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Merenkulkuhallituksen 
virallisia tiedonantoja.  

N o I 	- - - 	Helsrngissa, kesakutin I p  nk 	 1918  

Meren kulku hallitus.  
Merenku1kuIaitoken  asiain hallintoa hoitaa Suomen Senaatin joulukuun 

 1 5  p:nä  191 7  vahvistaman asetuksen mukaan Merenkulkuhallitus, jonka  on  voi-
massa olevien asetusten mukaisesti  ja  vuotuisten menosääntöjeii rajoissa hoi-
dettava luotsi-  ja majakkalaitoksen yhvalvontaa ja  hallintoa, valvottava  me-
renkulkua, laivanrakentainista, laivaninittausta, laivantarkastusta, lastimerkin 

 asettamista  ja laivarekisterin  pitämistä, valvottava. että kaikkia merenkulkua 
koskevia asetuksia noudatetaan, hoidettava valtion jäänmurtajalaivoja  ja val - 
vottava  niiden käyttämistä, hoidettava nierenkulkuoppilaitosten  ja  valtion 
satamain vlivaivoit  an  ja  hallintoa. valvottava merimieshuoneita sekä kuntain 

 ja  yksit visiä satamia. Tämän lisäksi Merenkulkuhallitus seuraa merenkulku 
laitoksen kehitystä kotimaassa  ja  muissa maissa, tekee ehdotuksia maamme 
merenkulkueliukeinon edistämiseksi sekä hoitaa mereñkulku-  ja  meriliikenne- 
tilaston. 

Merenkulkuhallitus  jakautuu luotsi-  ja maja'kkaosastoon. nierenkulku - 
 osastoon, teknilliseen osastoon  ja kansliaosastoon  

Luotsi-  a  majaAkaosasto  käsittelee asioita, jotka koskevat merikartast  o  
laitosta, merenmitt- auksia. kulkuvävliä, niiden mevkitsemis-  ja valaisemist apaa 

 uusien luotsiasemain perusta  mista,  tai  ennestään pefistttujen lakkautt amisi 
sekä muita toimenpiteitä merenkulun turvaamiseksi kuin myöskin tarkastus 
laivain käyttämistä. Tähän osastoon kuulu\'at luotsi-  ja maja kkakonttori.  meri-
kartastolait- os,  sekä merenmittaustoirnistot. 

Merenkulk'u  osa sto  käsittelee asioita, jotka koskevat kauppalaivastoon lw  a
-luvien  laivojen merenkulkua  ja  turvallisuutta koskevaa tarkastusta. valtion sai  a  -  

main  viivalvontaa,  kunta  in  ja  yksityisten satamain silmälläpitoa, meriniieshuo - 
neiden tarkast usta. mererikulkuoppilaitosten ylivalvontaa sekä jäänniurtaja 
laivain käyttämistä. 

Teknitliiie  n  osasto käsittelee asioita, jotka koskevat laivanrakentamist  fl  
ka uppalaivastoon kuuluvain laivain inittausta, lastimerkkien  asettamista niihii 
laivan rungon  ja  koneiden tarkastusta, majakkain  ja  muiden rakennusten  pu 
rustusten  ja kustannusarvioiden  laatimista merenkulkulaitoksen laskuun  sek; 

 niiden korjauksia  ja uudestaanrakentamisia  kuin myös merenkulkulaitokse] 
menosääntön znerkitt vjen laivain karja  u  ksia.  Tähän osastoon kuuluvat laiva - 
toimisto  ja maja kkat oimisto. 

Kansliaososto  käsittelee asioita, jotka koskevat johtosääntöjä, henkilö-
kunnan toimeenottamista  ja  erottamista, virkavapauksia  ja  määräyksiä, vir-
heitä  ja laiminivöntejä  virassa, valituksia virkatoimenpiteistä, Nerenkulku-
hallituksen puhevallan valvomista, huoiieistojen vuokraarnista, paikkauksia, 
tili-  ja kassa.laitosta,  kaluston  ja  varaston tarkastuksia. virkamatkoja. matka- 

is$.n—is.  



apurahoja, laivarekisteriä, laivakalenterin julkaisemista, signaalikirjainten ja-
kamista. mittauskirjan  ja lastimerkinvaiinituskirjan  laatimista sekä todis-
tuksia laivan päällystön  ja konemestarin  oikeuksista. tilastollisia  ja  muita  sa-
manla.atuisia merenkulkulaitosta  koskevia julkaisuja. tarvekalujeii ostoa  ja 
kunnossapitoa, varastotavarain  hankkimista  ja  hoitoa sekä. tarpeettomlen  va - 
rastotavarain  myymistä.  rrallafl  osastoon kuuluvat kanslia. ka mreeiikontt uri, 
tilastokonttori  ja varastokontlori.  

Merenkulkuhallituksen jäsenet. 

Merenkulkuhallituksen vlitireht ööriksi  on Senaatt  i  nimittänyt meren-
kuluntarkastajan, vapaaherra  Gusta/  Oskar Axel  TVreden,  sekä merenkulku-
neuyoksiksi: luotsi-  ja majakkaosaston  päälliköksi ent. luotsitirehtöörin apulai-
sen. vapaaherra  Johannes  Indreniuksen, inerenkulkuosaston  päälliköksi apulais-
merenkuluntarkastajan. merikapteeni  Wilhelm  Fagerholm  in,  teknillisen osaston 
päälliköksi insinööri  Ernst  Fredrik  Andersinin  sekä kansliaosaston päälliköksi 
oikeusneuvosmies  A  xci  Valdemar  LilIer1jin. 

MerenkulkuhallitiikSefl  virkamiehet.  

L  uotsi-  ja  inajakkaosasio. Merenkulkuhallitus  on inerikart astolaitokseit  
i.  päälliköksi määrännyt  cut. luotsipiiripäiilhkon Jakob Wilhelm Lybeckin, 

-.amaui  laitoksen vanhemmaksi apulaiseksi niniittitnyt merikapteeni Eliel Wiadi
-mir Äbergiii,  V. t.  nuoremmaksi apulaiseksi määrännyt merikapteeni  Gustaf 

Ferdinand Ljungbergin  ja  suuren merenmittaustoimistOfl  v. t.  päälliköksi 
merikapteeuii  Gustaf Theodor  Ahlstedt  in. 

Mere  nkuikuosast oon  v. t.  mereii kulunvlitarkastajaksi on määrätt v  meri- 
koulunjohtaja  Anders  Edvard Roni. 

Tekn illisee  a  osastoon  on v. t.  yli-insinööriksi mereuikulkuhallit  us  määrännyt 
insinööri  Karl  Ragnar  Petterssonin,  v. t.  insinööriksi majakkatoirnistoon insi-
nööri  Sigmund Rafael Sehalinin  sekä  v. t. rakennusmestariksi  rakennusmestari 

 Erik Herman Törnqvistin. 
Ka  nsliaosastoon  on v. t . sihteereiksi merenkulkuhaflit us  määrännyt hovi- 

neuvos  Gustaf David Alexander Perrefin  ja  varatuomari  Gustaf Harald  Svens-
Oflifl  ja  V. t . kamreeriksi  kamreeri  Otto Ismail Ruuthin, apukamreeri ksi niniit - 

tänyt senaatill  lim. kopistin  Axel  Vitalis  Lindqvistin, kirjanpitäjäksi neiti  Lilly 
Irene  Olanderin. tilastokonttorin johtajaksi filosofianmaisteri  J( Wäinö 
Ilopun  ja  saman konttorin aktuariksi filosofianmaisteri  Harry Gustav Johan 
\llen uksen . varastoiihoit  ajaksi merikapteeni  Aron  Eino  Richard Nordlunditi 
Hi  i  Hn ituiLi  cut .\lnai ,luctiH( \uuiuItö 

I ii 	i  .1 pi III pi 	IIi hi  il 

lhi-iicii 	ui -ipiirIr 	p;tulliköksi  on merenkulkuhallitus  määrännyt 
itii kaptei  t u -ta  f \\illcliii  i'et t  Ahvenanmaan piirin  v. t. päälli-
Icäksi  everstiluutnantti 1Tno  August Hjeltiuu.  \Viipurin piirin  v. t.  päälliköksi 
inerikapteeni, kreivi  Arvid  Olof Stenbockin,  Oulun piirin  v. t . pailIiköksi mcii-
Iapteeni Emil Theodor Segersvenin  ja Ni jänteen  piirin  V. t. päälhi köksi  meri- 



kntluiijohtaja  Oskar Ferdinand  Urnbeigin.  Vaasan piirin  V. t.  piiripäällikköna 
 a  mii  Vaasassa toimineen väliaikaisen Merenlcul ku hallit ukszen 	iiri  v]  

risii lai iteeli  I  Il;i  r  Uatat  Oral elm  

tletenI iilkuhaIlin  ken  lai  at. 

I I 	rIaja 	exI dlii  in v. t  päälliköksi  on  meren Iculkuli  hit u  ut  
Iteeni  Victor  Grandellin. Wilimanstrandin  v. t.  päälliköksi merikapteeii 

 a  11eIt ElcLanim  a  Ju  pit  erm merikapteeui  Georg  Saunholmin  sekä Elii kanu- 

	

ic 	ii  iL ateeni  Ilmari  Alexander  Jolcisell. 

%eiiijiiii altioii pakkotilaamat siioiiialaiset  alukset.  

H  iiii ilcuun  24  p:nä  1918 on  Merenkulkuhallitus  antanut VenijI  valt  a 
I  kiinaan sotatarkoituksia. varten pakkotilaamia aluksia koskevan liculdavah] 

Luulutuksen: 
Tät.en kehoittaa Merenkijlkuhallitus  kaikkia venäläistens ot ilasviranomais 

 ten  sota -aikana takavarikoimien suomalaisten laivojen,  a  lusten ja  muiden  me 
 renkuljetusvälineiden ornistajia. kiireinuniten  ottamaan  halt  uunsa  oma isuutensa 

niissä  se on  tavattavissa sekä myöskin siinä tapauksessa, että  se  ta.kavarikosi 
 on  vahingoittunut, vahingonkorvauksen  saantia varten tarvittavien tocistuste  i 

 varmentamiseksi  niin pian kuin suinkin hankkimaan kaikki tarviitavat se.loiiteert 
siinä tarkoituksessa aikanaan esitettä.viksi sille  tai  niille viranomaisille, jotka 
mandollisesti asetetaan valvomaan yksityisten oikeuksia sovit,taessa Suomei 

 ja  Venäjän keskinäisist  ä  veloista  ja.  saat  avista».  
Samasta asiasta  on  Merenkulkuhallitus  huhtikuun  24  p:iiä  1918  lähettäuy 

uraavan kiertokirjeen:  
»Kun Merenkulkuhallituksella  on  syytä edellyttää, että maan hallitus tule 

Suomen  ja  Venäjän valtiolaitosten molemmninpuolisten saatavain lopullisessa  st  I 
 vityksessä  valvomaan myöskin niitä korvausvaatimuksia, joita yksityiset  hen 

 kilöt  voivat, esittää Venäjän valtiola.itokselle  sota -aikana kärsitvn vahingon  jo 
lista,  sa.a. Merenkulkuhallitus  täten  kehoittaa  asianomaisia. alusten, laivain 
muiden vesikuljetusvä.lineiden onhistajia. jotka Venäjän viranoniaisten  t  uot.tii 
muksesta ova.t  kärsineet vahinkoa mailhittuun omaisuuteen nähden. kuin mvii 
l.;in teollisuuslaitoksia, joilla  on  maksamattomia  saatavia. Venäjän valtiolaitoic- 

ita  alusten rakennuksesta ta.i kuntoonlaittamisesta, vahingonkorvauksen  tai 
 inaksun  saamiseksi tarvittavan todistainisen turvaamiseksi niin pian kuin  ma 

 dollista  koettaa hankkia kaikki tarpeellinen  selvit  vs  mainitussa suhteessa,  jot ti 
lie  olisivat  sen  tai  niiden viranomaisten saatavana, joille hallitus  on  uskonui 
ptLheellaolevan  selvityksen suoritta nhlsen.  ja  saa Merenkulkuhallitus erittäimik 
muistuttaa väittiiniiittömvvdestä esiintvvissä tapanksssa toimittaa kärsittvjei 
\,litillcii 	c:ii 	hiiii 	j:al ljilIllileil liittt;\  illa 	a a-Hit  lijilyill 	i!lcil 	Ill- - 

\  lusten ja  telakkaiti liiovuttaniiueii itlkoitiailh'. 

