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Kirjaan  4021/72 on  sen  ilmestymisen jälkeen julkaistu 
seuraavat muutokset:  

1. Sivu  52:  ylhäältä  17.  rivin  jälkeen lisätään:  Hallin 
 keskilinjan kääntymispoiju asetetaan Ron.do-Veprevskin. 

johtolinjan keskiviivalle  1,7  mpk  Hallin  kalliosta län-
teen. Poijussa  on  tutkaheijastin  (IM 6231, 6361/74). 

2. Sivu  54:  riviltä  13  alkaen pyyhit.än yli sanat "turval-
lisen alueen keskipisteessä". Riville  14  sanan "valo-

poiju" jälkeen lisätään: N:o  4 (IM 6231, 6361/75). 

3. Sivu  54:  riville  17  sanan  Rondo  jälkeen lisätään:  (Hal-
lin valopoijun  luona).  (IM 6231, 6361/75). 

4. Sivu  55:  rivillä  19  mitan  "78 rn"  sijaan kirjoitetaan  
82 m, "11,0 m"  sijaan  11,8 m, "4,2  rn"  sijaan kirjoitetaan  
4,35 m.  Rivin  22  jälkeen lisätään: Hinattavien alusten 
syväys saa olla  4,5 m. (IM 6361/75,  tiedoitus  1-10/75). 

5. Sivu  56:  riviltä  7  alkevan  varoituksen teksti kuuluu: 
Rannikkoväylää saadaan käyttää kaikkien suomalaisten 

kairpt(&ePs'  
alusten  ja  kolmansien  maiden  kauppa  aluten kauttakul-

kuun sekä puutavaran hinaukseen.  (IM 6361/75,  tiedoitus 
 4 10/75). 
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ALKUSANAT  

Tähän teokseen sisältyvät ne  osat  SNTL:n puolustusministeriön 
merenkulun  ja  merentutkirriuksen päähallinnon  julkaisemasta kir-
jasta  no 4201  "Ohjeet alusten tulosta Neuvostoliiton Itämeren 

satamlin", joiden katsotaan palvelevan Suomenlandelta Saimaan 
kanavalle kulkevaa liikennettä. Teokseen sisältyvät otteet 
yleisistä purjehdussäännöistä  ja  käytettävistä väylä-  ja va

-roitusmerkkijärjestelmistä  SNTL:n vesillä, selostus  ja pur
-jehdusohjeet  koskien Suornenlandelta Viipuriin johtavia lou-

naisväylää, rannikkoväylää sekä Viipurin  ja  Viipurin-Vysotskjn 
väylää, selostus Viipurin satamasta  ja  tulosta  sinne  sekä ot-
teita eräistä muista säännöksistä. 

Tähän teokseen liittyy  tie-  ja  vesirakennushallituksen vuonna 
 1974  julkaisema teos "Purjehdusohjeet Vihrevoiri saarelta Sai-

maan kanavalle", joka sisältää Viipurin  ja  Viipurin-Vysotakin 
väylän sekä Saimaan kanavan tuloväylän purjehdussäännöt sekä 
purjehdusohjeet  ja  selostuksen merenkulun turvalaitteista Sai-
maan kanavan tuloväylällä. 

6.  



TRKEIT  VAROITUKSIA  

1. SNTL:n  satarniln  tultaessa  on  tarkoin noudatettava  purjeh-
dussääntöjä miinavaara -alueilla, joista ilmoitetaan vuosittain 
julkaisussa "Tiedonantoja merenkulkijoille" n:o  1:ssä,  johon 
korjaukset julkaistaan seuraavissa numeroissa.  

2. Merenkulkijolta velvoitetaan  korjaamaan  merikartat  ja  tä-
män kirjan tiedot "Tiedonantoja merenkulkijoille"  -  julkaisun 
tasalle. Näiden  tiedonantojen  puuttuminen  aluksej.ta  tai veto-
amirien  SNTL:n vesillä voimassa olevien lakien, sääntöjen  ja 

 ohjeiden tuntemattomuuteen ei voi olla perusteena  vapautumi-
seen  niiden rikkomisesta koituvasta vastuusta.  

3. Tässä kirjassa ei ole osoitettu  sotaharjoitusaluelden,  kiel-
lettyjen alueiden  ja  vedenalaisteri kaapeleiden  sijainnin rajoja 

 tai  muita tietoja, jotka  on  selvästi esitetty  merikartoissa.  

4. Koska automaattisesti toimivilla  loistoilla,  valoilla  ja 
 valopoijuilla  ei ole jatkuvaa huoltoa, niiden säännölliseen 

toimintaan samoin kuin  kelluvien väylärnerkkien yms.  oikeaan  si
-jaintlin  ei voida täysin luottaa.  

7.  



SELITYKS  I 

Välirnatkat  on  ilmoitettu merlpeninkulrnissa  (1 mpk =  1852 m), 
kaapelinmitoissa (1 kmp = 0,1 mpk)  ja  metreissä. 

Vuorten, kumpujen, saarten, kailloiden ym. luonnollisten koh-
teiden korkeudet  on  ilmoitettu merenpinnan siitä tasosta,  jota 
ko.  alueen kartoissa pidetään korkeusmittauksen läht5tasona. 

Rakenteiden korkeudet  on  ilmoitettu niiden perustasta mitattu-
na;  jos  rakenteen korkeus  on  ilmoitettu meren pinnasta,  on  sii-
tä erikseen mainittu. 

Syvyydet  on  ilmoitettu metreissä siitä tasosta,  jota ko.  alueen 
kartoissa pidetään  0 -tasona. 

Suunnat (kulkusuunnat  ja  suuntimat)  on  ilmoitettu tosisuuntiria 
 tai pliruina. Kulkusuunnalla  tarkoitetaan sitä suuntaa,  jota 

 aluksen  on  kulkiessaan noudatettava. 

Majakoiden  ja  loistojen valosektorit  on  ilmoitettu valolähteen 
suunnasta  ja  lasketaan myötäpäivään. 

Linjat  on  ilmaistu kandesta suunnasta: ensimmäinen maalta  me - 
rene  päin (taemmasta merkistä etumerkkliri päin), toinen merel-
tä rannikon suuntaan. 

Koordinaatit  on  ilmoitettu likiarvoina; pituusasteet laskettu 
Greenwlchistä. Sulkumerkeissä olevat koordinaatit liittyvät aina 

siihen kohteeseen, jonka nimen jälkeen ne ovat tekstissä. 

Viipurin landella maissa olevat merenkulun turvalaitteet toi-
mivat ympäri vuoden, uivat laitteet asennetaan paikoilleen tou-

kokuun ensimmäisellä puoliskolla, poistetaan marraskuun ensim-
mäisellä puoliskolla. Poikkeukset näistä ajoista ilmoitetaan 

F.- 



9.  

radion  välityksellä  "navigointitiedotuksia  merenkulkijoille" - 

lähetyksissä (NAVIM). 

Ajat  on  merkitty kansainvälisen  aikavyöhykejärjestelmän mukaan. 
SNTL:ri  alueella  on  käytössä yleisaika, joka  on 1  tunnin  edel-
lä vyöhykeajasta.  

x)  na.  "Moskovan aika" 



PURJEHDUSSÄÄNNÖT  
SNTL:n VESILLÄ 

(Otteita laeista, säännöistä  ja  ohjeista)  

OTTEITA SNTL:  fl  RAJAVARTIOIIASETUKSE3TA  

Vahvistettu SNTL:n Korkeimmassa neuvostossa  5.  elokuuta  1960.  
Korjattu Korkeimman neuvoston puhemiehlstön päätöksellä  10. 

 kesäkuuta  1971.  

Yleisiä määräyksiä  

1.  SNTL:n valtakunnan  raja on  linja, jonka mukaan määräytyvät 
SNTL:n  riaa-  ja  vesialueet.  Tätä linjaa noudattava pystysuora  
pinta on  SNTL:n maan-  ja  vedenpinnan alaisen alueen sekä ilma-
tilan  raja. 

. Rannikkomerjalueet,  leveydeltään  12 rnpk,  jotka mitataan  las
-kuveden alimmasta  rajasta mantereella  ja  saanen ympärillä,  tai 

 SNTL:n sisämerialuejden uloimmista rajalinjoista, ovat  STL:n 
aluevesiä. Rantavilvan ollessa niutkikas, kun siinä  on  syvälle 
mantereeseen ulottuvia lahtia  tai  kun rantaviivan välittömässä 
läheisyydessä  on saanijonoja, aluevedet  mitataan tätä varten 
määritetyt pisteet yhdistävistä suorista mittauslinjoista. Pis-

teiden maantleteelljset koordinaatit, joiden kautta mittauslin- 
jat  on  vedetty, vahvistetaan SNTL:n Ministerineuvoston määrää-
mässä järjestyksessä. 

Erikoistapauksissa,  joista  on  sovittu SNTL:n  ja  muiden valtioi 
den väl1sill scpimuksilla, aluevesien leveys voi olla edelli-
sestä poikkeava. 

10.  



U. 

Aluevesien  uloin linja  on  SNTL:n valtakunnan  raja  merellä. 
Niillä alueilla, joilla aluevedet yhtyvät naapurivaltiolden alue- 
vesiin, valtakunnan  raja  määrätään SNTL:n  ja  naapurivaltiojden 

 välisten sopimusten mukaisesti,  tai  tällaisten sopimusten puut-
tuessa - niiden periaatteiden mukaisesti, jotka  on  hyväksytty 
kansainvälisessä käytännössä,  tai  sellaisen suoran linjan mukaan, 
joka yhdistää maaraan pättymiskohdat meren rannassa.  

4.  SNTL:n sisämerialueisjjn kuuluvat:  

a) SNTL:n satama-alueet, jotka rajoittuvat uloimpina merenpuo-
leila sijaitsevien vesiteknl].listen satama- ym. rakenteiden kaut- 
ta kulkevaan lirijaan:  

b) lahtien, poukamien yms.  muodostamat vesialueet, joiden  ran-
nat  kokonaisuudessaan kuuluvat SNTL:lie siihen ranna].ta toisel-
le ulottuvaan suoraan linjaan saek1, joka  on  vedetty kohtaan, 
missä meren puolella muodostuu yksi  tai  useampia kulkureittejä, 
ellei mikään näistä leveydeltäänylitä  24 mpk; 

c) lahtien, poukamien,  merten  ja  salmien vedet, jotka histori-
allisesti kuuluvat SNTL:lle.  

5. Vesililkenteeseen  sopivilla joilla SNTL:n valtakunnan  raja 
 määrätään kulkevaksi valtaväylän keskellä  ja  vesillikenteeseen 

sopimattomilla  joilla uoman  tai  sen  päähaaran  keskellä,  raja- 
järvillä - keskellä järveä,  tai se  merkitään suoralla linjalla, 
joka yhdistää maarajan päättymiskohdat järven rannoilla.  

Jokes tai  järveä pitkin kulkeva valtakunnan  raja  ei siirry  ran-
tamuodostuksen tai  veden pinnan  korkeuden muuttuessa  tai  joki- 
uoman polketessa jommalle kummalle puolelle, ellei toisin ole 
sovittu SNTL:n  ja  muiden valtioiden  välisillä sopirnuksilla.  

6. srL:n  valtakunnan  raja on  merkitty selvästi näkyvillä  ra
-jamerkeillä (rajapaalut, pyramiidit, kumrnelit, linjamerkit ym.). 



12.  

SNTL:n aluevesien rajalinja voidaan joissakin tapauksissa  mer-
kitä suunnistamisen  helpottamiseksi poijuilla  tal  viltoilla.  

VALTAKUNNAN RAJOJEN VALVONTAJÄRJEYS  

9.  SNTL:n sisä-, meri-  ja  aluevesillä voivat ao. viranomaiset 
kieltää joillakin alueilla pysyvästi  tai  väliaikaisesti alusteri 
lilkennöimisen, ankkuroinnin  tai merielinkeinon  harjoittamisen. 

Tällaisista alueista Ilmoitetaan julkaisussa "Tiedonantoja me-
renkulkijoille".  

11.  SNTL:n valtakunnan rajan ylitys sallitaan henkilöille, 
joilla  on  hallussaan asianmukalsesti laaditut asiapaperit  tulo- 
tai paluulupaa  varten SNTL:n, mikäli  se  tapahtuu rajavartion 
sijoituspaikoissa olevien tarkastusasemien kautta. 

Tarkastusasemilla  suoritetaan myös rajan yli vietävlen käsikir-
joitusten  ja  painotuotteiden valvonta.  

15. Ulkomaalalsilla  aluksilla,  sota -aluksia lukuunottamatta  on 
 oikeus rauhanomaiseen kauttakulkuun SNTL:n aluevesillä. Rauhan-

omalsella kauttakululla tarkoitetaan purjehdusta aluevesien kaut-
ta tarkoituksena joko ylittää ne poikkeamatta sisävesialuellie, 

 tal  kulkea niiden yli sisävesille  tal  sisävesiltä avornerelle. 
 Kulku katsotaan rauhanomaiseksi,  jos  alukset noudattavat tavan-

omaista kulkusuuntaa  tal  viranomaisten suosittelemaa kulkusuun-
taa noudattamalla määrättyä järjestystä  ja  kun kulku tapahtuu 
paikoissa, jotka eivät ole julkaisussa "Tiedonantoja merenkulki-
joille" lirnoltettuja purjehdukselta suijettuja alueita. 

Luettelo satamista, poukamista  ja  ankkurointipalkoista,  jotka 
ovat avoinna ulkomaalaisille aluksllle, seapumisesta  ja  viipy-. 
misestä  niissä, rahti-  ja  matkustajatolmenpiteistä,  yhteyden 
pidosta aluksen  ja  rannan välillä, aluksen miehistön käynnistä 
maissa, sellaisten henkilöiden käynnistä aluksella, jotka eivät 



kuulu  sen  miehistöön  ja  muut ulkomaalaisten sivillialusten 

käynteihin SNTL:n alue-  ja  sisävesillä liittyvät kysymykset 
 on  säädetty SNTL:n laellia, erikoissäännöillä  ja  -ohjeilla  ja  

niistä  on  ilmoitettu julkaisussa "Tiedonantoja merenkulkijoil-
le" ym. virallisissa julkaisuissa.  

17. Ulkomaalaiset  sota- ja  muut alukset ovat SNTL:n alue- 
ja  sisävesillä oleskelunsa aikana velvollisia noudattamaan 
purjehdus-,  radio-, viestitys-,  satama-, tulli-, terveys- ym. 
sääntöjä, jotka  on  säädetty näillä alueilla tapahtuvaa purjeh-
dusta  ja  oleskelua varten.  

18. Merlhädässä  olevat ulkomaalaiset kaup!»alukset, jotka  pa-
kottavasta  syystä eivät  vol  noudattaa SNTL:n alue-vesien rau-
hanornaista kauttakulkua koskevia säännöksiä, ovat velvollisia 
vlipymättä ilmoittamaan tilanteesta lähimmän sataman viranomai-

sille. Väärä hätätllannetta ilmalsevan merkin  tai  viestin anta-
minen tarkoituksena  tulla  lalnvastalsestj  SNTL:n aluevesille 

 tai  oleskella siellä katsotaan SNTL:n valtakunnan rajan louk-
kaamiseksi. Tällaisen merkin antanut alus pidätetään.  

19. Meriellnkelnon  harjoittaminen (kalastus,  hummerin  tai  mui-
den merieläinten pyydystys  tai  minkä tahansa muun elinkeinon 
harjoittaminen ) SNTL:n vesillä  on  kielletty ulkomaalaisilta 
aluksilta lukuunottamatta niitä tapauksia, joissa tällainen 
pyynti  on  sallittu SNTL:n  ja  asianomaisen valtion välisten so-
pimusten perusteella. Ulkomaalaisilta aluksilta  on  myös  hydro-
grafisten  töiden  ja  t utkimusten  suorittaminen kielletty näillä 
vesillä. 

Ulkomaalaiset alukset, jotka rikkovat yllämalnittuja sääntöjä, 
 tai  joilla  on  lupa elinkelnon harjoittamiseen, mutta suoritta-

.rt  sitä sääntöjen vastaisesti pidätetään  ja  rikkomuksiin syyl-
listyneet henkilöt asetetaan vastuuseen SNTL:n  ja  liittotasaval-
tojen  lainsäädännön mukaisesti. 

13.  



26. STL:n  valtakunnan rajan loukkaajiksi katsotaan:  

a) henkilöt, jotka ovat ylittäneet  tai  yrittäneet ylittää val-
takunnan  radan  sellaisista paikoista, joita ei ole tähän tar-

koitukseen tarkoitettu taikka ylittäneet rajan tarkoitukseen 
rnääirätyissä paikoissa mutta lainvastalsesti;  

b) rienkilöt,  jotka  on  havaittu SNTL:n alue-  tai slsävesiliä 
tai rajajokien  ja  -järvien Neuvostoliiton puolelsessa osassa 
kelluvissa laitteissa  tai  ilman niitä,  jos  he  ovat tunkeutuneet 
näille alueille laittomasti  tal  yrittävät poistua sieltä;  

c) ulkomaalaiset  sota- ja  muut alukset, jotka ovat saapuneet 
SNTL:n alue-  tai slsävesiin  tal  rajajokien  ja  -järvien Neuvos-
toliiton puoleiselle osalle noudattamatta saapumissääntöjä  ja 

 ohi ei  ta;  

27.  Henkilöt,  jotka ovat loukanneet  tal  yrittävät loukata SNTL:n 
valtakunnan rajaa, samoin kuin henkilöt, jotka yrittävät tuoda 

 tai  viedä  tai  ovat tuoneet  tal  vieneet tuontiin  tai  vientiin 
kiellettyjä tavaroita, valuuttaa  tal  valuutta-arvoja, samoin hen-
kilöt, jotka ovat avustaneet  em.  toimissa, pidätetään  ja  asete-
taan edesvastuuseen SNTL:n  ja sen  ilittotasavaltojen  lainsäädän- 
nön mukaisesti. 

SNTL:n valtakunnan rajan vartlointi järjestys  

6.  SNTL:n alue-  ja  sisävesillä  ja  jokien  ja  järvien Neuvosto-
liiton puoleisilla osilla rajavartiojoukollla (-aluksilla)  on 

 ulkomaalaisten sivillialusten suhteen oikeus:  

a) antaa kehotus kansallisuuslipun nostamiseen, ellei  se  ole 
nostettu  ja  tiedustella veslalueelle saapumisen tarkoitusta;  

b) kehottaa alusta muuttamaan kulkusuuntaansa,  jos  se  johtaa 
purjehdukselta kielletylle alueelle; 

11. 



15. 

c) pysäyttää alus  ja  suorittaa  sen  tarkastus silloin, kun  se 
on  jatkuvasti  tal  väliaikaisesti purjehdukselta klelletyllä 
alueella, liikkuu SNTL:n alue-  tal  sisävesillä  tai raja  jokien 

 tai 	järvien neuvostollittolaisella osalla purjehdukseen  tar- 
koltettujen  väylien ulkopuolella,  tai  sen  kulkusuunta  poikkeaa 
suositellusta kulkusuunnasta  ko.  alueella,  jos  alus ajelehtii 

 tai  makaa anikkurissa, kun alus ei vastaa annettuihin kysely - 
tal  suunnanmuuttamismerkkeihin,  samoin kuin kaikissa muissa  t-
paukslssa,  kun alus  on rnainituilla  vesillä näiden sääntöjen vas-
taisesti,  tai  ollessaan näillä vesillä laillisesti, rikkoo 

siellä vallitsevia oleskelusääntöjä. Aluksen tarkastukseen si-

sältyy mienistön, matkustajien  ja  lastia koskevien aslapaperel
-den  tarkastus  ja  tarvittaessa aluksen tilojen tarkastus. Niissä 

tapauksissa, joissa todetaan, ettei alusta tarvitse pidättää, 

sitä kehotetaan poistumsan SNTL:n vesiltä;  

d) asettaa tarpeen vaatiessa alukseen vartlo, joka saattaa aluk-
sen satamaan  tai  SNTL:n aluevesien rajalle;  

e) poistaa aluksesta  ja  pidättää henkilöt, jotka ovat tehneet 
kriminaallrikoksen  ja  joutuvat rikosoikeudelliseen vastuuseen 
SNTL:n  ja sen  lilttotasavaltojen  lainsäädännön mukaisesti sekä 
luovuttaa heidät aslanomaisille viranomaisille. Näitä toimenpi-

teitä ei voida soveltaa henkilöihin, jotka ovat SWTL:n alueve-
slen kautta kulkevassa aluksessa,  jos  heidän tekemänsä rikos  on 

 tapahtunut ennen aluksen saapumista SNTL:n aluevesille, mikäli 
alus, joka  on  tulossa ulkomaan satamasta, kulkee  vain aluevesien 

 kautta poikkeamatta sisävesille.  

g)  ajaa takaa  ja  pidättää SITrL:n valtakunnan rajan loukkaukseen 
syyllistyneen aluksen. Siinä tapauksessa, että takaa-ajo  on 

 aloitettu alue-  tal  sisävesillä  ja  jatkunut keskeytyksettä,  ra-
javartloaluksella  on  oikeus jatkaa sitä myöskin avomerellä niin 
k3uan, kunnes takaa-ajettu alus tulee oman maansa  tal kolmannen 

 valtion aluemerelle. 

Tätä sääntöä ei sovelleta ulkornaalaisiln  sota -aluksiln;  niiden 
suhteen ovat voimassa erikoissäännöt. 
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37.  Kaikki ulkomaalaiset kauppa-alukset, jotka ovat SNTL:n 
alue-  tai  sisävesillä  tai rajaokien  ja  -järvien Neuvostolii-
ton puoleisella osalla, voidaan rajavartloalusten toimesta pI- 
dättää  ja  saattaa lähimpään satamaan  tai  laituriin seuraavissa 
tapauksissa:  

a) jos  alus  on  pysyvään  tai vällaikaiseen purjehduskleltoon  
määrätyllä alueella, josta  on  ilmoitettu julkaisussa "Tiedon-
antoja merenkulkijoille";  

b) kun alus ottaa  tai  laskee maihin ihmisiä, purkaa  tal  lastsa 
 tavaraa paikoissa,  jolta  ei ole siihen tarkoitettu, silloin 

kun tällaiset toimenpiteet suoritetaan Ilman viranornajsen lupaa; 

 e)  jos  alus lainvastalsesti harjoittaa meri-  tal  jokikalastusta 
 tal  suorittaa hydrograrisia töitä  ja  tutkimuksia SNTL:rj alue- 

tai  sisävesillä  ja  rajajokien  tal  -järvien Neuvostoliiton puo-
leisella osalla;  

d) jos  aluksen miehistö tahallisesti vahingolttaa merenkulun 
turvalajttejta, viestikaapelelta  tal  multa SNTL:lle kuuluvia 
vederxpää11isi.  ja  vedenalaisla  laitteita;  

e) jos  aluksen päällikkö ei ole esittänyt vasdittavia laiva- 
papereita  tai rahtiklrjoja; 

1')  jos  alus kleltäytyy floudattamasta S'ITL:n viranomaisten mää-
räyksiä, sekä  

g)  kaikissa muissa tapauksissa, jolloin alus  on  tullut  SNTL:n 
alue-  tai sisävesille tai rajajokien  ja  -järvien Neuvostoliiton 
puoleiselle osalle näiden sääntöjen vastaisesti,  tai  jos  se on  
näillä vesillä laililsesti, mutta Syyllistyy oleskelusääntöjen 
rikkomiseen.  

