasukäyttöisiksi. 

Luotsiasemilla  ja  majakoilla  suoritettujen pieneh-

köjen korjaus-, maalaus-  ja  rakennustöiden lisäksi mai-

nittakoon: Helsingin luotsiaseman asuinhuoneistojen kor-

jaus  ja  maalaus sekä Harmajan luotsivartiopaikan vene- 

laiturin väliaikainen korjaus, Porvoon luotsiaseman luot-

situvan kuunostaminen  ja  venelaiturin  korjaus, Orrengrundin 



sataman ruoppaustöiden loppuunsuori ttaminen, Bågaskärin. 

luotsivartiopaikan rakennusten kunnostaminen, Bengtskärin 
inajakan. majakkarakennuksen  ja saunan  korjaus sekä öljy-
lämrnityksen laitto päärakennukseen, Isonkarin  saunan ja 

 majakkavartijan  asunnon korjaus, Reposaaren luotsituvan 
 ja  Säpin luotsivartiopaikan  kunnostaminen, Gåshällanin, 

luotsituvan  kunnostaminen, ttönnskärin luotsiasema.n luotsi-
tuparakemauksen korjaus-  ja  maalaustyöt,  uusien tiilikat-
tojen laitto Iarjaniemen luotsiaseman. kaikkiin raken.nuk-
sun  ja kaikkien rakennusten maalaus, Aikionlanden luot-
si  aseman  luo tsirake nnu.ksen korjaus  ja  Liklamonsaaren luot-
si  aseman. luotsirakennukeen korjaus  ja  maalaus. 

Puhelinlinjoilla suoritetuista  töistä mainittakoon 
Yttergrundin  ja  Högklubbenin puhelinlinjojen täyskorjaus, 

 jolloin asetettiin yhteensä  117  uutta pylvästä, Utön pu_ 
helinhinjojen korjaus, Tankarin puhelinkaapelin osittain.en 
uusiminen sekä  koko  kaapelin ylösnosto  ja  tarkistus  ja 

 puhelinjohtojen asentaininen Isonkarin  kaapeliin  ja  uuden 
pylväshinjan laitto. 

Merenmittausretkjkunnat. 

3nsirnmäinen merenmittausretkikunta  aloitti työnsä 
toukokuun  5  päivänä  ja  lopetti syyskuun  30  päivänä  1952. 

 Retkikunta suoritti systemaattisia mittauksia Lohtajannie-
men  länsipuolen  ja  Tankarin välisillä vesialueilla  sekä 
Tottesundin lastauspaikalle johtavalla väylällä  ja sen 

 lähivesillä. 
Toinen  mereninittausretkikunta aloitti työnsä touko-

kuun.  20  päivänä  ja  lopetti syyskuun  29  päivänä  1952. 
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retkikunta toimi Saimaan vesistöllä suorittaen mittauksia 

Siilinjärven, Pajulanden  ja  Pieksänkosken. vesialueilla, 
iiuuruvedellä, Akonvedellä  ja  Lelaved.ellä  sekä väylillä 

Leppävirran pohj oispuolelta Varkauteen.  

Kolmas merenmittausretkikunta  aloitti työnsä touko-
kuun  2  päivänä  ja  lopetti lokakuun  10  päivänä  1952. 
FLetkikunta  suoritti täydennysmittauksia Uudenkaupungin lä-
histöllä sekä 	iriston eteläpuolella olevilla vesialusil- 
la  ja  aluemittauksia  Helsingin lähistöllä. Lisäksi ret-
kikunta inittasi  ja  merkitsi olympiakisojen purjehdus-, 
melonta-  ja  souturadat  ja  hoiti ne kilpailujen aikana. 

Neljäs  merenmittausretkikunta aloitti työnsä touko-

kuun  12  päivänä  ja  lopetti lokakuun  8  päivänä  1952. 
 Retkikunta suoritti väyläharauksia Helsingin satama-alueel. 

 la  sekä Helsingin -  Kotkan  välisillä  väylillä. 
Viides  merenmittausretkikunta aloitti työnsä touko-

kuun  2  päivänä  ja  lopetti syyskuun  30  päivänä  1952. 
etkikunta  suoritti mittauksia sekä avomerellä että saa-

ristossa Helsingin  ja  Pellingin  välisellä alueella  ja 
 Kaunissaaron  luona. 

Kuudes  merenmittausretkikunta aloitti työnsä touko-
kuun  10  päivänä  ja  lopetti syyskuu.n  24  päivänä  1952. 

 Retkikunta luotasi Selkämeren Suomen puoleista vesialuet-

ta  Ahvenanmaan pohjoispuolelta Lyökin korkeudelle. Mittaus. 

työ suoritettiin yhteistoiminnassa Ruotsin merikarttalal-
toksen.  kanssa, jonka d.eoca-verkoston avulla suoritettiin 

mi ttausalus Nautiluksen paikanmääräykset. 
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