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MERENKULKUHALLITUS 	MAARAYS 	Antopäivä:  18.4.1995  
Dnro:  1/610/95  

Sisältöalue: 

Säädösperusta: 

 Kohderyhmät: 

Voimassaoloaika: 

Muuttaa määräyksen: 

Sulku-  ja avokanavien  sekä avattavien siltojen liikennekaudet  ja 
 aukioloajat 

Asetus kanavien  ja avattavien  siltojen liikennesäännöstä  (512/91) 
7, 15, 21  ja  36 §  

Kanavilla liikennöivät alukset, varustamot, uittoyhdistykset, veneilijät 
 ja  kanavien käyttöhenkilökunta  

1.5.1995 -  toistaiseksi 

Merenkulkuhallituksen päätös valtion sulku-  ja avokanavien  sekä 
avattavien siltojen liikennekausista  ja aukioloajoista 
Dnro  1/610/94, 18.4.1994, 5  ja  6  §  

MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖS 
VALTION SULKU-  JA  AVOKANAVIEN  SEKÄ AVATTAVIEN SILTOJEN 
LIIKENNEKAUSISTA  JA  AUKIOLOAJOISTA  ANNETUN MIERENKUL- 

KUHALLITUKSEN  PÄÄTÖKSEN MUUTTAMISESTA 

Annettu Helsingissä  18  päivänä huhtikuuta  1995 

Merenkulkuhallitus  on  
muuttanut valtion sulku-  ja avokanavien  sekä avattavien siltojen liikennekausista  ja aukiolo

-ajoista  30  päivänä huhtikuuta  1991  annetun merenkulkuhallituksen päätöksen  5  ja  6 §:n, 
 sellaisina kuin ne ovat  18  päivänä huhtikuuta  1994  annetussa merenkulkuhallituksen 

päätöksessä, seuraavasti: 



5  §. Sulkukanavien  aukioloajat  

Sulkukanava  Päivämäärä Kellonajat  

Ma-To Pe-Su  

Kalkkisten  kanava  
Lempäälän kanava 
Muroleen kanava  
Valkeakosken kanava  

05.05 	- 	31.08 08.00-23.00 08.00-23.00  

01.09 	- 	30.09 08.00-18.00 08.00-18.00  

01.10 	-31.10 09.00-17.00 09.00-17.00 

Vääksyn kanava  

05.05 	- 	31.08 08.00-23.00 08.00-23.00  

01.09 	- 	30.09 08.00-18.00 08.00-20.00 

01.10 	- 	31.10 09.00-17.00 09.00-18.00  

Herraskosken  kanava 
Lastukosken kanava 
Kerkonkosken kanava 
Kiesimän 	kanava 
Neiturin kanava 
Kolun  kanava 
(itsepalvelukanavia) 

Avovesikauden 
 aikana 

Vuorokauden 
ympäri 

Vuorokauden 
ympäri 

Ahkionlanden  kanava  

Nerkoon  kanava  

13.05 	- 	31.08 07.00-23.00 07.00-23.00  

01.09 	- 	30.09 08.00-18.00 08.00-18.00 

01.10 	- 	31.10 09.00-17.00 09.00-17.00 
La  ja  Su 

 sulj ettu 

Konnuksen  kanava 
Taipaleen kanava 

Kuulutuksen 
 mukaisesti 

pidennetty  
pun  ehduskausi 

Vuorokauden 
ympäri 

Vuorokauden 
ympäri 

Karvion  kanava 
 Kerman  kanava 

Pilpan  kanava  
Taival landen kanava 
Vihovuonteen kanava  
Varistaipaleen  
kanava 

13.05 	- 	31.08 07.00-23.00 07.00-23.00  

01.09 	- 	31.10 07.00-17.00 07.00-17.00  

Joensuun kanava  13.05 	- 	30.09 07.00-23.00 07.00-23.00 

01.10-31.10 07.00-17.00 07.00-17.00 
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Kaltimon  kanava  
Kuuman kanava  

