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MEREN KULKULAITOS 	MÄÄRÄYS 	Antopäivä:  24.42007  
Dnro:  863/610/2007  

Sisältöalue: 	Sulku-  ja avokanavien  sekä avattavien siltojen liikennekaudet  
ja  aukioloajat 

Säädösperusta: 	Vesiliikennelaki  (463/1996) 26  
Asetus kanavien  ja avattavien  siltojen liikennesäännöstä 

 (512/1991) 15, 21  ja  36 §  

Voimassaoloaika: 	1.5.2007 -  toistaiseksi 

Kumoaa määräyksen: 	Merenkulkulaitoksen määräykset valtion sulku-  ja avokanavien  
sekä avattavien siltojen lilkennekausista  ja aukioloajoista 

 3.5.2006 Dnro 723/610/2006 

MERENKULKULAITOKSEN  MÄÄRÄYKSET 
VALTION SULKU-  JA  AVOKANAVIEN  SEKÄ AVATTAVIEN SILTOJEN 

LIIKENNEKAUSISTA  JA  AUKIOLOAJOISTA  

Annettu Helsingissä  24  päivänä huhtikuuta  2007 

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

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

Yleisiä määräyksiä  

So veltamisala  

Nämä määräykset koskevat valtion sulku-  ja avokanavien  sekä avattavien siltojen lii-
kennekausia  ja aukioloalkoja.  

Saimaan kanava  

2g 
Liikennekausi 

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

Merenkuikulaitos  kuuluttaa kanavan avaamisesta  ja  sulkemisesta Helsingissä  ja  Lap-
peenrannassa ilmestyvissä sanomalehdissä  tai  ilmoittaa siitä muulla tavalla. Avaamisesta 
kuulutetaan  tai  ilmoitetaan vähintään vuorokausi ennen avaamispäivää  ja  sulkemisesta 
vähintään seitsemän vuorokautta ennen sulkemispäivää. 

. 
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3  
Aukioloajat 

Liikennekauden  aikana Saimaan kanava pidetään avoinna liikenteelle kaikkina vuoro-
kauden aikoina. 

Merenkulkulaitos  voi välttämättömiksi katsomiensa korjaustöiden ajaksi  tai  muusta eri-
tyisestä syystä, kuultuaan mandollisuuksien mukaan liikennöitsijöitä  ja uittajia,  keskeyttää 
vesiliikenteen kanavassa  tai  sen  osassa  tai  antaa kanavan aukioloa  ja  liikennettä koskevia 
rajoittavia määräyksiä. Keskeytyksestä  tai  rajoituksesta kuulutetaan Helsingissä  ja  Lap-
peenrannassa ilmestyvissä sanomalehdissä  tai  ilmoitetaan muulla tavalla. 

Muut kanavat  ja avattavat siHat  

4  
Liikennekausi  

Kanavat  ja avattavat  sillat pidetään kunakin vuonna avoinna vesililkenteelle jääolosuh-
teiden salliessa siten kuin  5  ja  6 §:ssä  tarkemmin määrätään. Kanavien  ja avattavien  sil-
tojen avaamisesta  ja  sulkemisesta kuulutetaan etukäteen paikallisissa sanomalehdissä  tai 

 ilmoitetaan muulla tavalla. 

Merenkulkulaitos  voi välttämättömiksi katsomiensa korjaustölden ajaksi  tai  muusta eri-
tyisestä syystä, kuultuaan mandollisuuksien mukaan liikennöitsijöitä  ja uittajia,  keskeyttää 
vesiliikenteen  tai  rajoittaa liikennekauden pituutta. Keskeytyksestä  tai  rajoituksesta kuulu-
tetaan paikallisissa sanomalehdissä  tai  ilmoitetaan muulla tavalla.  

5  
Sulku  kana v/en  aukioloajat 

Keiteleen kanava 

Vaajakoski  15.5. - 31.5. Itsepalvelusulut  ovat käytössä  klo  7.00 - 18.00. 
Kuhankoski 
Kuusa Paatelan palvelusulku  on  käytössä 
Kapeenkoski  klo  9.00 - 18.00. 
(itsepalvelusulkuja) ________________________ _________________________________________________ 

Paatela  1.6. - 31.8. Itsepalvelusulut  ovat käytössä  klo  7.00 - 24.00. 
(palvelusulku) 

Paatelan palvelusulku  on  käytössä  
klo  9.00 - 24.00. 

