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MERENKULKULAITOS 	 MÄÄRÄYS 	 Antopäivä:  18.4.2005 
Dnro:  740/610/2005 

Sisältöalue: 	Sulku-  ja avokanaven  sekä  avattaven siftojen Hikennekaudet  
ja  aukioloajat  

Säädösperusta: 	Vesiliikennelaki  (463/1996) 26  §  
Asetus kanavien  ja  avattavien  siltojen  l ken  nesaän  nosta 

 (512/1991) 15, 21  ja  36 §  

Voimassaoloaika: 	11.5.2005  -  toistaiseksi 

Kumoaa määräyksen: 	Merenkulkulaitoksen  määräykset valtion sulku-  ja  avokanavien  seka  
avattavien  siltojen  liikennekausista  ja  aukioloajoista  
17.5.2004,  Dnro  1200/610/2004  

MERENKULKULAITOKSEN  MÄÄRÄYKSET 	S  
VALTION SULKU-  JA AVOKANAVIEN  SEKÄ  AVATTAVIEN  SILTOJEN 

 LIIKENNEKAUSISTA  JA AUKIOLOAJOISTA  

Annettu Helsingissä  18  päivänä huhtikuuta  2005  

Merenkulkulaitos  on  päättänyt  20  päivänä kesäkuuta  1996  annetun  vesiliikennelain 
 (463/1996) 26 §:n  sekä kanavien  ja avattavien  siltojen  liikennesäännöstä  8  päivänä 

maaliskuuta  1991  annetun asetuksen  (512/1991) 15, 21  ja  36 §:n  nojalla: 

Yleisiä määräyksiä  

1  
So veltamisala  

Nämä määräykset koskevat valtion sulku-  ja avokanavien  sekä  avattavien  siltojen  
liikennekausia  ja aukioloaikoja.  

Saimaan kanava  

2  
Liikennekausi 

Liikennekauden  pituudesta Saimaan kanavalla sovitaan kunakin vuonna  jääolosuhteet 
 huomioon ottaen Saimaan kanavan Suomen  ja  Venäjän valtuutettujen kesken.  

Merenkulkupiirin  on kuulutettava  kanavan avaamisesta  ja  sulkemisesta Helsingissä  ja 
 Lappeenrannassa  ilmestyvissä  sanomalehdissä  tai  ilmoitettava siitä muulla tavalla. 

Avaamisesta  on  kuulutettava  tai  ilmoitettava vähintään vuorokausi ennen  avaamispäivää  ja 
 sulkemisesta vähintään seitsemän vuorokautta ennen  sulkemispäivää.  

3 
A ukioloajat 

Liikennekauden  aikana Saimaan kanava pidetään avoinna liikenteelle kaikkina vuorokauden 
aikoina.  
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Merenkulkupliri  voi välttämättömiksi katsomiensa korjaustölden ajaksi  tai  muusta 
erityisestä syystä, kuultuaan mandollisuuksien mukaan liikennöitsijöitä  ja uittajia,  keskeyttää 
vesillikenteen kanavassa  tai  sen  osassa  tai  antaa kanavan aukioloa  ja  liikennettä koskevia 
rajoittavia määräyksiä. Keskeytyksestä  tai  rajoituksesta  on kuulutettava  Helsingissä  ja 

 Lappeenrannassa ilmestyvissä sanomalehdissä  tai  ilmoitettava muulla tavalla. 

Muut kanavat  ja avattavat siNat  

4 
Liikennekausi  

Kanavat  ja avattavat  sillat pidetään kunakin vuonna avoinna vesillikenteefle jääolosuhteiden 
salliessa siten kuin  5  ja  6 §:ssä  tarkemmin määrätään. Kanavien  ja avattavien  siltojen 
avaamisesta  ja  sulkemisesta  on kuulutettava  etukäteen paikallisissa sanomalehdissä  tai 

 ilmoitettava muulla tavalla. 