Iren  kul  kuliallitus  on  toukokuun  2  p:Ilii  I it! 8  antanut seuraa  van  
uksen.  joka koskee alusten  ja  telakkain luovuttaniista  ulkomaalaisille: 

»Hallituksen asiasta tekemän päätöksen mukaan kielletään rakentelil: 
!i.vieui  alusten sicli !aiviitelalcraleii 	ja 	vi'tiililiiii(l(ll 	ii 	iiiiilii (iI:'Viii  I ii 	1 

'1 	(II' 	Ii. 	I I: 	ill 	il  la 	ij:i aiHll': 	j 	i 	: 1 	1 	al 	l I 	j hi 	il 	i  a 	ti  



-4- 

Sytytettyjä majakoita.  

Helsingin  I  iiot.sipiiri. 

Tilelsingin luotsipiirissi  on  st Vt  tl  V  seuraavat .inaja lavt 
Hangon 	niaja Lica 
Gustafsvärnin 
Griharan  
Söderskärin 
Rönnskärin 	 ç  Por kka 
Jussarön 	»  
Kaikki johtoloistot,  paitsi  Gust  afssvärdin, 1ti.ieu  Svart ön, .Lantiseii 

Svartön ja Mjölö-Knekt  in.  ovat sytvtetyt. 
Bengtskärin niajakka  on  toistaiseksi sanirnutettu, kunnes tarpeelliset kor-

jaustyöt ovat, suoritetut. 
Hangon majakan sumumerkinantolaite  on  hävitetty, joten toistaiseksi ei 

sumumerkkiä voida siellä antaa. 
Merimerkit Lå.ggrundilla, Jussaröllä  ja Skatlandet.ilIa Jussarön  luotsi- 

paikalla, sekä lnderskärillä. Stwlirillii  ja ( addei illa Htist  ö -Biisön lunt.ipaikalli 
 ovat  sodan  aikana hävitetyt.  

Ii t'ea't a  ,.i'l'f  it 	(itO//i  iii.  

Ahvenanmaan luotsipiirissä ovat kaikki  maja Lat 	I  Vt  el t pa ii  si  J'  gL;t  r  
ja Flötjan. Lågskärin  majakka, joka  on  rikki,  on  väliaikaisesti sytytetty,  ja  si-

jaitsee  59°  .50'  ja  30"  pohjoista leveyttä  ja  190 55'  ja  18"  itäistä pituutta. 

Ruotsin rannikko.  

1 hint  sitt i  au  leila  ovat majakkalaivat Finngrunclet  ja Västra batiken  touko-
/  :ii Lila  oneot aseinapaikoilieen  sekä majakkalaiva  Grundkallen  touko- 

:t 	t -.vnOi 1iailcallit.  

I 	-Ii,,vii 	Ori.ii it 	tt  'ii'IHi 	 t. 	iIttit 	'Ii 	itt1I1tTjiri1 	ii'  

iliiaitetut ,rarittt,isifla, ,llii 	iti  tun-iui 5til1ulti  
),Iita tulee pituusmittoihin. vtilirnatkoiliin.'  v.  ni.,  noudatetaan sainoia ilnioituksia, ji 

 i vit'  •'ii tutu  titt  tiuclonatuuucuussa.  

Il 	I-  iti-'-ij, 	Ht.t- 	•) ,L!'•I 



Merenkulkuhallituksen 
virallisia tiedonantoja. 

N:o  2, 	 Helsingissä, kesäkuun  16 p:nä 	 1918. 

Merenkulkupiirli.  

Toukokuun  25 p:nä 1918  tapahtuneessa eit.te1 ssä  on  Senaatti Meren- 
ku1kuhallituken  esityksestä määrännyt inerenkulkupiirit  ja merenkuluntarkas.. 
tajain a.suinpaikat  seuraaviksi: 

Wiipurin  piiri: %Viipurin läänin rannikkoa.Iue Suomenlanden rannalL 
sekä Viipurin kaupungin satama-alue. Asemapaikka: Wiipurin kaupunki. 

Uudenmaan piiri: Uudenmaan lääni. Asemapaikka: Helsingin kaupunki 
Turun piiri: Turun lääni paitsi Ahvenanmaan luotsipiiri. Aseinapaikk 

Turun kaupunki. 
Ahve,nannwan  piiri:  Ahvenanmaa.n luotsipiiri. Asemapa.ikka:  \I.. 

haminan kaupun ki. 
Waa.au  piiri:  Waasan läänin rannikkoalue. Asemapaikka: 

kaupunki. 
Oulun piiri: Oulun lääni. Asemapaikka: oulun kaupunki. 
Laat.oltan piiri:  Laatokka  ja Jänisjärvi  sekä Vuoksen  ja. Suvn istöt .Jääsken ja. Laatoka.n  välillä. Asemäpaikka: Sortavalan kaupunk, 
Saimaan piiri: Saimaan, Pielisjärven, Kallaveden  ja Puulavede.n VCSis  tät  ynnä Saimaan kanava. Asemapaikki  S  i  ii 	p  
Paanteen pzrr Pananteen 

Lerenkulku  In hit us on määränii 
päälliköiksi: 	T 	piiriin översti ............, ±. 
kapteeni  E. Manner,  Laatokan piiriin entinen luotsivanhin  A.  Tikka  

IM ere I  ffi  I tta us 	k  kni uni.  

V. t.  nuorempi apulainn nmlikartastolaltk)k..(J!a  k pteen (js1  d FiW - nand  Ljungberg  on  inäiiatt 	tnerenmittausiei kiLuntiin toiSPil 	lkkau-lno.- kaji pillikksi. 
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I. Purj ehdusohjaus Danzig'ista. RäSveliin. 

(Tosi.suunnat  ja -suuntimat.) 

Neufahrwasser'in merkkipoijusta  pidetään suunta  42°  matka  18'  
pisteeseen  1, Lev. 54°  40' P, Pit. 19°  0' I,  

sitten suunta  5305  matka  37'  
pisteeseen  2, Lev. 650 2' P, Pit. 19° 51' J  

sitten suunta  81° ,  matka  19'  
pisteeseen  3, Lev. 55°  5' P, Pit. 20° 24' I,  

sitten suunta  44° .5,  matka  18'.2  
pisteeseen  4, Lev. 55° 18' P, Pit. 20° 46'.5 I,  

sitten suunta  12°,  matka  22'.  
pisteeseen  5, Lev. 55°  40' P, Pit. 20°  54'.5 I,  

sitten suunta  3530•5,  matka  42°.  
pisteeseen  6, Lev. 56° 22'.5 P. Pit, 20° 45'.5 I,  

sitten suunta  8°.5,  matka  12'  
pisteeseen  7, Lev. 56° 34'.3 P, Pit. 20° 48'.6 I,  

sitten suunta  27° .5,  matka  8'.  
pisteeseen  8, Lev. 56° 42' P, Pit. 20° 55'.s I,  

sitten suunta  1°.5,  matka  11'.,7  
pisteeseen  9, Lev. 56° 53'.7 P, Pit. 20° 56'.5 1,  

sitten suunta  315° ,  matka  24'  
)isteeseen  10, Lev. 57°  10'.& P, Pit. 20° 24'.s 1,  

sitten suunta  0° ,  matka  32'.4  
pisteeseen  ii, Lev. 57° 43' P, Pit. 20° 24'.5 I  

sekä sitten suunta  370,  matka  58'.3  sivuuttaeli loistopoijun  alfa ja  ma -
tkkalaivan  A  (rauhan aikana  maj akkalaiva  Helgoland),  kummalta puolen 
ihansa, kuitenkin aivan läheltä - loistopoijujen  ja majakkalaivojen  tunnus-

merkkejä  ja asemapaikkoja  katso  II  -  sitten  saa.vutaan 
pisteeseen  12, Lev. 58° 28'.a P, Pit. 21 °  32'.2 I,  merkitty majakkalaivafle  B 

 (rauhan aikana majakkalaiva Adlergrund), jättäen  sen  itään pidet.ääii 
suunta  0° ,  matka  20'  

pkteseen  13, Lev. 58°  49' P, Pit. 21 0  31'.5 1,  merkitty majakkalaivalle  C 
 (rauhan aikana majakkalaiva ehmarnbe1t), sitten suunta  43° . 5,  matka 

 34',  sivuuttaen loistopoijun  gamma,  sijoitettu.  0'.5  pohjoiseen  
pi -teestä  14, Lev. 59° 12'.s P, Pit. 22° 16',? I,  merkitty majakkalaivalle  D 

 (rauhan aikana majakkalaiva Jasmund), sitten suunta  74°,  matka  13'  
it.eeseen  15, Lev. 59°  17' P, Pit. 22° 41' I,  merkitty majakkalaivalle  Bulk, 

 ätt.äen  2'  etelään loistopoijun  ja  joka merkitsee miinoiteturi alueen 
pohjoisrajan, joka sijaitsee  Lev. 59° 13'.s P, Pit.. 22° 32' 1.  
Sivuuttaen pisteen  15  liki  sen  eteläpuolelta asetetan suunta  85°.5,  
matka  19',4  

i1yeseen  16, Lev. 59°  18'.5, P. Pit.. 23°  18'.2 I, 2'  länteen Odensholm'in  ma
-jakasta,  jättäen majakkalaivan Aussenjade  1'.a  etelään, joka sijaitsee 

 Lev. 59° 16' P, Pit. 22° 47' I  ja  merkitsee miinoitetun alueen pohjoisra
-jan; sen  jälkeen suunta  330,  matka  3'  

pisteeseen  17, Iv. 59°  21'.i P, P. 23°  21'.5 I,  merkitty majakkalaivaBe 
Kalkgiund,  
sitten suunta  52°,  matka  20'.7,  kohti 

.NeekinansZriiidin majakka1aivaa  Lev. 50° 3' 	P. Pit.. 23° 54' 1,  



-  I  -  

sitten suunta  109° .  matka  13'.a  kohti  
majakkalaivaa Saritseheff,  Lev. 59° 29'. P, Pit. 24° 18' I.  

Tältä  niajakkalaivalta  on  saatava  Inotsi,  jonka  ohjaukaella  purjehdi-
taan  miinoitetun  alueen läpi  Räävelin  lahteen  ja  Räävein  satamaan.  

iI. Majakkalaivojell  ja loistopoijujen  sijoitus sekä niiden tunnusmerkit mii- 
nojon kautta vaarallisen miina-alueen läpi Libausta Riläveliin. 

Nimi. 	 Paikka  

1) Loistopoiju  alfa.  58°  10' P, 21041.51 

Tunn  u  sinerkit.  

Musta  tyniiyri  valkoisella  arapia1ai-
sella  numerolla  14,  yön aikana.: 

 välkky ..................1  sek. 
 pimeä 	................. 1 

välkky .................1  
pimeä 	................. 3  
kertaus samoin  ......... 6 se!. 

2) Majakka.laiva  A 58° 16'.  i  
HeIgoland>. 	12'.s 1.  

21°  Punaiseksi maalattu  kolmimastoin 
 laiva, valkoisella nimellä  He1 

lanth  kummallakin sivulla.  Suiiv 
mastossa  2  mustaa palloa  pyst  - 

 suorassa päällekkäin. Yön  aikan 
 2 lyhtyä pystysuorassa päällek 

käin suurmastossa  (näköala  9'  
sumussa: merkki  sumutorvella 
äntä  sarjassa. (Katso  saksa.laiiie 

majakkaselitys.)  

3) Majakkalaiva  B,58° 28'.a P, 21° ' 
 >Adlergmnd». 	32'. 2 1. 

4) Majakkalaiva  C 58° 49' P, 21° 
sFehmarnbelt». 	31'.5 I.  