38.  Aluksen tarkastamisesta  tai  pidättämisestä laaditaan pöytä- 
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kirja, jonka allekirjoittavat pidättävän aluksen päälllkk  
a tarkastettavan  tal  pidätetyn  aluksen päällikkö. Pöytäkir

-ja  laaditaan venäjän kielellä.  Jos tarkastettavan  tal  pidä-. 
tettävän aluksen päällikkö vaatii pöytäkirjan jäljennöksen, 

 on se  hänelle vilpymätta annettava.  Jos pldätyshetkell.  val-
litsevien olosuhteiden takia pöytäkirjan jäljennöstä ei voida 
antaa heti,  se  lähetetään tarkastettavan aluksen päällikön 
ilmoittamaan osoitteeseen. 

Pidätyksen sattuessa päälliköltä otetaan kaikki alusta  ja  rah-
tia koskevat aslapaperit, joista laaditaan luettelo. Asiakir-
jat nidotsan, sidotaan larigalla  ja  vahvistetaan rajavartio-
aluksen  ja  pidätetyn  aluksen sineteillä  ja  liitetään pöytäkir - 
ja  an. 

Jos tarkastetun tai pidätetyn  aluksen päällikkö katsoo  raja-
vartioaluksen  päällikön toimenpiteet vääriksi  tai  hän  ei hy-
väksy pöytäkirjan sisältöä,  on  hän  oikeutettu tekemään itse 
pöytäkirjaan  tai erlllisessä  pöytäkirjaan liitettävässä  lilt - 
teessä  ilmoituksen erlävistä mielipiteistään  millä  kielellä 
tahansa. Mikäli päällikkö kieltäytyy allekirjoittamasta pöytä- 
kirjaa, tehdäänsiitä pöytäkirjaan vastaava merkintä.  

39.  Vartiotehtävissä  olevat rajavartio-  ja  ilmatorjuritajoukot 
 käyttävät aseita torjuakseen asellisen hyökkäyksen SNTL:n alu-

eella  ja  heillä  on  oikeus käyttää aseita rajanloukkaustapauk_ 
sissa maalla, vesillä  ja  ilmassa,  jos  rajan loukkauksen torju-
mista  tai  rajan loukkaajan pidätystä  el  voida suorittaa muilla 
keinoilla,  tal  vastatakseen loukkaajien voimakeinojen käyttöön. 

Rajavartioston käyttämät näkövlestjntämerkjt kauppa-alusten 
pysäyttämlseksj SNTL:n alue -ja  sisävesjilä: 

Rajavartioajuse  antavat alusten pysäyttärnisrnerkjn: 

-  päivällä nostamalla mastoon kansainvälisen viestityskirjan 
mukaisen lipun  L (Lima); 
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-  yöllä sytyttämällä rnastoon mastovalon yläpuolelle kaksi 
pystysuorassa päällekkäin olevaa vihreätä valoa. 

Alus,  jolle  yllämainitut  viestit  on  osoitettu, onvelvollinen 
pysähtymään  ja  se  voi jatkaa matkaansa vasta saatuaan siihen 

 luvan  pysähtymismerkin antaneelta alukselta.  

ASETUS ALUEISTA, JOISSA VA?AA KULKU  ON  RAJOITETTU  JA 
PURi'iEDHJEET NILL  ALUEILLA  

1. Joskus osoittautuu välttämättömäksi kieltää aluksdlta saa-
puminen joillekin SL:n  ranta -alueille  tai  rajoittaa vapaata 
kulkutien valintaa siellä. Näitä tapauksia varten julkaistaan 
julkaisussa "Tiedonantoja merenkulkijoille" asianmukaiset  ra-
joitussäännöt,  Tapauksissa, joilla tällaista tiedonantoa ei 
voida hyvissä ajoin saattaa merenkulkijain tietoon, niistä il-
moitetaan merenkulkijoille tarkoitetuissa radiolähetyksissa 
NAVIM, NAVIP.  

2. Eräillä SNTL:n rannikkoalueilla muodostetaan erityinen  "va
-roituspalvelu",  jota  suorittavat erikoisalukset, palo-  ja  ran-

tavartlo.  Tämän takia merenkulkijoiden  on S}fl'L:n  rantoja lähes-
tyessään tarkoin seurattava varoltuspalvelun merkkejä, jotka 

 on  selostettu näiden ohjeiden kohdassa  t  ja  5. 

3. Saavuttaessa alueille, missä vapaa kulku  on  rajoitettu  tai 
 missä toimii varoituspalvelu, rnerenkulkljoita kehotetaan  tur

-vallisuussyistä  tarkoin noudattamaan kaikkia annettuja ohjeita 
sekä varoituspalvelun antamia lisäohjeita.  

1i.  Varoituspalvelun, palovartion  ja  rantavartion  alusten  tun-
nusmerkkinä on: 

a) päivällä kolmikulmainen sininen lippu  
b) yöllä kolme sinistä, pystysuorassa päällekkäin olevaa valoa 

haarukassa. 
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5. Jos  purjehdus asianomalsella alueella  tai  saapuminen  sinne 
 on  kielletty, varoituspalvelua suorittava alus nostaa kohdas-

sa  4  mainittujen tunnustensa lisäksi:  

a) päivällä kolme pystysuorassa päällekkäin olevaa punaista 
palloa  

b) yöllä kolme pystysuorassa päällekkäin olevaa punaista valoa.  

6. Jos  purjehdus  ko.  alueella ei ole kielletty eikä varoitus- 
palvelu anna mitään erikoisrnerkkejä  tai kulkuohjeita,  voi alus 
jatkaa matkaansa määräpaikkaansa noudattaen näissä säännöissä  
ja julka isussa  "Tiedonantoja merenkulkijoille" sekä merikartas-
sa  annettuja ohjeita.  

Jos  alueella  on  sota -aluksia, mutta purjehduksesta tällä alu-

eella ei ole annettu mitään erlkoisonjej.ta eikä varoituspalvelu 
ole antanut erikoismääräyksiä, merenkulkljojden  on  valittava 
kuiksuuntansa siten, etteit ne kulje  sota -alusten välitse 
sekä vältettävä yhteentörmäysmandollisuutta  

7.  Luotseille on  hyvissä ajoin Ilmoitettava ohjeet, joita hei- 
dän  on  tarkoin noudatettava, mikäli vapaata kulkuolkeutta  ra-. 
joitetaan.  

ILMOITUKSET LINNOITUSALUEIpA  JA PURJEH1jUSsrp 
 NIILLÄ 

Joskus voi osoittautua välttämättömsi määrätä joillekin Neu- 
vostoliiton  raja -alueille erikoisvalvontajärjestys aluslilken- 
teelle,  joke on  luonteeltaan pysyvä. Tällaisia alueitanirnite-
tään jäljempänä "liflfloltUsvyöhykkeiksj" 

Kaikki SNTL:oon liittyvilla vesillä liikkuvat alukset ovat 
velvollisla ankarasti noudattamaan  alla esitettyja pur jehdus-. 

 sääntöjä SNTL:n linnoitusvyöhykkeellä Tiedot llnfloitusMyöhyk... 

keiksi määrätyistä alueista julkaistaan SNTL:n puolustusminis- 
teriön Merenkulun  ja merentutkimuksen päähalljnnon  julkaisussa 
"Tiedonantoja merenkulkijoille" 
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Purjehdusohjeet  SNTL:n  linnoitusaluejila  

1. Nämä ohjeet koskevat kaikkia SNTL:n  ulkomaanhiikenteessä 
 olevia aluksia sekä ulkomaalaisia aluksia.  

2. Linnoitusaj.uejsta  ilmoitetaan julkaisussa "Tiedonantoja  me-
rerikulkijoille"  ja  väite niiden  tUntemattomuudesta  ei voi olla 
perusteena näiden alueiden loukkaamisesta koituvan vastuun 
välttämiseksi.  

3. Ivlikään ulkomaanhiikeriteessä  oleva alus, SNTL:n  tai ulkomas-
lainen,  ei saa  tulla  tai  lähteä  linnoitusalueelta  ilman enna-
kolta saatua lupaa. 

Sellaisessa tapauksessa, jolloin aluksen  on,  päästäkseen jo-
honkin ulkomaan  kauppaliikenteelle tarkoitettuun  satamaan, kul-
jettava  linnoitusvyöhykkeen  kautta,  saapumisjärjestylcsestä  täl-
le alueelle määrätään kussakin tapauksessa  erillisellä tiedo- 
tukse  ile.  

4. Kauppa-alusten kulku  liflfloitusa].ueiden  läpi ilman  luotsia 
 on  kielletty 

Linnoitusalueen läpi kuljettaessa  on  aluksen päällikön nouda-
tettava viipymättä kaikkia luotsin määräyksiä, jotka koskevat 

 pur  jehdussääntöjä  näillä alueilla (pimennys, miehistön pois-
taminen kannelta  ym.).  

5. Purjehdittaessa  yöllä  linnoitusalueella kaikIssa  kauppa-
aluksissa  tulee olla  vain  määrätyt valot, ellei pimennyksen 
suhteen ole annettu erillistä ilmoitusta  tai  ellei luotsi ole 
antanut muita valaistusta koskevia ohjeita. 

Päivisin alusten  on  pidettävä  nostetturia perälippu,  varustamon 
ylin  ja  oma kansainvälinen tunnuksensa.  
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6. Kaikkia linnoitusalueen läpi purjehtivia aluksia kielle-

tään ankkuroimasta  3 kaapelimittaa  (0,3  mpk)  lähemmäs merkityn 
väylän keskilinjaa  tai suositeltua kulkusuuntaa. 

7. Kauppa-alukset ovat kaikissa tapauksissa velvollisia väls-
tämään  sota -alusmuodostelmia,  olemaan katkaisematta niiden 

rnuodostelrnia  ja  pysymään etäällä ampuma-  tai  muita erikois-
harjoituksia suorittavista  sota -aluksista. 

Sellaisten yksinään liikkuvien  sota -alusten kohtaaminen, jot-
ka eivät ole suorittamassa erikoisharjoitusta,  on tapabdutta-
va  kansainvälisten meriteiden sääntöjen mukaisesti.  

8. Linnoitusaluelden läpikulku  sumussa  on  kielletty kauppa- 
aluksilta. 

ULKOMAALAISILLE ALUKSILLE AVOIMIEN SNTL:  fl  ITÄMEREN SATAMIEN 
LUETTE  LO 

1. Leningrad 
	

5.  Pärnu 
2. Vysotsk 
	

6.  Riika  
3. Viipuri 
	

7. Ventspils 
I.  Tallinna 
	

8. Kialpeda  

ULKOMAISILLE ALUKSILLE AVOIMIEN SNTL:n ITÄMEREN SATAMIEN 

RADIOASEMIEN TOIMINTA-AJAT  JA -TAAJUUDET: 

Radio-  
asema  Tunnus 

Taajuus, 	kHz  
Toiminta-  
muoto  

Huorn.  
lahetvs Vastaariot-  _____________ _________________  to 

Leningrad  UDB  500/484 500/480 Al, 	A2  
Lningrad -radio 2182 2182 A3  Kaikki asemat toi - 

Viipuri  UNN  500/444 500 Al, 	A2  nhivat 	ympäri 	vuo- 
rokau  den  

Tallinna  UNS  500/450 500/454 Al, 	A2,  
Tallinna -radjo  2182 2182 A3  



NAVIGOINTIA  KOSKEVIA TIEDONANTOJA LÄFTTVÄT RADIOASEMAT 

(NAVIM tiedonannot) 

_____________  Tunnus  Taajuus  kHz  
Toiminta-  
muoto 

Lähetysaika  
(Greetiwichin 
aikaa)  

Palvelualue 

Kaliningrad  UGK -  2 472 A 1  03. 00  -  03.30  Itämeren eteläosa  
16.18- 16.45 

Leningrad  UDB/URD  484/6354/8575/ A 1  09. 18  -  10. 00  Itämeri  ja  Suomen- 
13030/17010  lahti  

IJDB' [JRD  484/4315/6354/ A 1  16. 00  -  16.30 
8575/13030/ 

17010  

HUOM.  Lähetykset 	taajuudella  4315 vain 1. 10. 	- 	1.4.  
välisenä aikana, taajuudella  17010 vain 1.4. -1. 10. 	vä- 
lisenä 	aikana 

Riika  UKB/UDH  441/4335/8615/ A 1  17. 00  Itämeren keskiosa  
12895/17 181  ja  Riianlahti  

Tallinna  UNS/'UAH  450/6485/8476 A 1  12. 00  Itämeren keskiosa  
ja  Suomenlahti  

UNS/UAH  450/6485/8476 A 1  17. 18  

OHJEET ULKOMAALA I1STEN  A  LUSTEN  RADIOLA ITTEIDEN  KÄYTÖSTÄ 
SNTL:n VESILLÄ  

1. SNTL:n alue-  ja  sisävesillä  lo  mpk:n  etäisyydellä rannikol-
ta olevat kauppa-  ja sota -alukset saavat käyttää radiolähetin- 
laitteita ainoastaan näissä ohjeissa esitetyin perustein.  

2. Rannikkoradionsi.ja1ntia1uejla  ulkomaalaiset sivillialuk-
set  eivät saa vaihtaa radiosanomia, lukuunottamatta näiden  oh

-jeideri  kohdassa  7  selostettuja  tapauksia. 

.  Ulkomaalaisille sivlilialukajile, jotka ovat sellaisissa 
satamissa, joista lähin radloasema sijaitsee  10  mpk  säteen ul-
kopuolella, aluksen radlolaitteiden käyttö sallitaan  vain,  ko. 

 kauppasataman  päällikön kirjallisena luvalla, joka annetaan 
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2).  

määräajaksi  tai  kutakin aluksen neuvostoliittolaisessa sata-
massa  tai  sisävesillä käyntiä varten erikseen.  

Jos  puolustusministeriölle  tai  muulle virastofle kuuluva  ran
-nikkoradloasema  sijaitsee enintään  10  mpk s.teellä  ko.  kauppa-

satemasta, edellisessä kohdassa mainitut ulkomaiset alukset 

saavat  luvan radiosanomien  vaihtoon kauppasatarnan päälliköltä 
 sen  jälkeen kun asiasta  on  sovittu asianomaisten virastojen 

paikallisten edustajien kanssa.  

6. Karanteeniln ankkuroituneet  ulkomaalaiset alukset, joilla 
 on  tarve olla yhteydessä rarinikkoradioaseman kanssa, voivat 

pakottavissa tapauksissa käyttää päälähetintään rninimiteholla 
 tai  pienitehoisia  aluksen lähettimiä niinä päivinä  ja  aikoina, 

jotka asianomainen radloasema Ilmoittaa.  

7. Kohdlssa  2-6  mainittuja rajoituksia ei uloteta koskevaksi:  

a) aluksia, jotka ovat merihädässä  tai  ilmoittavat tietoja 
vahingon estämiseksi;  

b) aluksia, jotka auttavat hädässä olevia aluksia;  
c) aluksia, jotka kulkevat jälssä. 

Lähestyessään satamaa, jossa  on  rannikkoradjoasema, ulkomaalai-
sen  aluksen sallitaan erikoisen tärkeissä tapauksissa saattaa 
loppuun  ko.  sataman kanssa  jo  aloitettu radioyhteys, mutta ei 
muuten, kuin siirtymällä lähettimen minimitehoon  tai  pienite- 
holseen  laitteeseen. 

Tämän asetuksen mukaan ulkomaalaiset  sota- ja  kauppa-alukset 
noudattavat sekä kansainvälisiä että SNTL:n sisäisiä radiolli-

kennesääntöjä. Ne sisäisiä radioyhteyksiä koskevat säännöt, 
 jolta  ei ole saatettu yleiseen tietoon, Ilmoitetaan asianomais-

ten merivartlo-  tai  satamaviranomajaten  kautta ulkomaisille 
aluksille niiden saavuttua SNTL:n satamaan. 
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9. Ulkomaalaisten alusten radloyhteyden  on  aina oltava avointa; 
koodien  tai salakirjoitusten  käyttäminen, lukuunottamatta kan-

sainvälisesti tunnustettuja lyhennysmerkkejä sekä kansainväli-

sen viestityskirjan mukaisia merkkejä,  on  kielletty.  

10. Valtuudet yhteydenpitoon  viranomaisten kanssa kaikissa täs-
tä asetuksesta johtuvista kysymyksistä ovat asianomaisen aiu:

-sen päälliköllä.  

11. Tässä asetuksessa esitetyt ohjeet ovat voimassa  vain  sii-
nä tapauksessa, että SNTI ei ole sodassa  ja  koskevat ainoastaan 
niiden valtioiden aluksia, jotka eivät ole sodassa.  

12. Tätä asetusta vastaan rikkoneet saatetaan vastuuseen ky-

seessä olevan liittotasavallan rikoslain mukaisesti. 

OTTEITA SNTL:  fl  NERILUOTSAUSASETUKSESTA  

1. Luotsipalvelu  on  asetettu SNTL:n kaupallista merenkulkua 

koskevan lakikokoelman mukaisesti varmistamaan alusten turval-

lisuus vaikeakulkuisilla matkaosuuksilla, joilla ovat voimassa 
erikoissäännöt.  

2. Luotsipaikat  sekä alueet, joiden sisäpuolella luotsaus  on 
 pakollinen, ilmoitetaan  merlkartr,issa,  julkaisussa "Tiedonan-

toja merenkulkijoille"  ja satamatiedotuksissa;  niissä ilmoi-
tetaan myös niiden alueiden rajat, joilla luotsaus ei ole vält-
tämätöntä, mutta missä  se  voidaan suorittaa aluksen päällikön 
pyynnöstä. Ulkomaisille aluksille luotsaus  on  pakollinen kai-
kissa satamissa, joihin ne saavat mennä.  

8. Virantoimituksessa  on  luotsin käytettävä asetukseri mukaista 
 virka  pukua.  

9. Luotsin aiheuttamien vahinkojen korvaus suoritetaan erityi-

sestä vahinkorahastosta;  sen sallimissa  rajoissa. 
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10. Vahinkorahasto  muodostuu siten, että perityistä luotsaus-
maksuista siirretään  sen  tilille  10  %.  

11. Luotsien  aiheuttaman vahingon korvausvaatimus voidaan jät-
tää SNTL:n  tal sen  ilittovaltiolden  oikeus-  ja  välirniesviras-
toihin  sen  satamakapteenin  kautta, jonka alainen vahingon  al

-neuttanut  luotsi  on. 

12. ValtIon meriluotsien  on  suoritettava aluksen turvallinen 
luotsaus meri-, saaristo-  ja  suistoväylillä,  joilla  on  voimas-
sa erikoispurjehdussäännot, SNTL:n merisatamien tuloväylillä, 
missä luotsaus  on  määrätty, sekä satama-alueilla. Tämän lisäksi-
luotsien  on  kiinnitettävä luotsaamansa alukset isituriln  tai 

 ankkuroltava  ne satamahallinnon määräämään paikkaan satamas-
sa  tai  ankkurointipalkalle,  oltava mukana  ankkuria  nostetta-
essa  ja  suoritettava alusten siirrot satama-alueella.  

13. Luotsaus  tapahtuu säännörimukaisesti ympärivuorokautisena 
lukuunottamatta tapauksia, jolloin sääolosuhteideri takia  el 

 voida taata turvallista kulkua (sumu, lumipyry, kaatosade, 
 myrsky,  maanjäristys, pimeys, yms.).  

14. Luotsit  osallistuvat syvyysmittauksien suorittamiseen sa-
tama-alueella  ja  sellaisilla väyläosuuksilla, missä  on  olemas-
sa llettyrnlsvaara, sekä tarkkailevat merenkulun turvalaitteiden 
nikeata sijoitusta  ja  niiden kuntoa. 

1 5.Luotsien  on  välittömästi ilmoltettava satamakapteenjile 
luotsipäällikön  tai  luotsivanhimman  välityksellä kaikista 
havaltsernistaan turvalaitteiden muutoksista  ja  niiden kunnos-
tamistarpeesta, viottuneista loistoista  ja  purjehdusmerkeistä, 

 vääristä merenkulkijain viestitysmerkeistä, toteamistaan  me-
renkulkusääntöjen  rikkomuksista, luotsien oikeutettujen vaatI

-musten  täyttämättä jättämisestä päälliköideri taholta  ja  luot-
sattavalle  alukselle sattuneista vahingoista. 
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16. Luatsauksen  aikana luotsit valvovat, ettei aluksesta suo-

riteta ohikuijettavan alueen valokuvausta  tai  väylän syvyys-
nilttausta. 

Tilanteissa, joissa luotsauksen suorittaminen onlm. sumun, 
huonon näkyvyyden,  tai  väylän madaltumisen takia vaikeutunut, 
aluksen päällikkö  on  velvollinen luotsin vaatimuksesta  ja  tar-
kasti hänen ohjeidensa mukaisesti käyttämään aluksen navigoin-

ti  laitteita (kaikuluotain, tutka, radiosuunnin jne.).  

17. Luotsit  valvovat, ettei kulun aikana aluksesta heitetä 

veteen kuonsa, palnolastia  tai  muuta roskaa.  

18. Luotseja  on  kielletty ilmoittamasta asiaankuulumattomille 

henkilöille tietoja väylämerkeistä  tai  muista väylän orninai-

suuksista.  

19. Luotsit  eivät saa  tullin  tai rajavartloston  tietämättä 

kuljettaa a]uksesta  tai  alukseen ihmisiä, lastla  tal  tavaraa.  

20. Luotsaustehtäviensä  lisäksi luotsin  on  valvottava, että 
alukset noudattavat pakollisia satamarnääräyksiä.  

21. Luotsien  on  noudatettava kaikkia rajan valvontaa, satama- 
laitteita  ja  väyliä ym. koskevia lainsäännöksiä.  

2. Haverin  sattuessa jollakin luotsausalueella,  ko.  luotsien 
 on  annettava apua mandollisuuksien mukaan.  

23. Luotsien on saavuttava  alukseen välittömästi saatuaan 
aluksen päälliköltä kutsun. 

Aluksen päällikön  on  ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimen-

piteisiin voidakseen vastaanottaa luotsin nopeasti  ja  turval-
lisesti  ja  varjellakseen luotsialusta vaurioitumiselta.  