Merenkulkupiiri  voi välttämättömiksi katsomiensa korjaustölden ajaksi  tai  muusta 
erityisestä syystä, kuultuaan mandollisuuksien mukaan liikennöitsijöitä  ja uittajia,  keskeyttää 
vesiliikenteen  tai  rajoittaa lilkennekauden pituutta. Keskeytyksestä  tai  rajoituksesta  on 
kuulutettava  paikallisissa sanomalehdissä  tai  ilmoitettava muulla tavalla.  

5 
Sulkukanavien  aukioloajat  

Sulkukanava Päivämäarä  
Kello najat  

Ma-To Pe-Su  

Muroleen  kanava  1) 2) 
11.05.  -  31.08. 09.00  -  23.00 09.00  -  23.00  

Herraskosken  kanava 
Lempäälän kanava  2) 01.09.  -  30.09. 09.00  -  18.00 09.00  -  18.00  
Valkeakosken kanava  2)  

(itsepalvelusulkuja)  01.10.  -  31.10. 09.00  -  17.00  
ma  -  ti  suljettu4  09.00- 17.00 

Vääksyn kanava  3)  11.05.  -  31.08. ________________ 09.00  -  23.00 ___________________ 09.00  -  23.00  ___________________  
01.09.  -  30.09. 09.00  -  18.00 09.00  -  20.00  

Kaikkisten  kanava  3)  09.00  -  17.00  
(tsepalvelusulku)  01.10.  -  31.10.  Kalkkinen  09.00  -  18.00  
______________________________ ________________  ma  -  ti  suljettu  4)  

Kerkonkosken  kanava  11.05.  -  31.08. 
_______________ 

09.00  -  23.00 
__________________ 

09.00  -  23.00  
__________________ 

01.09.  -  30.09. 
________________ 

09.00  -  18.00 
___________________ 

09.00  -  18.00  
___________________ 

Kiesimän  kanava  
Neiturin  kanava  

01.10.  -  31.10. 09.00  -  17.00  
ma  -  ti  suljettu  4)  

09.00  -  17.00 Kolun  kanava  
(itsepalvelusulkuja)  

Ahkionlanden  kanava  
Nerkoon  kanava  5)  11.05.  -  31.08. 09.00  -  23.00 __________________ 09.00  -  23.00  __________________ 

01.09.  -  30.09. 09.00  -  18.00 09.00  -  18.00 (itsepalvelusulkuja)  

_____________________________________ 
01.10.  -  31.10.  
___________________  

09.00  -  17.00 
ma  -  ti  suljettu  4)  

09.00  -  17.00 

Juankosken kanava  11.05.  -  31.08. 09.00  -  23.00 09.00  -  23.00  
Karjalankosken  kanava  ___________________ ___________________ 
Lastukosken  kanava  01.09.  -  30.09. 09.00  -  18.00 09.00  -  18.00  
(itsepalvelusulkuja)  

01.10.  -  31.10. 09.00  -  17.00 09.00  -  17.00 
ma  -  ti  suljettu  



Taipaleen kanava  6)  Kuulutuksen 
Konnuksen  kanava mukaisesti Vuorokauden Vuorokauden  
(itsepalvelu-  ja  pidennetty ympäri Ympäri  
kaukokäyttösulku) purjehduskausi ___________________ ___________________ 

Karvion  kanava  11.05.  -  31.08. 09.00  -  23.00 09.00  -  23.00 
Kerman  kanava  7)  

01.09.  -  30.09. 09.00 	18.00 09.00  -  18.00  
Pilpan  kanava 

 Vihovuonteen  kanava  
(itsepalvelusulkuja) 

Varistaipaleen  kanava 
Taivallanden kanava  
(kaukokäyttösulku)  01.10.  -  31.10. 09.00  -  17.00 

ma  -  ti  suljettu  4)  
09.00  -  17.00 

Joensuun kanava  11.05.  -  30.09. 07.00  -  23.00 07.00  -  23.00  
(itsepalvelu-  ja  
kaukokäyttösulku)  01.10.  -  31.10. 07.00  -  17.00 07.00  -  17.00 