Kaksimastoinen  punainen laiva, kuin
-mallakin  sivulla valkoisella  ni  mdllii 

»Fehmarnbelt.».  Yön aikana:  1 vilk-
ku (vilkku  0.3  sek.,  pimeä  3.  sek., 

 kertaus  4  sek).  Näköala  13'.  Sn
-mussa:  merkki  sumutorvella  yksi 

ääni. (Katso saksalainen majakka- 
selitys.)  

Punainen alus valkoisella  nime] 
Adlergrund»  kummallakin  sivu1 

 yön aikana:  1 vilkkuryhmä 2* 
välkyllä. -  Näköala  11'. (Välk 
2  sek.,  pimeä  6  sek.,  välkky  2 se] 

 pimeä  20  sek.).  Kertaus:  30 
 Sumussa: merkki  sumusireeniJl 

 ääntä ryhmässä (sitäpaitsi  sun 
 merkkejä ilman  kanu unan  l 

kausta).  (Katso saksalainen  n' 
jalkaselit.ys.) 
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Nimi. 	 Paikka. 	 Tu nuusrnerkit.  

5) .Loistopoiju 	9° 	P, 22° 1  vilkku  (1  vilkku  4  sek.,  pimeä  44 

gamma. 	 1'. I. 	 sek.).  

6) Majakkalaiva  P59° 12'.s J) 22° Kaksimastoinen  punainen laiva vai- 
Jasmuiid». 	16'. 7 I. 	koisella  nimellä »Jasmund» kum- 

mallakin sivulla. Keulama'stossa 
punainen pallo. Yön aikazia:  1 

 lyhty keulamastossa.  Näköala  8'. 
 Sumussa merkki puristetulla  il- 

maila käyvällä sumusireenillä. 
Kolme ääntä ryhmässä. (Katsoi 
saksalainen majakkaseitys.)  

7) Loistopoiju  pis- 59° 13'.8 P, 22°  Valkoisia yksityisiä viikkuja. 
 te  15. 	 2' I.  

\tu  jaIdIaj  \k 	5H 17' P 	41 T.  Kaksimastoinen  punainen majakka- 
Ii1  k  aiva..  Tunnusmerkki »Ad1ergrund». 

(Katso saksalainen majakkaseli-
tvs.)  

	

M:,  ahk!ti\ 	•Th 	' 	kolmimastoinen punainen majakka - 

	

k 	7 I 	 laiva valkoisella nimellä »Aussen - 
le»  kummallakin sivulla; keula- 

H  uurmastossa  musta  pallo. Yön 
:ikana:  2  lvhtyä  keula-  ja  suur-
niatossa (näköala  9').  Sumussa: 
inerkkej  ä  sumutorvella.  Neljä  

ii  titä  ryhmässä. (Katso sa.ksalai - 
n  majakkaselitys.)  

H'' 	'Hl 	7 	.H 	I I'. 	IHaHeksi niaalattu koin'iiinastoinen  
L Li H 	:, 	21  ', 	I  lai  va 	valkoisella 	nirnelli 	»Kalk- 

K 	i 	i grund» 	kummallakin sivulla. Keu -  
la-  ja perämastossa  1  musta  pallo.: 

Yön aikana:  2  lyhtyä,  1  keularnas- 
tossa, 	I 	perämastossa 	(Näköala:  
7'). 	Sumussa: 	merkki 	sumutor-' 
v1la. 	Kolme ääntä ryhmässä. 
katso 	saksalainen 	majakkaseli- 

1ajakkiiHva 	it, 	 ; 	 .  i', 	IHuiainen kaksimastoinen höyrya1us 
Neekmans- 	54' 	1. I 	savutorvella. Keulamastossa  mus- 

a 	iävistettv 	pallo 	kummailakin 
leila. 	Yön aikana: 	I 	viikku. 

krtaus 	1.-2 	sek. 	perästä. 
katso 	saksalainen 	majakkaseli- 
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iNituj.  

12) i\iajakkalalva. 
»Saritsclieff». 

Priikka. 	 Tu  nu  usmerkit.  

59° 29'.5 P, 24° Kaksiinastoinen  punainen alus. Yön  
18' 1.  aikana:  1 vilkku (vilkku  ei täyttä 

 3  sek.,  pimeä. noin  5  sek.).  Ker-
taus  7  sek.  (Näköala  12').  Su-
mussa: merkki sumutorvella. Kak-
si ääntä ryhmässä. (Katso saksa-
lainen  maj  akkaselitys.)  

13) Piste 18 ma -  59° 41'.4 P, 23° Kdlmimastoinen  punainen majakka- 

	

jakkala.iva  »Bor- 	i0', I. 	laiva. Yön aikana:  I lyhty  keula- 
kum-Ri.ff». 	 niastossa,  1  puiia11ie11 lyhty  suur- 

mast()a 	1 Iv}ttv 1)c11n1astusa 
(Ki.  

ty..  

111. a) Purjehdusohje Odeiisholm'ista Hank lion,  

Pisteeseeji  17  niinkuin  on  sanottu purjehdusohjauksessa .Diuizigi -n 
Rääveliin.  Pisteestä  17  suunnalla.  345°  matka  21'  pisteeseen  18, Lev. 
41'.4 P. Pit. 230  10'.s I,  merkitty majakkalaivalla. »Borkum -Riff».  

	

Tästä Hnn,  ni 	tru.n ln  tin o1ii lii 	(inlcn  n  ioi Inttnili. 

sähkölenniit 	 H 	 p.:.. H.'  

jakkalaivaa  

	

H) 	liI'jei(d(.olija.Us ilaugoa 	. ^t1iii. 

Luotsiu  ohjaamana. satamasta »Borkum - Rift'in» majakka 	i 

teessä  18,  sitten 	 289°,  matka  36.2  sivu Nec-kmans!i 
jakkalaivan majakkalaivaan Saritseheff, josta luotsin  san  H I :1 ft 

1 	1ttiii 	l ii :.. 0  ftpi 	Rivniiii 1ilidn-n ;ilckiipiftinnn 

IiIiiikiin, 

Räävelin  lähestyessä lännestä päin, katso purjehdusohja  I. a I)  i/i.g  H-
Rääveliin. On  muistettava, että purjehdus  Räävelin  landen läpi Katharit 
tlial'in loisto,jen ihteislinjaan  ja  päinvastoin, miinavaaran takia, saa tapal 
ainoastaan luotsin ohjauksella.  

2) Räävelin  satamasta purjehditaan pitämällä kummatkin Katharii 
thal'in loistot yhdessä aina  Lev. 59° 37'.7 P, Pit. 24° 39'. 5 I  asti, jonka  p - ' 
rästä.  suunnalla  20  matka 6ft7,  Lev. 59° 44'. P. 24° 40' 1  asti, sitten suunta  
30°. s  matka  14'. 7  inajakkalaivaari »Äransgrund»,  josta luotsi ohjaa Helsinkiin.  

:3)  Helsingistä matkustaessa jätetään luotsi majakkalaivaan Aransgrund. 
Purjehdusohje Katharinenthal'in loistojen vhteislinjaan (katso otsake  2). 

 Pisteeseen  590  32ft4 P. Pit. 24° 43'.4 I  pltää Räävelin Liotsi  kutsua ajoissa 
Helsingiii satamakomendaritin välityksellä Rannikkopiirihallitukselta  Rää-
velissä,  luotsin ohjausten mukaan purjehditaan satamaan eli purjehtiessa 
länteenpäin majakkalaivaan Saritseheff. 
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V. Otsakkeissa 1—TV  annettuja suuntia pitää tarkoin seurata. Poikkeus 
aniietuista suunnista saattaa laivan suureen vaaraan vielä jälellä olevien miina- 
esteiden vuoksi. Ennen  matkalle  lähtöä täytyy tieclustella, onko jonkun-
laisia muutoksia tässä purjehdusohjauksessa tapahtunut. Ilmoituskom - 
missarioille Swinemündessä, Danzig'issa, Libau'ssa sekä rannikkopi'rihaili-
tukselle Libau'ssa  ja Ra•veliss  on  ilmoitettu kaikki muutokset purjehdus- 
ohjauksessa sekä muut merenkulkua koskevat tiedonannot..  

H u o m a u  tu  s:  Yleisen laivaliiketeen turvaa.misen vuoksi  on purjeli-
dukseen  näillä vesillä käytettävä ainoastaan aluksia., joissa  on  varmasti oh-
jaavat päälliköt  ja  joissa löytyy moitteettomasti toimivat merenkulkua Var-
ten tarpeelliset koneet. varsinkin hyvät. kompa.ssit. sekä tarkat. merikortit. 
Itämeren itäosan meriväen päällikkö  on  oikeutettu milloin tahansa tarkasta-
maan laivan sekä matkoilta. poistamaan ne alukset, jotka eivät täytä näitä 
ehtoja. Tarkastus tapahtuu rannikkopiirihallituksen kautta Swinemündess'ä, 
Danzi'issa,  Libau 'ssa ja Rääveli.ssä. 

Puij ehd usohjaus Pohj  an latide)  ta. 

)hja ukia j)UIehtijOille Mäntvluotoon. Räu inalle  ja  Turkuun ludenka.u - 
I  Eiislc.ärin  kautta kuin myös näistä sata  mista Sa ksan  Itämeren sa.tamihi. 
Laivat, jotka eivät tarkoin noudata näitä oli jauksia saattavat itsensä. suu - 
vaaraan. 

Piiijehdus Miintyluotoon. 1Iaiinia.11e  ja rf Il1.k tIII1  Enskärin  kautta.  

\ läntyluotoon: 
-iäiipurjehdus  on  vapaa lukuunottamatta seuraavaa alaa joka  on mii-
uIjettu. L'v. 61 °  :34'.8 P j 61° 32'. P  sekä.  Pit. 21° 22' 1  ja  210 25' 1 

 i 	\vlehlstä. Luotsia  on  joka  ta pauksessa  käytettävä. 
Raumalle: 

isaänpurjehdus  on  vapaa seuraavin poikkeuksin: 
Pohjuisväylän miinoitetun  alueen rajat käyvät seuraavien pisteitten 

:. l tt a:  I) Lev. 61° i0'.9 P, Pit. 21° l6'.9 1; 2) Lev, 61 l0'.6 P. Pit. 210 l8'.2 
L 3) Lev. 61° i0'.3 P. Pit. 21° 18'.2 1; 4) Lev. 61' i0'. P. Pit. 210  16'.3 1; 5) 
Lev. 61 °  l0'. P, Pit. 2I' 16'.3 I  ja.  takaisin aikupisteeseen.  

2) Eteläisessä väylässä seuraavien pisteilten kautta:  1) Lev. 610  06'.& P. 
1it. 21° 14'.3 1; 2) .Lev. 610  06'.3 P. Pit. 210  15'.s 1: 3) Lev. 61 °  06'.i P. Pit. 
I 15'. s 1; 4) Lev.  (il 0  06'.2 P, Pit.. 210  14' 1  ja  takaisin alkupisteeseen.  

3) antakarin väylässä Pipermata.lan  ja Äland'in niatalan  välillä. idäi 
uolella Relaridersgrundin majakkalaivaa.  op  väylä munoilla, suljettu seuraa  vain 
,ituusten  välillä  210  10' 1  ja  21° 12'.5 T. 

4) Kehä.n  muotoinen alue eteläpuolella Relandersgrundin  maja kka.laivaa, 
>nka  keskipiste sijaitsee  Lev. 61° 04'. P. Pit. 21 °  04' 1, 0'. 5  säteellä. 

Ainoastaan pohjoist  a  ja  eteläistä purjehdusväylää Raumalle voidaan  
kat  öä.  

Luotsia  on  joka tapauksessa käytettävä.. 
) Enskärin  kautta Turkuun: 
isää.npurjehdus  on  vapaa seuraavalla poikkeuksella: iniinoitet un alueen 

 Ht Lu  vilt seuraavam pisteitten kaul:ta:  1) Lev. (10° 43'. P. Pit. 20°  5fl'.'.  I:  
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2) Lev. 60°  43'.7 P. Pit. 20° 51'.s I; 3) Lev. 600  43'.2 P, Pit. 20°  58' r ;  4) Lev. 
60°  43'.  i  P. Pit. 20°  56'.4 I  ja  takaisin alkupisteeseen. 