1.9. - 30.9. Itsepalvelusulut  ovat käytössä  klo  7.00 - 18.00. 

Paatelan palvelusulku  on  käytössä  
klo  9.00 - 18.00. 

1.10. - 31.10. Itsepalvelusulut  ovat käytössä 
ke - su  klo  7.00 - 17.00. 

Paatelan palvelusulku  on  käytössä tilauksesta 
ke - su  klo  9.00 - 17.00.  Tilaus  on  tehtävä 
edellisenä  arkipäivänä  klo  15.00  mennessä.  

Ammattiliikennettä (ennaKkotilaus)  ja  Merenkulkulaitoksen  ennakkoon hyväksymän aikataulun mukaan 
kulkevaa matkustajaliikennettä palvellaan edellä mainittuina aukioloaikoina kaukokäyttöisesti Paatelan 
sululta  kaikilla Keiteleen kanavan suluilla. 



Rautalammen  reitti 

Kerkonkoski  15.5.  -  31.5.  Sulut ovat käytössä  klo  7.00  -  18.00. 
Kiesimä ______________________ ____________________________________________ 
Neituri 
Kolu  1.6.  -  31.8.  Sulut ovat käytössä  klo  7.00  -  24.00. 
(itsepalvelusulkuja) ________________________ _________________________________________________  

1.9.  -  30.9.  Sulut ovat käytössä  klo  7.00  -  18.00. 

1.10.  -  31.10.  Sulut ovat käytössä ke - su  klo  7.00  -  17.00. 

Ammattiliikennettä (ennakkotilaus)  ja  Merenkulkula  toksen  ennakkoon hyväksymän aikataulun mukaan 
kulkevaa matkustajaliikennettä palvellaan edellä mainittuina aukioloaikoina palvelusulutuksin. 

Kaikkinen  ja Vääksy ___________________ _______________________________________ 

Kalkkinen  15.5.  -  31.5. Kalkkisten itsepalvelusulku  on  käytössä 
(itsepalvelusulku)  klo  7.00  -  18.00. 

Vääksy  Vääksyn palvelusulku  on  käytössä 
(palvelusulku)  klo  9.00  -  18.00. 

1.6.  -  31.8. Kalkkisten itsepalvelusulku  on  käytössä  
klo  7.00  -  24.00.  

Vääksyn palvelusulku  on  käytössä  
klo  9.00  -  23.00. 

Kaikkisten  ja  Vääksyn sulut ovat käytössä juhan- 
nusviikolla torstaina, perjantaina  ja  lauantaina  
klo  7.00  -  1.00. 

1.9.  -  30.9. Kalkkisten itsepalvelusulku  on  käytössä  
klo  7.00  -  18.00.  

Vääksyn palvelusu Iku  on  käytössä  
klo  9.00  -  18.00. 

1.10.  -  31.10. Kalkkisten itsepalvelusulku  on  käytössä 
ke - su  klo  7.00  -  17.00.  

Vääksyn palvelusulku  on  käytössä tilauksesta 
ke - su  klo  9.00  -  17.00.  Tilaus  on  tehtävä 
edellisenä arkipäivänä  klo  15.00  mennessä. 

Ammattiliikennettä (ennakkotilaus)  ja  Merenkulkulaitoksen  ennakkoon hyväksymän aikataulun mukaan 
kulkevaa matkustajaliikennettä palvellaan edellä mainittuina aukioloaikoina palvelusulutuksin.  
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rKokemaenjoen vesistöalue 	 _________________________________________  

Valkeakoski  15.5.  -  31.5. Itsepalvelusulut  ovat käytössä  klo  7.00  -  18.00. 
Lem pää lä 
(itsepalvelusulkuja) Muroleen palvelusulku  on  käytössä  

klo  9.00  -  18.00. 
Murole ______________________________________________ 
(palvelusulku)  

1.6.  -  31.8. Itsepalvelusulut  ovat käytössä  klo  7.00  -  24.00. 
Herraskoski 
(itsepalvelusulku) Muroleen palvelusulku  on  käytössä  

klo  9.00  -  23.00. 