Luotsin tullessa alukseen  tai  poistuessa sieltä, aluksen pääl- 



likön  on  oltava yhteydessä  luotsialukseen  ja  sovittava aluk-
sella olevan  luotsipäällikön  kanssa tarvittavista toimenpi-
teistä.  

24. Alukseen saavuttuaan luotsi esittää päällikölle ministeri-
ön vahvistaman  kuittilomakkeeri. Lomakkeeseen  päällikkö merkit-
see  mm.  aluksen nimen, kansallisuuden,  syväyksen,  pituuden  ja 

 leveyden,  nettorekisterivetoisuuden,  luotsin tarkan  saapumis
-ajan  ja  paikan sekä vahvistaa tiedot  allekirjoltuksellaan.  

Luotsin poistuessa aluksesta päällikkö merkitsee samaan  lomak-
keeseen poistumisajan ja  paikan  ja,  mikäli katsoo tarpeellisek-
si omat  luotsausolosuhtejta  koskevat  huomautuksensa. Kuittiln 

 tekemänsä merkinnät aluksen päällikkö vahvistaa  allekirjoituk-
sellaan.  

25. Luotsia  on  kielletty  poistumasta alukselta  ilman päälli-
kön lupaa ennen aluksen  ankkurolmista  tai  kiinnitystä turval-
liseen paikkaan,  tai  ennen kuin alus  on  saatettu  rnerelle  tai 
on  tapahtunut luotsin vaihdos. 

Luotsin läsnäolo aluksella ei vapauta  päällikköävastuusta  aluk-
sen ohjauksesta. 

Aluksen päällikkö käyttää hyväkseen luotsin tietoja  ja  hänen 
 kokemustaan  kuljettaa  1usta  alueilla, joilla  navigointiolot 

 ovat vaikeat. Päällikkö antaa henkilökohtaisesti kaikki kone- 
ja peräsinkäskyt  luotsin ohjeita noudattaen.  Jos  päällikkö 
sallii  ohjausliikkeiden  nopeuttamiseksi luotsin antaa ohjeen-
sa  suoraan  ruorimiehelle,  ne katsotaan kuitenkin  toteutetuiksi 

 päällikön käskystä, joista  vain  hän  on  vastuussa.  

27. Jos  päällikkö poistuu  komentosillalta,  hänen  on  osoitetta-
va luotsille  se  henkilö, joka  on  vastuussa ohjauksesta päälli-
kön  poissacllessa.  

28. Jos  aluksen päällikkö vaatii  luotsausta  merelle, vaikka 
luotsi Ilmoittaa  sen  olevan estetty, asian ratkaisee satama- 

27.  

kapteeni.  
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29. Jos  aluksen päällikkö otettuaari luotsin alukseen  el  nou-
data luotsin antamia ohjeita  tal  vaatii luotsausta silloin, 

kun luotsi katsoo  sen  olevan estetty, viimeksimainittu  on  oikeu-

tettu  kolmannen  henkilön läsnäollessa kleltäytymään vastaamasta 

seurauksista.  

30 Jos  aluksen päällikkö yrittää, rikkoa joitakin purjehdus- 
sääntöjä luotsausalueelia, luotsin  on  varoitettava pääl1ickdä 

 hänen menettelystään. Mikäli päällikkö rikkoo näitä sääntöjä, 

luotsin  on  ilmoitettava siitä heti tilaisuuden saatuaan sata-

makapteenille.  

31. Päällikköä, joka ilmoittaa väärin aluksen syväyksen  tai 

 nettorekisterivetoisuuden, sakotetaan kaksinkerta isella luotsa - 

usmaksulla  sen  lisäksi, että  hän  kantaa yleisen oikeudellisen 

vastuun seurauksista, jotka voivat aiheutua hänen vääristä  Il-

moitukistaan.  

32. Päällikkö, joka  on  tulossa mereltä  ja  on  tehnyt luotsiti-

laukseri, mutta kieltäytyy luotsiri saavuttua tämän palveluksis-

ta,  on  velvollinen suorittamaan täyden maksun siitä luotsauk-

sesta, johon luotsi  on  tilattu.  

33. Aluksen päällikön  on  suoritettava erikoiskorvaus, jonka 
suuruus määrätään SNTL:n kauppasatamlen luotsausmaksuja koske-

vissa säännöissä. seuraavissa tapauksissa:  

a) kun luotsi kutsutaan satamassa olevaan alukseen, mutta 

alus ei lähde määrättynä aikana  ja  

b) kun luotsi vilpyy aluksessa yli  2  tuntia johtuen joko  las-
tauksesta, lastin  purkamisesta, lisälastin ottamisesta, kone- 

viasta, jotka eivät ole  "foie  majeur' t  -luokkaa.  

3k. Jos  luotsi  on  viety hänen toimialueensa ulkopuolelle, aluk-
sen päällikön  on  korvattava kustannukset paluumatkasta nopein-

ta  tietä luotsin vakinalseen tolmipaikkaan  ja  tämän lisäksi 
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maksettava korvaus jokaiselta vuorokaudelta, jonka luotsi  on 
 viettänyt tolmialueensa ulkopuolella, laskien tolmialueen jät-

tämispälvästä arvioltuun paluupälvälän saakka kohdan  3)  mukai- 
sesti.  

3.  Silloin kun luotsattu alus  on  asetettu karanteeniln, aluk
-ser  on  suoritettava luotsille korvaus kohdan  33  mukaisesti.  

36. Aluksen päällikkö  on  velvollinen tarpeen vaatiessa luotsien 
pyynnöstä antamaan hänen käyttöönsä aluksen radiolähettimen yh-

teydenottoa varten lähimpään neuvostoliitto].ajseen radloase-
maan  tal  luotsialukseen.  

37. Päällikön  on  annettava luotsille  ja  hänen mukanaan oleval-
le luotsikokelaalle päällystölle kuuluva muonitus  ja  järjes-
tettävä heille erillinen lepotila. 

38.Luotsausmaksujen  ja  erikoiskorvausten  periminen tapahtuu 

välittömästi satamavirastojen kautta SNTL:n kauppasatamlen 
luotsaustariffjen mukaisesti. 

OTTEITA MYRKSYN  JA  KOVAN  TUULEN VAROITUSRKKEJ KOSKE-
VISTA SÄNN)ISTÄ SNTL:n VESILL2  

1.  Näissä säännöissä selostetaan merkit, joilla varoitetaan 
odotettavissa olevasta  

a) rajuilmasta,  tuulen voimakkuus  12 bf tai  yli;  

b) myrskystä,  tuulen voimakkuus  8  - 11 'of; 

c) 5-7 bf  tuulista merellä  ja  4-7  hI'  tuulista sisävesilläl; 
sekä näiden merkkien nostamis-  ja  lasekmlsjärjestys  merkki-
mastoihin. 



Myrskyjä  Ja  kovia tuulia koskevat merkit 

Merkin Merkin muoto 
Merkitys  

Päivällä Yolla  \:o  

Musta kartio  Kaksi punaista valoa Odotettavissa 
kärki 	ylöspäin  I  päällekkäin  myrsky  luoteesta  

Musta kartio  Kaksi valkoista valoa Odotettavissa 
2  

kärki alaspain  
I  

päällekkäin  Q  myrsky  lounaasta 

Kaksi 	mustaa kartiota Punainen valo valkoisen Odotettavissa 
paallekkäin, 	kärjet ylospain yläpuolella  myrsky koillisesta  

Kaksi mustaa kartiota Valkoinen valo punaisen  Q  Odotettavissa 
päällekkäin, 	kärjet alaspäin  y  yläpuolella  myrsky kaakosta  

4  \lusta 	pallo Punainen valo Odotettavissa  
6 	-7 	bftuuli  

Kaksi mustaa palloa Kaksi punaista 	- • ,  Odotettavissa voima  - 
päällekkain  valoa rinnan ka 	puuskainen  tuuli 

Neljä punaista valoa Odotettavissa  
7  Musta  risti +  muodostavat  vino-  rajumyrsky  

I  neliön  

2.  Merkkimastoon  nostettu merkki  n: 8  varoittaa odotettavissa 

olevasta  5  bf  tuulesta merellä; sisävesillä sama merkki tar-
koittaa  )4_5  bf  tuulta. 

Merkin 
N:o 

Merkin  m  uoto  
Merkitys 

_______________________ Päivällä Yöllä 

Khsi 	erillistä 	 I  Odotettavissa  5  bf  
'I'  -muotoista kuviota Vihreä valo 	0  tuuli merialueella, 
päällekkäin, 	alempi  4  -  5  bf  tuuli järvi- 
ylösalaisin  ja tekojärvialueella 

30.  
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HUOM.  Merkkiä n:o  8  käytetään  vain  alueilla, joilla  on  liiken-
teessä runsaasti pienaluksia, joille  ko.  tuulen volmak-
kuus saattaa olla vaaraksi.  

3.  SiInä  tapauksessa, että  on  odotettavissa tuleen voimakkuuden 
lisääntyminen  8 bf:in tai  sen  yli, merkit  5  ja  8  korvataan mer-
keillä  i -k  ja  merkit  6-7  merkeillä  9-12.  

Tuulen suuntaa osoittavat merkit  

k.  Merkeillä  5-7  ja  8  ilmoitettujen tuulien suunnan osoitta-
miseksi nostetaan niiden kanssa samanaikaisesti merkkien  1-k 

 paikalle jokin merkelstä  9-12.  

Merkin \lerkiri 	ni  unto  
___________________________________  Merkitys 

Päivällä Yöllä  N:o 

9  
Musta  T -muotoinen Punaisista valoista  

/ \  Odotettavissa 
kuvio ylösalaisin muodostunut kolmio 

luoteistuuli  
kärki ylöspäin 	Ö  

Musta  T -muotoinen Punaisista valoista Odotettavissa  
lo  

kuvio oikein päin muodostunut kolmio 	\ 	I  lounaistuuli  
kärki alaspäin 	b  

Kaksi mustaa  T -muotois-  Punaisista 	valoista  
11  ta  kuviota päällekkäin 	j•  muodostuneen kolmion, 

Odotettavissa 
vlösalaisin  jonka kärki ylöspäin 

koillistuuli  
yläpuolella punainen 	/ 	\ 
valo 

Kaksi mustaa  T -muo -  Punaisista valoista 
toista kuviota päällek- muodostuneen kolmion, Odotettavissa  

12  käin  oikein päin 'r  jonka kärki alaspäin;  kaakkoistuuli  
alapuolella punainen 
valo 

Odotettavis  
Musta  lippu  tai -  tuulen kaantyminen  

13  musta sylinteri 
I  myötäpäivään  

Kaksi mustaa lippua 
Odottettavissa  

14 tai  kaksi mustaa  sy- 
a  

- 
tuulen käantyminen 

linteriä  päällekkäin  
vastapäivään 
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5. Merkit  13-14  nostetaan yhdessä merkkien  1-ii  kanssa,  tar-. 
vittaessa  jonkin merkeistä  9-12  kanssa. 

Odotettavissa olevan sään ajankohtaa ilmoittavat merkit  

6. Odotettavissa olevan sään alkamisalkaa ilmoittavat merkit 
nostetaan päivällä 

\erkir 

N:o  
\lerkin  muoto Merkitys 

-  Kaksi 	iiiutaa  vaaka- Odotettavissa oleva  sää  alkaa  
1)  

suoraa viivaa päällekkäin huomenna 

Yksi  musta  vaakasuora 	I  Odotettavissa oleva  sää  alkaa  
il;  —  

viiva tänään  

7. Merkit  1 5-16  nostetaan samanaikaisesti jonkun merkeistä 
 1-7, 8-12  kanssa.  

8. Alkaa osoittavien merkkien puuttuminen nostettujen merkki-
en 1-7, 8-12  yhteydessä tarkoittaa, että odotettavissa oleva 

 sää  alkaa lähimmän  12  tunnin  sisällä  

9. öisin ei anneta sään  alkamisalkaa ilmoittavia  merkkejä. 

Merkkikuvipiden mitat  ja  niiden sijoitus merkklmaastossa  

19, Kartiolden  ja  lierlölden  korkeus  ja  halkaisija, pallon  hal
-kalsija,  lippujen korkeus  ja  pituus  on 1 m. T -muotoisten kuvi

-olden  ja  ristikuviolden  leveys  ja  korkeus  on 1,5 m,  kuvion 
muodostavan kaistan leveys  on 0,5 m. 

20. Pälvämerkkjen  3, 4, 6, 8, 11, 12, 14,  välinen etäisyys  
on väh. 1 m.  Merkit  15  ja  16  ovat  1,5 m  pitkiä, leveys  ja  kah-
den merkin väli  on 0,5 m. 
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21. Merkit  5-8  nostetaan merkkirnaston huippuun, merkit  1-4 
 ja  9-12 poikkiraa'an  vasempaan kärkeen (katsottaessa mastoa 

mereltä). Merkit  1 5-16  nostetaan poikkiraa'an oikeaan kär-
keen, merkit  13-14  merkkien  1 5- 1 6  alle.  Siinä tapauksessa, 
että mastossa ei ole merkkejä  15-16,  mutta  on  nostettava mer-
kit  13-14,  ne nostetaan merkkien  1 5-16  paikalle.  

22. Yö-  ja  päivämerkkien  vaihto tapahtuu vastaavasti auringon 
noustessa  tai  laskiessa.  

Af  F 

 I0JL 

Kuvloiden  mitat  ja  merkkimasto  mereltä katsottuna 

Liikennerajoituksia ilmoittavat merkit  

Jos  satamaan  tulo  tai  sieltä poistuminen  on  jostain syystä 
estetty, rnerkkimastoon nostetaan seuraavat merkit. 
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Merkin Merkin muoto 
Merkitys 

Päivällä Yöllä N:o 

Kolme niutaa palloa Kolme punaista Ehdoton saapumis - 
7 päalkkkäin  valoa päällekkäin kielto (vaikea tilanne 

_  4  ____ ___  

Musta kartio  kärki Valkoinen valo punaisten Saapurnskielto  
8  ylöspäin kanden mustan  A  valojen keskellä  0  (  normaalit olo- 

pallon välissä pystuorassa pystysuorassa  suhteet)  

Musta kartio  kärki Pystysuorassa  ylhäältä  

q  alaspäin, 	sen 	alla 	niusta  alaspäin: 	vihreä valo,  I  Saapumis-  ja  pois- 
kartio  kärki ylöspäin, valkoinen valo, punainen tumiskielto (  nor- 
tämän  alla musta  pallo valo maalit olosuhteet  

Musta kartio  kärki Pystvsuorassa  ylhäältä 
Poisturniskielto  

ylöspäin kanden mustan  i  alaspäin: 	vihreä valo,  
10 A  (normaalit olo- 

kartion  välissä joiden valkoinen valo,  Li 

kärjet  on  alaspäin  
I  

V  ,  
vihreä valo 

suhteet) 

Kaksi mustaa IJieriötä •  Kaksi valkoista valoa  Q  Liikenne kielletty  
ja musta  pallo niiden  ja  punainen valo niiden satamassa  ja redillä  
välissä, 	kaikki välissä  I  pienaluksilta 
pystysuorassa  C  ( 	veneet, 	kutterit )  

12.  Päivällä käytettävien merkkien etäisyyden toisistaan  on 
 oltava väh.  1 m, yömerkkien 2 m.  

ILMOITUKSET MIINAVAARA-ALUEISTA  JA  PURJEHDUS NIILLÄ OLEVILLA 
VZYLI LLÄ 

Vielä nykyisinkin eräillä merillä  on  alueita, joilla  on  ole-
massa miinavaara. SNTL:n aluevesiln liittyvistä miinavaara-

alueista ilmoitetaan Puolusutusministerjön merenkulun  a  meri- 
tutkimuksen päähallinnon julkaisussa "Tiedonantoja merenkulki-
joille' t  kunkin vuoden julkaisussa n:o  1. 
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Näiden ilmoitusten tarkoituksena  on  antaa yleistä  informaa-. 
tiota  aluksille  relteistä,  joita voidaan käyttää satamaan 
tultaessa. 

Muutoksista  miinatilanteisss  ja  niihin liittyvistä  väylämer
-keistä ilmoitetaan julkaisussa "Tiedonantoja  merenkulkijoil-

le' t  sekä  rneriradiossa NAVIM-tiedotuksina (NAVIM = nRvigoin-. 
titiedonantoja merenkuhdjoille). 

Llikenn5iminen  ja  ankkurointi miinavaara -alueilla ei ole suosi
-teL,avaa.  Ottaen huomioon, että suurin  osa  miinaanejotapauk

-sista  on  johtunut siitä, että  el  ole noudatettu ohjeita harat-

tujen väyllen kyttämlsestä, merenkulkijoita  kehotetaan:  

1. Ehdottomasti pysyttelemään  ilmoltetuilla  reiteillä, käyt-

täen hyväksi kaikkia käytettävissä olevia välineitä aluksen 

sijainnin  tarkaksi määrittämiseksi.  

2. Tarkkallernaan  erittäin huolellisesti  väylämerkkejä  siellä, 
missä kaksi väylää kulkee rinnakkain, ettei  erehdyttäisi  pi-
tämään viereisen väylän  väylämerkkejä  kul  jettavan  väylän merk-
keinä.  

3. Pysymään tiukasti väylällä siellä, missä  se  kulkee miina- 
vapaiden alueiden kautta, koska näillä alueilla  ja  niiden lä-
heisyydessä  on  suuri määrä vielä  löytämätt5miä uponneita  aluk-
sia.  

.  Ryhtymään  varotoimenpiteislin  lähestyttäessä  väyl.ä.  tai 
 satamaa pimeänä aikana.  Jos väylämerkkejä  ei ole riittävästi 

tarkkaa  paikanmääritystä  varten,  merenkulkijan  on aikuroi-
duttava  turvallisessa paikassa  ja  odotettava valoisaa aikaa.  

5.  Tarkkailemaan ajon aikana huolellisesti  ajelehtivia mii-

fbis,  etenkin  myrskyn  aikana  ja  myrksyn  jälkeen.  
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6.  Huolehtimaan, että ennen merelle lähtöä alukse].la  on  meri- 
kartta, joka  on  saatettu ajan tasalle julkaisun ?tTi edonntj 
merenkulkijoille"  ja NAVIM-Ilmoitusten mukaan. 

Merenkulkijoille huomautetaan, että kelluviln rnerimerkkeihiri 

ei saa ehdottomasti luottaa varsinkaan jäideri aikana,  myrskyn  
vallitessa  ja sen  jälkeen, sekä silloin kun kesämerkjt  n  vaih-
dettu talvimerkkeihin. 

Koska Suomenlandella  on  mandollisuus kohdata ajomlinoja, meren- 
kulkijoita kehotetaan tällä alueella liikkuessaan varovaisuu-

teen. Matkustaja-alusten liikkumista pimeänä aikana alueella 
Seiskarin meridlaani -  mend.  25030'it.pit.  ei pidetä suositel- 
tavana.  

Edellä esitettyjä suosituksia noudatettaessa  on  otettava huo-
mioon myös kansainväliset meriteiden säännöt (Säännöt yhteen-

törmäämisen ehkälsemiseksi merellä), kunkin sataman yleiset  ja 
 paikalliset määräykset, "Tiedonantoja merenkulkijoille", sekä 

paikallisten olosuhteiden muuttumiseen liittyvät julkaisut. 

Merenkulkijat, jotka eivät noudata yllä esitettyjä varoltuksia, 
toimivat omalla riskillään. 

SUOSITELTUJEN  REITTIEN MÄRÄMINEN ALUSLIIKENTEEN REITTI-
JAKOJRJESTELMÄ KYTT1EN' 

Haverivaaran  vähentämiseksi alueilla, missä liikennetiheys  on 
 suuri, määrätään suositellut reitit alusliikenteen reitti  jako- 

Järjestelmää käyttäen. 

ItO:n meriturvallisuuskomj.tea  on  kehottanut IMCO:n jäsen- 
hallituksia asettamaan vastuuseen alustensa päälliköt, jot-
ka kuljettavat alustaan määrätyn liikennesuunnari vastaisesti 

 millä  tahansa alueella, missä  on  otettu käyttöön IMCO:n hy- 
väksymä liikenteen  jakaminen 



Näiden reittien käyttäminen ei ole pakollista, mutta niitä 
 suositelisan  käytettäviksi "Sääntöjen  yhteentörniäämisen  eh

-käisemlseksl  merellä" säännön  29  hengen mukaisesti.  

Suositeltuja  reittejä kehotetaan käyttämään sekä huonon että 
hyvän näkyvyyden vallitessa.  

Suositellulta  reitiltä  poikkeamirien  haluttuun suuntaan  tai 
 sille tuleminen  on  sallittua missä tahansa kohdassa  reittIä. 

Suositeltus  reittiä  ylitettäessä leikkauskulma  on  oltava mah-
dollisimman  kohtisuora. 

Suositeltuja  reittejä käytettäessä  on  kansainvälisten meri- 
teiden sääntöjen  noudattamirien  pakollista. 

Sellaisten alusten, jotka eivät käytä  suositeltuja  reittejä, 
 on  pysyttäydyttävä  mandollisimman etäällä niistä.  

Kalastusalusten  on  mandollisuuksien mukaan vältettävä kalas-
tusta  suositellullia reite11lä.  

Ilmoitukset alueista, joilla  on  voimassa  kovenrietut  määräykset  

Purjehdusturvallisuuden  ja  valtakunnallisten intressien tur-
vaamiseksi SNTL:n alueisiin  liittyvillä  vesillä,  määrätyillä 

 alueilla  on  liikennöiminen, ankkuroiritj,  kalastus  yms.  kiel-
letty  tal  rajoitettu. 

Näiden alueiden rajojen rikkomisesta ovat vastuussa alusten 
päälliköt.  Vetoaminen  rajojen tuntemattomuuteen ei voi olla 
perusteena vastuusta  vapautumjseksl. 

Kovennettujen  määräysten alueita koskevat muutokset ilmoite-
taan  Puolust'ismjnjsterjön  merenkulun  ja  merentutkjmuksen  pää

-iiall1nnon  julkaisussa sekä  NAVIM-radjotiedotuksissa 

37.  
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Väliaikaisesti vaaralliset alueet, mukaanluettuna tyklstöam
-munta-,  pommitus-  ja miinaharjoltusalueet,  ovat vaara-alueita 

 vain  vaaraa aiheuttavan toiminnan aikana. 