Ainoastaan luoteista väylä voi käyttää. Luotsi  ou  otettava, Purjehdus 
ilman luotsia. ei oie luva.11inen.  

II.  Purjehdus Mänty1uodosta, Raunialta  ja  Ttu'iista Epskiirin  kautta 
Oregrunds (repen1in.  

a) Mäntyluodosta Oregrunds Grepen'ini:  
Suunta Mäntyluodosta Relandersgrund  'in majakkalaivaan i1moitetaui 

iivöheminin. 
RelaridersgruuuI'in niajakka.Iaivasta ()regrunds Grepen  'im  purjehditaan 

 i  iinkuin  tässä alempana h:ssä selitetään.  
b) Rauma.lta Oregrunds Grepen'iin:  
Purjehtiessa. täytyy pysytellä  20  meripeninkulman leveässä vyöhykkeessä, 

jonka keskuslinja käy Relandersgrundin majakkalaivasta Argosgrund'in  lois
-topoijuun. jatka.en  matkaa eteenpäin Oregrunds Grepen'iiui.  

c) Turusta Enskärin kautta Oregrunds Grepen'iiur 
Enskäristä purjehdit.aari sivutse  I c  kohdassa mainitun miinoitetun alu 

een vapaaseen  °0 meripenikulman leveää.n vvöhykkeeseen. Relandersgrund'in 
majakk 1 in in  i \i  o.grundin loi.topoiiun \  dill  ji  d 1k ii  ()iegi  muds  Gr  
pen  'im  

Ill. Piirjelu1iu. Oregrtuids Grel)ellistä  14aLldsoI'ti I 

Sivuutettua Oregruncis Grepen 'in  purjehditaan Svart.kluh  ' - ii ii  niujo -  
kasta.  sisäpuolella  3  meripeninkulman rajaa läpi Alivenanmeren. sivut  se Simp 
iiisklubbin majaka.n Tukholma.n  saariston kautta Landsort.iiu.  

Jos  jään tahi muun esteen vuoksi purjehdusta ei voi jatkaa Oregrund 
tepen'iin,  voi purjehtia Etelä. Kurkun  (Södra Kvarken)  kautta. Purjehtien 

meripeni  kulman  leveässä vyöhykkeessä Relandersgrund'iui majakkalaivan  ja. 
 \ rgosgrundin loistopoijun  välillä viime mainittua kohti, saa vuttua lähemmäksi 

Ruotsin rannikkoa suunnataan matka Grundkalleii'in rna,ja kkaIaivaa kohti.,  Lo 
rn sivuutettava  alle  3  meripenuli  kulman  etuiisv\'tth 9'äst purjehditaa ri 

iItIiiilcu1ini1l  lajia riytitata. 	lrLpnkJidiT'iöL  

I \ 	Iirjehdus Landsoi'l: ista. saksalaisiiu Itiiniereii salatiiii 

a)  Landsort  'ista  ohjataan suunta joko Olamlin pohjoisnokari loii 	.i  
tai Olandin itärantaan.  ja.  edelleen sisäpuolella  20 meripenikulnian  lujaa vai  - 
nasta pitkin Olandin itärantaa. Ola.uidin etelänokan loist-opoijusta ohjataai 
suunta  20 meripenikuirnan  leveässä vyöhykkeessä, jonka keskiisliiija. käy sano -
t  lista.  loistopoijusta. Rixhäft.'in majakkaan  Saksan rannikkoa kohti. -  Jos  halut-aai 
purjehtia idempänä oleviin sata-mun,  purjehditaan pitkin rannikkoa si.säpuolelln  
10'  meripenikulman  rajaa siitä;  Heist-ernest'istä Briisterost,'iin  ja  Pila.u'n  voi 
da.an purjehtia suoraan.  Jos  halutaan sataniiiri Iähempäuth  R ixhöft 'ii  purje  i  - 
ditaan  pitkin rannikkoa. sisiipuolella  S  merip:nikulina raja •h 1iH  a. oil  i 

itpii(ilalI;i 	11alil)Tli1Ilinn 	1a]na liltl:-lStii 	I  - 	I 	)1l  •tti(ll. 
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b) Olandinetelänokanloistopoijusta  ohjataan suunta  Ut klippaiiin majakkaa 
 kohti, joka  on sivuutettava  alle  10 meripenikulnian etäisvydellä  siitä; tästä purjeh-

(iltaan kohti Chrintiansö'n ma.jakkaa joka  on  jätettävä itään. Näin purjehtien  on 
tarkastet.tava,  ettei saa  tulla  idän puolelle sitä linjaa, joka. yhdistää Christiansö'n 

 ja  pisteen  Lev. 55° 58'. P. Pit. 16°  il'.  I  sekä ei myöskään lännen puolelle  
IS I  pituutta. Christiaiisö'stä ohjataan suoraan  15 meripenikulmaa  leveässä 
vyöhvkkeessä, jonka keskuslinja käy Boinholinan  I P. nieiiiestä Svanekin  luona 
Funkenliagen'in mjakkaa kohti. Katso edelken  IV a  

Seuraavissa paikoissa löytyy meren  kul  id  joille e.teitä  
e Lev. 34° 52'. 2 P. Pit. 18° 18' 1 

Lev. 54°  47'.i ft Vii. 1 	:' I. 
iv. .'i4 	41' 1.. 	i 	7  

i,ksiai.in liIIi1I4)ilIa .liiiiiiriiiiassa,  

I I  Oitt'l aI!i.  (1 tä  miinoja  ja  muita esteitä laivakululle  on  upotettu kulku 
I\LIIn  länteen Drogdenm majakkalaivasta alkaen  Pit. 12° 40'. I  Tanskan 

lierialueen rajan  (3 mripenik.  etäisyys rannikosta)  ja  Lev. 55 29'. P  välillä. 
jotka esteet jatkuvat länteen päin pitkin Tanskan merialuetta. Puolueettoma.iii 

 maiden esteett  ömän merilii kkeen  vuoksi Juntinraurnaan  ja  sieltä takaisin  on  idän 
Puolelle näitä esteitä  ja  lännen puolelle vuotena  191 5  ulospant ujen mimojeri 
ätett y läpikulku  va paa ksi,  jonka mrrkit.se  vät  kaksi merkkilaivaa, ensimäi

-ellä.  joka sijaitsee  Lev. 53° 31',  i  P. Pit. 12° 40.5 1 .on tuminusmerkkniä  kaksi 
kartiota asemat vastakkain  ja  toisella, joka sijaitsee  Lev. 35 32' 0. Pit. 12° 
II'. s 1,  kaksi ka.rt.ioa huiput vasta kkain. Alusten, jotka kulkevat .Juutinrauman  

pi. on kuijettava. iiäitteii mei'kkilaivaiii  väliltä. 
Ilmoitusten mukaan  on  etelästä päin ylläm inituilla merkkilaivoilla  mer - 

n läpikulun  ohjaukseksi immiinavyöhykkeen eteläkulmaan asetettu  musta 
iju  Lev. 35° 29'.s P. Pit. 12 °  40'.5 1. 

Merenkulkijoita •Juutinraumaa purjehtiessaan kehoitetaan tarmokkaai 
neinästä itäänpäin  Pit. 12° 42' 1  ollessa eteläpuolella merkkilaivaa, joka  .i - 

iitsee  Lev. 55° 32' P. Pit. 12° 41' 48" 1. Miirmat  ja  muut nierenkulkuesteet  vom 
 vat.  mvrskvii  aikana joutua tuuliajolle, jonka vuoksi niillä alueilla, joihin mii 
 loja ja nlerenkulkueMteit  ä on  upotettu. kehoitet aan merenkulkijoita noudatta - 

naari suurta varova iuutta 

\aaralliuen kulkuväylii. 

	

.\leren kulkijuim  k-u 	a'm.loksi  ilmoitetaan, että Tvärmiiinen  ja Barö- 
-maim  Iuotsipaikkojeii  välisellä kulkuväylä]J.ä, Storsundsliarun—Aspharun  ja 
Flästön  välinen alue  on liikeuiteelle  epävarma, koska miinat, jotka alueelle ai-
kaisemmin  on  asetettu, eivät vielä kaikki ole poistetut. Onnettomuuksien  vält-
ämiseksi  tulee alusten edellämainitun kulkuväylän asemesta ehdottomasti 

kättää kulkuvävlää Skomakarskärin läiisipuolitse, Koölanclet  in etelapuolitse 
(fl  J,mn1 liii lHi.t(  ii  nhi. 

l  muutettu majakka.  

H I J 	Imoitetaan,  että  Herrön  majakka  Ahvenan- 
am tm 	mm 	:j-- . 	it 	im' -i  a 	iiti-eltii paikaltmian luotsi1uvasa  viereen  ra- 

iifli1!IIIii 	ti.it 	,  kit 	111(1 	1' li 
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Loistovalon koikeus  vii  merenpulnan  on  noin  I 7.7  metriä sekä matalan 
yläpuolella  8  metriä  ja sen valaisulevevs  noin  13.  meripenikulman.  Majakka 
loistaa ympäri  koko näköpiirin  valkoisin  vilkkut ulm.  60 vii  kkua  minuutissa, 

Asema:  Lat. 	)  i58'. 3 P, Long. 0  lO',  e I  Geenwiehistä. 	-  

Sytytetty  lOistO1)OijII.  

Merenkulkijain  I  iedoksi iinnitetaan  täten,  että.  Wipuriii luntsipirissi4. 
Iloistiin iiil/(l  Il  loistopoij  U 011  asetet  t fl  pai kolleen  Ju  alkanut  v;i  lut si  ui kesä kuun 

 6  :itä.  

Lai  vak  aleni eri.  

Laivakalenteri,  virallinen luettelo  uomnen kaul)l)utlaiVaNtOOiI  kuu  luvista 
 aluksi  ta.  tullaan  1erenkuilculia1?ituksen tuimest  a j  ulkaisemoan  sellaisessa muu- 

(lossa  että  se  tarjoaa merenkulkijoille kävi  änitiillistä livöt  vä  Niin pu  on pää
-tettv ka.lenteriin  merkitä  laivain pädlliköt kutiakin pw1eliduskauIena .  Ensi 

vuoden alusta  on  tarkoitus saada  kaletiteri ilmnestvniäiin pamoslut  vuosittain  jo 
 ennen  purjehduskauden  alkua. Kuluvan vuoden kalenteri voi ilmestyä vasta 

 YYPuole1la .  Niitä  laivannmistajia  jotka haluavat saada  laivainsa  päällikön 
nimen tämän vuoden  kaleuteriin. pvvoletäämi  siitä ilmoittamaan  Merenkiolku-
hallituksen  tilastokotittoriin .  Ilmoituksessa  on  ensin  mainittava aluksen nimi. 
sitten  pätllikön,  sen  jälkeen aluksen kotipaikka  ja pädisännith  nimi.  skä.  aluk-
sen laatu  ja nettokniitavuus .  Samanlaisen ilmoituksen voi  nivös  tehdä asian-
on1aineml piiällikkökiu 

LogituUinsetna  lasketaan Groenwiehin nieridianista  in  peil ukeet  eli iuutioiiut ovat 
ilinoitotut eruonoluusina, ellei siitä toisin sanotti. 

Mitä tulee pituusnattuihioi. väliuilatkoillilh  V.  lii., ujlI(ltt4'tIln  samoin  ilmoituksia, jotkut 
ovat eri ujiaid,'oi tiedunantuoussa. 

1lerenkulkuhallitulj'aen  virallisia tedona.oloja IVO .? - 



IIesingisä. Sunieu  senaatin  kirjapaiiiosa.  1918. 



Merenkulkuhallituksen 
virallisia tiedonantoja. 

N:o  3. 	 - 	Helsingissä,  heinakuun 15p:nä 	 1918.  

Asetus, 

joka koskee nierenkulkulaitoksen hallintoa. 

Annettu Helsingissä,  15  päivänä joulukuuta  1917. 

1  Luku. 

Merenkiilkuha.flitus  ja sen  toiminta.  