Muroleen,  Lempäälän  ja  Valkeakosken sulut ovat 
käytössä juhannusviikolla torstaina  ja  perjantaina  
klo  7.00  -  3.00. 

1.9.  -  30.9. Itsepalvelusulut  ovat käytössä  klo  7.00  -  18.00. 

Muroleen palvelusulku  on  käytössä  klo  9.00  - 
18.00.  Perjantaisin sulku  on  käytössä kuitenkin  
klo  20.00  saakka.  

1.10.  -  31.10. Itsepalvelusulut  ovat käytössä 
ke - su  klo  7.00  -  17.00. 

Muroleen palvelusu  I ku on  käytössä tilauksesta 
ke - su  klo  9.00  -  17.00.  Tilaus  on  tehtävä 
edellisenä arkipäivänä  klo  15.00  mennessä. 

Ammattiliikennettä (ennaKkotilaus)  ja  Merenkulkulaitoksen  ennakkoon hyväksymän aikataulun mukaan 
kulkevaa matkustajaliikennettä palvellaan edellä mainittuina aukioloaikoina palvelusulutuksin.  

S  



Iisalmen reitti  ja  Savon museokanavat 

Nerkoo 	 15.5. - 31.5. 	Nerkoon  ja Ahkionlanden  sulut ovat käytössä 
Ahkionlahti 	 klo  7.00 - 18.00. 
(itsepalvelusulkuja) 

Kuivataipaleen  ja  Saarikosken sulut ovat käytössä 
Museokanavat: 	 avovesikaudella  ympäri vuorokauden. 
Kuivataipale 	 -  
Saarikoski 
(itsepalvelusulkuja) 

Kuivataipaleen  ja  Saarikosken sulut ovat käytössä 
avovesikaudella ympäri vuorokauden.  

1.9. - 30.9. 	 Nerkoon  ja Ahkionlanden  sulut ovat käytössä  
klo  7.00 - 18.00. 

Kuivataipaleen  ja  Saarikosken sulut ovat käytössä 
avovesikaudella ympäri vuorokauden.  

1.10. - 31.10. 	Nerkoon  ja Ahkionlanden  sulut ovat käytössä 
ke - su  klo  7.00 - 17.00. 

Kuivataipaleen  ja  Saarikosken sulut ovat käytössä 
avovesikaudella ympäri vuorokauden. 

Ammattiliikennettä (ennakkotilaus)  ja Merenkulkulaitoksen  ennakkoon hyväksymän aikataulun mukaan 
kulkevaa matkustajaliikennettä palvellaan edellä mainittuina aukioloaikoina palvelusulutuksin. 
Kuivataipaleen  ja  Saarikosken suluilla ei järjestetä palvelusulutuksia. 

Pielisen reitti 

Joensuu  15.5.  -  31.5.  Sulut ovat käytössä Joensuun sululta 
Kaltimo  klo  7.00  -  18.00.  
Kuu  rna 
(kaukokäyttösul kuja)  

1.6.  -  31.8.  Sulut ovat käytössä Joensuun sululta  
klo  7.00  -  23.00. 

1.9.  -  30.9.  Sulut ovat käytössä Joensuun sululta  
klo  7.00  -  18.00. 

1.10.  -  31.10.  Sulut ovat käytössä Joensuun sululta  
klo  7.00  -  17.00. 

Ammattiliikennettä (ennakkotilaus)  ja Merenkulkulaitoksen  ennakkoon hyväksymän aikataulun mukaan 
kulkevaa matkustajaliikennettä palvellaan edellä mainittuina aukioloalkoina kaukokäyttöisesti Joensuun 
sululta. 