Ajasta, jona  ko.  alueet ovat merenkulkijoille vaarallisia, 
ilmoitetaan NAVIM-radiotledotuksina vähintään  3-5  vrk.  ennen, 
Ilmoitukset tolstetaari kahta  ja  yhtä vuorokautta ennen vaara- 
ajan alkamista alkamishetkeen saakka, tiedotuksessa mainitaan 

joka kerta ensimmäisen tiedotuksen päivämäärä.  

Jos  jokin alue ilmoitetaan vaaralliseksi pitemmäksi ajaksi, 
tätä koskeva NAVIM-tiedotus toistetean lisäksi joka  kolmas 

 vuorokausi. 
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SNTL:n VESILLÄ  K1YTETTÄVT 
VYL-  JA VAROITUSMERK. 

KIJiRJE STE  LMT  

VYL1N RKIJTJRJESTELIV1ÄT 
(Latera alijärjestelmä)  

Väylien  merkitsemisessä  noudatetaan järjestelmää, jossa  vaa-
rakohdan  ja  sitä osoittavan merkin keskinäinen  sia1nti  mää

-ritetään  aluksen  kulkusuunnan  mukaan. Nimitykset  "vasen" ja 
 "oikea"  on  otettu meren suunnasta katsottuna,  erikoistapauk-

sissa  niistä  on  mainittu erikseen. 

Väylä-  ja  varoitusmerkit  asetetaan  
-  väylien reunoille (kummallekin puolelle) 

 -  väylien  kaarrekohtiin 
-  kanden  tai  useamman väylän  yhtymiskohtiin.  

Vasemmalla puolella olevat merkit ovat väriltään punaisia, va-
lo punainen  ja  ne  on  numeroitu parillisin  luvuin. Oikean puo-
len merkit ovat mustia, valo vaikeaa  ja  numerointi parittomin 

 luvuin. Siellä missä merkit  on  numeroitu, numerointi  alkaa 
satamasta meren suuntaan; väylillä  ja  suositelluilla  reiteillä 

 numerointi  on  tehty paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. 

Sellaiset erilliset  vaarakohdat,  jotka voidaan sivuuttaa kummal-
takin puolelta,  on  merkitty  kardinaalijärjesteirnä.n  mukaisilla 

 ristivlitoilla  tai  -poijullia.  

Vasemman puolen  viltat  ja  poijut  asetetaan väylän  vesemmalle 
 puolelle  ja  ne ovat  väriitään  punaisia.  Huippumerkkinä  punai-

nen  kartio,  jonka Kärki osoittaa  alas.  

Valopoijut  näyttävät punaista valoa. 

Valon  unnus: vilkkuvalö,  valon kesto  0,5  sek.,  pim.  2,5  sek.  
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jakso  3,0  sek.;  tai  ryhmävilkku,  valon kesto  0,5  sek. pim. 
 1,0  sek.,  valo  0,5  sek. pim.  4,0  sek.  jakso  6,0  sek. (kurnmas-

sakin  tapauksessa  20  vilkkua  minuutissa). 

Oikean puolen  viltat  ja poijut  asetetaan väylän oikealle puo-
lelle,  ja  niiden  tunnusväri  on  musta. 
Huippumerkkinä  kärki ylöspäin oleva  kartio. 
Valopol  jut  näyttävät valkoista valoa. Valon tunnus:  vilkkuvalo, 

 valon kesto  0,5  sek., pim.  0,5  sek.,  jakso  0,5  sek. pim.  4,0 
 sek.  jakso  6,0  sek.  (kummassakin tapauksessa  20  vilkkua  minuu-

tissa) 

Vasemman puolen  käännöspoijut  ja  -viitat asetetaan väylän  kaar-
teisiln  vasemmalle puolelle.  Poijut  on  maalattu punaisiksi, 
keskellä vaakasuora valkoinen raita;  jos poijulla  on  yläraken

-ne,  on  sen  ylä-  ja  alaosa maalattu punaiseksi  ja  keskiosa val-
koiseksi. Vastaavat  viltat  ovat ylä.-  ja alaosastaan  punaiset, 
keskeltä valkoiset.  

Huippumerkkinä  musta kartlo,  jonka kärki osoittaa  alas.  

Valopoi  jut  näyttävät punaista valoa.  Vilkkuvalo:  valo  0,5  sek., 
pim.  1,0  sek.,  jakso  1,5  sek.  tai  ryhmävilkku:  valo  0,3  sek., 
pim.  0,6  sek.,  valo  0,3  sek., pim.  jakso  3,0  sek.  (kummassakin 
tapauksessa  40  vilkkua  minuutissa). 

Oikean puolen  käännöspoijut  ja  -viitat sijaitsevat väylän oi-
kealla reunalla  kearteessa, poijut  ovat mustia, keskellä val-
koinen  veakasuora  raita; mandollinen  ylärakenne  on  ylä-  ja 
alaosastaan musta,  keskeltä valkoinen.  Viittojen  ylä-  ja  ala-
osa  on  musta,  keskeltä valkoinen.  

Huippumerkkinä  musta kartio  kärki ylöspäin.  

Valopoijut  näyttävät valkoista valoa.  Vilkkuvalo:  valo  0,5  
sek., pim.  1,0  sek.,  jakso  1,5  sek.,  tai  ryhmävilkku:  valo 

 0,3  sek., pim.,  0,6  sek.,  valo  0,3  sek., pim.  1,8  sek.  jakso  
3,0  sek.  (kummassakin  tpauksessa  40  vilkkua  minuutissa).  
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Väyllen yhtymis-  ja haarautumiskohdat  osoitetaan  pol  juhla, 
jotka  on  maalattu  pystysuorin  mustin  ja puriaisin raldoin,  nel-
jä kumpaakin väriä. Mandollinen  pol  Jun  ylärakenne  on  ylä-  ja 
alaosastaan  punainen  ja  keskeltä valkoinen. Vastaavat  viltat 

 on  maalattu  vaskasuorin punamustin raidoin. 

Hiippurnerkklnä  on  pallo, jonka ylempi puolikas  on  musta, alem
-Pi  punainen.  

Valopoijut  näyttävät valkoista valoa.  Vhlkkuvalo:  valo  2,0  sek,, 
pim.  4,0  sek.;  jakso  6,0  sek.  (lo  vilkkua  minuutissa).  

VYLN  JA  SUOSITELTUJEN  REITTIEN KESKILINJAN 
 €RKflTrA 

Keskilinjaa  osoittavat merkit sijaitsevat väylän  tal  suosi
-tellun  reitin  keskhlinjalla  Ja  ne tarkoittavat: "Kulje  merkil-

tä  merkille t'.  Lisäksi  keskilinjaa  osoittava merkki voi olla 
asetettu väylän  tal suositellun  reitin  alkamiskohtaan,  

Tällaiset  poijut  ja viltat  on  maalattu  mustavalkoisin  vaaka- 
suorin  raldoin.  Jos  pohjulla  on  ylärakenne,  se on  maalattu val- 
koiseksi.  

Vhittojen huippumerkkinä  on  musta  pallo.  

Valopoijut  näyttävät valkoista valoa.  Vilkkuvalo:  valo  0,5  sek.,  
pim.  4,5  sek.,  jakso  5,0  sek.  (12  vilkkua  minuutissa).  

Keskilinjas  osoittavat  kääntyrnhsmerkit  sijoitetaan  väyläri  tal 
suositellun  reitin  kaarteisiln  ja  ne tarkoittavat:  "Timän  mer-
kin kohdalla  on  käännyttävä kohti seuraavaa  keskilhnjaa osoit-
tavaa  merkkiä". Nämä  poijut  ja  viitat  on  maalattu  punavalkolsin 
vaakasuorin raidoin.  Jos  pohjulla  on  ylärakenne,  se on  maalat-
tu valkoiseksi.  

ViitDjer uippurnerkkinä  on  punainen pallo.  
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Valopoijut  näyttävät punaista valoa. Vilkkuvalo: valo  0,5  sek., 
pim.  1,5  sek.;  jakso  2,0  sek., ryhmävilkku:  valo  0,5  sek., 
pim.  0,5  sek.,  valo  0,5  sek., pim.  2,5  sek.,  jakso  4,0  sek. 
(kumassakin  tapauksessa  )0 vilkkua  minuutissa). 

HYLKYJEN PAIKAN MERKITSEMINEN 

Hylyn merkitsemiseksi. tarkoitetut poijut  ja viltat  sijoitetaan 
 ko.  hylyn läheisyyteen. 

Poijut  ja viltat  ovat vihreitä. Valopoijut  on  varustettu vih-
reällä valolla. Valotunnus: valo  0,5  sek., pim.  4,5  sek.,  jakso 

 5,0  sek.  tai  ryhriävilkkuvalo -  valo  1,0  sek., pim.  2,0  sek., 
 valo  1,0  sek., pim.  6,0  sek.,  jakso  10,0  sek.  (kummassakin ta- 

pauksessa  12 vilkkua  minuutissa). 

KALANPYYDYSTEN  MERKITSEMINEN 

Kalanpydysten merkinnässä  käytetään järjestelmää, jossa vaa-
ran  ja  sitä osoittavan varoitusmerkin keskinäinen sijainti 
määrätään  ilmansuuntjen mukaan. 

Kelluvina varoitusmerkkeinä  toimivat viitat, jotka kalastus- 
organisaatiot, sovittuaan Merisotalaivaston Flydrografisen pal-
velun kanssa, asettavat paikoilleen. 

Porioiset kalastusviltat  sijoitetaan  pyydyksien  eteläpuolelle 
 ja  tarkoittavat "Pyydys viitan pohjoispuolella". 

Viltat  ovat punaisia. Viittojen yläpäässä  on  punainen  kartlo 
 kärki alaspäin. Valaistulasa viltoissa  on  yksi punainen kunto- 

valo. 

Ete1viitat  sijoitetaan pohjoiseen pyydyksestä  ja  tarkoittavat 
"Pyydys  viltan  eteläpuolella". Viltat ovat valkoisia. Yläpääs-
sä on  musta kartio  kärki ylöspäin. Valaistuissa viitoissa  on 

 yksi valkoinen kiintovalo. 
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Itäviltat  sijoitetaan länteen  pyydyksestä  ja  tarkoittavat 
 "Fyydys  viitan itäpuolella", Viitan  yläosa  on  musta ja  alaosa 

valkoinen. Yläosassa  on  kaksi  kartiota  kannat vastakkain.  Va-
laistuissa viitbissa  on  kaksi valkoista  klintovaloa  päällekkäin,  

Länsivlitat  sijoitetaan  pyydyksestä  itään  ja  tarkoittavat "pyy-.. 
 dys  viitan länsipuolella",  Länsviitta  on  yläosastaari vaik.-

nen,  ja alaosastaan punaa.nen,  huipussa kaksi  kartiota  kärjet 
vastakkain.  Valaistuissa viltoissa  on  kaksi punaista  klintova- 
ba pystysuorassa  toisiinsa nähden.  

VEDENALA ISTEN KAAPELEIDEN  MERKIT  SEMINEN 

Kaapelipoijut  ja viltat  sijoitetaan  vederialaisten kaapeleiden 
laskupaikoille  osoittamaan alueet, joilla  ankkurointi  on  kiel-
letty.  Poijut maalataan  keltaisilla  ja  mustilla  pystysuorl].la 
raidoilla.  Jos  poijussa  on  ylärakenne,  sen  ylä-  ja  alaosa maa-
lataan  mustaksi  ja  keskiosa  keltaisekal. Viittoihin maalataan 

 mustat  ja  keltaiset  vaakasuorat  raidat,  viltan  yläpäähän  on 
 kiinnitetty  neliönmuotoinen  musta  lippu.  

Valopoijut  näyttävät  oranssia  valoa. Valon laji:  katkova].o 
 1,0  sek., pim.,  1,0  sek;  jakson pituus  2,0  sek.  (30  jaksoa 

minuutissa).  

ANKKtJRQINTI-  JA  KARANTEENIPAIKKOJEN  MERKITSEMINEN  

Ankkurointipaikkaa  osoittavat  poijut, viltat  ja  alusten  kiln-
nittymista  varten tarkoitetut  keilukkeet  sijoitetaan paikkoi-
hin, jotka  on  tarkoitettu alusten  ankkurointia  varten.  Poijut 

 on  maalattu  keltaisin  ja  punaisin pysty suorin  raidoin,  neljä 
 raitas  kutakin väriä;  jos poijussa  on  ylärakenne,  se on  maa-

lattu  keltaiseksj. Viltat  on  maalattu  vaakasuorjila keltaisllla 
 ja punalsilla raidoilla. Viltan yläpälässa  on  neliön muotoinen 

lippu, joka  on  lävistäjän  Suunnassa rajattu punaiseksi  ja  kel-
taiseksi.  Klinnityskellukkeet  on  maalattu  punalsin  ja keltaisin 
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raidoin. Tynnyrinmuotojset kellukkeet,  jotka  on  asennettu 
pystysuoraan,  on  maalattu punaisiksi, keskellä poikittainen 
keltainen raita.  

Valopoijut nyttävät  keltaista valoa. Valon laji:  vilkkuvalo - 
 valo  0,5  sek.,  pim.  2,5  sek.,  jakso  3,0  sek.  (20  vl].kkua  mi-

nuutissa).  

Karanteenianjckurolntjpajkojlla  olevat  poijut,  viitat  ja  kiln - 
nittymlskellukkeet  on  maalattu  keltalsikal.  Viitan  hulpussa 

 on  keltainen neliön  mutoinen  lippu.  

Valopol  jut  näyttäväit oranssin  vrist  valoa.  Valotunrius: vilk- 
kuvalo -  valo  0,5  sek.,  pim.  4,5  sek.,  jakso  5,0  sek.  (12  vilk-
kua  minuutissa).  
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VAYLA -JA VAROITUSMERKKIJRJESTELMT 

LateraalijärjeStelmä  

KANAVIEN  JA VAYLIEN  REUNOJEN MERKITSEMINEN  

Vasen  puoli 	 Oikea puoli  

. -  

0,5  -  1,0  +  05  +  4,0  -  6,0 

20  vilkkua  minuutissa 

Vasemman puolen kääntymismerkki  

0,5+1,01,5 	03+0,6+0,3 ^ i,83,0 
40  vilkkua  minuutissa 

Kanavan  (  väylän 
yhtymis -ja erkanemiskohta 

7i I  
2,0  +  4,0  -  6,0 

10  vilkkua  minuutissa 

IL 
0,5  +  2,5 3,0 

0,5 + 1,0* 0,5 + 4,0 6,0 

20  vilkkua  minuutissa 

Oikean puolen kääntymismerkki  

0,54,0-1,5 0,3+0,6 +0,3+,6 

40  vilkkua  minuutissa 

VAYLIEN  JA SUOSITELTUJEN  REITTIEN 
KESKILINJOJEN  MERKITSEMINEN 

	
HYLKYJEN MERKITSEMINEN  

Keskilinja  

0,5  +  4,5 5.0 
12  vilkkua  minuutissa 

VEDENALAISTEN 
KAAPELEIDEN 
MERKITSEMINEN 

Keskilinjan kaläntymismerkki 

I*LA  
0,5+15=2,0 

0,5  +  0,5  +  0,5  +  2,5 4,0 

30  vilkkua  minuutissa 

'4 
0,5  +  4,5  -  5,0 

1,0+2,0+1,04 6,0-10,0 

12  vilkkua  minuutissa 

ANKKUROINTI  JA KARANTEENIPAIKKOJEN 
 MERKITSEMINEN 

 

Ankkurointi  Karanteeniankkurointi  

-7 

/1i. 
I 	4 
Ii'  

0+ .0= 2,0 	 05+ 2,5-3,0 	 0,5+4,5-5.0 
30  pimennystä  minuutissa 	 20  vilkkua  minuutissa 	12  vilkkua  minuutissa  

i- 	iii  



Kardinaali järjestelmä  

Eteläiset 

\ 	 0,5+4,5-5,0 

12 vilkkua  minuutissa 
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Itäiset  

0,3  +  2,2- 2,5 

0,3+0,6+0,3+85,Q 

24 vilkkua  minuutissa  

" 	Risti  

- 

vilkkua  minuutissa  

Pohj oiset  

I& 
0,5  +  4,5 5.0 

12 vilkkua  minuutissa  

VI 
0,3+0,6  +  0,3+3,8-5,0 

24 vilkkua  minuutissa 

KALANPYYDYSTEN  MERKITSEMINEN  

Eteläiset  

of  
Itäiset  

11 
Läntiset  

11 



PURJEHDUSOHJEET 

 VIIPURIN SATAMA SEKÄ  TULO SINNE  

Viipurin satama sijaitsee Suomenlanden koillisosassa olevalla 
Viipurinlandella, Kubenskinniemen  (60°37'P, 28°24'I)  ja  siitä  
3,5  rnpk  etäisyydellä eteläkaakkoon olevan Kiperort- -iieme pori-
joiskä.rjen välissä. 

Rantarnatalikot  ja  niillä olevat saaret aiheuttavat  sen,  että 
Viipurinlahteen johtava tuloväylä kapenee  1  mpk:sl.  Heti  si -

sääntulon  jälkeen lahti levenee  ja  pohjukkaan  tultaessa jäl-
leen vähitellen kapenee. Vilpurinlanden rannat ovat  sangen  
epäsäännölliset  ja  muodostavat monia poukamla. Landella  on 

 paljon sasria  ja  vaara-alueita, joten purjehdus siellä  vol  ta-
pahtua  vain  väyllä  pitkin. Kalkki Viipurinlanden rannat  ja 

 suurin  osa  siellä olevista saarista ovat metsän peittämät. 

Vilpurinlanden keskiosassa Vysotski-  ja  Krepysh-saarten välis-
sä  on  Vysotskin ankkurointipaikka  ja  siitä lounaaseen Viipu-
rinlanden sisääntulokohdan  ja  Vysotskin  välissä sijaitsee ver-
rattain syvä  Transundin ankkurointipaiklca. 

Viipurinlanden sisääntulokohtaari  johtaa lounaasta, Suurelta 

Laivaväylältä (Bol'shjoi Koralbel'nyifarvater) väylä, jonka 
pienin syvyys  on 9,1 m,  Rannikkoväylä,  jonka pienin syvyys  on 
6,1 m,  johtaa Viipurinlandelle lännestä. Väylät  on  varustettu 
ympärivuorokautista purjehdusta varten. 

Myös Viipurinlanden sisääntulokohdalta Transundin ankkurointi-
paikan kautta Vysotskiln  ja  sieltä edelleen  VilpuDifl  satamaan 
joritava väylä  on  varustettu ympärivuorokautista purjehduste 
varten. 

Tämän väylän pienin syvyys Transundin ankkurointipalkalta 
VysotsKi1 (Viipurin väylä)  on 7,3 m  ja  siitä edelleen Viipu-
r±n - Vyso:skin väylän syvyys  on 6,]. m.  

47.  
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Viipurin satamasta luoteeseen aikaa Suomen  ja  SNTL:n alueiden 
kautta kulkeva Saimaan kanava. Viipurin - Vysotakin väylbiltä 
johtaa Saimaan kanavalle Saimaan väylä (= Saimaan kanavan  tu-
lov  äylä).  

Saimaan kanavan Neuvostoliiton alueella oleva  osa  sekä  Malyl 
 Vysotski-saari  (60°38'P, 28°34'I)  ja  siihen liittyvä vesialue 

 on  vuokrattu Suomelle. 

Tuulet  ja  rnyrsçyt  

Pääasiassa Vilpurinlatidella vallitsevat lounaistuulet, joiden 
toistuvuus  on 20  -  30  %,  myös etelätuulta esiintyy usein  
(15 	).  

Keskimääräinen tuulen voirnakkuus ympäri vuoden  on 3  boforia. 
 Keväällä  ja  kesällä tuulet ovat heikompia, talvella  ja  syksyl-

lä voirrakkaampla. Kohtalaisten  ja  kovien tuulten toistuvuus  
(4  -  6  bf)  kesällä  ja  keväällä  on 35  %,  syksyllä  ja  talvella 

 n. 40  -  50  %.  Myrskyt aiheutuvat pääasiallisesti etelä-  ja 
 lounaistuulista,  mutta osittain niitä todetaan myös luoteja-, 

koillis-  ja  itätuulien  yhteydessä. Vuosittain  on  keskimäärin  
35  myrakyvuorokautta.  Syksyllä  ja  talvella myrskypäiviä  on 
3  -  4,  keväällä  ja  kesällä  2  -  3  kuukaudessa.  Myrsky  ei kestä 
yleensä yhtä vuorokautta kauemmin  ja  ainoastaan poikkeustapa-
uksissa syksyllä  se  voi olla  2  -  3  vuorokauden pituinen. 

Sumut  

Eniten sumua esiintyy keväisin, syksylsin  ja  osittain talvella. 
Vuodessa todetaan keskimäärin  35  -  40  sumupäivää.  Keväällä  ja 

 syksyllä sumupäivien lukumäärä vaihtelee  3  -  6  päivään kuukau-
dessa. Sumua muodostuu yleensä aamutunneilla. Kevät-  ja  eten-
kin syyssumut ovat pitempialkaisia  ja  leviävät suurelle alu-
eaJe. Kesällä  on  sangen  usein todettu aamusumua. 
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Vedenpinnan korkeuden vaihtelu 

Vedenpinnan korkeuden vaihtelu  on  tällä alueella pääasialli-
sesti riippuvainen tuulen synnyttämästä aaltoilusta.  Veden-
pinnan  kohoaminen tapahtuu etelä-, lounais-  ja  osittain länsi- 
tuulien vaikutuksesta  ja  aleneminen koillis-  ja  pohjoistuulien 

 aikana. Suurin tuulesta johtuva vedenpinnan korkeuden vaihtelu  
on 1,2 - 1,6 m.  

Vedenpinnan korkeuden vaihtelua esiintyy myös ilmanpaineen 
muuttuessa  ja  Itämeren kautta liikkuvien matalapainerintamien 
vaikutuksesta. Näiden vaihtelujen suuruus erillislssä tapauk-
sissa voi yltää yhteen metriln. 

Selostetulla  alueella  on  myös todettu huomattavia, mantereel-
ta  tulevan virtasman aiheuttamia vederipinnan vaihteluita.  Ve-
denpinta  on alhalsimmillaan huhti -toukokuussa, korkeimmillaan 
heinä-elokuussa. Ylä-  ja  alaveden  erotus  on 2 m.  

Virtaukset 

Viipurinlandessa  virtaukset ovat heikkoja, epäsäännölllsiä  ja 
 tuuliolosuhteista  riippuvia. Viipurinlanden tuloväylillä  on 

 havaittavissa virtauksia, joiden keskinopeus  on 0,1 - 0,5  sol-
mua, Suomenlanden suunnasta. 