1  §. 
Merenkulkulait  oksen  asiain hallintoa hoitaa Merenkulkuhallit  us.  joka. toi-

mii Senaatin Talousosaston  ja sen  Kauppa-  ja  Teollisuustoimituskunnan  alaisena. 
Merenkulkuhallituksen  on  voiniassa  olevien asetusten mukaisesti  ja  vuo-

tuisten menosääntöjen ra.joissa hoidettava. luotsi-  ja.  majakka.laitoksen ylival-
vont,a.a  ja  hallintoa, valvottava mereiikulkua, 1aiva.rrakentainista, laivaninit.-
tausta, la.ivantarkastusta, tast.imerkkjen asettamista  ja  laiva.rekisterin  pitämistä. 
va.lvott.ava että kaikkia merenkulkua koskevia asetuksia noudatetaan, hoidet-
tava valtion jäänmurtajalaivoja  ja  valvottava niiden käyttämistä. hoidettava 
merenkulkuoppilaitosten  ja  valtion satama.in ylivalvont.aa  ja  hallintoa, valvot-
tava merimieshuoneita. sekä kuntain  ja  yksityisiä  sat-arnia,  jonka lisäksi  Men ii

-kulkuhailituksen  tulee seurata merenkulkulaitoksen kehitystä kotimaassa  ja 
 muissa. maissa sekä ehdottaa toimenpiteitä niann merenkulkuilinkeinon edi<tii - 

miseksi kuin myös hoitaa inerenkulku- ri!  

2  
Merenkulkuhallitus  jakaantuu luoti- 	i 	H 	 kl.1.  

osastoon, teknilliseen osastoon  ja.  kaiislin .  ii 

3  
.Luotsi-  ja  rnajakL'aosaslo  käsittelee 	ni.  ii Hi  

laitosta, inerennuttauksia, kuikuväyliä, niiden iiierkirei iiis-  ja vala  1.einisl  aj  ri  
uusien luotsia.semain perustamista, tahi ennestään perustettujen lakkautta  mist ii  
sekä muita toimenpiteitä merenkulun turvaa  in  seksi kuu  i  unHis tauka  st Usla  iva  in 

 käyttämistä.. 
Tähän osastoon kuuluu:  
I.)  Luotsi-  ja.  ma.jakkn kent 

\[iiikirfasfi'iliijtos 	:1 

a ,l 	\I- 	raait 	l ii-t 	ii 	it  -. 
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4  §. 
Merenkulkno8asto  käsittelee asioita, jotka koskevat kauppa.laivastoon kuu-

luvien laivojen nierenkulkua  ja  turvallisuutta koskevaa tarkastusta, valtion 
satamain ylivalvontaa, kuntain  ja  yksityisten sata  main  silmälläpitoa,  merimies - 
huoneiden tarkastusta, merenkulkuoppilaitosten ylivalvontaa sekä jäänmurtaja-
laivain käyttämistä.  

5  §.  
Teknillinen oas10  käsittelee asioita, jotka koskevat. laivanrakentamista, 

kauppalaivast oon kuuluvain laivain  mitt  austa,  last  imerkkien  asettamista nii-
hin, laivojen rungon  ja  koneiden tarkastusta, majakkain  ja.  muiden rakennusten 
piirustusten  ja kusta.nnusarvioiden  laatimista merenkulkulaitoksen laskuun sekä 
niiden korjauksia  ja uudestaanrakentamisia  kuin myös merenkulkulaitoksen 
menosääntöön merkittyjen laivain korjauksia. 

Tähän osastoon kuuluu:  
1) Laivatoimisto;  ja  
2) Majakkatoimist.o.  

6  §. 
Kansliaosasto  käsittelee asioita, jotka koskevat johtosääntöjä, henkilökun-

nan toimeen ottamista  ja  erottamista, virkavapauksia  ja  määräyksiä, virheitä  ja 
laiininlyöntejä  virassa, valituksia virkatoimenpiteistä., Mereiikulkuhallituksen 
puhevallan valvomista, huoneustojen vuokraamista, palkkauksia, tii-  ja kassa- 
laitosta, kaluston  ja  varaston tarkastuksia.. virkamatkoja. matka-apurahoja., lai-
varekisteriä, laivakalenterin julkaisemista, ilmoitusmerkki-kirjaimien jakamista, 
mittauskirjan  ja lastirnerkinvarniistuskirja.n  laatimista sekä todistuksia laivan 
pää.11ystön  ja konemestarin  oikeuksista, tila.stollisia  ja  muita sa.manlaatuisia 
nierenkulkulaitosta koskevia julkaisuja, tarvekalujen ostoa  ja kunnossapitoa, 
varastotavarain  hankkimista  ja  hoitoa sekä tarpeettomien varastotavarain myy - 
tunt  I  

Tähän osastoon kuuluu:  
1)  Kanslia; 
) 

Kamreerikont.tori;  
i) Tilastokonttori; ja  
4)  Va.rastokonttori.  

1.  
Työt ijta uil issa 	i1täIii \'lerenku1kuhallituksen johtosäännössä.  

,L  

lerikulkiihalhtuksen li1uu(to1avat. ylitirehtööri  päällikkönä  ja  neljä 
rtm'  kul kiituu  vast a.  jöseninil  ja  kukin osastonsa päällikkönä.  

9 
\[e a  kulku  i illit ukseen  asetetaan  8  §:ssä  mainittujen lisäksi seuraavat  

virka  tiuehct:  
luotsi-  ja  majakka-osastoon mnerika.rtastolaitoksen päällikkö sekä vanhempi 

nuorempi på.ällikön apulainen; päällikkö kuhunkin merenniittaustoimistoon 
 mä  tarpeellinen määrä vanhempia  ja  nuorempia luotaajia.; 

mnerenkulkuosast oon  meren kulunylit a.rkast aja; 
teknilliseen osastoon yli-insinööri  ja  kaksi insinööriä; laivanmitt austar- 

kastaja  ja  tarkastajan apulainen sekä tarpeellinen määrä rakennusmestareita;  ja 
kansliaosastoon  kaksi sihteeriä  ja notan;  kamreeri, apukamreeri  ja kir- 

janpitäjä.; tila.stokonttorin  johtaja  ja aktuari  sekä varastonhoitaja.. 
Merenkulkuhallitukseen otetaan  sen  ohessa tarpeellinen määrä kanslisteja, 

piirust.ajia, piirt  ii  jiä  ja vahtimestareita. 
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Il  Luku. 

Asiain  kisitte1y MerenkulknlialIitt,kea. 

]() 	.  
Merenkulkuhallituksen käsiteltäviiti kuulu  at  asiat  rat  ki::  
osaksi hallitus täysi-istunnossaan, jolloin päät ökset tlidaaii  enin iniä 

 ääniä saaneen mielipiteen mukaan  ja  äänten jakautuessa tasan, puheenjohtajan 
kannattaman mielipiteen mukaan; 

osaksi hallitus osastokokouksessa, johon ottavat osaa ylitirehtööri,  u -iui 
 omainen merenkulkuneuvos  ja  esittelijä tahi, milloin asian esittelee merenkul  kit 

 neuvos, asianomainen sihteeri,  ja  jolloin päätökset tehdaan enimmän ääniä saa-
neen mielipiteen mukaan; 

osaksi ylitirehtööri; sekä 
osaksi asianomainen  mena kul kunt  u vu  
Erittäin kiireellisissä tapauksissa saa yhtir  it  ähri yku ihäti kiti  allt nt  a  

räyksiä täytäntötolinenpiteistä,  mutta  on  sellainen niääräys viipymät  t ii  kirja! 
lisesti laadittava  ja  ilmoitettava sille, jonka päätettäviin asia olisi kuulunut  

Jos  Merenkulkuhallituksessa  ilmenee eri mielipiteitä, ovat ne kirjallisoa 
lausuttavat  ja öytäl&jaai  merkittävät sekä ote pöytäkirjasta liitettävä asia 
kirjoihin asioissa, jotka valitusteitse tahi muuten Senaatille alistetaan. 

Esittelijällä  on  oikeus merkitä eriävä mielipiteen5ä 	it  ki rj 	1 	k 
 hän  ei olisikaan jäsenenä ottanut osaa asian ratkaisuun  

11  §. 
Merenkulkuha.11ituksen  taikka ylitirehtöörin käsiteltä.vät  asiat esilt ek 

 asianomainen hallituksen jäsen taikka muu virkamies, jonka hallitus silLe 
maaraa.  

Asian,  joka  on  hallituksen  jäsenen  rat  kaistava esitt'lee  virka  lilies. 	II  
asian valmistaminen  on  annettu.  

l2.  
Täysi-istunnossa ratkaistavia asioita käsiteltäessä pitää, mikäli mahti oJ - 

 lista, ylitirehtöörin ja  kaikkien jäsenten olla saapuvilla, eikä Merenkulkuhalfitus 
ole päätösvaitainen, ellei päätöksiin ota osan ptiheeiijoliti  ja ja  kaksi  ju  i'n1  

13  i.  
Täysi-istunnossa käsitellään:  
a) kaikki Senaattiin alistettavatasia  
b) kysymykset sellaisten  virka.- ja  pa!  n'lusulitui  ni ailI ta  iliNiSi 

erosI  a,  jotka saavat toimiinsa valtakirjan tahi virkavahvistuskirjan  
c) virka- ja palvelusmiesten  rankaisemista koskevat  asiat;  sekä  
d) muut  asiat,  jotka Merenku1kuha1tuksen johtosäännön talil eiiaatii 

määräykseti mukaan ovat Merenkulkuhallituksen käsiteltävät täysi-istunmiossa 
Muut  asiat  ratkaistaan osastokokou ksessa. mikäli ne Merenkulkuhallit uk - 

 sen  johtosäännön mukaan eivät kuulu  viii ii h III iii  ra ren  kit I Iii  - IlV i1<n  a 
 ratkaistavim.  

14 	.  
Senaatin harkittavaksi ovat alistetta\aI  al-mt joika dilir-Iltta  val  UUsia  

menoja, joita varten Merenkulkuhallit-uksen menosäänt  öön  ei ole määrärahaa 
otettu.  ko  in  nivös eihnset  asiat -  jotka nitniten voi  massa olevain  ant  Utin  uni 
kaat  i  pit a- 	at I 	lai  Ni  a a k- 	lU 	 i  a 	ith--. 	Yli  \  k 	a 	U- 



-- 	is  

kiireellisissä  tapauksissa, jolloin Senaatin mää.ravt  i i  La odol ti  
ha.ara.in  vaatimiin toimenpiteisiin; mutta  on 	a.  iiiihm 1t(il  4)11  Fy111  I V. Vii  

	

pymättä  ilmoitettava Senaatin hyväksyt  I 	i.  

lö 	. 
Ylitirehtööri  on  puheenjohtajana Mi1ikulku1iUit  ii  kn  ja  (l  (  

kokouksissa sekä ensi sijassa vast.uuna.lainen Merenkuikuhallitukselle kuulu-
vasta hallinnosta.. Ylitirehtöörin  on  tehtävä. alote tarpeellisiin uudistuksiin  ja 

 parannuksiin  sekä siinä suhteessa seurattava. kotimaan merenkulkuun vaikiil - 
tavaa yleistä kehitystä  ja  muiden  maiden  merenkulkuoloja. Tarkastusmatkojii 

 tekemällä  on  ylitirehtöörin  tutustuttava paikallisiin olosuhteisiin sekä pidettii  va 
 huolta että asianomaiset täyttävät velvollisuutensa.  ja  nauttivat heille kuuluvia 

etuja. 
lluomat.t.avammi.sta  tapahtumista nierenkuhu  i  alalla  on  ylitireht  äär ii 

 heti ilmoitett.ava. Senaatille.  

	

16  §. 	- 
Ylitirehtöörin  poissa. ollessa  on  virassa vanhin jäsen puheenjohtajana  lr-

niikulkuha.lht.uksen täysi-istunnossa  ja  valvoo yleensä asioiden kulkua.  