.  
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Heinäveden reitti  ja Tahkonreitti 

Pilppa  15.5.  -  31.5. Itsepalvelusulut  ovat käytössä  klo  7.00  -  18.00. 
Vihovuonne  
Kerma Varistaipaleen  ja  Taivallanden palvelusulut ovat 
Karvio  käytössä  klo  9.00  -  18.00. 
(itsepalvelusulkuja) _______________________________________________ _______________________ 

Varistaipale  1.6.  -  31.8. Itsepalvelusulut  ovat käytössä  klo  7.00  -  24.00. 
Taivallahti 
(palvelusulkuja) Varistaipaleen  ja  Taivallanden palvelusulut ovat 

käytössä  klo  9.00  -  23.00. 
Karjalankoski  
Juankoski Pilpan, Vihovuonteen,  Kerman  ja  Karvion 
Lastukoski itsepalvelusulut  ovat käytössä juhannusviikon 
(itsepalvelusulkuja)  torstaista seuraavan viikon tilstaihin ympäri 

vuorokauden.  

1.9.  -  30.9. Itsepalvelusulut  ovat käytössä  klo  7.00  -  18.00. 

Varistaipaleen  ja  Taivallanden palvelusu  lut  ovat 
käytössä  klo  9.00  -  18.00. 

1.10.  -  31.10. Itsepalvelusulut  ovat käytössä 
ke - su  klo  7.00  -  17.00. 

Varistaipaleen  ja  Taivallanden palvelusulut ovat 
käytössä tilauksesta ke - su  klo  9.00  -  17.00.  
Tilaus  on  tehtävä edellisenä arkipäivänä  klo  15.00  
mennessä. 

Ammattiliikennettä (ennakkotilaus)  ja  Merenkulkula  toksen  ennakkoon hyväksymän aikataulun mukaan 
kulkevaa matkustajaliikennettä palvellaan edellä mainittuina aukioloaikoina palvelusulutuksin. 

Taipale  ja Konnus ___________________ _______________________________________  

Taipale Saimaan kanavan Sulut ovat käytössä Taipaleen sululta ympäri 
Konnus liikennekauden  aikana vuorokauden. 
(kau kokäyttösulkuja) 

Konnuksen  sulku  on  käytettävissä vapaa-ajan 
liikenteelle myös itsepalvelulla ympäri 
vuorokauden. 

Taipaleen sulun maantiesiltaa ei avata 
yksinomaan vapaa-ajan liikenteelle  
ma  - pe  klo  6.30  -  8.00  ja  15.00  -  18.00.  

Saimaan kanavan Sulut ovat käytössä ympäri vuorokauden. 
liikennekauden Sulutus  on tilattava  edellisenä arkipäivänä 
ulkopuolella  klo  8.00  -  16.00 Merenkulkulaitoksen  antamien 

ohjeiden mukaan. 

Ammattiliikennettä (ennaKkotilaus)  ja  Merenkulkulaitoksen  ennakkoon hyväksymän aikataulun mukaan 
kulkevaa matkustajaliikennettä palvellaan edellä mainittuina aukioloaikoina palvelusulutuksin. 



Sulkukanavien avaamispäivämäärät vesillikennekauden  alussa ovat  ohjeellisia.  Sulku- 
kanavat avataan jääolosuhteiden salliessa.  Merenkulkulaitos  tiedottaa vuosittain  avaamis-
päivämäärät. 

Sulkukanavien  kautta kulkeminen  on  mandollista  ilmoitetun aukioloajan  jälkeen  
ma  - pe  klo  8.00  -  16.00,  jos jääolosuhteet sen  sallivat, eivätkä  huoltotoimenpiteet  ole  
sulunkäytölle  esteenä. Aluksen  on  etukäteen varmistettava  Merenkulkulaitoksesta,  onko  
sulkukanavan  kautta kulkeminen mandollista. Aluksen  on  tilattava sulutus  etukäteen edel-
lisen työpäivän aikana noudattaen  sululla  olevalla  ilmoitustaululla  annettuja ohjeita.  

Ammattiliikennettä palvellaan  myös muina kuin tässä pykälässä  mainittuina kellonaikoi-
na. Sulutus  on  tilattava  etukäteen edellisen työpäivän aikana  ja  kustakin aluksesta  tai  
puutavaralautasta  on  maksettava  sulutuksen suorittavalle  henkilölle  kanavamaksuista  an-
netussa  asetuksessa  (515/1991)  säädetty palkkio.  Alusyhdistelmissä  proomu  ja  kuljetus- 
järjestelmään kuuluva  hinaaja  tai  työntäjä  muodostavat yhden  maksuyksikön,  kun yhdis-
telmä  sulutetaan  yhdellä kertaa. Vastaavasti  puutavaralautta  ja sen liikutteluun  tarvittava  
aluskalusto  muodostavat yhden  maksuyksikön,  kun kokonaisuus  sulutetaan  yhdellä ker-
taa. 