Jäät 

Norrnaalita:vjria  jää  muodostuu Viipurinlandessa marraskuun puo-
livälissä, joulukuun puolivlissä  on  lahti kiintojään peittä-
mä. Jäiden lähtö tapahtLu huhtikuussa. Leutoina  ja  kovina  tal-
vina  jäätyminen  ja  jälden lähtöajat  poikkeavat huomattavasti 
edellämainitust. 

iuo  ts  it 

i1pur1r11a  ja  Sa1man  kanavan tuloväylällä luotsaus  on 
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pakollinen. Luotsiasemia  on  Vihrevoin  saarella, Viipurin sata-
massa  ja  Novinskin  landella. Viipurinlandelle lounaisväyläri 
kautta tulevat alukset ottavat luotsin Vihrevoin edustalta, 
rannikkoväylää käyttävät alukset valtakunnan rajalla pisteessä 

 60026', 7 F, 2 7°k3', 0 I.  Rannikkoväylän  kautta Saimaan kana-
valle  tai  Viipurin satamaan tulevan aluksen päällikkö  on  vei-
vollinen ilmoittamaan Viipurin satamaapteenjiie tuloaiana 
luotsin kohtaamispaikafle vähintään  24  tuntia  ja  varmistamaan  
sen  6  tuntIa  ennen saapurnista,  

Pur  jehdussäännöt 

Liikennöltäessä Viipuriniandella,  Viipurin väylällä, Viipurin-
Vysotakin väylällä  ja  Saimaan kanavan tuloväyläuiä  on  nouda-
tettava tässä julkaisussa annettuja purjehdusohjeita sekä 
Viipurin kauppasataman pakollisla määräyksiä, jotka alus voi 
saada saavuttuaan satamaan. 

Ankkurointipa ikat 

Vilpurinlandella  alukset voivat ankkuroitua Bol'shoi Transun-
din  ankkurointipalkaila, Malyi Transundin redillä  olevilla 
kandella arikkurointipaikaula sekä  1  mpk etäisyydeliä  pohjoiseen 

 Malyl  Vysotski -saaren pohjoiskärjestä  ja  0,  mpk  suuntaan PLU 
Dubovyi-niemen kärjestä (6o° oP,  28°40'I)  sijaitsevilla kandel-
l.a ankkurolntlpaika]Ja,  joilla syvyys  on 11  -  17 m,  pohja hiek- 
kaa, ilejua, kiveä  tal  savea. 

L0UNAISVYL 

Lounaisvy1ä haai- autuu  Suuresta Laivaväylästä (Bol'shoi Korabel' 
ry1 farvater) Somerin saaren itäpuolelia, jatkuu  Nervan  saaren 
länsipuolella  ja  Bol'shoi  Fiskarin  itäpuolella  ja  edelleen  Hal-
linluon  ja  Rondon  pohjoispuolella  ja  edelleen  Sitta -Hattuma- 
ta:i 1cori ...änsIpuoella Vih:evo.n  saarelle. 

Tään  vi  pienin syvyys  on 9,3 m.  Väylä  or.  varustettu ympäri- 
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vuorokautista  purjehdusta varten. Väylän molemmin puolin  on 
 matalikkoja  ja kalliolta,  joiden sijainti  on  selostettu jäi-

jempänä. Väylän reunoilla olevat vaara-alueet  on  merkitty 
viltolila. Saariln  on  sijoitettu valomerkkejä. Lounaisväyläilä 
lilkuttaessa  on  erikoisesti varottava  Sitta -Hattu matalaa, 
johon useat alukset ovat ajaneet karille. 

Narvinmatala -  syvyys  8,2 m,  sijaitsee lounaisväylan koillis-
puolella  3  rnpk.  suuntaan  ko. Nervan  saaresta. 

P1tkänenaS1tjrok -  matalat, syvyys  7  ja  k,6 m,  lounaisvaylän 
länsipuolelia  6,3  ja  6,6  mpk  suuntaa LLU  Nervan sasresta,  mer-
kitty viltoilla. 

Bol'shoi  Fiskar-sasristo  (60°25'P, 27°57"I)  sijaitsee  9,5  mpk 
 suuntaan  P  Nervan  saaresta, Saaristo muodostuu pienistä, pu-

nertavista suhteellisen korkeista saarista, joiden peltteenä 
 on  joissakin paikoissa matalaa pensaikkoa, saaret näkyvät hy-

vin mereitä. Saariston reunalla  on  kallioriuttoja,  joiden luo- 
teisreunat  on  merkitty viltalla. Saariston lähellä  on  muutamia 
kailiolta  ja kareja. 

Bol'shoi Fiskarlr1  loisto  (60°25'P, 27°57'I) on  sijoitettu yh-
teen ryhmän saarista. Merkin muoto: punainen neilkuimairien 
tillitorni,  keskellä vaakasuora valkoinen raita. Merkin kor-
keus  on 10 m,  valonkorkeus  22,5 m. 

Bo' 	Fl arm  saaresta suuntaan  E on 1,9  mpk  etäisyydellä 
kari, jonka kohdalla syvyys  on 8,8 m.  Bol'shoi  Fiskarin  saari 

 on  ryhmän täisin. 

Anttilan matala - syvyys  6,6  tri  sijaitsee  1,5  mpk  etäisyydellä 
suuntaan ELO Bol'Shoi  Fiskarin  saaresta. 

Savatala -  syvyys  2,7 m  sijaitsee  1,1  mpk  etäisyydellä suun- 
ELO  c  i'hoi 3ikari  saaresta.  Ka-'1  merkitty viltalla, 
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Kuohuvan  kallio  on  veden pinnan  tasossa  1,1  mpk  suuntaan  E 
 Bolshoi  Fiskarin  saaresta. Kallio  on  merkitty  länsivlitalla.  

Makarov  -  matala, jonka syvyys  on 9,8 m, 1,k  mpk  etäisyydellä 
suuntaan  IKA Bol'shoi  Fiskarin  valomerkjstä. 

ShevakovLäritjnen -  matala, syvyys  8,2 m, 1,6  mpk  etäisyydel-
lä itään  Bol'shoi  Fiskar—saaresta.  

-  syvyys  3,2  ja  9,8 m,  lounaisväy
-län  eteläpuolella  5,5  ja  5,1  mpk  etäisyydellä suuntaan  IKA 

Bol'shoi  Fiskarin  saaresta,  1  mpk  etäisyydellä suuntaan  LO 
 Hallinmatalasta  on  kari, syvyys  8,2  rn  

Hallin  Kallio  on  louriaisväylän  eteläpuolella  5,6  rnpk  etäisyy-
dellä suuntaan  I  Bol'shoi Fiskarista.  Suunnassa  LU  0,5  mpk 

 etäisyydellä kalliosta  on  kari, syvyys  9 m.  

Hallin  loisto  (60°24P, 28°09'I) on  asennettu  Hallin  kalliolle. 
 Loiston muoto:  betonialustalle  asennettu punainen  ristikkora-

kentelnen nelikulmaineri  pyramidi, yläosassa  tasanne.  Loiston 
korkeus  12,5 m,  valon korkeus  15,5 m. 

T2  -  matala,  syvyydeltään  7,8 m  sijaitsee  lounaisväy11n 
 pohjoispuolella  2,2  mpk  päässä  FLU  suunnassa  Hallin  kalliosta.  

Ruismatalat - syvyydeltään  1  -  9,2 m  sijaitsevat  lounaisväy-. 
 län  eteläpuolella  2  mpk  päässä itään  Hallin  kalliosta.  Kant 

on  merkitty  etelävlitalla. 

Vinterinmatala syvyydeltään  3 m  sijaitsee väylän pohjoispuolel-
la  3,6  mpk  päässä  KO  suunnassa  Hallin  kalliosta, Kari  on  mer-
kitty  pohjoisviitalla. 

syvyydeltään  3,9  rn  sijaitsee  5,2  mpk  päässä  KO 
 suunnassa  Hallin  kalliosta,  koilllsväylä.n  pohjoisen reunan  lä- 
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hellä.  Ruonninmatalan eteläreunassa  on tutkaheijastlme].ia  va-
rustettu valopoiju  ja  pohjoisviltta. 

Veltsirnatala syvyydeltään  14 m,  sijaitsee koillisväylän etelä-
puolella  2 mpk  päässä  LO  suunnassa Rondon saaresta. 

Rondon  saari  (lev.  600271?, pIt. 28°22'I)  sijaitsee lounais- 
väylän kaakkoispuölelia  7 mpk  päässä suuntaan IKO  Hallin  kai- 
ilosta,  Saari on  matala  ja  siinä kasvaa metsää. 

Rondon  loisto  on  sijoitettu Rondon saaren pohjoispäähän.  Lois-
ton  muoto: ristikkorakenteisei].e rungolle asennettu valkoinen 
ilerlö, Loistori korkeus  10 m,  valon korkeus lk,3  m. 

Rondon  loiston yhdessä Veprevskin loistori kanssa muodostama 
johtolinja  vie koillisväylää  pitkin  Hallin  kaillolta Rondon 

 saarelle saakka, tosisuunta  2527'- 072°7 

Uusimatala -  pienin syvyys  2,A4 m,  sijaitsee koillisväylän  län-
slpuolella  2 mpk  päässä LLU suunnasse Rondon searesta. Kari  on 

 merkitty pohjoisvilta lis. 

Kultamatala - vedenalaisine kivineen  sijaitsee väylän länsipuo-
leila  3  mpk  etäisyydellä LU suunnassa Rondon saaresta; rnatalan 
etel.reuna,  jota  kutsutaan Ilmaturi matalaksi  on  merkitty  län

-siviitajia. 

Ve2revskin  loisto  (lev,.  60°28'p, pit. 28°271)  sijaitsee Vep-
revskiri niemellä, joka  on Severnyl Beresovyi  saaren pohJois-
päässä. Loiston muoto; punaiselle ristikkorakenteelle asennettu 
valkoinen lieriö, jossa johtolinjan puolella pystysuora,  mus- 
ta  raitè.  Loiston korkeus  35 m,  valon korkeus  39»4 m. Rondon 

 ja  Veprevskin  valojen johtolinja johtaa lounalsväylää pitkin 
HaLin kelIoita Rondon saarelle; tosisuunta  252°7'- 072°7', 



54.  

Ganut- riiatala, kaliloinen syvyydeltään  6,4 m  sijaitsee  2,2 
 mailin päässä PKO suunnassa Rondon saaresta, kari  on  merkitty 

ristiviitalla.  

Sitta -Hattu-matala, jonka  kivet  ovat näkyvissä, sijaitsee  koll-
lisväylän  itäpuolella  4,5  mpk  etäisyydellä Rondon saaresta poh-
joiseen.  Sitta -Hattu-matalan pohjoiskärjessä  on valopoiju (tut-
kaheijastin),  matalan eteläreuna  on  merkitty viitalla. 

Stormovoi  loisto yhdessä Majatsnyi loiston muodostama johto- 
linja (tosisuunta  211 °1'- 031 ° i')  kulkee  Sitta -Hatun matalan 
luoteispuolella. 

PURJEHDUSOHJEET L0UNAISVYLLLÄ 

Somerin  saaren lähellä, reittien risteyksessä, turvallisen alu-
een keskipisteessä oleva valopoiju (60° ii'p,  27°46'I)  kierre-
tään itäpuolitse, otetaan suunta  036°  ja  jatketaan väylän oi-
kealla kaistalla, siten, että Hallinkiven loisto  jää  oikealle. 

Kun  suuntirna Rondon loistoon  on 720, 7,  käännytään oikealle, 
jatketaan  Rondo-Veperski-lo1stoen  linjalla suunnassa  72 ° , 7.  

Yöllä suunta  720, 7 on Rondon  loiston valkoisessa sektorissa  
2480 

 -  257 ° .  Tästä suunnasta oikealle  jää valopoiju  ja  viltal
-la  merkitty Ruonninmatala.  

N, 0,7  mpk  ennen Rondon loistoa  on  käännyttävä vasemmalle  ja 
 otettava suunta  0430, 3.  Tässä suunnassa jatketaan  n. 0,9 mpk, 

 käännytään vasemmalle  ja  otetaan suunta  360° ,  jolla edetään  
4,2  r.ipk.  Yöllä  on  edettävä Rondon loiston valkoisessa sekto-
rissa  342 °  -  003 g . 

3600 
 -  suunnan loppupäässä  on  varottava siitä oikealle jäävää 

valopoijulla merkictyä S.tta-Haturi matalaa. 

Alukson ku2 jett'.ia Stormovoi-  ja  Ma,atshnyi-loistojen  muodosta- 
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man  linjan läpi (linjansuunta  211 ° ; 
 
I.  -  031 ° ,1),  käännytään 

oikealle, otetaan suunta  0280,  joka johtaa Viipuririlanden  si- 
sääntulokohdalle.  Yöllä suunta  028° 

 
otetaan kun tosisuuntima 

 Majatsnyi  loistoon  on 36° ,  kääntyen  sen  valkoiseen sektoriln 
209°  -  051 ° . 

Viipurin landesta tultaessa koillisväylälle  Rondo-Veprevskii-
loistojen  linjalle  on,  kun suuntima Hallinkiven loistoon  on 
100°  käännyttävä vasemmalle, otettava suunta  216° ,  ja  edettä-
vä Sornerin saaren lähellä olevalle väylien risteyspaikalle. 

RANNIKKO VXYLÄ 

(Santlo - Vihrevoi) 

Rannikkoväylä  johtaa Suomenlanden pohjoisrannan suuntaisesti 
Suomen  ja  Neuvostoliiton valtakuntien rajalta Viipurin landel-

le. Väylä alkaa  2,4  mpk  etäisyydeltä länteen Kozlinyl-saaren 
eteläkärjestä  (60°27'P, 27°48'I).  Väylän pituus  on n. 24  mpk. 

 leveys  6  kaepelinmittaa (=  0,6  mpk),  pienin syvyys -  6,1 in, 
 Väylällä voivat liikennöidä alukset, joiden mitat eivät yhtä 

seuraavia: pituus  78 m,  leveys  11 in,  syväys  4,2 m  ,  mittojen 
virallinen muutos tulee ilmoitetuksi seuraavassa "Tiedonantoja 
merenkulkijoille" julkaisun numerossa kesän  1975  aikana, sekä 
puutavaralautat, joiden pituus ei yhtä  320 m  ja  leveys  30 m. 

 Väylä  on  varustettu yrnpärlvuorokautista purjehdusta varten. 

Rannikkoväylää  käyttävät alukset voivat ankkuroida Dal'naja-
landessa. Ankkurointipaikal].e johtaa rannikkoväylältä haarau

-tuva  väylä. 

Luotsit.  Sekä rannikkoväylählä että sieltä Dal'riaja-lahteen 
johtavalla väylählä  on  luotsaus  kaikille aluksille pakollinen. 

Neuvostoliittolaiset luotsit ottavat luotsaukseen Saimaan ka-
riavalle  ja  Viipurin satamaan tulevia aluksia Suomen  ja  Neuvos-
toliiton välisellä rajalla kohdassa  60°26',7 P, 27 °43', 0 I.  
Saimaan kanavalle  tai  Viipurin satamaan tulevan aluksen pääl-
likön  on  ilmoitettava Viipurin satamakapteenihle saapumisai- 
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kansa luotsien kohtauspaikalle  viimeistään  2Å1  tuntia  ja  tar-
kistettu tuloalka  6  tuntia ennen saapumlsta. 

Kalastusalueet Somerin  saaresta  3  rnpk  pohjoiseen  ja  6 mpk  län-
teen olevat alueet  on luovutettu  suomalaisten käyttöön kalas-
tusta  ja  hylkeen pyyntiä varten. Alueet  on  merkitty poijuin  
a viitoiri. 

YE2•  Teksti tulee muuttumaan seuraavassa "Tiedonantj 
merenkulkijoIlle" -julkaisussa. Rannikkoväylä  on  avoinna Sai-
maan kanavan kautta kulkevia puutavaralauttoja  ja  hinaajia  
varten. 

Rajamerkkeinä  olevat valopoijut  on  asetettu väylän pohjois - 
ja  eteläpuollfle, polhjoispoiju  2,1 mpk:n, eteläpoiju 2,6 mpk:n 

 etäisyydelle länteen Kozlinyi-saaren eteläkärjestä, Molemmat 
poijut  on  varustettu tutkaheijastirriin.  

2:!22 (60°26'P, 27°45'I)  ovat rannikkoväylän poh-
joispuolella  1,6 mpk  etäisyydellä suuntaan ELO Kozlinyi-saa-
ren eteläkärjestä. Näitä kalliosaaria ympäröl matalikko, jossa 
syvyydet ovat  alle  10 m, matalikon eteläreuna on  merkitty  vii- 
tails. 

Kopytin-saaren loistojen linja johtaa rannikkoväylää pitkin 
Järvensaarenluotojen  ja  Lipran loistojen  linjalta Pohjanmata-
lalle aseti; linjan suunta  on 083 ° , 6 -  263° , 6.  

Etulolsto  on  asennettu Malyi-Kopytin-saaren ete läkärkeen  
0  / 	0  -  (60 26 F, 27 43 I).  Merkki  on  muodoltaan punainen suorakul-

mion muotoinen taulu, jonka keskellä pystysuora  musta  raita. 
Taulu  on  kiinnitetty nelikulmaiseen punaiseen metalliristik-
korakenteeseen. Merkin korkeus  on 16 m,  valon korkeus  22,5 m.  

Talis'o  on 3  kaapelinmitan (0,3 mpk)  etäisyydellä etulols
-con  takana Kopytin-saaren keskiosassa. Merkki oi rnuodoltaan 



punainen suorakaide, keskellä pystysuora  musta  raita.  Kilven 
 korkeus  31,3 m,  valon korkeus  40,6 m.  

Kivikkornatalan  kari, vedenalainen kallio, jonka päällä vettä 
 2,7 m,  sijaitsee rannikkoväylän eteläpuolella  1,1  mpk etäl

-syydellä suuntaan  LO  Kozllnyi -saaren eteläkärjestä. Kari  on 
 merkitty pohjois-  ja  eteläviltoin. 

Pukkion  matala, syvyys  1,6 m, on  rannikkoväylän  pohjoispuolella 
kolmen kaapelinmitan  (0,3  mpk)  etäisyydellä suuntaan ELO Kozil-
nyi-saaren eteläkärjesti. Kari  on  merkitty pohjois-  ja  etelä-
viitoin.  

on  asennettu Kozlinyi-saaren eteläkärkeen. Mer-
kin muodostaa valkoinen, kandeksankulmainen koppi, jossa  musta 

 pystysuora  raita. Koppi  on  asennettu betonialustalla seisoval-
le ristikkorakenteelle. Merkin korkeus  on 6,3 m,  valon korkeus 

 8,2.  

Sismatala,  syvyys  6 m, on  lähellä rarinikkoväylän keskiviivaa, 
 1  mpk  etäisyydellä suunnassa IKA Kozlinyi-saaren eteläkärjestä. 

Pohjoisesta tämä matalikko  on  merkitty viltalla. Väylää purjeh-
tivia kenotetaan kulkemaan tämän rnatalikon pohjoispuolelta. 

Lo1stoHernrn1n1n1etto  on  asennettu Hemminginleton kallioluodol
-le 1,4  mpk  etäisyydelle itään Kozlinyl-saaresta. Merkin muo-

to: valkoinen, kandeksankulmainen lyhtykoppi, joka  on  aeennettu 
 matalan metallitornin päälle. Merkin korkeus  on 5,5 m,  valon 

korkeus  6,7 m.  

Uvalen' -luoto sijaitsee rannikkoväylä.n eteläpuolella  3,9  mpk 
 suuntaan IKA Kozlinyi-saaren eteläkärjestä. Luotoa ympäröl 

rlutta, jolla  on  useita kareja.  

21_'  syvyys  2,4 m on 0,7  mpk:n  etäisyydellä Ul
-valen'  -saaresta pohjoiseen. 

7 7•  
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Pohanrnata1asta  0,2  mpk etisyydell IKA  on  vedenalainen kal-
lio, jonka  pällä  syvyys  on 0,8 m.  

Pohjanmatalan valopoiju  on  asennettu karin pohjoisreunaan.  Va-
lopoiju  on  varustettu tutkaheijastimella. 

Mata1ikkoa. Rannikkoväy1.n  pohjoispuolella  1,7  mpk  suuntaan 
PLIJ Uvalen'-luodosta sijaitsee Suurmatalan matalikko, jonka 
kohdalla syvyys  on 3,6 in,  ja  3,7  mpk Uvalen'-luodosta  toinen 
matalikko, syvyys  4,2 m.  Molemmat matalikot  on  merkitty poh- 
joi  sv  ii to in.  

-saar1  (60°29'P, 28°061)  sijaitsee  6,3  mpk  etui-
syydellS  suunnassa IKO Uvalen'-saaresta.  Saari on  kalliolnen, 

 ilman kasvillisuutta, sitä ympMröi riutta. Riutan eteläpäi  on 
 merkitty viitalla. 

MaijiFiskarin  loisto  on  asennettu saaren etelSkrkeen. Merkki 
 on  katkaistun kartion mutoinen rnetalliristikkorakerme,  jonka 

huipulla kandeksankulmainen punainen lyhtykoppi. Merkin merel-
le suuntautuvat sivut verhottu laudoin, yläosa maalattu punai-
seksi, alaosa valkoiseksi. Merkin korkeus  13,5 m,  valon korkeus  
17,4 in.  

Va1o2oiun:o2  on  asennettu väiyln kaarteeseen  1,6  mpk  etelään 
 Malyl Fiskarin  saaresta. Poiju  on  varustettu tutkaheljastimella. 

Landshevi-loistojen  linja johtaa valopoijulta ri:o  2  Rjabinnik-
loistojen  linjalle; linjan tosisuunta  on 216°, 5  -  036° , 5.  
Landyshevyl -linjan etummainen merkki  (60°3 1 'P,  28°1o'I)  sijait-
see Oritsaarel].a  2,4  mpk  etäisyydellä suuntaan IKO  Malyl Fiskar- 
saaresta. Merkki  on  kandeksankulmainen  koppi nelikuirnaisen ki-
vialustari päal.  Merkin korkeus  5,9 m,  valon korkeus  8 m.  

Takimmaineri  loisto  on  asennettu Podvesel'nyi-saaren lounais- 
osaan  2,7  kaapelinmitan etälsyydelle etuloistosta.  Merkki kä- 



59.  

sittää  punaisen suorakulmion muotoisen  kilven,  jossa keskellä 
 musta  raita, joka  on  kiinnitetty nelikulmalseen metalliristik-

korakenteeseen. Merkin korkeus  on 16,8 in,  valon korkeus  19,8  rn 

Y222_'i2_  (keskilinjan käännöspoiju)  on  asennettu väylän 
kaarteeseen  1,3  mpk  suuntaan IKO Malyi  Fiskar-saaresta. Poiju 

 on  varustettu tutkaheijastjme].la, 

johtaa Landyshevyin linjalta Kresto- 
byi-loistolle,  linjan tosisuunta  on 081 ° , 5  -  261 ° , 5. 