11.05.  -  31.08. 07.00  -  23.00 07.00  -  23.00  
Kaltimon  kanava 

01.09.  -  30.09. 
_______________ 

07.00  -  17.00 
__________________ 

07.00  -  17.00  
__________________ 

Kuuman kanava  
(kaukokäyttösulku  ja  

01.10.  -  31.10. 09.00  -  17.00 09.00  -  17.00  radiosulutus ammattiliikenteelle)  

Vaajakosken  kanava  11.05.  -  31.08. 09.00  -  23.00 09.00  -  23.00  
Kuhankosken  kanava  
Kuusan  kanava  01.09.  -  30.09. 09.00  -  18.00 09.00  -  18.00  
Kapeenkosken  kanava  
Paatelan  kanava  
(itsepalvelu-  ja  
kaukokäyttösulkuja)  01.10.  -  31.10.  09.00  -  17.00 

ma  -  ti  suljettu  4) 09.00  -  17.00 

1)Muroleen  kanava  on  syys-  ja  lokakuussa perjantaisin auki  klo  20.00  saakka.  

2)Muroleen,  Lempäälän  ja  Valkeakosken kanavat ovat auki juhannusviikolla torstaina  ja  perjantaina 
 klo  8.00  -  03.00. 

3)Vääksyn  ja  Kalkkisten  kanavat ovat auki juhannusviikolla torstaina, perjantaina  ja  lauantaina 
 klo  8.00  -  01.00. 

4)Jos  sulutuspalvelua  tarvitaan,  se on  tilattava  edellisenä työpäivänä.  

Avattavasta  sillasta  johtuen  korkeudeltaan  yli  2,2  metrin alukset voivat liikennöidä  vain  kanavan 
 aukioloaikoina.  

6)Siltaa ei avata yksinomaan vapaa-ajan  Ilikenteelle  ma  - pe  klo  6.30  -  8.00  ja  15.00  -  18.00. 

7)Avattavasta  sillasta  johtuen  korkeudeltaan  yli  4,4  metrin alukset voivat liikennöidä  vain  kanavan 
 au  kioloa  i  koi  na. 

Sulkukanavien avaamispäivämäärät vesiliikennekauden  alussa ovat ohjeellisia. 
Sulkukanavat avataan jääolosuhteiden salliessa. Merenkulkupiiri tiedottaa vuosittain 
avaamispäivämäärät. 

Sulkukanavien  kautta kulkeminen  on  mandollista ilmoitetun sulkemispäivän jälkeen 
 ma - pe  klo  08.00 - 16.00,  jos jääolosuhteet sen  sallivat. Aluksen  on tilattava sulutus 

 etukäteen noudattaen sululla olevalla ilmoitustaululla annettuja ohjeita. 

fl 



5  

Ammattiliikennettä palvellaan  myös muina kuin tässä pykälässä mainittuina kellonaikoina. 
Sulutus  on tilattava  etukäteen  ja  kustakin aluksesta  tai puutavaralautasta on  maksettava 
sulutuksen suorittavalle henkilölle kanavamaksuista annetussa asetuksessa  (515/1991) 

 säädetty palkkio. Alusyhdistelmissä proomu  ja  kuljetusjärjestelmään  kuuluva hinaaja  tai 
työntäjä  muodostavat yhden maksuyksikön, kun yhdistelmä sulutetaan yhdellä kertaa. 
Vastaavasti puutavaralautta  ja sen  liikutteluun  tarvittava aluskalusto muodostavat yhden 
maksuyksikön, kun kokonaisuus sulutetaan yhdellä kertaa. 

Soutu-, moottori-  ja  purjeveneliikennettä  sekä muuta vapaa-ajan viettoon liittyvää 
liikennettä ei palvella tässä pykälässä mainittujen kellonaikojen ulkopuolella. 

Itsepalvelukanavien  käyttö  on  mandollista  koko  purjehduskauden  ajan myös aukioloajan 
ulkopuolella käyttäjän omalla vastuulla. Kanavahenkilökunta  on  puhelimitse tavoitettavissa 

 vain  kanavien aukioloalkoina. 