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

Itsepalvelukanavat  eivät ole soutu-, moottorivene-  ja purjeveneliikenteen  eikä muun 
vapaa-ajan viettoon liittyvän liikenteen käytettävissä tässä pykälässä mainittujen  aukiolo -
aikojen ulkopuolella. 

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

Jos  kanavan  tai  sulun uusimis-  tai  korjaustyöt  tai  muut erityiset syyt niin vaativat,  Me -
renkulkulaitos  voi rajoittaa tässä pykälässä mainittuja päivittäisiä  aukioloaikoja  tai  kes-
keyttää  kanavallikenteen  väliaikaisesti.  Merenkulkulaitos  voi tarpeen vaatiessa myös pi-
dentää mainittuja päivittäisiä  aukioloaikoja,  kuitenkin enintään  liikennekaudeksi.  Muutok-
sista kuulutetaan paikallisissa sanomalehdissä  tai  ilmoitetaan muulla tavalla.  
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A vokanavien  ja er//listen  a vatta  ylen  siltojen aukioloajat 

Avokanavat  ovat avoinna vesiliikenteelle avovesikauden aikana kaikkina vuorokauden 
aikoina. 

Sillat avataan vesiliikenteelle seuraavasti: 

Jännevirran  silta Saimaan syväväylien Sillat avataan  vain  tilauksesta.  Sillan  avaus  on 
Kyrönsalmen  sillat purjehduskauden tilattava  puhelimitse  tai VHF-radiopuhelimella 
Vihtakannan  silta aikana noudattaen  sillan  luona olevalla ilmoitustaululla, 

kuulutuksella  tai  muulla tavalla annettuja ohjeita. 

Jännevirran  siltaa ei avata yksinomaan vapaa- 
ajan liikenteelle  ma  - pe  klo  6.30  -  8.00  ja  
16.00  -  18.00. 

Kyrönsalmen maantiesilta  avataan vapaa-ajan 
Ilikenteelle  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  sitta  avataan vapaa-ajan liikenteelle 
tarvittaessa tasatunnein. 

Sillat ovat miehittämättömiä. 

Peltosalmen silta Avovesikauden  aikana Sillat avataan  vain  tilauksesta.  Sillan  avaus  on 
Pirtinvirran  silta tilattava  puhelimitse  tai VHF-radiopuhelimella 
Reposaaren  silta noudattaen  sillan  luona olevalla ilmoitustaululla, 

kuulutuksella  tai  muulla tavalla annettuja ohjeita. 

Sillat ovat miehittämättömiä. 	 _______________________________________________ 

Kaltimon  silta Avovesikauden  aikana Sillat avataan  vain  tilauksesta.  Sillan  avaus  on 
Pielisjoen rautatiesilta tilattava  puhelimitse  tai VHF-radiopuhelimella 
Suvantosilta  noudattaen  sillan  luona olevalla ilmoitustaululla, 
Uimasalmen  gillat  kuulutuksella  tai  muulla tavalla annettuja ohjeita. 

Sillat ovat miehittämättömiä  ja  ne avataan kaukokäyttöisesti Joensuun sululta. 

Kellosalmen  silta 
Virtasalmen silta 

Avovesikauden  aikana Sillat voidaan avata vesiliikenteelle ympäri 
vuorokauden. 

Sillat ovat itsepalvelusiltoja. 

Lillholmin  silta Avovesikauden  aikana Silta avataan päivittäin  klo  7.00  -  19.00  puolen  
tunnin  välein edellyttäen, että tilaus  sillan  
avauksesta  on  tehty itsepalvelulaitteelta ennen 
haluttua avausaikaa. 

Silta  on itsepalvelusilta. 



lo  

Päivärannan  silta  13.5.  -  31.10.  Silta avataan  ma  - su  klo  6.00  -  22.00.  