17  §. 
\ierenkulkuneuvoksen  tulee: 
jäsenenä ottaa osaa Merenkulkuha.liituksn  täysi - istuiitooii  a  

ia  lo  yksiin; 
valmistaa  ja  esitellä osastolle kuuluvat  asiat;  
valvoa tehtävien hoitamista osastolla, sekä huolehtia eli  i  kaikki. mikä 

 osa  4  olle  kuuluu, a.sianniuka.isest  i  suoritetaan; 
tarkastusmatkoja  tekemällä, joiden toimit.ta.miseen joka kerta.  on  hankit - 

tava ylitireht öörin  lupa, paikkakunnalla tutustua asioihin, jotka kuuluvat osast  on 
 toiminta-alaan; sekä 

seurata muiden  maiden  merenkulkuoloja  ja.  koettaa. saada. toimeen  pa  - 
rannuksia  niillä hallinnon aloilla, jotka lähinnä kuuluvat hänen toimintaansa  

'111  i.i.iku  

.I  ereith  ui  I.. u  'ait. l.iseu  laivat  ja  niiden päiiiliköt.  

I? 	§. 
Merenkulkulaitokseii iilelIosthiflt  öön  merkittyihin  tarkastus-. inerenmit - 

taiI.-  ja  jäänniurtajalaivoiliin  otetaan päällystö  ja  miehistö niiden perusteiden 
nuikaisesti. jotka kauppa.laivojen suhteen ovat, määrätyt tahi tulevat mäit

-räl  Ulviksi.  taikka jotka nmiiten ovat, tarpeen vaatimat. 

RF  Luku. 

LtI4ilsipiilit. !1tolausai11eetq ma.jakat  ja  niajakka.laiva.t.  

19  §.  
a luau  iuiot.sialtie  jaetaan piireihin, jotka. kutsutaan luotsipiireiksi. Kus- 

luotsipiirissä  hoitaa piiripäällikkö luotsi-  ja.  majakkapalveluskunnan  lä  - 
liii  itä valvontaa sekä mitä luoti-  ja maja  kka]aitokseen  muuten kuuluu. 

Luotoprien  luvun  ja lan  juuuicleii o.kii p'nripithllikliojeu asuinpaikat  määrää  
Ii 	I  
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 2(  §. 
Piiripäälliköille  otetaan tarpeen vaatiessa apulaisia. 
Piiripääffiköt  ovat toimessaan välittömästi Merenkulkuhaffitukseii alaisia, 

 ja  tulee kunkin heistä piirissään valvoa että luotsi-  ja  majakkalaitosta  koskevia 
asetuksia tarkoin noudatetaan,  jota  paitH  he  ovat velvo11ii('t edistäiniiin  kaik 

 kea,  mikä voi olla eduksi luotsi-  ja  maa  k14l4!ti -H  lI a1:i 1nil  hr  Iko!t  

21 	. 
Piiripäällikön  tulee huolehtia: 
että luotsi-  ja  majakkapa.Ivelijat li;inei piuir-iLt  H 1l\  tt  fl\ at 	H 	1]l'uii 

teiisa  sekä nauttivat heille kuuluvia oikeuksia  ja  etuja; 
että kulkuvävlät niiden varsille merenkulun turvaamiseksi  I 	ei  I Ii 14  

laitteineen  pidetään kunnossa; 
ettei metsäpuistoja. puita,  y.  ni.,  mitkä vanhastaan ovat  olirl 	a 1  iiii - 

nuksena  tai  tien viittana merta kuljettaessa, hävitetä; sekä 
että loistoja  ja  muita merenkulkulaitoksen rakennuslaitteita kalustoineeii 

 ja  varastoineen asianniukaisesti  hoidetaan  ja  lflflfl(a pi(letillirl  'alfil etta  11141  

jakkavalaistiista säädet  yllä tavalla hoidetaan  
Sen  ohessa  on  piiripäällikkö velvollinen: 
hoitamaan valtiolaitokselle tahi luotsipa lveliitiIlr' luu1ii  in  ra lat\ ar 

 jotka ovat piiripäällikön hallussa,  ja  ti1itt4iniiaii  in  tHanmukuii'i  i 
 muuten täyttämään, niitä esirniei. liiialk virassa niiiiiriia  

22  . 
Luotsipiireissä lioitava.t luotsaustehi äviä  en  luut sausaluellia luotsi vai  i 

 himmat, luotsit, apulaisluotsit  ja  luotsioppilaat.  joita asetetaan tarpeellinen määra 
määrättyihin, tarkoitukseen sopiviin paikkoihin. 

Luotsipaikka,  missä luotsivanhin  on  palveluksessa., muodo.taa luotsaus 
a.Iueineen erityisen luotsivan himnian-a.lueen luotsipiirissa. Muut luotsipaikat 
luotsausalueineen, voidaan asettaa sellai'aIiI lllot'avill;hi flll)lfl lkl4f''4l) kl111 

luviksi.  
23  

Merenkulun turvaamiseksi maa raine 
loistoissa huolehtii majakkavalaistuksest  a 
re  mpien  ma  ja  kkavart ij  am  avustarna na  

Satama-  ja  johtoloistoissa  huolehti  a  
vartijat. 

l2tllllik(fllk 	Iitk4l1ilfltlLii4 	kiiirii 
Iii4ljakka flfla4 aI'i vail heIii}flt'I1  ja  1114 - 

\2ll1l  it it  kt  il 	1 114 124  -i  21:414 	il lik  i1 

24  
Majakkalaivoihiii  asetetaan niajaLkala  ur. 	Illul .  jr  La  -- lIHIHa 	4 

vaiilieinpi majakkavartija,  sekä  sen  lisäksi kotaella ku1ke  fln  iiiajakka Ia1Vl)Ihiil 

peräniies.  joka samalla  on  nuorempi majakkavartija. sekä konemestari kuin 
myös koneettomiin majakkalaivoihin konf'ine4uri. lIka a1lfl1llfl  (4  iiiurempi 

 inn  jakkavartija.  
25  §. 

Luotsipiiripäällikön  toimi voidaan,  ilii' -i  r!rIl111i lIr\ llirlfl\l 	ri7H;ii  ill  

määräyksestä yhdistää merenkuluntarkast  11 \ 1]L24;l 11 

V  Luku. 
Meroiikulhu  piirit.  

26  §.  
Merenkulun valvomista varten jaetaan maa merenkulkupiireihui  .H La I 

eeI1  piiriin asetet  a au  inerenkuluntarkasta  ja.  joka valvilo, että voin1asaol  V 21 



merenkulkua koske  via  säännöksiä noudatetaan sekä pitää silmällä laivan  I a  
kastajain. laivanniittaajain  sekä satama.nkatsantomiesten toimintaa kuin  in  vö 

 yksityisiä  sat  amia. 
Merenkulkupiirien luvdn  ja  laajuu(l(ii kii  tjuren  L  luntrirka  a  niH inuin 

 paikat määrää Senaatti.  
27  . 

Merenkuluntarkastajat  toimivat  virasaaIi älil Liiiiäsi  i 	tret ikuihulia  hi - 
tuksen  alaisina,  ollen  kunkin heistä piirissään valvottava että rnerenkulkua kos-
kevia, asetuksia tarkoin noudatetaan,  jota  paitsi heidiin velvolliuutenaa  a  il 

 edistää kaikkea, mikä saattaa olla edukn ruuan ku}kue]in keiiul]e.  

28  . 
Merenkuluntarkastajan  tulee hankkia  Tarkal iedut  kailasta  laivoisi  a.  jul  ha  

kulkevat hänen piirissään, erittäinkin niistä, joilla siellä  on  kotipaikkansa,  kuin 
 inös jos  syytä ilmaantuu toimittaa tarkkoja tutkimuksia aluksila, saadakseen 

selville, ovatko ne rnerikelpoisessa kunnossa sekä onko niissä tarpeellinen  ja  asian - 
mukainen miehistö. 

Mainittua tarkoitusta varten  on  nierenkuluntarkastaja,  milloin hyvänsä 
 hä  sitä vaatii, päästettävä aluksiin, joilla kauppanierenkulkua harjoitetaan tahi 

matkustajia kuljetetaan.  Hän  on  myös oikeutettu päälliköiltä  ja  muilta aluksissa 
palvelevilta henkilöiltä vaatimaan tietoja sekä toimittamaan niitä katsastuksia 

 ja  tutkimuksia, joihin hänen virkatehtävänsä antavat aihetta. 
Merenkuluntarkastajan  tulee myös hankkia tieto niistä tapauksista, jolloin 

hänen piirissään meriselityksiä oikeudelle annetaan, tahi nierioikeusjuttuja,  jot k; 
 ovat riippuvia hänen virkatoiniintaa.nsa kuuluvista seikoista, tuomioistuimissa 

käsitellään sekä, mikäli mandollista, olla oikeudessa läsnä  ja  koettaa tuomiois 
tuimen kautta riitapuolilta  ja  todistajilta haiikkia  tietoja, jotka  hän  katsoo lai-
vantarkastusta varten tarpeellisiksi. 

Thllaisten  juttujen  ja  asiain pöytäkirjoja tulee rnerenkuluntarkasta.jan  virat 
 puolesta oikeudelta pyytää  ja  tarkastusta varten Merenkulkuhallitukselle lii - 

 hett  iih  
29  

Laivojen katsastusta varten asetel  anti  innan  kiiluhle  1  voi itiin  sat a  itu  in 
la  ivankatsastajia. 

Laivanmittaukseii  toimittavat laivan  till  tuuja 	oii  ii ii  a(t(t  tu  Muien - 
kulkuhallituksen inäärithnuii  ii  paikkoihin  

VI  1Ru 

\lhioii 	tunuuiIk liallitito. 

ia 	U a till iii  InWint  'a  Initaal satauuiakupteeiiit.  jotka valvovut  
ni 	nitamia  varten laadittuja määräyksiä noudatetaan. 

atamakapteenien  avuksi otetaan tarpeellinen määrä apulaisia  ja  sat a ii in  - 
kanu ;apeleita.  

3'  §. 
atamakapteeni  toimii virassaan välittömästi Merenku1kuhallitukeii ala  i 

 at  lii  ja  tulee hänen huomioon ottamalla voimassa olevan satamajärjest vkseii 
määräyksiä lähinnä valvoa järjestystä satama-alueella sekä sikäläistä liikennett  ii 

 merelih  ja  maalla, samoin myöskin lähinnä valvoa sata  massa  tapaht umvaa vc'loi-
tusta,  ra  haiiikantoa,  maksuja  ja  tilitvsti 
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VII  Luku. 

Mereiikulkuoppila.itokset.  

32 §. 
Tiet.opuolista•  ja  käytännöllistä 01)etUsta henkilöille » jotka aikovat kehit - 

tyä meripalvelukseexi, annetaan merenkulkukorkeakouluissa  ja  merenkulku- 
kouluissa. 

MerenkulkukorkeakoUlUihil  asetetaan johtaja sekä vanhempia  ja nuoreni - 
pia  opettajia. tarpeellinen määrä. 

Merenkulkukouluihin  asetetaan johtaja, joka samalla kertaa  on  vanhempi 
opettaja, kuin myös tarpeellinen määrä nuorempia opettajia. 

Vahtimestarin toimia hoit  a  maan otetaan vaiilwmpia  tai  nuorempia vahti  
mest a.reita  tarpeellinen määrä. 

: 	 . 

Merenkulkukorkeakoulujeil  ja nierenkulkukoulujen j»itajat tonivat  vi-
rassaan  välittömästi Merenkulkuhallituksen alaisina,  ja  on  heidän valvottavu 
että opetusta oppilaitoksissa säädetyllä tavalla hoidetaan, että opeil ajisto täyt 

 tää.  velvollisuutensa  ja  että hyvä järjestys vallitsee oppilaiden keluu 	- 
mvö  itse aimeltava opetusta 1iik IKIluluvissu )p)1uiIIeisu.  

Viii  Luku 

Virkaniiesten pätevyyselidot  ja  virkojen  lily ttäIllineI4. 