Joensuun sulku  on  käytettävissä itsepalvelulla  vain  ilmoitettuna aukioloaikana niille 
aluksille, jotka voivat alittaa  sillan  sulun  ollessa alavedessä. Silta ei avaudu itsepalvelulla.  

Jos  kanavan  tai sulun uusimis- tai  korjaustyöt  tai  muut erityiset syyt niin vaativat, meren-
kulkupiiri voi rajoittaa tässä pykälässä mainittuja päivittäisiä aukioloaikoja  tai  keskeyttää 
kanavaliikenteen väliaikaisesti. Merenkulkupliri voi tarpeen vaatiessa myös pidentää 
mainittuja päivittäisiä aukioloaikoja, kuitenkin enintään liikennekaudeksi. Muutoksista  on 
kuulutettava  paikallisissa sanomalehdissä  tai  ilmoitettava muulla tavalla.  

S  



6 
Avokanavien  ja  erillisten avatta  v/en  siltojen aukioloajat 

Avokanavat  ovat avoinna  Ilikenteelle avovesikauden  aikana kaikkina vuorokauden aikoina.  

Kel  lonajat  
Avattava silta Päivämäärä  ma-to  pe-su _________________ ____________________  
Jännevirran  silta  1)  Kuulutuksen  mukaisesti  
Kyrönsalmen  sillat  2)  pidennetty  purjehduskausi 
Vihtakannan  silta kuten Saimaan  syväväylällä  
(m  ieh ittä  m  ättöm  lä)  ___________________________ 
Kaltimon  silta  4)  

Peltosalmen silta Avataan  vain  Avataan  vain  
Pielisjoen rautatiesilta Avovesikauden  aikana tilauksesta  3)  tilauksesta  3)  

Pirtinvirran  silta  
Reposaaren  silta  
Suvantosilta  5)  

Uimasalmen  sillat  4)  

(m  ieh ittämättö  m iä)  ___________________________ _________________ _________________ 
Pälvärannan  silta  6)  13.05.  -  31.10. 06.00  -  22.00 06.00  -  22.00 

01.01.  -  31.12.  jos  jääolo-  Avataan  vain  Avataan  vain  
Pohjan  sifta  suhteet sallivat tilauksesta  1)  tilauksesta  1)  

15.04.  -  15.06. 07.00  -  22.00 07.00  -  22.00  
Strömman  silta  7)  16.06.  -  15.08. 07.00  -  24.00 07.00  -  24.00  

16.08.  -  31.10. 07.00  -  22.00 07.00  -  22.00 _____________________  

12.05.  -  31.08. 08.00  -  23.00 08.00  -  23.00  

Visuveden  silta  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  silta  9)  Vuorokauden Vuorokauden  
Virtasalmen silta  Avovesikauden  aikana ympari ympari 
(itsepalvelusiltoja) 

Hevossalmen  silta  07.05.  -  13.05. 08.15  -  15.45 08.15  -  15.45  
(Avataan päivittäin 
puolen  tunnin  välein, 
aina  15 mm.  yli  ja  15 14.05.  -  31.10. 07.15  -  22.45 07.15  -  22.45 

min,  vaille  tasatunti.) __________________________ _________________ ________________  

1)Siltaa ei avata yksinomaan vapaa-ajan liikenteelle  ma  - pe  klo  6.30  -  8.00  ja  16.00  -  18.00. 	5 
2)Maantiesilta  avataan vapaa-ajan liikenteelle  vain  tarvittaessa  ma  - pe  klo  9.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00  ja  15.00  sekä  klo  18.00  ja  siitä eteenpäin tasatunnein  klo  6.00  saakka.  La  - su  silta 
avataan  em.  lilkenteelle  vain  tarvittaessa tasatunnein.  

3)Sillalle saavuttaessa  on  sillan  avauspyyntö  tehtävä puhelimitse  tai VHF-radiopuhelimella 
 noudattaen  sillan  luona olevalla  ilmoitustaululla, kuulutuksella  tai  muulla tavalla annettuja ohjeita.  