.2!2 (60°29'P, 2 7°591) on  asennettu  3,7  mpk  Malyl Fis-
kar-saaresta sija Itsevan Rjabinnik-saaren pohjoiskärkeen. Merk-
ki  on  punainen suorakulmainen kilpi, jossa keskellä  musta  pysty- 
suora raita. Kilpi  on  kiinnitetty nelikulmaiseen metalliristik-
korakenteeseen. Merkin korkeus  16 m,  valon korkeus  l5,3rn. 

Takaloisto  sijaitsee  1,9  mpk  etäisyydellä etuloistosta Malaja 
Otmel'-saarella. Merkki  on  punainen suorakuimlo, keskellä  musta 

 raita, jalustana nelikulmainen ristikkorakenne, maalattu punai-
seksi. Merkin korkeus  36,7 m,  valon korkeus  7,3 in. 

?!22'  kivikkoinen  kari, jonka kohdalla syvyys  0,6 m,  sijait-
see rannikkoväylän eteläpuolella  1,6  mpk IKA Malyi FIskar'sista. 
Pasluodosta  koilliseen,  sen  välittömässä läheisyydessä  on  toi-
nen kari, jonka kohdalla syvyys  2,6 m.  Matalan pohjoispuoli  on  
merkitty viltalla. 

Re2iJä,  kari, syvyys  1,5 m on  väylän eteläpuolella  3,2  mpk  Ma
-lyi Fiskarsista  Itään.  Karin  pohjoispuoli  on  merkitty viltalla. 

Reiän valopoiju (etelä-) sijaitsee Repijä-karin pohjolsreu-
nassa. Poiju  on  varustettu tutkaheijastimella. 

Dal'naja -landen muodostaa Krestovyl-niemen  (6o° i'P, 28°lk'I) 
 ja  siItä  2,3  mpk  länteen sijaitsevan Kon'ek-niemen välissä ole- 
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va  poukama. Poukaman  suulla läntisellä puolella sijaitsevat 
Podvesel'nyl-saari  ja  Oritsaari,  joista koilliseen, sisään 
johtavan väylän keskellä  on kivikkoisia kareja.  Lahteen joh-
tava väylä kulkee näiden  karlen  välistä noin  1,5  kaapelinml-
tan leveylsenä.  Luoteeseen mainituista kareista, landen kes-
kiosassa syvyys  on fl. 12 rn.  Landen rantamat ovat loivat, ran-
nan läheisyydessä  on  vedenalaisia  ja  -pääl1isi  kivikkoja.  

0,45 mpk etälsyydellä  EKA  suunnassa Oritsaaren eteläkärjestä 
sijaitsee laaja matalikko, jonka kohdalla syvyydet ovat  alle  
5 m.  Tämän matalikon eteläreuna  on  lähellä rannikkoväylän poh-
joisreunaa,  ja  se on  merkitty viitalla. 

Dal'naja -lahteen johtaa väylä rannikkoväyläj.tä,  ja  se on  kul
-kukelpoineri  aluksille, joiden syväys  el  yhtä  6,1  ni.  

Da1'  naja -landelle tultaessa idän puolella ole-
va niemi  on  matala, siellä kasvaa metsää. Sekä idän että  län-
nen  suunnasta  se on  tunnistettavissa kasvullisuudettomasta, 
hietikkolsesta, irtokivien peittärnästä kärklosastaan, jonka 
takanaalkaa metsä. Niemelle  on  sijoitettu merkkirakenteita, 

sijaitsevat landen pohjukassa rnaal
-la.  Linja johtaa ankkurointipaikalle, suunta  149° , 7 - 329° ,7. 

Linjamerkit  ovat suorekaiteen mutoisia punaisia tauluja, kes-
kellä  musta  raita. Etuloiston korkeus  on 10,6 m, takaloistori 
15,6 m.  Lahteen johtavan väylän Itä-  ja  länsipuolelle  on  asen-
nettu valopoijut, itäpoiju  1, mpk  ja  lärisipoiju  1,4 mpk 
Krestovyi-niemestä  luoteeseen. Molemmissa poijuissa onttka- 
hei jastlmet. 

Ankkuroiminen  on  mandollista landen keski- 
osassa, jossa syvyys  on 11 - 12  ni,  pohja hiejuirien. Ankkuroin-
tialueehle  on  asennettu klinnityskellukkelta (tynnyreita). 
Palkka ei ole suojattu kaakkoistuulelta. 

Dal'naJa-landehle  tuloa varten  on  ensin  tultava pisteeseen 
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1,1  mpk Krestovyi-niemestä  suuntaan  207 ° ,5  edeten  sillä  suun-
nalla, kunnes suoraan edessä avautuu Dal'naja-lojstojen linja. 
Tätä linjaa edetään tosisuunnalia  329° ,7  landen keskiosassa 
olevalle ankkurointlpajkalie. Tällöin  on  varottava ankkuroin... 
tipaikasta koilliseen olevaa matalikkos, jossa syvyys  on  4,Li.  m.  

(keskilinjan käännöspoiju) sijaitsee  ran
-nikkoväylän  ja  mereltä tulevan lounaisväylan kaarteessa, jossa 

mainitut väylä.t yhtyvät Viipurin väylään,  0,51  mpk Majatsnyi
-saaren pohjoiskärjesta länteen. Poijussa  on  tutkaheijastin. 

Salvarin  matala, kivikkoinen, sijaitsee rannikkovaylan etelä- 
puolella  1,4  mpk Krestovyi-niemesta  kaakkoon. Pohjoispuolella 
matala  on  merkitty viltalla. 

Krestovyl-lolsto  on  asennettu Salvarin karin kiville. Merkki 
 on  mustalla alustalla selsovan valkoisen betonitornin päälle 

asennettu kandeksanku].majnen loistokoju. Betonitornissa  on  
musta  poikittainen raita. Merkin korkeus  15,2 m,  valon korkeus 

 14 m.  

Edwardlnmatala,  syvyys  4,9 m,  sijaitsee rannikkovaylan poh- 
joispuolella  1  mpk etäisyydella Krestovyi_niernestä  kaakkoon. 
Krestovyl -niemen Pohjoisvalopoiju  on  asennettu Edwardin  mata-
ian kaakkolskärkeen. 

Valopoiju 	Ofl  asennettu Edwardin matalan 
kaakkoisreunaan. 

Karea. Rannikkovayl.n  luoteispuolella, Krestovyinjemestä 
mitattuna  1,7  mpk  ja  0,9  mpk  suuntaan  IKO sijaitsee Vinikari 
(vedenalaisia kiviä),  3,1  mpk  suuntaan  KO  Andrejevin  kari (sy- 
vyys  5,6 m)  ja Bakai'aginln  kari (syvyys  2,2 m).  Kaikki nämä  on 

 merkitty pohjoisviitojila. 

Rannikkoväylän lounaispuoleila Krestovyi-rAjemesta  1,7  rnpk  suun- 
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taan IKA  on  Kultamatala  (vedenalaisia kiviä)  Ja  2,3  mpk  suun-
taan  I Trio -kari (syvyys  7,2 m).  Lähelle väylän•keskilinjaa 
ulottuva Kultarnatalan pohJoisreuna  on  merkitty viitalla. 

PURJEHDU SOHJEET RANNIKKOVAYLÄLLA 

Tosisuunrialla  131 °  edetään Järvensaaren  ja  Lipran  (600291?, 
27°381)  loistojen  linjaa  ja  ylitetään Suomen  ja  Neuvostolii-
ton välinen  raja  valaistujeri rajapoijujen välitse. Kopytinin 
loistojen  linjalle tultaessa, käännytään vasemmalle, otetaan 
tosisuuntaa  083° ,6  ja  edetään  sillä  käännöspoijulle  n:o  2 

 (valaistu). Tällöin oikealle jäävät Kivikkomatala, Sisämatala 
 ja  Pohjamatala,  vasemmalla ovat Pukkionmatala  ja  Suurmatala. 

Valopoiju  n:o  2  kohdalla kännytään vasemmalle, Landyshevyl-
loistojen linjalle,  jota  pitkin edetään tosisuunnassa  036° ,5  
Rjabinnik-loistojen  linjalle käännöspoiju n:o  1  kohdalle, jos-
ta käännytään oikealle  ja  edetään  3,9  mpk tosisuunnassa  081 ° , 5,  
pitäen Rjabinnik-linja perässä.  

Sen  jälkeen, kun  on  kuljettu Krestovyl-loiston  ja  Krestovyl-
valopoijun välitse, käännytää.n  vasemmalle  ja  Jatketaan suunnas-
sa  0410  Viipurin landen sisääntulokohtaan Lotsmanskii-valo-
poijulle. Suunnasta  041 °  jää  oikealle Kultamatalan pohjoisreu-
flea  osoittava viitta, Pimeässä  on  tosisuuntaa  041 °  kuljettaessa 
pysyttäydyttävä Krestovyl-loiston valkoisessa sektorissa  036° -
042 ° .  

VIIPURIN VÄYLÄ  JA  VIIPURIN-VYSQT3KIN VÄYLÄ 

Lounaisväylä  ja  rannikkoväylä  jatkuvat Viipurin väylänä  Tran
-sundin  redin  kautta Vysotskin sisäredin eteläosaan. Viipurin 

väylän pienin syvyys  on 7,3  m.  

Viipurin väylä puolestaan jatkuu Vilpurin-Vysotskiri väylänä, 
jonka pienin syvyys  on 6,6 m,  kapeimmassa  kohdassa  sen  leveys 
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on 243  m,  Tämä väylä johtaa Vysotskin sisäredin suulta kapean 
Vysotskin  ja Malyl  Vysotskin  välissä olevan Transundin salmen 
kautta kolllissuunnassa Viipurin satamaan. 

Saimeriskin  loiston (6o°42'p,  28°43'I)  kohdalla Vilpurin-Vysots
-kin väylästä  haarautuu Saimaan väylä (= Saimaan kanavan  tulo- 

väylä), joka johtaa Saimaan kanavalle, Viipurin väylän  ja  Vii-
purin-Vysotskin väylän lähistöllä  on kareja  ja  kalliolta.  Väy-
lät  on  hyvin merkitty linjaloistoifla, loistoilla, valopoijuil- 
la  ja  viitoilla.  Näillä väylillä purjehdus  on  mandollista ympä-
ri vuorokauden. 

Malyi Vysotskii-saarj.  siihen liittyvine vesialuelneen  on  vuok-
rattu Suomelle; Vysotskin sisäredillä oleva vuokra-alue  on  mer-
kitty valopoijulla  ja  viitoilla.  

Virtaukset. Vysotskin sisäredjile johtavassa portissa sekä 
Vysotskin  ja Malyl  Vysotskin  välisessä salmessa  on  todettavis- 
sa virtauksia, jotka joskus saavuttavat  varsin  huomattavia  no-
peuksia. 

Vlhrevojri  saari  (60°324'P, 28°27'I) on  Viipurin landen etelä- 
päässä.  Se on  huomattavan korkea, siellä kasvaa tiheä metsä, 
Saaren pohjoiskärjessä  on  muutama asuintalo. 

Vthrevoln  loisto  on  saaren kaakkoiskärjessä.  Se on  muodoltaan 
betonialustalla  seisova valkoinen, kandeksarikulmajrien metalli-
koju, merkin korkeus  3 m,  valon korkeus  5 m.  

sijaitsee Vehrevoin länsipälässä olevalla 
kalijolla. Merkki  on nelikulmajrien metallirakerine,  jonka ylä- 
osa  on  meren puolelta vethottu vaikeaksi maalatuiri laudoin, 
merkin korkeus  5,8 m.  

Näiden loistojen muodostama linja (tosisuunta  211,i - 031 ° ,1) 
 suuntautuu luoteeseen  Sitta -Ijatun  karin luoteisreunasta. 
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Luotsiaserp  on  Vihrevoin  saaren luoteiskärjessä, luotsit koh-
taavat Viipurin satamaan  ja  Saimaan kanavalle tulevat alukset 
Vihrevoin saaren luona.  

on  Vihrevoin väilttömässä  läheisyydessä  sen 
 pohjoispuolella.  Saari on  kallioinen  ja  korkea, siellä kasvaa 

metsää.  Sen  pohjoiskärki  on  jyrkkä, kasvaa harvaa pensaikkoa 
 ja  se  erottuu selvästi merestä. 

Ma.jatshni:ioisto  on  saaren pohjoispäässä: valkoinen kandek-
sankulmainen betonitorni, jossa punainen, kandeksanicujmajnen 
loistokoju. Merkin korkeus  13 m,  valon korkeus  18,5 m.  

(syvyys  6,8 m) on  väylän oikealla puolella 
 1,2  mpk etäisyydella  suuntaan LLU Majatshnyi-saaren pohjois- 

kärjestä. Kari  on  merkitty pohjoisviitalla. 

Kuninkaan saaren kari, (syvyys  8,k m) on 0,k5  mpk etälsyydellä 
 suuntaan  KO  Majatshnyi,saaren pohjoiskärjestä. 

Särkimatalan  kari, (pienin syvyys  1,6 m)  sijaitsee  0,9  mpk 
etälsyydella  suuntaan IKA Majatshnyl-saaren pohjoiskärjestä. 

 Karl  merkitty eteläviitalla. 

Ir1vi-saarj  sijaitsee  1,2  mpk  etäisyydellä suuntaan  KO  Majat-
shnyl  saaresta.  Saari on  matala  ja  tiheän metsän peittämä. Saa-
ren kaakkoiskärkeä nimitetään Teikarinjemeksi.  

(60°36'p, 28°281) on  saaren itärannalla:  metal
-liristikkorakenteeseen  kiinnitetty suorakulmion muotoinen val-

koinen kilpi, keskellä punainen pystysuora raita. Merkin kor-
keus  10,5 m,  valon korkeus lk,1 Tn. Loistori valo näkyy suunnas-
sa  06k ° , 9,  Teikarniemestä  0,2  mpk  suuntaan KA ulottuu riutta. 

Y:Y2p2 	(pohjoinen)  on  asennettu riutan eteläreu- 
naan. Poiju  on  varustettu tutkaheijastimella. 
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Transundin ankkurointipaikka  sijaitsee Viipurin landen etelä-
osassa. Lännessä  se  rajoittuu Vihrevol, Majatsnyi, Igrivyl  ja 
Kormovojsaarjln,  jotka sijaitsevat ennen Viipurin landen  tulo- 
kohtaa, pohjoisessa Noviksaareen  (lev.  60°38'p, pit.  28°3O'I) 

 idästä Krepysch  ja Vysotskin saariln. Transundin ankkurointi
-paikan etelärajana pidetään paralleella 60°3k'pohj. leveytta. 

Sitä Transundin ankkuripaikan osaa, joka sijaitsee pohjoiseen 
Keskimatalan  (lev.  60°37'p, pit. 28°29'I)  ja Syvämatalan (lev. 
6O° 6'p,  pit. 28°31'I)  yhdistävästä linjasta, kutsutaan Malyi 
Transundin ankkurointipaikaksi.  Sen  syvyydet ovat  12- 15 m, 

 pohja mutaa  ja  harmaata pehmeätä liejus. Etelään tästä lin-
jasta  on  Bol'shol Transundin ankkurointipalklca;  syvyydet  10  - 

 20 m,  pohja hienoa hiekkaa  ja  kiviä, liejua  ja  savea. 

Transundin ankkurointipajjka  on  joka puolelta mantereen  tai 
 saanen suojaama, joten  se on  tarkoltukseensa  sopiva. Etelä-

suuritalset tuulet saavat aikaan joskus huomattavaa ealtoilue. 

Selkämatalan  kari. (syvyys  9 m)  sijaitsee Bol'shoi Transundin 
ankkuroiriti.pajkan eteläpuolella  0,8  mpk  suuntaan KA Tekarniemes - 
tä.  

Harkäkari,  sijaitsee  1,4  mpk etälsyydellä  itään Teikarrxiemestä. 
Karille  on  vedenalainen  kivi,  jonka kohdalla syvyys  1,4 m.  Här-
käkanista  0,2  mpk  suuntaan PLU  on  toinen kari, rvyys  8,8 m,  jo-
ka  on  merkitty etelävlitalla. 

Teikarrilemestä  0,85  mpk  suuntaan  KO on  kari, syvyys  7,2 m.  

Jalkamatalan  kari, (syvyys  8,2 m)  sijaitsee Bol'shoi Transundin 
ankkurointipalkan Itäosassa  1,6  mpk etälsyydellä  KO  Teikarniemes

-tä.  

Svämata1an  kari, (syvyys  6,6  rn)  1,6  mpk  KO  Teikarniemestä.  Ka-
ri  on  merkitty pohjoisviitalla. 
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Syvämatalasta  0,35  mpk  LO on  toinen kari, syvyys  9,11 m.  

Keskirnatalan  karl,  (syvyys  5,24 m) on  Bol'shol Transundin ank-
kurointipaikan  luoteisosassa  1,4  mpk PKO Teikarniemestä. 

Keskimatalasta  0,4  mpk  EKA  on  toinen kari, syvyys  4,1 m,  merkit-
ty länsivlitalla. 

linja (suunta  223°)  -  0)43 ° ,)) 
 johtaa BoY shol Transundiri arlkkurointipaikalle Teikarniemestä 

Vysotskii_Juzhnyl_Pihtovyi_loistojen linjalle. 

Halllklvenlojsto  (60°37'P, 28°32'1) on  asennettu Hallikiven 
karille, Transundin ankkurointipaikan Itäpuolella: valkoinen 
betonirakenne, linjan suunnassa  musta pystysuora  raita. Merkin 
korkeus  4 m,  valon korkeus  8,5 m.  

Ostryl -loisto sijaitsee Krepysh-saaren eteläpäässä olevassa 
niemessä: pyöreä betoninen torni, linjan suunnassa  musta pys-
tysuora  raita. Merkin korkeus  16,2 m,  valon korkeus  20,3 m.  

(vasemman  ja  oikean puolen) sijaitsevat 
vastaavasti Viipurin väylän pohjois-  ja eteläreunoilla  0,7  ja 

 0,6  mpk LLO Vysotskin sisäredin suulta.  Molemmat poijut  on  va-
rustettu tutkaheijastimin, 

linja johtaa Transundin 

ankkurointipaikalta Vysotskin ankkurointipaikan  portille, lin-
jan suunta:  244°,9  -  064° ,9. 

(60°37'P, 28°)4'I) on  asennettu Vysots
-kin  ankkurointipaikan  portin eteläpuolisen aallonmurtajan  pää-

hän: betonisen pylvään päässä oleva valkoinen lieriö, jossa 
 musta pystysuora  raita. Merkin korkeus  4,8 m,  valon korkeus  

8,5 m.  



sijaitsee Vysotskin kaupungin eteläosassa: 
pyöreään betonitorniin asennettu valkoinen katkalstu  kartlo  
kärki ylös,  musta pystysuora  raita. Merkin korkeus  16,4 m, 

 valon korkeus  25,1 m.  

Ankkurointjjkat. Transundissa  suositellaan ankkurointipaik... 
 koja  n:o  1, 2  ja  3,  joiden sijainti  on  vastaavasti  0,8  mpk 

IKA,  0,7  mpk  P,  ja  1,8  mpk  KO  Teikarriiemestä. 

Vjn 	sijaitsee Vysotskil-, Krepysh-  ja 
Dymnyl -saarten välissä,  se on  hyvin suojattu kaikilta tuulilta. 
Ankkurointipaikari lounalsosassa  on  rakennettu toistensa vasta-
päätä Krepysh-  ja Vysotskil-saarjsta  kaksi aallonmurtajaa, jot-
ka muodostavat  n. 100 m  leveän  portin. Ankkurointipaikalla  on 

 paljon vanhoja,  jo  lahonneita paalukkoja (tihtaaleja), joiden 
läheisyydessä syvyys vaihtelee  3,3  -  5,2  metriin. Kiinnitty - 
minen tihtaaleihin  saattaa olla vaarallista. Ankkurointipalkan 
pohjoispäästä alkaa  Malyl Vysotskil- ja Vysotskii -saarten vä-
lissä oleva Transundin  salmi.  

Vysotskii-Severnyl...lojsto  on  asennettu pohjoispuolelsen aallon- 
päähän: betonipylvaan päässä oleva valkoinen lierlö. 

Merkin korkeus  4,8 m,  valon korkeus  8,5 m. 

22 _2p9 	(vasen)  on  asetettu poh- 
joiseen aallonmurta jari päästä  0,2  mpk  etäisyydellä pohjoiseen 
olevan karin kohdalla, jossa syvyys  4,6 m.  Poijussa  on  tutka-
heijastin.  Malyl Vysotskin valopoiju  (pohjoinen)  on  asetettu 
Vilpurin-Vysotskin  väylän länsipuolella vuokratun alueen ete- 
lärajalla  0,64  mpk  etäisyydellä pohjoisesta aallonmurtajasta. 
Poijussa  on  tutkaheijastin.  

linja Johtaa aallonmurtajien 
- 	 0 	 0  valista Pinkelin loistoile,  linjan suunta  on 185 '9  -  005 '9.  
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(6O038p,  28°3 14.'I) on  Malyl  Vysotsk1i-saare 
lounaiskarjessä:  valkoinen  metallipylvas,  jonka päässä  valicol-
nen lieriö, lieriössä  linjan suunnassa punainen, kärki ylös 
oleva kolmio. Merkin korkeus  4,6 m,  valon korkeus  6,2 m. 

on 0,1].  mpk  etäisyydellä edellisen takana, merkki  
on  edellisen kaltainen.  Sen  korkeus  5,3 m,  valon korkeus  8,9 m.  

Vysotsklnkaupunki  (60°38'P, 2 8°31V1)  sijaitsee  Vysotskin  saa-
ren  pohjoispäässä  länsirannalla.  

Pinkelin  loisto  on  asennettu  Transundin  salmen  eteläsuunnalle 
Vysotskin  saaren pohjoisosan länsirannan läheisyyteen:  betoni

-pylvään päässä valkoinen  lieriö,  jossa vaakasuora  musta  raita. 
Merkin korkeus  5,2 m,  valon korkeus  8,9 m.  

Vedenalainen este, jonka kohdalla syvyys  4,7 m  sijaitsee  0,13 
 mpk  etelään  Malyi Vysotski -saaren  kaakkoiskärjestä  40 m  väylän 

itäpuolella. Merkitty  eteläviltalla. 

Huma1ianden1oistoenijn 	(suunta  204° ,9 -024 ° ,9)  johtaa  
Transundin salniessa Pinkelin loistolta Malyi Vysotskii-Severnyl.... 
loistojen  linjalle.  