13.05 	- 	31.08 07.00-23.00 07.00-23.00  

01.09-30.09 07.00-17.00 07.00-17.00 

01.10 	-31.10 09.00-17.00 09.00-17.00 
La  ja  Su 

 suljettu 

Vaajakosken  kanava 
 Kuhanko  sken  kanava 

Kuusan kanava 
 Kapeenkosken  kanava 

Paatelan kanava 
 (itsepalvelukäyttö  

erikseen ilmoi- 
 tettavina  aikoina)  

08.05 	- 	18.05 07.00-15.30 07.00-15.30 

19.05 	- 	03.09 07.00-23.00 07.00-23.00 

04.09 	- 	01.10 08.00-18.00 08.00-18.00 

02.10 	- 	05.11 09.00-17.00 09.00-17.00 

Sulkukanavien  kautta kulkeminen  on  mandollista ennen ilmoitettua avauspäivää  ja ilmoitetun sul-
kemispäivän  jälkeen  ma-pc  klo  08.00 - 16.00,  mikäli jääolosuhteet  sen  sallivat. Saadakseen tällöin 
sulutuksen toimitetuksi  on  aluksen tilattava sulutus ennakkoon määrätylle kellonajalle noudattaen 
sulul  la  olevalla ilmoitustaululla annettuja ohjeita. Itsepalvelukanavat ovat avoinna  koko avovesikauden. 

Ammattiliikennettä palvellaan  myös muina kuin edellä olevassa taulukossa mainittuina kellonaikoi-
na. Tällöin sulutus  on tilattava  ennalta kuten edellä. Lisäksi kustakin aluksesta  tai puutavaralautasta 
on  maksettava kiinnioloaikaisen sulutuksen suorittavalle käyttöhenkilölle erikseen säädetty 
palkkio. 

Soutu-, moottori-  ja purjeveneliikennettä  sekä muuta vapaa-ajan viettoon liittyvää liikennettä 
palvellaan mandollisuuksien mukaan enintään kahtena ensimmäisenä tuntina aukioloajan jälkeen sekä 
suljettuina olevina viikonloppuina  klo  09.00 - 17.00  välisenä aikana. Tällöin sulutus  on tilattava 

 ennalta kuten edellä  ja  jokaisesta aluksesta  on  maksettava kiinnioloaikaisen sulutuksen suorittavalle 
käyttöhenkilölle erikseen säädetty  pal kkio.  

Milloin kanavan  tai sulun uusimis- tai  korjaustyöt taikka muut erityiset syyt niin vaativat, 
merenkulkupiiri voi rajoittaa tässä pykälässä mainittuja päivittäisiä aukioloaikoja  tai  keskeyttää 
kanavaliikenteen väliaikaisesti. Merenkulkupiiri voi tarpeen vaatiessa myös pidentää mainittuja 
päivittäisiä aukioloalkoja, kuitenkin enintään liikennekaudeksi. Näistä muutoksista  on kuulutettava tai 

 muulla tavalla ilmoitettava. 

Taipaleen  ja  Joensuun kanavilla voi rautatieliikenteestä aiheutua odottamista. 
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6 §. Avokanavien  ja  erillisten  avattavien  siltojen aukioloajat  

Avokanavat  ovat avoinna liikenteelle  avovesikauden  aikana kaikkina vuorokauden aikoina.  

Avattava silta Päivämäärä Kellonajat  

Ma-To Pe-Su  

Jännevirran  silta Kuulutuksen  mu-
kaisesti piden-
netty purjeh-
duskausi kuten 
Varkauden-Kuo-
pion syväväy- 
lällä 

Avataan 
aina 
tilauk- 
sesta 

Avataan 
aina 
tilauk-
sesta Kaltimon 	silta 

Kyrönsalmen 	U  
Peltosalmen 
Pirtinvirran 	I'  
Reposaaren 
Uimasalmen 
Vihtakannan 
(miehittärnättömiä) 

Avovesikau- 
den  aikana 

Päivärannan  silta  13.05 	- 	31.10 06.00-22.00 06.00-22.00  

Pohjan silta  
1) 	Päätetään jääolo- 
suhteiden perusteella  
ja  ilmoitetaan kuu-
lutuksella.  