Silta avataan tarvittaessa vapaa-ajan  I iikenteelle 
ma  - pe  klo  6.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00  sekä  klo  18.00  ja  siitä eteenpäin 
tasatunnein  klo  22.00  saakka.  La  - su  silta 
avataan vapaa-ajan liikenteelle tarvittaessa 
tasatunnein  klo  6.00  -  16.00  ja  19.00  -  22.00.  
Sillan  avaus  on tilattava  etukäteen puhelimitse  
30  minuuttia ennen  sillan  avausta noudattaen  
sillan  ilmoitustaululla, kuulutuksella  tai  muulla 
tavalla annettuja ohjeita.  

Sillan  avaamispäivämäärä vesiliikennekauden  alussa  on ohjeellinen.  Silta avataan jääolosuhteiden sal- 
liessa. Merenkulkulaitos tiedottaa vuosittain avaamispäivämäärän.  

Sillan  kautta kulkeminen  on  mandollista ilmoitetun aukioloajan jälkeen  ma  - pe  klo  8.00  -  16.00,  jos  
jääolosuhteet  sen  sallivat.  Sillan  avaus  on tilattava  etukäteen noudattaen  sillan  luona olevalla ilmoitus- 
taululla annettuja ohjeita. 

Pohjan silta 	 1.1. - 31.12. jääolo- 	Silta avataan  vain  tilauksesta. 
suhteiden salliessa 

Siltaa ei avata yksinomaan vapaa-ajan liikenteelle 
 ma - pe  klo  6.30 - 8.00  ja  16.00 - 18.00.  

Strömman  silta Silta avataan ammattiliikenteelle ympäri vuorokauden. 	Sillan  avaus tilataan 
Tiehallinnon liikennekeskuksesta  puh.  040 556 7165.  Tilaus tulee tehdä 
vähintään  15  minuuttia ennen  sillan  avausta. 

Silta avataan vapaa-ajan lii kenteelle seuraavasti:  

15.4.  -  15.6.  Silta avataan  ma  - su  klo  7.00  -  22.00. 

16.6.  -  15.8.  Silta avataan  ma  - su  klo  7.00  -  24.00. 

16.8.  -  31.10.  Silta avataan  ma  - su  klo  7.00  -  22.00.  

Sillan  avaamispäivämäärä vesiliikennekauden  alussa  on ohjeellinen.  Silta avataan jääolosuhteiden sal- 
liessa. Merenkulkulaitos tiedottaa vuosittain avaamispäivämäärän.  

Sillan  kautta kulkeminen  on  mandollista ilmoitetun aukioloajan jälkeen  ma  - pe  klo  8.00  -  16.00,  jos  
jääolosuhteet  sen  sallivat.  Sillan  avaus  on tilattava  etukäteen noudattaen  sillan  luona olevalla ilmoitus- 
taululla annettuja ohjeita. 

.  
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Hevossalmen  silta  7.5.  -  13.5.  Silta avataan  ma  - su  klo  8.15  -  15.45.  

Silta avataan päivittäin puolen  tunnin  välein, aina  
15  minuuttia yli  ja  15  minuuttia vaille tasatunnin.  

14.5.  -  31.10.  Silta avataan  ma  - su  klo  7.15  -  22.45.  

Silta avataan päivittäin puolen  tunnin  välein, aina  
15  minuuttia yli  ja  15  minuuttia vaille tasatunnin.  

Sillan  avaamispäivämäärä vesiliikennekauden  alussa  on ohjeellinen.  Silta avataan jääolosuhteiden sal- 
liessa. Merenkulkulaitos tiedottaa vuosittain avaamispäivämäärät.  

Sillan  kautta kulkeminen  on  mandollista ilmoitetun aukioloajan jälkeen  ma  - pe  klo  8.00  -  16.00,  jos  
jääolosuhteet  sen  sallivat.  Sillan  avaus  on tilattava  etukäteen noudattaen  sillan  luona olevalla ilmoitus- 
taululla annettuja ohjeita. 

Visuveden  silta  12.5.  -  31.8.  Silta avataan  ma  - su  klo  8.00  -  23.00.  