4)Avataan  kaukokäyttönä Kaltimon sululta.  

5)Avataan  kaukokäyttönä  Joensuun  sululta.  

6)Siltaa ei avata yksinomaan vapaa-ajan liikenteelle  ma  - pe  klo  6.30  -  9.00  ja  14.30  -  17.30  eikä 
sunnuntaisin  klo  16.00  -  18.00. 

7)Aukiolo  koskee vapaa-ajan liikennettä. Silta avataan  ammattiliikenteelle  vuorokauden ympäri. 
 Sillan  avaus tilataan  Tiehallmnnon liikennekeskuksesta  puh.  040 556 7165.  Avauspyyntö  tulee tehdä 

vähintään  15  minuuttia ennen avausta.  

8)Silta avataan vapaa-ajan  lilkenteelle  vain  tasatunnein, ei kuitenkaan  klo  16.00.  

S 
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9 Silta  avataan  päivittain  klo  7.00- 19.00  puolen  tunnin  välein edellyttäen, että  avauspyyntö  on 
 tehty  itsepalvelulaitteelta  ennen mainittua  avausaikaa. 

Päivärannan,  Strömman, Visuveden ja Hevossalmen  siltojen  avaamispäivämäärät  vesi -
Ilikennekauden  alussa ovat  ohjeellisia.  Sillat avataan jääolosuhteiden salliessa.  
Merenkulkupliri  tiedottaa vuosittain  avaamispäivämäärät. 

Päivärannan,  Strömman, Visuveden ja Hevossalmen avattavien  siltojen kautta kulkeminen 
 on  mandollista  ilmoitetun sulkemispäivän  jälkeen  ma  - pe  klo  08.00  -  16.00,  jos jääolosuhteet 

sen  sallivat. Aluksen  on  tilattava  sillan  avaus etukäteen noudattaen  sillan  luona olevalla  
ilmoitustaululla  annettuja ohjeita.  

Avattavan  sillan  kautta kulkeminen  on  ammattiliikenteelle  mandollista myös muina kuin 
tässä pykälässä  mainittuina kellonaikoina.  Sillan  avaus  on  tilattava  etukäteen  ja  kustakin 
aluksesta  ja puutavaralautasta  on  maksettava  sillan  avaamisen  suorittavalle  henkilölle  
kanavamaksuista  annetussa  asetuksessa  (515/1991)  säädetty  paikkio. Alusyhdistelmien  ja 
puutavaralauttojen maksuyksiköiden  määrittelyssä noudatetaan samaa periaatetta kuin  
5  §:ssä  on  esitetty  sulutusten  osalta. 

Soutu-, moottori-  ja purjeveneliikennettä  sekä muuta vapaa-ajan viettoon liittyvää 
liikennettä ei palvella tässä pykälässä mainittujen  kellonaikojen  ulkopuolella.  

Jos  kanavan  tai  avattavan  sillan uusimis-  tai  korjaustyöt  tai  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  lilkennekaudeksi.  Muutoksista  on  
kuulutettava  paikallisissa sanomalehdissä  tai  ilmoitettava muulla tavalla.  

Rautatiesiltoja  koskevat lisäksi  Ratahallintokeskuksen  määräykset  rautatiesiltojen  
avaamisesta  vesiliikenteelle.  

Erinäisiä määräyksiä  

7g  
Voimaan  tulo  

Nämä määräykset tulevat voimaan  11  päivänä toukokuuta  2005.  

Näillä määräyksillä kumotaan valtion sulku-  ja avokanavien  sekä  avattavien  siltojen  
liikennekausista  ja aukioloajoista  17  päivänä toukokuuta  2004  annetut  Merenkulkulaitoksen  
määräykset  (Dnro  1200/610/2004).  

Helsingissä  18  päivänä huhtikuuta  2005  

Pääjohtaja 	 Markku Mylly 

Johtaja 	 Keijo Kostiainen  
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