1) 	- 	31.05 09.00-19.00 09.00-19.00 

01.06 	- 	31.08 08.00-24.00 08.00-24.00  

01.09 	- 	1) 09.00-19.00 09.00-19.00  

Strörnman  silta  13.05 	- 	31.05 07.00-18.00 07.00-18.00 

01.06-31.08 07.00-22.00 07.00-22.00 

01.09-31.10 07.00-18.00 07.00-18.00  

Visuveden  silta  06.05 	- 	31.08 08.00-23.00 08.00-23.00 

01.09-30.09 08.00-18.00 08.00-18.00 

01.10-31.10 09.00-17.00 09.00-17.00  

Kellosalmen  silta 
Lillholmin  
Virtasalmen 
(itsepalvelusiltoja)  

Avovesikau-  
den  aikana 

Aina Aina  



6 

Päivärannan,  Pohjan,  Strömman ja Visuveden avattavien  siltojen kautta kulkeminen  on 
 mandollista ennen ilmoitettua avauspäivää  ja ilmoitetun sulkemispäivän  jälkeen  ma-pe  klo 

 08.00-16.00,  mikäli jääolosuhteet  sen  sallivat. Saadakseen tällöin  sillan avatuksi  on  aluksen 
tilattava  sillan  avaus ennakkoon määrätylle kellonajalle noudattaen  sillan  luona olevalla 
ilmoitustaululla annettuja ohjeita. 

Avattavan  sillan  kautta kulkeminen  on ammattiliikenteelle  mandollista myös muina kuin tässä 
pykälässä mainittuina kellonaikoina. Tällöin  sillan  avaus  on tilattava  ennalta kuten edellä. Lisäksi 
kustakin aluksesta  tai puutavaralautasta on  maksettava  sillan  avaamisen suorittavalle käyttöhenkilölle 
erikseen säädetty palkkio. 

Soutu-, moottori-  ja purjeveneliikennettä  sekä muuta vapaa-ajan viettoon liittyvää liikennettä 
palvellaan mandollisuuksien mukaan enintään kahtena ensimmäisenä tuntina aukioloajan jälkeen. 
Tällöin  sillan  avaus  on tilattava  ennalta kuten edellä  ja  jokaisesta aluksesta  on  maksettava  sillan 

 avaamisen suorittavalle käyttöhenkilölle erikseen säädetty  pal kkio.  

Milloin kanavan  tai avattavan  sillan uusimis-  tai  korjaustyöt taikka muut erityiset syyt niin 
vaativat, merenkulkupiiri voi rajoittaa tässä pykälässä mainittuja päivittäisiä aukioloaikoja  tai 

 keskeyttää liikenteen väliaikaisesti. Merenkulkupiiri voi tarpeen vaatiessa myös pidentää mainittuja 
päivittäisiä aukioloaikoja, kuitenkin enintään liikennekaudeksi. Näistä muutoksista  on kuulutettava 
tai  muulla tavalla ilmoitettava. 

Kyrönsalmen, Reposaaren, Uimasalmen, Päivärannan  ja  Pohjan silloilla voi rautatieliikenteestä 
aiheutua odottamista. 

Tämä päätös tulee voimaan  1  päivänä toukokuuta  1995.  

Helsingissä  18  päivänä huhtikuuta  1995  

Pääjohtaja 	 Kyösti Vesterinen 

Väyläosaston  päällikkö 
merenkulkuneuvos 	 Kimmo Mannola 



MERENKULKULAITOKSEN KARTIAPAINO 
 HELSINKI 1995  
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