Silta avataan vapaa-ajan liikenteelle  vain  tasa- 
tunnein, ei kuitenkaan  klo  16.00.  Sillan  avaus  on 
tilattava  puhelimitse noudattaen  sillan  luona ole- 
valla ilmoitustaululla, kuulutuksella  tai  muulla 
tavalla annettuja ohjeita. Silta avataan tasatun- 
nein aikaisintaan  tunnin  kuluttua tilauksesta.  

1.9.  -  30.9.  Silta avataan  ma  - su  klo  8.00  -  18.00.  

Silta avataan vapaa-ajan liikenteelle  vain  tilauk- 
sesta.  Sillan  avaus  on tilattava  puhelimitse nou- 
dattaen  sillan  luona olevalla ilmoitustaululla, kuu- 
lutuksella  tai  muulla tavalla annettuja ohjeita. 
Silta avataan  tunnin  kuluttua tilauksesta.  

1.10.  -  31.10.  Silta avataan  ma  - su  klo  9.00  -  17.00.  

Silta avataan vapaa-ajan liikenteelle  vain  tilauk- 
sesta.  sillan  avaus  on tilattava  puhelimitse nou- 
dattaen  sillan  luona olevalla ilmoitustaululla, kuu- 
lutuksella  tai  muulla tavalla annettuja ohjeita. 
Silta avataan  tunnin  kuluttua tilauksesta.  

Sillan  avaamispäivämäärä vesiliikennekauden  alussa  on ohjeellinen.  Silta avataan jääolosuhteiden sal- 
liessa. Merenkulkulaitos tiedottaa vuosittain avaamispäivämäärän.  

Sillan  kautta kulkeminen  on  mandollista ilmoitetun aukioloajan jälkeen  ma  - pe  klo  8.00  -  16.00,  jos  
jääolosuhteet  sen  sallivat.  Sillan  avaus  on tilattava  etukäteen noudattaen  sillan  luona olevalla ilmoitus- 
taululla annettuja ohjeita. 
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Avattavan  sillan  kautta kulkeminen  on ammattiliikenteelle  mandollista myös muina kuin 
tässä pykälässä mainittuina kellonaikoina.  Sillan  avaus  on tilattava  etukäteen edellisen 
työpäivän aikana  ja  kustakin aluksesta  ja  puutavaralautasta  on  maksettava  sillan  avauk-
sen suorittaneelle henkilölle kanavamaksuista annetussa asetuksessa  (515/1991)  säädetty 
paikkio. Alusyhdistelmien  ja  puutavaralauttojen maksuyksiköiden  määrittelyssä noudate-
taan samaa periaatetta kuin  5 :ssä on  esitetty sulutusten osalta. 

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

Jos  kanavan  tai avattavan  sillan  uusimis-  tai  korjaustyöt  tai  muut erityiset syyt niin 
vaativat, Merenkulkulaitos voi rajoittaa tässä pykälässä mainittuja päivittäisiä aukioloaiko

-ja  tai  keskeyttää liikenteen väliaikaisesti. Merenkulkulaitos voi tarpeen vaatiessa myös 
pidentää mainittuja päivittäisiä aukioloaikoja, kuitenkin enintään liikennekaudeksi. Muu-
toksista kuulutetaan paikallisissa sanomalehdissä  tai  ilmoitetaan muulla tavalla. 

Rautatiesiltoja  koskevat lisäksi Ratahallintokeskuksen määräykset rautatiesiltojen 
avaamisesta vesiliikenteelle. 

Erinäisiä määräyksiä  

7  
Voimaan  tulo  

Nämä määräykset tulevat voimaan  1  päivänä toukokuuta  2007.  

Näillä määräyksillä kumotaan valtion sulku-  ja  avokanavien  sekä avattavien siltojen 
liikennekausista  ja  aukioloajoista  3  päivänä toukokuuta  2006  annetut Merenkulkulaitoksen 
määräykset (Dnro  723/610/2006).  

Helsingissä  24  päivänä huhtikuuta  2007  

Pääjohtaja 	 Markku Mylly 

Apulaisjohtaja 	 Risto Lng 
Väylänpidon  johtajan sijainen 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