34 §. 
Ylitirehtöörillä  tulee olla laajat tiedot  ja  käytännöllinen  kokemus  meren- 

kulkuehinkeinoa  koskevissa asioissa sekä maan  t aloudellisten  olojen tuntemusta. 
Luot  si- ja majakkaosaston  sekä merenkulkuosaston päällikkönä olevan 

nierenkulkuneuvoksen, merikart astolaitoksen  päällikön ynnä päällikön van- 
hemman  ja  nuoremman a.pulaisen, merenmit-ta.ustoimlstofl päällikön, meren- 
kulunylitarkastajan, laivanmittaustarkastajan, piiripää.11ikön, merenkuluntai - 

 kastajan, merenkulkukorkeakoulun johtajan, merenkulkukoulun johtajan sekä 
merenkulkukorkeakoulun  ja. merenkulkukoulufl  vanhemman  ja  nuoremman opet 
t.ajan  tulee olla diploomimerikapteenei  a.  

Teknillisen osaston päällikkönä olevan merenkulkuneuvoksen, yli-insir  öä- 
rin  ja  insinöörin tulee olla diploomi_ininöörintUtkiflflOfl suorittaneita, laivara-
kennuksen, konerakennuksen,  tie-  ja vesirakennuksen  taikka. sähkötekniikan 
opintoalalla, sikäli kuin Merenkulkuhailitus tarpeen mukaan määrää. Insinööri - 
tutkinto tulee olla. suorit.ettu Suomen Tekniflisessi korkeakoulussa tahi vastaa- 
vassa oppilait oksessa  muussa maassa.  

Sillä merenkulkuneuvoksehla,  joka  on kansliaosast.on  päällikkönä, tulee 
olla taitoa  ja  kokemusta tuomarin tehtävissä. 

- 	Sihteerin  ja notarin  tulee olla. ylemmän hallintotutkinnon tahi oikeustut - 
kinnon suoritt.aneit.a. 

Kamreerin  ja apukamreerin  tulee olla ylemmän hallintotutkinnon suurilla -  
n cit a.. 

Tilastokonttorin  johtajan  ja aktuarin  t nice  olla fiosofiankandidaattit ui- 
kinnon suoritta neita. korkeim  mulla arvosa nalla  kansantalous -  ja  tilastot  le 
teteut. 
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\Tanhem  man  ja  nuoremman luotaajan, piiripaillikön a.pulaisen, laivan - 
mittaajan, sa.tamakapteenin  ja  sat arnakapteenin  apulaisen tulee olla merikap-
teeneja. 

Laivankatsast.ajain  tulee olla joko merikapteeneja tahi insinöörejä. taikka 
henkilöitä, joilla muuten  on  toimeen tarpeelliset. teknilliset tiedot. 

Va.rastonhoitajan  tulee olla teknillisen opiston käynyt  tai inerikapteeni
-tutkinnon suorittanut. 

Kirjanpitäjälla., reistraattorilla  ja kanslist.illa  tulee olla valtion Iyseoideii 
 tai t.yt.t ökoulujen  viidennen luokan suoritettua kurssia vastaavat, tiedot.. 

Rakenuusmestarjn tulee olla teollisuuskoulun käynyt. 
Piirustajilla  ja piirtäjillä  tulee olla  tomten  hoitamiseen tarpeelliset. edelly-

tykset. 
Merenk.ulkulaitokscri menosäänt  öön merkitt.yjen  laivojen päällyst ööu  ja miehist.öön  nähden  on sovellutettava..  mitä kauppaivoista siinä suhteessa  on  säädetty  tai  vastedes sää.detään. 
Luotsivanhimmalla, luotsilla, a.pulaisluotsilla  ja luotsioppilaalla  saariston 

luotsiasemalla tulee olla aliperämiehen kirja, heillä tulee olla norma.alinen väri- 
aisti, tarpeeksi tarkka näkö  ja virantoimitukseen  tarvittava terveys, minkä li-
säksi luotsivanliimman, luotsin  ja apulaisluotsin  tulee piiripäällikön toimitta-
massa knuhistelussa olla osott.anut omaavansa tarkat. tiedot. luot.sausalueeseeii 
kuuluvista kulkuväylistä, satamista  ja ankkuripaikoista  sekä tunt.evansa luotsi - 
ja tullisäännökset.  mikäli ne koskevat hänen virkaansa. 

Sisävesien luotsia.semalla palvelevan luotsin tulee olla ylemmän kansa 
koulun käynyt sekä saavuttanut  21  vuoden ikä,  ja  tulee hänellä olla normaaliniti 
väriaisti  ja  tarpeeksi tarkka näkö, minkä lisäksi hänen tulee olla palvellut lai-
valla vähintään kolme vuotta, josta vähintään kandeksantoista kuukautta  mer-takulkevalla  aluksella.. 

Majakkalaivurilla  tulee olla. kauppalaivurin kirja  ja  olla kuljettanut lai-
voja., ma.jakka.mestarilla perämiehemi kirja, perämiehellä, joka samalla  on ma - 
jakkalaivan vanhenipana tai  nuorempana majakkavartijana. aliperämieheii 
kirja, koneella kulkevan majakkalaiva.n konemestarilla, kirja toisen luokan  ko-
ieenkäyttäjäntut.kinnon suorit.t.a.misesta, konemesta.rilla,  joka samalla  on  koneet - 
oman majakka laivan nuorempana mnajakkavartijamia.  kolmannen  luokan  ko - neenkäyttäjän  kirja. Majakkalaiv-urin ja majakkamestarin  tulee  sen  lisäksi  to - 

distaa taitavansa  hoitaa loistolaitteita. 
Kiinteän loiston vanhemmalla  ja nuoremma.11a mirnja kkavartija.11a  tulee olla  t  oiinen  hoitamiseen tarpeelliset edellytykset.. 
Va.htiniestareiksi  ja satamakonstaapeleiksi  valtion satainiin otetaan  sii  lien 

ivia henkilöita,  etupäässä sellaisia, jotka ovat olleet ineripalveluksea  

3r  
Ylitireht öörin  nimittää Senaatin Talousosasto. 
Merenkulkuneuvoksen merikarta.stolaitoksen iiällikin, niurenkulunvli.

-tarkastajan, yli-insinöörin, sihteerin  ja. ka mreerin  nimittää Senaatin Talousosa.st  C  
Merenkulkuhallituksen esityksestä., kolnienkymnmenen päivän liakuajan jälkeen. 

Muun Merenkulkuhallituksen alaisen virkamiehen. jolla  on menosääntöö,i 
 merkitty palkka.-  tai palkkiovirka, jälempä.nä  mainittuja poikkeuksia lukuunot - 

tamatta, nimittää Merenkulkuhallitus kolmnenkynimenen päivän hakuajan jäi - 
 keen,  ja.  saavat  he virkavahvistuskirjan.  

Luotsi-  ja majakkapalvelijan  ottaa toimeen Merenkulkuhailit  us  asianomai-
sen piiripäällikön esityksestä. lia.kuajan jälkeen. jonka Merenkulkuhallit.us pai-
kallisiin  (losuhit eisi  in  nähden niitärää.  ja  saa  län  t  oinwensa vimkavah  vis tuskiejan. 
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Laivankatsastajan  ja  laivanmittaajan  ottaa toimeen Merenkulkuhallitus 
asianomaisen merenkulunt arkastajan esityksestä, kolmenkymmenen päivän 
hakuajan jälkeen,  ja  saavat  he  t.oimeensa  määräyksen. 

Satamakonstaapeli  valtion satarnissa otetaan toimeen satama kapteenin 
esityksestä,  ja  saa  hän toiineensa virkavalivistuskirjan.  

Vahtimestarin ottaa toimeen ylitirehtööri. lähimmän pä.ällyst  ön  esityk- 
sestä..  

Virka-. ja palvelusmiehet,  jotka menosäännöil mukaan nauttivat palkka-
usta sopimuksen perusteella, otetaan toimeen tavalla, jonka Merenkulkuhallitus 
parhaaksi näkee. -  

36  §.  
Virka- ja palvelusmie.hille  myöntää eron sama viranomainen, joka  on  liiiin't 

 toimeen ottanut. 
Luotsi-  ja majakkapalvelijalle ä.lköön myönnettäkö  eroa purjehduskauden 

kestäessä,  jos  se  ei voi tapahtua ilman haittaa. 

iX  Luku. 

Virkaiiiiesten  oikeudet  ja  edut 	hii 	Ias un vir1vii'l'itii.  

37  
Merenkulkulaitoksen  virka- ja  palvluu4en palL kan ke'-t a  ja viika 

 arvosta sekä heille  virka -asioissa tekemistin  mat Ii a t  uleva4n  km  ivan 
kuin myös heidän oikeudestaan maksutiamnan  virka  vapauden -wi iiii  m ii Lid 

 räajaksi  on  erittäin säädetty.  
3s  .  

Merenkulkuhallituksen ylitirehf ööri  ja uicmenhulkulait ksts -ii  kuulu  va vit 
kamies,  jolla  on  sellainen sääntöpalkkainen  virka,  jonka haltijan tulee olla  dip 

 loomitnerikapteeni  tai  merikapteeni taikka dipioomi-insinööri  tai  insinööri,  on 
 oikeutettu täyteen eläkkeeseen. joka vastaa viran  koko  vakinaista palkkaa, saa 

vutett uaan kuudenkymmenen vuoden ij  än  ja  oltuaan virassa kolme kymment  ii 
 vuotta, taikka  jos hän  virassaan  on  saanut. sellaisen ruurniinvamman tahi sai-

rauden, joka saattaa hänet viran hoitamiseen kykenemättömäksi.  Jos  sellainen 
virkamies ennen mainittua ikää muussa tapauksessa sairauden tähden tahi 
muusta syystä tulee kykenemättömäksi virkaa hoitamaan,  on  hän,  oltuaan vi-
rassa vähintään viisitoista vuotta, oikeutettu eläkkeenä saamaan kustakin tay 
destä virkavuodesta kolmannenkyrnmenennen osan täydestä eläkkeestä. (Muu-
tettu Senaatin päätöksellä.  25  p:ltä  toukokuuta  1918.)  

Muut merenkulkulait.okseen kuuluvat virkamiehet, joilla  on  vakinaineim 
sääntöpalkkainen  virka,  ovat oikeutettu virasta erotessaan täyteen eläkkee-
siviiivirkantiehille yleensä säädettyjen perusteiden mukaan. 

Virkamies. jolla virkavahvistuskirjan nojalla  on  palkkiovirka inerenkul Lu 
 laitoksessa  ja  jolla ei samalla ole sellaista valtion virkaa, iiiikä oikeuttaa eläkkca> 
 seen,  saa virasta erotessaan eläkettä samojen perusteiden mukaan kuin meren-

kulkulaitoksen palveluksessa olevat vakinaiset virkamiehet, jolloin kaksi  kol-
mattaosaa  viran peruspalkkiosta vastaa täyttä eläkettä. 

Luotsi-  ja majakkapalvelijat  saavat eläkettä seuraavien perusteiden  inn  
kaan:  

a)  joka  on  palvellut kolmekymmentä vuotta  ja  se,  joka virassa  on  saanul 
 sellaisen ruumjiiivamman  tai  sairauden, mikä saattaa hänet kykenemättömäk.i 

virka.a hoitamaan, saa virasta erotessaan täyden eläkkeen, joka vastaa vraa 
 koko  vakinaista palkkaa; 

	

Merenkuikulallituksen  virallisia tiedonantaja  \:a 3 	191k.  
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b)  joka muussa tapauksessa sairauden tähden taikka saamansa ruumitn 
vammail vuoksi harkitaan olevan pakotettu eroaniaan virasta, ennenkuin  ha 
on  saavuttanut ennenmainitut virkavuodet, saa virasta erotessaan vähint ih  
viidentoista vuoden palveluksen jälkeen alenipana mainitun oui vili: notut  a 
eläkkeestä.  nimittäin: 

kaksikymment äviisi  vuotta palvellut kolme nelj ättäoa  a:  
vähintään kaksikymmentä vuotta palvellut puolet;  se 1a  
ainakin viisitoista vuotta palvellut neljännen osan taydesta. elakLeei  
e)  luotsi  ja majakkapalvelija,  joka vanhuudeii vuoksi sopimatt omana 

edelleen hoitamaan tointaan siitä erotetaan, saa, palveltuaan vähintään kaksi 
kymmentäviisi vuotta, täyden eläkkeen, mutta muussa tapauksessa eläkettii 
ylempänä  b)  kohdassa säädettyjen perusteiden mukaan.  