Etulojsto  (60°39"p, 28°)5'I) on  asennettu  Malyi Vysotskil -saa-
ren  koillisosaan:  valkoinen  metallipylväs,  jonka päässä valkoi-
nen  herb,  lieriössä  punainen  pystysuora  raita. Korkeus  4,6 m, 

 valon korkeus  6,3 m.  

Takaloisto  on 154  ni  edellisen takana: valkoisen  metalhipylvääri 
 päässä oleva valkoinen  lierlö,  jossa punainen  pystysuora  raita, 

korkeus  4,6  ni,  valon korkeus  13,6  rn. 

Y2 yeni:1oistoen  linja johtaa  Humahlandenhjn 
jalta  Patterin linjalle; suunta  073° ,5 - 253°,5. 
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!22 (60°39'P, 2 8°35'I) on Malyi Vysotskil -saaren keski- 
osassa,  sen itärannalla:  valkoinen metallipylväs, päässä  val-. 
kolnen lieriö,  jossa linjan suunnassa punainen vinonellö. Mer-
kin korkeus  k,6 m,  valon korkeus  6,5 m.  

Takaloisto  on 135  metriä edellisen takana,  se on muodoltaari 
 edellisen kaltainen, korkeus  4,6 m,  valon korkeus  9,2 m. 

§2!: 2!9 (60°39'P, 28°35'I)  sijaitsee väylän 
vasemmalla puolella  0,07  mpk P Skiadskol -saaresta: punainen, 
pyöreä betonipylväs, jossa valkoinen vaakasuora raita keskellä. 
Merkin korkeus  2,6 m,  valon korkeus  5,7 m. 

§2:!22 	(oikea)  on  väylän oikealla puolella  60  ni  P 
Skaldskoi -saaresta.  

on  väylän vasemmalla puolella  0,17 mpk I Malyi 
Vysotski -saaren itäkärjestä: pyöreä punainen pylväs, jonka kes- 

kellä valkoinen vaakasuora ralta. Merkin korkeus  2,6 m,  valon 
korkeus  6  ni.  

johtaa  Malyl Vysotskii-Severnyi-lols-
tolinjalta  pitkin Vysotskil-saaresta koilliseen olevaa suoraa 
väyläosuutta, linjan suunta  0 143°,1 - 223° ,1.  Tämä  on Malyi 
Shtshit -  Viipurin linnan torni-loistolinjan vastakkaislinja. 

Etuloisto  on  lähellä Vysotskil-saaren pohjoiskärkeä: valkoinen 
betonitorni, yläosassa valkoinen katkaistu kartio, kärki ylös- 

päin kartiossa punainen pystysuora raita. Korkeus  11,3 m,  valon 
korkeus  13,1 m. 

Takalojsto  on 0,1 1  mpk  edellisen takana: valkoinen betonitorni, 
yläosassa valkoinen kärki ylöspäin oleva katkaistu  kartlo,  jos- 
sa pystysuora punainen raita. Merkin korkeus  16 m,  valon korkeus 

 21,7 m. 

Ankkuroiritiia. Vysotskii -saaresta koilliseen olevalla suo- 
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rails  suositellaan tarvittaessa käyttämään ankkurointipalkkoja 
n:o  14  ja  5,  jotka sijaitsevat  1  mpk IKO  ja  :5,1  mpk  KO  Vysotskij

-saaren pohjoiskärjestä. 

Dybov1 -loisto  on  asennettu  0,2  mpk  L  Dubovyi-niemestä (60 °ko'p, 
 28014011)  olevalle matalikolle:  musta  betonirakenne, jossa val- 

koinen poikittainen raita keskellä, korkeus  2,6 m,  valon kor-
keus  5,7 m.  

P2Y!22 	(oikean puolen käännöspoiju)  on  sijoitettu 
väylän oikealle puolelle Dybovy1-niemest  0,214  mpk LU  lähelle 
kääntymiskohtaa  Patteri-loistojen linjalta Ukazatel'nyiKuposen_ 
saari-loistojen linjalle. 

muodos- 
tama linja  on  Vysotskii -saaresta  KO  olevalla suoralla väyläosuu- 
della,  linjan suunta  223°,1  -  0143 ° ,i, se on  Patteriloistojeri 
vastakkalalinja.  

(60°42'P, 28°41'i) on  asennettu samannimisel
-lä  saarella olevalle kukkulalle: metalliristikkorakenteiseen  tor-

niin kiinnitetty punainen, suorakulmajr -ien kilpi, jossa keskellä 
pystysuora  musta  raita, korkeus  9,7 m,  valon korkeus  18 m.  

Vllinh1tmak 	sijaitsee Viipurin luoteisosassa: 
kandeksankuimainen  torni, jossa kupolikatto, korkeus  74 m,  va- 
ion  korkeus  46 m.  

linja (suunta  241 ° ,3  -  
061 ° ,  ))  johtaa  Malyl Shtshit_Linnatornj....ljnjalta Pikarluoto-
Juznnyi -Marianklvj.  linja  ile. 

Ukazatel'nyl -loisto (6o °41'p,  28°42"I)  sijaitsee Ukazatel'nyi 
saaressa: valkoisella betonialustalla valkoinen pyöreä metalli- 
rakenteinen loistokoju,  punainen pystysuora raita, korkeus  5 m, 

 valon korkeus  5,5 m.  



L( Qsarenioisto  on  saaren länsirannalla: valkoinen suora-
kulmainen kilpi, keskellä punainen pystysuora raita, korkeus  
7 m,  valon korkeus  8,4 m.  

Kari, syvyys  5,6 m  sijaitsee  0,3  mpk  pohjoiseen Dybovyi-nlemes_ 
 tä, 20 m  etelään linjasta Ukazatel'nyl-Kuposensaari; merkitty 

eteläviitalla. 

Liharilemen  loisto  on 0,35  mpk IKA Dubovyi-niemestä: suorakal
-teen  muotoinen valkoinen kilpi, jossa keskellä pystysuora pu-. 

nainen raita, kiinnitetty punaiseen pylvääseen, merkin korkeus  
7' m,  valon korkeus  7,7 m,  valo näkyy suunnassa  0340,4.  

loistojeri  linja johtaa Ukazatel' 
nyi-Kuposensaari-linjaita Sekudankiven loistolle; suunta  214 ° ,4 
034 ° ,4.  

P1karlUoto-JUZhfl1-1QjStQ  (60°42'p, 28°42'I)  sijaitsee  Fikar-
luodolla:  valkoinen, suorakulmaineri kilpi, keskellä punainen 
pystysuora raita, korkeus  4 m,  valon korkeus  5 m. 

0  ' 	0  i_1QtQ_(6o  42 F, 28 43 I) on  asennettu Mariankiven 
karille: punainen lierlö, jossa valkoinen  ja  punainen pystysuora 
raita, korkeu3  11,2 m,  valon korkeus  14,1 m. 

§!2!t2 ,  Ukazatel'nyi -saaresta  0,1  mpk LU:  suora-
kulmainen punainen metallikoppi, keskellä valkoinen vaakasuora 
raita, korkeus  2 m,  valon korkeus  4 m.  

Kuposenkivi_vyborg_severnyj_joj5t0jen  linja johtaa  Sekundan- 
0  kivelta Saimenskii_Vyborg_Severnyj.  linjalle, suunta  231  -  051 

on  asennettu  0,08  rnpk  pohjoiseen Kuposen-
sasresta: pyöreä betonimerkki., jossa  musta pystysuora  raita, 
korkeus  2,6 m,  valon korkeus  6,1 m.  

71.  
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Vyborg_Juzhnyi...lojs0 (6o°4yp  28°45'I) on  asennettu Viipu- 
rin rantakadulle: kadun korkeimman  talon  tornissa oleva lyhty, 
valon korkeus  17,6 m.  

(suunta  219°,6  -  039° ,6)  joh- 
taa edelleen linjalle Plkarluoto_Severnyl_Zashtshjtnyj  

(60°42'p, 28°43'I)  sijaitsee  0,4  mpk PKO 
Kuposensaaren pohjoiskärjestä:  pyöreä, valkoinen betonimerkki, 
keskellä pystysuora punainen raits, korkeus  3,8 m,  valon kor- 
keus  7,5 m.  

Y2:yoso  asennettu Viipurin rantakadulle: valoi - 
sen tornin  päähän asennettu valkoinen katkalstu kartio kärki 
ylöspäin, korkeus  9,5 m,  valon korkeus  22,8 m.  

jontaa Saimenskli-
Vyborg_Severnyi_1injata  Vyborg-lolstojen  linjalle: suunta  
058°, 9  -  238° ,9, 

(60°42'p, 28°42'I)  loisto  on  asennettu 
Pikarluodon pohjoispäässä olevalle kalliolle: pyöreä betoni-

merkki, keskellä pystysuora punainen raita, korkeus  2,6 m,  
valon korkeus  6,1 m.  

sijaitsee samannimisellä saarella: valkoi-
nen, suorakulmalnen kilpi, keskellä punainen pystysuora raita, 
kilpi kiinnitetty valkoiseen metallipylvääseen, korkeus  6 m,  
valon korkeus  11,1 m.  

Valopoiju,  väylien risteyksessä,  0,08  mpk  etelään Saimenskij-
loistosta. 

4rnrnänpaalunlojsto  (60°42'p, 28 °43'I), 0,48  mpk  KO  Kuposenssa-
resta:  pyöreä, punainen betonimerkki, keskellä poikittalnen 
valkoinen raita, korkeus  2,6 m,  valon korkeus  5,8 m.  
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Vyborg-loistojen  linja johtaa Viipurin satamalaiturlin: suunta 
 2O°,8  -  0241O,8.  Loistot  jäävät usein väylälle liikkuvien alus-

ten  peittärniksi. 

Etulolsto  on  Viipurin  laituril].a:  punainen,  vinonej.iön  muotoi-
nen, ristlkkorakentejseen pylvääseen asennettu kilpi, yläosassa 
ristikkorakentejnen  lava,  korkeus  10  rn,  valon korkeus  13,6 fl. 

90 m  edellisen takana, edellisen kaltainen, kor-
keus  10 m,  valon korkeus  19,2 m.  

Valovlitta,  on  väylän kaakkoispuolella  O,13  mpk  KO  mrrnpaalun 
loistosta. 

Y22_Y2 	(60°k3'P,  28°1 4'I)  (etelä-)  on  asennettu  vii - 

purin  sataman edustalla olevan matalikon pohjoispäähän,  pol-
jussa  on  tutkaheijastin. 

PURJEHDUSOHJEET  VIIPURIN VÄYLLLÄ  JA  VIIPURIN-
VYSOTSKIN VÄYLÄLLX 

V112urinvä1].iä lilkuttaessa Kuninkaansaareri  kari  on  kierret-
tävä pohjoisesta. Tätä varten Majatsnyl-saaren pohjoiskärjes

-tä 0,51  mpk  länteen olevalta Lotsmanskii-käännöspoijulta  on 
 otettava suunta  072 ° ,7  jota  edetään  1  mpk.  Sen  jälkeen, kun 

alus  on  ohittanut Kuninkaansaaren karin,  tai  yöllä tultaessa 
Majatsnyj-].ojston vihreään sektoriln  O51  -  069 ° ,  käännytään 
oikealle  ja  otetaan suunta  081 0 , 5.  

Tässä suunriassa edetään  1,2  mpk,  kunnes tullaan Hallinkivi-
Ostryi-loistojen linjalle. Alus tulee tällöin Vihrevoin  lois-
ton  valkoiseen ektoriin. Hallinkivj-Ostryi-llnjaile käännyttä-
essä  on  varottava Teikarinniemen lähellä olevaa riuttaa, joka 

 on  merkitty Igrivyl-valopoijulla. Halliflklvl_O stryi_ljnja lle 

 saavuttua käännytään oikealle, otetaan suunta  03°,3.  
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Noin  0,5 rnpk  ennen kiallikivlen loistoa käännytään oikealle, 
otetaan suunta  064 ° , 9  ja  edetään Vysotskli-Juzhnyi-Pihtovyi 
linjalla (perän takana pitää. näkyä Igrivyl-lölsto) Vysotskin 
ankkurointipaikan portille. Tällöin kuljetaan  ensin Jalkamata-
ian ja Syvämatalan karlen välitse, sen  jälkeen valopoijuilla 
merkittyjen Hallinkiven  ja Vysotskin matalikon välitse.  

on 0,6 mpk  ennen Vysotskin ankku-
rointipaikari  porttia  otettava hieman vasemmalle  ja  suunnassa  
063°  edetään keskelle  porttia.  Yöllä kehotetaan valaisemaan 
valonheittimin aalionmurtajien päät. 

Porttiin  tultaessa käännytään vähitellen vasemmalle jolloin 
tullaan Malyi Vysotskil-Juzhnyl linjalle  ja  suunnassa  005,9 

 jatketaan ankkurointipaikan poikki. Vasemmalle jäävät Vysotskiri 
ankkurointipaikan  ja Malyl Vyostskln valopoi  jut.  

Pimeänä aikana, tultaessa portilta  Malyl Vysotskli-Juzhnyi
-linjalle,  on pysyteltävä Vysotskii-Juzhnyi -loiston valkoisessa 

sektorissa  015°  - 041 ° .  

Ennen Pinkelin loistoa käännytään oikealle Transundin salmeen 
 ja  edetään suunnassa  024 ° , 9  Humallanden  linjalla. Väylän kapeu

-den  vuoksi salmen pohjoisosassa ei voi poiketa linjan keski-
vlivaita  20  metriä enempää.  Malyl Vysotskii johtolinjalle  tul-
tua käännytään oikealle siten, että linja  jää  perän taakse  ja 

 edetään suunnassa  0730,5.  Käännyttäessä. on  varottava, ettei 
perä pääse koskettarnaan Malyi Vysotskil-saaren lähellä olevaan 
vedenalaiseen kiveen. Samalla ei pidä myöskään  tulla  liian  lä-. 

 helle Vysotskin pohjoisrantaa, jossa  on eteläviltalla  merkitty 
ka iliomatalikko. 

Malyi Vysotskil-Severnyi johtolinjalla  edetään Itäpaalun  lois-
tolle,  oikealle  jää Skiadskol-valopoiju,  vasemmalle loisto 
Skiadskol-Severnyl. 



Suunnasta  073 ° ,5  ei missään tapauksessa pidä poiketa pohjoi-
seen,  sillä  johtolinjalta  40 m  etäisyydessä syvyys  on vain 
1,7 m. 

Itäpaalun  jälkeen kä'einnytään vasemmalle  ja  edetään suunnassa  
043 ° ,1 2,5  mpk  Malyl  Shtshit -loiston  ja  Viipurin linnan torni- 
majakan muodostamaa johtolinjaa, jolloin perän takana  on  Patte-
nfl loistojen  linja. Näin tullaan lähelle kivikkoista karia, 

 jolle  on  asennettu Dubrovyi-loisto, joka jätetään oikealle  ja 
 kääntymällä  oikealle tullaan Ukazatel'nyi-Kuposensaari loisto-

jen linjalle  ja  jatketaan suunnassa  061 °, 3 0,28 mpk.  

Tällöin  on  jätettävä oikealle  5,6 m  syvyydessä olevaa keria 
osoittava viitta, joka  on 20 rn  linjasta etelään. Koirakallion 
kivillä  0,4 mpk Ukazatal'nyi -saaresta LLO olevienviittojen 
jälkeen käännytään vasemmalle, otetaan suunta  034 0 ,4  ja  ede-

tään Pikarluoto-Juzhnyi-Marlankivi-linjalla, jolloin perän ta-
kana näkyy Lihaniemen loisto. Sekundankiven loiston kohdalla 
käännytään oikealle, otetaan suunta 051 ° ja jatketaan Kuposen

-kivi-Vyborg-Juzhnyi-lifljalla, valoisana  aikana pidetään  lm- 

jassa  korkeimman Viipurin satamassa näkyvän  talon  torni Kupo-
senkiven loiston kansaa. Saimenskii -Vyborg-Se1rernyi johtolinjaa 

 lähestyttäessä käännytään vasemmalle  ja  otetaan suunta  039° , 6.  
Pimeänä aikana, heti kuri Ukazatel'nyi-loistofl vihreä sektori  
3460  - 030°  vaihtuu valkoiseksi  030°  -  038°  otetaan vasemmalle 
kääntyen suunta  0390,6  ja  edetään pitäen suoraan keulassa 
Saimenskii  ja  Vyborg-Severnyl-lolstojen  linja. 

Pikarluoto-Severnyi-Zashtshitnyl  linjalle tultaessa käännytään 
oikealle, pidetään tämä linja perän takana  ja  edetään suunnassa 

 058° ,9.  

Edelleen Viipurin satamaan mentäessä käännytään vasemmalle  si
-teix,  että mmänpaalun loisto  jää  vasemmalle, otetaan suunta 

 024° , 8  ja  Vyborg-loistojen  linjalla tullaan Viipurin satamalai-
turun. 

75.  

(Saimaan kanavan tuloväylän selostus  ja  purjehdusohjeet  on esi-
tPur . e hdusohjeissa Vihrevoin  saarelta Saimaan kanavalle"). 



OTTEITA SNTL:n KAUPPA-  JA 
ME  RIK  A LA S  TU  SS A TAM I EN 

 YLEISISTÄ SÄÄNNISTÄ 

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ  

1.0.1  SNTL:n kauppa-  ja  merikalastussatamien  yleiset. säännöt 
säädetään SNTL:n Ministerineuvoston  2.  marrask.  1967  vahvlsta

-man,  Merilaivastoministeriöstä  annetun asetuksen n:o  1009  koh-
dan  "d"  ja  6  utfl  p.o.  6ä  ja  6t  sekä SNTL:n Kalatalousministe-
riöstä annetun, SNTL:n Ministerineuvoston  30.  huhtik.  1968  vah-
vistaman asetuksen n:o  296  kohdan  10  mukaisesti.  

1.0.2  Nämä yleiset säännöt sisältävät kaikille SNTL:n kaup-
pa-  ja  merikalastussatamille  yhteiset määräykset. 

Kunkin sataman erikoisolosuhteista johtuvat vaatimukset  on 
 selostettu  ko.  satamaa koskevissa mää.räyksissä, jotka julkai-

see SNTL:n Kauppamerenkulkulain  66:n  §  mukaisesti satamapääl-
likkö.  

1.0.3  Nämä yleiset säännöt velvoittavat kaikkia SNTL:ri alu-
eella olevia kauppa-  ja  merikalastussatamia,  kaikkia  mail-
tuissa  satamissa liikkuvia aluksia sekä näiden satamien alu-

eilla olevia organisaatioita  ja  yksityisiä henkilöitä.  

1.0.k  Näitä yleisiä sääntöjä  on  sovellettava voimassa olevia 
satamavesien laivaliikennettä  ja  satamien toimintaa ohjaavia 
lakeja, määräyksiä, asetuksia  ja  ohjeita noudattaen. 

76.  

LIIKENNE SATAMAVESILLÄ  

3,1.1  Xalkkia satamavesillä  liikkuvia aluksia, mukaanluettuna 
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paikallisessa liikenteessä olevat  ja  kalastusalukset (=  pien- 
alukset), niiden omistussuhteesta riippumatta, koskevan lii-

kenne järjestyksen määrää sataman päällikkö,  ja  niistä  on tie
-dotettava  ko.  sataman säännöissä.  

:3.1.2  Purjehdusturvallisuuden  valvonnan satamavesillä suorit-
taa satamakapteeni,  

3.1,)  Kaikkien alusten  on  käytettävä suurinta mittakaavaa ole-
via karttoja  ja  muita navigoiritivälineita, sekä noudatettava 
ehdottomasti Meriteiden sääntöjä  ja ko.  satamaa koskevia pa-
kollisia määräyksiä.  

3.1.4  Purjealukset  saavat liikkua  vain  hinauksessa: aluksen 
tullessa satamaan - väylän alkamispisteestä satamapalkalle aluk-
sen poistuessa satamasta - satarnapaikalta merelle, väylän ul-
kopuolelle.  

3.1.5  Omalla koneella varustetut purjealukset saavat liikkua 
lähestymisväylillä  ja  kapeikoissa  vain  konevoimalla,  

3.1.6  Soutuveneiden  liikkuminen purjeiden avulla satamavesil
-lä on  kielletty.  

3.1.7  Kaikkien alusten, mukaanluettuna hinauksessa olevat, 
 on  väylillä  ja  sataman sisäsitaassa liikkuessaan pidettävä 

pääankkurit valmiina nopeasti laskettaviksi; ankkurin laahaa
-minen  pitkin pohjaa  on  kielletty.  

3.1.8  Satamavesillä  liikkumiseen  on  kaikkien alusten hankitta-
va asianomainen lupa satamahallinnolta,  

3.1.9  Satamavesillä ilikkuessaan  on  kaikkien alusten nouda-
tettava liikenteenohjausmerkkejä, jotka noustetaan sataman 

 ja  Sotamerilaivaston vartion merkkimastoihin. 



Alusten syväys  

3.1.10  Satamavesillä  liikkuvan  tai  niitä lähestyvän aluksen 
syväys ei saa olla suurempi kuin  ko.  sataman vesillä  on  sallittu. 

Alusten nopeus  

3.1.13  Satamaveslllä kulkunopeus  ei saa ylittää,  ko.  sataman 
pakollisissa määräyksissä satama-altaan kullekin alueelle mää-

rättyä suurinta sallittua nopeutta.  

3.1.1M  Suurimman saliltun nopeuden määrää satamakapteeni, ot-

taen huomioon paikalliset olosuhteet (liikenneturvallisuus, 

satamalaitureiden vaurloitumisen ennaltaehkäisy, väyllen luis-
klen ja  pohjien huuhtoutuminen).  

3.1.15  Sallltusta maksiminopeudesta  huolimatta alusten  on, 
 vaarallisen aaltoilun ehkäisemiseksi, hyvissä ajoin alennettava 

nopeutta seuraavissa tapauksissa: 

- hinausjonoja  ja  pienaluksia kohdattaessa  ja  ohitettaessa; 

-  toiminnassa olevia nostureita, kaivinkonelta, ulvia telakol

-ta ja  laitureita sivuutettaessa; 
-  ankkurissa  tal  karilla olevia aluksia sivuutettaessa; 

-  aluksen kulkiessa sellaisten alueiden ohitse, joilla suori-
tetaan sukellus-, vesirakennus- tms, töitä; 

- ruoppausaluksia sivuutettaessa; 

-  lauttojen  ja  aluksen  tai  laiturin vieressä olevien  venelden, 
 joissa  on  ihmisiä, ohitse kuljettaessa yms. vastaavissa ti-

lanteissa.  

3.1.16  Alueet, jotka  on  merkitty varoitusmerkillä,  on  sivuu-
tettava pienlmmä,llä  mandollisella ohjattavuuden säilyttävällä 
nopeudella,  ja  tarvittaessa välillä pysäytettävä potkurit, 

edeten "sysäyksittäin". 
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Liikenteen ohjaus  

3.1.17  Liikennettä satamavesillä ohjaavat satamavalvonta  ja 
 sataman liikenteenohjauspalvelu,  tai  muu elin,  jolle  satamalil-

kenteen  ohjaus kussakin satamassa  on  annettu.  

3.1.18  Kaikki laivalilkenne satamien lähestymisvalvonta  ja 
 sataman liikenteenohjauspalvelu,  tai  muu elin,  Jolle  satamalii-

kenteen  ohjaus kussakin satamassa  on  annettu.  

3.1.18  Kaikki laivalilkenne satamien lähestymisväylillä, ank-
kurointipaikoiJ.la, satamaan tuleminen, siirtyminen laiturista 
toiseen, satamasta ankkurointipaikalle  tai  poistuminen satamasta 
voi tapahtua  vain  kohdassa  3.1.17  mainitun palveluelimen luvalla.  

3.1.19  Liikenteen ohjausta koskevat määräykset välitetään 
aluksille  ULA -radiopuhe]iella,  tai  sataman  ja  ankkurointipaik-
kavartlon merkkimastoihin  tai  luotsialuksella nostettavin  op

-tisin viestintämerkeln.  

3.1.20  Radiopuhellmitse  tai  optisin  merkein annetut satamavi-
ranomaisten määräykset sitovat kaikkia aluksia. 

ALUSTEN KULKU KAPEIKOISSA  

3.2.1  Näiden sääntöjen tarkoittamlna kapeikkoina  on  pidettävä 
satamavesillä olevia, navigointimielessä ahtalta, mutta liiken.-
nekelpoisia vesialueita, esim: joet, kanavat  ja  matalavesisten 

 alueiden (miinakentät mukaan lukien) kautta kulkevat väylät, 
satamien sisääntuloväylät jne. Kapeikoksi. katsotaan myös kanden 
lyhyehkön esteen välissä olevan karin, kanden vastakkain olevan 
aallonrnurtajan  tai  aallonmurtajan  ja  rannan välissä kulkeva 
väylä jne.  

2.7  Ellei paikallisessa purjehdussäännössä ole toisin mainit
-.u,  icapeikossa  kulkeva alus noudattaa Meriteiden sääntöjen (Sään-. 

 flöt  yhteentörmäärnisen  ehkäisemiseksi merellä)  25.  sääntöä edeten 



aluksen kulkusuunnasta katsottuna väylän oikeanpuoleista reunaa.  

3.2.8 Jos  aluksen syväys ei salli käyttää väylän oikeata reu-
nsa,  sillä  on  oikeus käyttää  koko  kapeikkoaluetta,  väylän kes-
kilinjaa  tai  vasenta puolta. Tällaisen aluksen  on  kuitenkin käy-
tettävä erityisiä merkkejä: pimeänä aikana - vähintään kanden 

meripeninkulman etäisyydelle ympäri näköpilrin näkyvää kolmea 

punaista valoa, jotka asennetean pystysuoraan  183 cm etäisyy-
delle  toisistaan parhaiten näkyvälle paikalle aluksessa, päl-

väliä - näkyvimmälle paikalle nostettavaa mustaa lieriötä (halk. 
 61 cm,  pituus  107 cm). 

3.2.9  Pienalusten  on,  silloin kun  se on  niille turvallista  ja 
 mandollista, liikuttava väylän ulkopuolella.  

3.2.10  Minkä tahansa aluksen  tulon  kapeikkoon  voi satamakap-
teeni  tai kanavahallinto määräyksellään  kieltää väliaikaisesti.  

3.2.11 Ruopattujen  väylien reunojen vahinittumisen estärnisek
-si  syvällä uivien alusten kulkeminen väylän poikki  on  kielletty 

muualla kuin tähän tarkoitetuissa paikoissa.  

3.2.12 Jos kapeikossa  kulkee samanaikaisesti usemapia aluksia 
samaan suuntaan,  on  takana tulevan aluksen pidettävä sellaista 
välimatkaa edellä kulkevaan, ettei yhteentörmäysvaaraa voi syn-

tyä viimeksimainitun äkillisesti pjsähtyessä  tai hiljentäessä  
vauhtiaan.  

RA JO ITETT U  NÄKYVYYS  

3.2.13  Sumun, udun, lumisateen, kaatosateen, merisavun valli-
tessa  ja  missä tahansa muissa olosuhteissa, joissa näkyvyys  on 

 rajoittunut, ilikennölminen  on  sallittu  vain satamakapteenin 
tai kanavahallinnon  luvalla  ja  vain  sellaisilla aluksilla, joi-
den tutkalaitteet ovat kunnossa  tai  jotka pystyvät käyttämään 
hyväkseen rannikolla olevia tutka-asemia. 



3.2.14  Sellaisissa kapeikoissa, joissa  on  ohjattu liikenne- 
järjestys,  on  rajoitetun näkyvyyden ajaksi määrättävä yksi- 
suunta isien liikenne.  

3.2.15 Jos  näkyvyys  on 2 mpk  (3,7 km) tai  sitä pienempi, saa-
vat kantosiipialukset liikkua  vain nousematta  siipiensä varaan.  

3.2.17 Jos kapeikkoon  rajoitetun näkyvyyden aikana tulleessa 
aluksessa ei ole tutkaa eikä  se  voi käyttää rannikon tutka- 
asemien ohjausta,  sen  on,  jos  syväys sallii, ajettava väylän 
ulkopuolelle  ja  odotettava sään  selkenemistä. 

ANKKUROINTI VAYLILLA  

3.2.18  Ankkurointi  väylillä  on  kielletty lukuunottamatta ta-
pauksia, jolloin:  

a) näkyvyyden huonnonnuttua alus ei voi jatkaa mat-

kaansa eikä siirtyä väylän ulkopuolelle;  
b) aluksen  on  matkan  jatkumisen estävän teknisen vian 

takia pysähdyttävä;  

c) tuulen nopean voimistumisen takia syntyy vaara aluk-

sen ajautumisesta matalikolle väylän ulkopuolelle;  
d) väylä  on  muiden, ankkurissa seisovien alusten sulke - 

rna.  

3.2.19 a) Jos  alus joutuu ankkuroimaan väylällM.  sen  on  siir-
ryttävä mandollisimman kauas väylän keskivilvalta kulkusuunnas

-sa  oikealle puolelle.  

b) Ankkurointipaikka on  valittava siten, että alus ei 

peitä muilta väylällä ilikkuvilta aluksilta väylämerkkejä.  

81. 

3.2.20 a) Jos pienalus  joutuu pysähtymään alueelle, jossa  on 

 olemassa klinnityspaalukkoja, voivat alukset kiinnittyä näihin, 



b)  Kaikkia aluksia, moottoriveneltä  ja  veneltä kiel- 
letään klinnittymästä uiviin  tai  muihin merenkulun turvalaittel

-sun. 

3.2.21 a)  Päällikkö, jonka alus  on  joutunut ankkurolmaan väy-
läfle  (tai kiinnittymään kiinnityspaalulckoon) on velvolilnen 

 ilmoittamaan siitä vilpymättä määrä.-  tal  lähtösatarnan  satama- 
kapteenille  ja jos ko.  väylä yhdistää useampia satamla, myös 
näiden satarnakapteene ilie.  

b) Ilmoltuksessa  mainitaan aluksen nimi, pysähtymis-
aika, palkka  ja  syy sekä tiedot siltä, missä määrin liikenne 

 on  vaikeutunut  ko.  paikalla.  

3.2.22 a)  Päällikön, jonka aluksen korjaustyöt vaativat pitkä- 
aikaista pysähdystä ankkurlin  (tai klinnityspaalukkoon), on 
tiedotettava satamakapteenhile (kanavahailinnoile) vaurion  
luonne, korjausmandoiijsuude omin voimin  ja  tähän tarvittava 
aika,  tai  pyydettävä  kor  jausapua.  

b) Satamakapteenin (kanavahallinrion) on  ratkaistava, 
voiko alus jäädä pysähdyspalkkaansa korjauksen ajaksi, vai  hi-
nataanko se  satamaan korjattavaksi.  

3.2.23  Heti, kun edellä mainitulla tavalla pysähtyneelle aluk-
selle käy mandolliseksi jatkaa matkaa,  sen  on  lähdettävä  ja  pääl- 
likön  on ilmoltettava  lähdöstä kaikille niille, joille pyeähty-
misestä oli ilmoitettu. 

KOHTAAMINEN  JA  OHITUS KAPEIKOSSA  

3.3.1  SIlloin  kun kaikki kapeikossa liikkuvat alukset voivat 
Merltelden  s  ääntöjen 25.  säännön mukaisesti edetä väylän oi- 
keata puolta, tapahtuu kohtaaminen alusten vasemman laidan puo-
lelta. 
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3.3.2 a)  Syvällä uivien alusten, jotka ovat nostaneet kohdan  
3.2.8  mukaiset merkit,  on  ennen kapeikkoon ajamista kysyttävä 
siihen lupa sataman päivystävältä liikenteenohjaajalta  (tai 
tamaliikennettä ohjaavalta erikoispalveluelimeltä).  

b)  Sataman päivystävän liikenteenohjaa jari  on  mandolli-
suuksien mukaan ilmoltettava kaikille kapeikossa ilikkuville 

aluksille ym. syvällä uivlsta aluksista.  

3.3.3  Alukset, jotka eivät käytä kohdan  3.2.8  mukaisia merk-
kejä, ovat velvollisia väistämään syvällä ulvia aluksia mene-
mällä tarpeen vaatiessa,  jos  olosuhteet  sen  sallivat, ruopa

-tun  väylän ulkopuolelle.  

3.3.11  Kapeikossa  muita aluksia lähestyvän kantosiipialuksen 
 on  aina, kun liikenneturvallisuus sitä vaatii, laskeuduttava 

liidosta uppouma-asentoon.  

3.3. 6  Sivuväyliltä pääväylälle  tulevien alusten  on väistettävä 
pääväylällä  liikkuvia aluksia.  

3.3.7  Jokiväylillä vastavirtaan  kulkevan aluksen  on väistettä-
vä myötävirtaari  kulkevia aluksia, ellei paikallisissa purjeh-
dussäännöissä ole toisin määrätty.  

3.3.8  Poikkeuksena kohdan  3.3.7  säännöstä ovat tapaukset, 
jolloin vastavirtaan kulkeva alus  

a) el  vol  väistää  ja  se on  nostanut Meriteiden sään-
töjen  11.  säännön mukaiset merkit;  

b) on  syvällä ulva alus  ja  se on  nostanut näiden sään-
töjen kohdan  3.2.8  mukaiset merkit.  

3.3.9 Kapeikon  poikki kulkeva alus ei saa aiheuttaa häiriöitä 
väylälä ilikkuville aluksille. 



KOHTAAMINEN  KAPEIKOSSA  OLEVASSA KAARTEESSA  

3.3.21  Silloin kun kapeikossa olevaa kaarretta lähestyy kaksi 
alusta vastakkaisista suunnista,  tai  siirryttäessä johtolin-. 
jalta toiselle  ja  kun  ko.  alukset ovat toistensa näkyvissä, 

mutta eivät kapeikon luonteesta johtuen voi sivuuttaa toisiaan 

Meriteiden sääntöjen  25  säännön mukaisesti, alusten  on  nouda-
tettava seuraavaa:  

a) etuajo-oikeus annetaan syvällä ulvalle alukselle, 

joka  on  nostanut kohdan  3.2.8  mukaiset merkit;  

b) syvällä  ulvas  alusta vastaan tulevan aluksen  on so-
vitettava  liikkeensä siten, että kohtaaminen tapahtuu 
vähIntään  0,5 mpk  ennen väyläkaarteen alkua;  

e)  jos  vastakkalsista  suunnista toisiaan  lähestyvistä 
 aluksista toisella ei ole kohdan  3.2.8  mukaisia merk-

kejä  tai  molemmat alukset ovet nostaneet nämä merkit, 
 tai  jos  molemmat alukset kulkevat kantoslipien varas-

sa, etuajo-olkeus  on  satamasta lähteneellä  tai  myötä- 
virtaan kulkevalla aluksella. 

(Yksityiskohtaiset ohitus-  ja  kohtaamissäännöt  ovat "Purjeh-
dusohjeissa Vihrevoin saarelta Saimaan kanavalle"). 

JÄRJESTYS, TURVALLISUUS  JA  SATAMA-ALTAAN LAITTEIDEN 
 VARJE  LEMINEN  

10.1.1  Kaikkien satamavesillä liikkuvien  tai  siellä makaavien 
alusten  on  noudatettava  ko.  satamaa varten määrättyä satamalait-
teiden  ja  merenkulun turvalaitteiden vauritoitumisen ehkäise-

misen sekä alusten turvallisuuden turvaavaa järjestystä.  

8)4.  

10.1.2 Suuralukset, Irroittautuessean  sataman laitureista, 
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eivät saa käyttää omia koneitaan, vaan niiden  on  hinaaja-aluk-
sien  avulla siirryttävä sellaiselle alueelle satamavesillä, 
missä ne eivät aiheuta muille aluksille  ja  satamalaitteille 
vauriovaarsa.  

10.1.3 a)  Alusten sallitaan sataman sisäaltaassa suorittaa 
kompassleksymän tarkistuksia sekä aluksen kulkuun  ja  ohjailuun  
liittyvien laitteiden  ja  kojeiden  kokeiluja  vain  silloin, kun 
näiden toimenpiteiden suorittamineri ankkurointipaikajla  sää- 
olojen  tai  muiden syiden takia ei ole mandollista.  Luvan  kokei-
lujen suorittamiseen antaa satamakapteeni.  

b)  Yllämainittuja  kokeita suorittavari aluksen  on  nos-
tettava kansainvälisen merkkikirjan mukaiset tunnukset  ja  mikä-
li mandollista, oltava häiritsernättä muuta liikennettä.  

10.1.4  Kaikkien satamavesillä olevien alusten miehistöltä  ja 
 matkustajilta  on  ympäristön valokuvaaminen  tai  plirrosten  teke-

minen siitä kielletty.  

10.1.5  Aluksen päällikön  on  viipymättä ilmoitettava varusta-
molleen  ja  satamakapteenille  kaikista vauriotapauksista. 

Sataman alukselle aiheuttamista vauriotapauicsjsta  on  laadittava 
pöytäkirja sataman teknisen osaston  ja  satamahallinnon  edusta-
jien sekä aluksen päällikön läsnäollessa.  

10.1.6  Ilman satamahalllnrjon erikoislupaa aluksen kansikova-
äänisten  käyttäminen  on  kielletty lukuunottamatta haveritapa-
uksla  ja  ellei  se  aluksen ohjallun  kannalta ole välttämätöntä.  

10.1.7  Aluksia, 	tamari laitoksia  ja  muiden virastojen satama- 
alueella olevia laitoksia kielletään laskemasta veteen satamas

-s  ankkurointipaikoilla  ja  väylillä roskia, kuonaa, ruoanjät-
te.tä, öljyä, puuta  ja  helttämästä  yli laidan köysiä, pakkaus-
laatkoita  tai  multa esineitä. Aluksen ruumat  on  tyhjennettävä 



vedestä hyvissä ajoin ennen  sen  saapumista mereltä sataman 
ankkurointipaikalle. 

Plenalusten  liikkuminen  

10.1.8 Pienalusta ohjaavalla  henkilöllä tulee olla aluksen 

kuljettamiseen olkeuttava todistus  ja  säädetyssä järjestyksessä 
annettu  pur jehduslupa.  

10.1.9  Kalkki pienalukset  on  varustettava aslanmukaisin hätä-, 

palo-  ja pelastusvarustein  voimassa olevien normien mukaisesti.  

10.1,10 Plenaluksla  kielletään:  

a) tulemasta liikkeessä olevan suuraluksen viereen;  

b) antamasta  tai  ottamasta alukselta lastia,matkatava-
roita  ja  matkustajia ilman satamahallinnon  (tullin) 

 lupaa;  

c) liikkumasta ylilastattuna  tal  rikkoen kansilastien 
lastaamisesta annettuja sääntöjä.  

10.1.11  Kaikkia plenaluksia kielletään tarpeettomasti lähes-

tymästä laiturissa  tai ankkurointipaikalla  olevia aluksia. 

Kalastus satamavesillä  

10.1.18 Orikiminen tai  muu kalastus satamalaitureilta  on  kiel-
letty. 



SATAMARAKENTE  IDEN  JA  MERENKULUN TURVALA ITTE  IDEN 
 VAURIOITUMISEN EHKISEMINEN  

Satama  rake  nt  e et 

10.2.2  Ennen aluksen laiturlin tuloa  on  laidan ulkopuolelle 
ulottuvat esineet poistettava  ja  kiinnitettävä sellaiseen  asen-
toon,  etteivät ne voi vahingoittaa laituria  ja sillä  olevia 
laitteita.  

10.2.3 a)  Alusta klinnitettäessä  sen  päällikön  on  noudatetta-
va  ko.  sataman pakollisissa määräyksissä annettuja ohjeita 
laituriln lähestymiskulmasta  ja  .-nopeudesta;  

b)  erikoistapauksissa,  kun kohdan  a)  vaatimuksia ei voi-
da täyttää, aluksen päällikön  on  ryhdyttävä kaikkiin toimenpi-
teisiin laiturin vaurloitumisen  ja sen  alusten huuhtoutumisen 
estämiseksi.  

10.2.11  Kiinnittyessään laituriln  aluksen päällikön  on  kaikin 
keinoin pyrittävä estämään aluksen rungon koskettaminen suoja-
parruttomaan laituriln käyttäen lepuuttajia asiaankuuluvalla 
tavalla.  

10.2.5  Yli  5000 t  alusten ei ole sallittua kiinnittää kahta 
useampas kilnnitysköyttä samaan pollariin.  

10.2.6  Vauriolden  ehkäisemiseksi paalulaituriin kiinnittyneel
-lä  aluksella ei saa olla kallistumas ulospäin.  

10.2.7  Lalturikokejden  suorittaminen käynnissä olevin potku
-rein  satamarakentelden  lähellä ei ole sallittua lukuunottamatta 

tähän tarkoitukseen varattuja paikkoja.  

10,2.8 a)  Aluksen irroittutuessa lalturista,  jos ko.  sataman 
?alkcollisissa määräyksissä ei ole määrätty käytettäväksi hinaa-
jia,  on  alwcsen  koneita käytettävä pienimmällä rnandoflisella 
kierrosluvulla, kunnes alus  on  etääntynyt laiturista vähintään  

87.  

10 m.  
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b) Jos  alus ei pysty irrottautumaan lalturista itsenäl-. 
sesti,  sen  on  käytettävä hinaaja-apua.  

10.2.10 Laiturirakentelta vaurioittaneen  aluksen päällikkö  on 
velvolilnen  ilmoittamaan siltä viipymättä satamahallinnolle.  

10.2.11  Laituri-  tai  muiden rakenteiden vaurioitumistapauk-
sesta  on  laadittava pöytäkirja sataman teknisen osaston,  sa-
tamavalvonnan ja  aluksen päällikön läsnäollessa. 

Merenkulun turvalaitteet  

10.2.22  Kalkki alusten päälliköt  ja satamalaltoksen  työnteki-
jät ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä satamahallintoon 

havaitsernistaan merenkulun turvala Itteiden vaurloltumisista  
ja siirtymisistä.  

10.2.23  Aluksen  tai  yksityisen henkilön vaurioitettua meren-
kulun turvalaltetta, aluksen päällikön  (tai  ko.  henkilön)  on 

 yhdessä  ko.  laitteesta vastuussa olevan organisaation  ja  sata-
mahallinnon edustajien kanssa isadittava asiasta pöytäkirja. 

VEDENALAISTEN KAAPELEIDEN  JA PUTKISTOJEN 
VAIJRIOITUMISEN EHKISEMINEN 

10.3.2 a)  Vedenalaisten kaapeleiden, putkistojen yms. joiden 

upotussyvyys pohjassa ei ole riittävä estämään niiden vauri-
oltunilsta ankkuroitaessa, sijainti  on  niiden omistajien toimes-
ta merkittävä päivällä hyvin näkyvin varoltusmerkein;'plrneänä 
aikana merkit  on valaistava. 

b)  kaapelin  tai putkiston  sijaintia osoittavien merk-
klen  välissä oleva  ranta- ja vesitila  on  kielletty alue.  

10.3.3  Ankkurin laskeminen, kalastaminen, maihinnousu, laut-
tojen seisottaminen  ja  puutavaran vierittäminen  el  ole sallit- 



tua klelletyllä  alueella.  

10.).k a)  Pakkotilanteessa kielletylle alueelle laskettua 
 ankkuria  ei saa nostaa aluksen omilla voimalaitteilla.  

b) Aluksen, joka pakkotilanteessa  on  laskenut ankkurin- 
sa  kielletylle alueelle,  on  viipymättä llrnoitettava. siitä sata-
makapteenille  ja  tämän jälkeen rioudatettava hänen ohjeitaan.  

c) Ankkurin nostarnisen  on  tapanduttava sataman  ja ko. 
 kaapelin  tai  putki johdon omistajan läsnäollessa. 

RADIOV lEST  INNAN KAYTTAMISJÄRJE STYS 
 SATAMA VESILLA  

11.0.1  Kaikkia satamaan tulevia, siellä olevia  tal  liikku-
via  ja  satamasta poistuvia aluksia kielletään käyttämä multa 
radiosänkötys-  tai radlopuhelinlaitteita  kuin IJLA-radiopuheli- 
mia. 

Poikkeuksena edellisestä ovat tapaukset:  

a) Jos  alus  on  vaarassa  tai  lähettää onnettomuutta 
estävää sanomaa;  

b) jos  alus antaa apua muille hädässä oleville aluksille;  

c) luotsattaessa  aluksia jäissä;  

d) jos  aluksella  on satamakapteenin  erityinen lupa käyt-
tää muita kuin  ULA -laitteita. 



HUOM. 	Jos  alukset liikkuvat jäissä  saattueena,  viestintä- 
laitteiden käytössä  on  järimurtajalla  etuoikeus,  ja 
jos  saattuessa  on  useampi jäänmurtaja, etuoikeus  on 

 kthjessä  olevalla.  

11.0.2  ULA-radiopuhelimilla  varustettujen alusten  on  satama- 
vesillä  ilikkuessaan  pidettävä laitteet  kytkettyiniä kuuntelul

-le  ko.  sataman pakollisissa  määräyksissä ilmoitetulla  kanavalla.  

11.0.)  Alukset, joilla  on  ULA-radiopuhelinlaitteet,  ovat vei
-vollisia satamavesillä  liikkuessaan ankarasti noudattamaan  sää

-dettyjä radioliikennesääntöjä  (Ks.  sivu  22).  
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