Jos  luotsi-  ja. majakkapalveija  virassa saamansa ruumiinvamman takia 
asetuksen mukaisesti  on  oikeutettu saamaan valtiolta vuotuista va.nhingonkor-
vausta  ja. hän  myöskin  on  oikeutettu eläkkeen saantiin,  on  hänelle myönnettävä 
vuotuist  a  vahingonkorvausta vastaavalla  ma...räflä vähennett.y  eläke. 

Laskettaessa palvelusaikaa eläkettä varten merenkulkulaitoksen  virka- ja 
palvelusmiehelle,  jolla  on sääntöpalkkainen  virka,  on  myöskin  se  aika. jonka 

 hän virkavahvistuskirjan  nojalla  on  ollut palkkiovirassa, hänen hyväkseen luet-
tava. 

Merenkuikulaitoksen  virkamies, jolla  on  sellainen toimi, jonka haltijan 
tulee olla (liploonlimerikapteeni tahi merikapteeni,  ja.  jolla vähintään kymmenen 
vuotta  ön  ollut eläkkeeseen oikeuttava valtiovirka,  on  oikeutettu ajasta, minkä 

 hän merikapteenin t.odist uksen  saatuaan  on  purjehtinut kauppalaivastoon kuu-
luvan laivan päällikkönä, eläkkeeseen nähden lukemaan hyväkseen niin suuren 
osan, että  se  vastaa puolta siitä ajasta, jonka  hän  on  ollut. valtion palveluksessa, 
ei kuitenkaan enempää kuin kymmenen vuotta. 

Merenkulkulaitoksen  virkamiehen, jonka tulee olla insinööritutkinnon 
suorittanut, saattaa Senaat.ti Merenkulkuhallituksen esityksestä oikeuttaa lu-
kemaan hyväkseen virantoimituksensa insinöörini yksityisia  it  oksissa, samojen 
perusteiden mukaan kuin merikapteenm tutkinnon -ai iitt  meet  saavat lukea 
hyviikeen  pal vein ksensa kauppalaivast' alli ksilla  

:4 	.  
Kaikki merenkulkulaitoksen pa1\'e1uI(stsa olevat  virka- ja palvelusmieliet 

 joilla  on sääntöpalkkainen  virka,  ovat leskensä  ja  lapsiensa puolest.a osa.11iset 
leski-  ja orpokassaan  henkilöitä varten, jotka kuuluvat erityisiin laitoksiin.  

4O. 
Kanne Merenkulkuhallit.uksen ylitirehtööriii  ta  hi j äsent a vastaati  virka - 

virheemstä  tehdään Turun Hovioikeudessa.  
Jos  joku muu merenkulkulaitoksen palveluksessa oleva henkilö  on  tehnyt 

itsensä syypääksi virkavirheeseen  tai  virkansa laiminlyömiseen, antakoon  Me-
renkulkuhallitus, hairanduksen  laadun mukaan, syyffiselle muistutuksen  tai  va-
roituksen taikka määrätköön hänet enintään kuuden kuukauden ajaksi viran-
toimituksesta pidätettäväksi  ja. menettämään  kaikki paikkaetunsa samalta 
ajalta. Samoin meneteltäköön,  jos  virkamies  on  osoittanut ilmeistä taitamatto-
muutta virassa.an.  Jos  virhe  on  vaikeampaa laatua taikka  jos  yksityisen hen-
kilön etu siitä riippuu,  on  syyllistä vastaan nostettava. ka.nrie yleisessä. tuomio-
istuimessa 

Ne merenkulkulaitoksen  virka- ja palvelusmiehet,  joilla virkaansa  orm vis -

kava}ivistuskirja,  voi Meren kulkuhallitus.  asetta matta heit  a  syytteeseen \-iei - 
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sessä  tuomioistuimessa, virasta erottaa,  jos  heidät  on  tuomittu edesvastuuseen 
virkavirheestä  ja  he  uudelleen tekevät itsensä syypääksi epäluotettavuuteen 
taikka virkavirheeseen.  

41g. 
Jos merenkulkulaitoksen  virka-  tai palve.lusrnies on  saatettu syytteeseen 

törkeästä virkavirheestä,  on Merenkulkuhallitus  oikeutettu pidättämään syyte-
tvn virantoimituksesta, kunnes juttu  on lainvoima.n voittaneella  päätöksellä 
ratkaistu taikka tuomioistuin toisin määrännyt.,  ja  on  siten virasta pidätetty. 
velvollineii viransijaisen paikkaamiseksi luovuttamaan puolet paikkauksestaan. 

 Jos tuomiosituin  sittemmin vapauttaa virantoimituksesta pidätetvu,  on  hänelle 
yleisistä varoista suoritettava hyvitystä  met  itet vst ä.  palkka  tt  ksest  a 

42 .  
Luotsi-  ja majakkapalvelijan,  joka  van }ittudeii.  para  it iiia t  liian airau-

den  tahi saadun ruumiinvamman vuoksi havaitaan sopimattomaksi edelleen 
tointansa hoitamaan, saattaa Merenkulkuhallitus asianomaisen piiripäällikön 
esityksestä toimest.aan erottaa.  

43 	 - 
Merenkulkiilaitoksen tilintekij  kin vajausasioita  käsittelee, mikäli asia kos-

kee vajauksen suuruuden määräämistä, Merenkulkuhallitus, jonka tulee siitä 
antaa Senaatin Talousosaston harkittavaksi alistettava päätös.  

Jos  sillä,  jonka hoitoon  on  uskottu varastotavaroita  tai tarvekaluja,  tulee 
ilmi vajaus, ratkaisee asian Merenkulkuhallitus päätöksellä, jossa myöskin tulee 
olla mainittuna  se  määrä, jonka tilintekijä ehkä katsotaan velvolliseksi maksa-
maan korvaukseksi valtiolaitokselle.  

X  Luku. 

Yleisiii säännoksiä.  

44 §.  
Virka- ja pa.lvelusmiehiä,  joiden lukumäärää tässä asetuksessa ei ole  maj-

itittu,  otetaan palvelukseen siinä määrin kuin vuosittain vahvistettu menosääntö 
sallii,  ja  on  Merenkulkuhallituksen asiana määrätä laivankatsastajain  ja  laivan-
mitta.ajain lukumäärä. Senaatin asiana  on  Merenkulkuhallituksen ehdotuksesta 
määrätä muiden tähän ryhmään kuuluvien  virka  miesten. samoinkuin myöskin 
iuerenmittaustoimistojeri lukumäärä.  

45 §.  
Sellaisia tehtäviä, jotka eivät kuulu menosääntöön inerkitylle henkilökun-

nalle taikka joita  se  ei ehdi toimittaa, suorittavat, osaksi henkilöt, jotka  Me-
renkulkuhallit.us  ottaa toimeen sopimuksen nojalla, osaksi ylimääräiset  virka - ja 
palvelusmiehet,  joita Merenkulkuhallitus tarpeen mukaan ottaa toimeei  

46 §.  
Kun tiintekijältä tahi muilta merenkulkulaitokseen kuuluvilta  lieu kilöilt ä 

 vaaditaan selityksiä taikka lausuntoja, määrätköön Merenkulkuhallitus vaati-
niuksen täyttämiseksi määrätyn ajan kuluessa eiiintään  400  markan  suuruisen 
sakon uhan  tai  muun sopivan velvoituksen. 

Samaten velvoitt akoon Merenkulkuliallitus merenkulkulaitoksessa  pal ye - 
levan  virkamiehen  tai  muun, joka  on laiininlyönyt la•hettää  selontekoa, t.ilas-
tollisia tietoja taikka. muita  il unoif uksia  jotka määrätyn ajaul kuluessa ovat 



\Ierenkulkuhallitukselle uin1  tavat  .a  nat  t  i.ella  a  Leti  iii  liii n1airtIa  ali Lii-
luessa. täyttämään mainitun velvollisuui.lei  

47  
Kun joku inerenkulkulaitokseen kuuluva henkilö kutsutaan tuomiuistut 

meen, tulee  sen,  jonka pyynnöstä kut.sumus tapahtuu, siitä ilmoittaa Merenkulku - 
hallitukselle  tai  lähinimälle päällystölle  niin hyvissä ajoin ennen sitä päivää, jona 
kutsutun  on  oltava tuomioistuimessa saapuvilla, että ennätetään ryhtyil toimiin 
viran hoitamiseksi sinä aikana.  

48  §.  
Muutosta sellaisiin Merenkulkuhallituksen päätöksiin  ja.  tuomioihin,  joist a 

 yksityisen etu riippuu, haetaan Senaatin Talousosastossa valituksella kolinei 
kymmenen päivän kuluessa tiedon saa misesta. Muutosta ylitirehtöörhi  tai  ji -• 

 enen  päätöksiin, joista yksityisen oikeus riippuu, haetaan MerenkulkuhallituL 
 sessa valituksella  saman ajan kuluessa. 

Merenkulkuhallituksen tekemistä. virkanirnityksistä taikka päät.öksest  a. 
 jonka kautta joku  46 §:n  nojalla.  on a  kon uhti ilti  vei vnih'tt tilytt äiniiiiii ititil 

ratyn tehtävän, ei voida valittaa.  

ta  
Senaatin asiana  on  laatia johtosäitiit  ii  Mereiikuhkuhallituksclle  ja vä.litt 

mästi sen alaisille  viranomaisille sekä Merenkulkuhallituksen asiana laatia johto- 
sääntöjä muille merenkulkulaitoksen virkantieltille Luin  ,tivis vuaiitoimituoh - 
jesääntöjä.  

0(.) 	 . 

rilalla  asetuksella kumotaan ohjesanit luot  -i-  a  niaj;I kkti virtotoi1ie  suo-
messa  9  päivältä toukokuuta  1870, 27  päivämiä  huhtikuuta  1899  annettu julistus 
merenkulunta.rkastaja.n  asetta misesta,  Suomen Senaatin päätös  18  päivältä  man 

 liskuuta  1910  apulais-rnerenkuluntarkast.ajantoimen  perustamisesta, asetus  12 
 päivältä maaliskuuta  1909  Hangon rautatiesataman hallinnosta kuin riivös kaikki 

ne säännökset, jotka sisältävät muutoksia taikka lisävksiit näihin ietuLsiin  tai 
 ;iitoiätntöjii tOKsit  ti  tiiksta'oi tiiniititiiilie \irkanuehik.  

.4  

Fämä  asetus atun volintian. ttlentpalii  annul  uilki poikkeuksillti,  I pin  
väi lii  tammikuuta  191 8.  

Senaatti määrää iriistä ajasta asetusta  on  sovellutettava,  mikäli  se  koskee 
lu otsi-  ja majakkala.itosta, merenkulkuoppilaitoksia. ja  vaatimusta cliploomimeri - 
ka pteenitutkinnosta. ehtona määrättyihin virkoihin kuin myös pätevyyseht aja 

 Ii  totsi-  ja. inajakkapalvelijoile  sekä merenkulkukorkeakoulujen  ja  merenkulku 
koulujen opettajistolle. 

Siihen asti, kunnes asetus, mikäli  se  koskee pätevyysehtoja mainittuihin 
 v  likoihin,  tässä. suhteessa tulee noudatettavaksi tuottaa merikapteenitut kint 

taikka  sen  kanssa saman arvoinen tutkinto saman pä.tevyyden kuin diploomi-
uierikapteenitut.kinto,  ja  muihin puheenalaisiin toimiin nähden sovellutetaat 
iiliän asti voiinasa. olleita. vastaavia taikka niihin verrattavia toimia koskevia 

-äannöksiä. 
Merenkulkuhallituksen jäsenten  virat tävtetään ensirnäisen  kerran  hake

-ouk tetta..  
Senaatin asiana  on  määrätä, mitkä asetuksessa mainituista viroista tois-

I  tiiseksi  ovat jät.ett.ävät täyttämättä. 
Tässä asetuksessa mainittuja virkoja  ja  toimia täytettäessä tulee sille, joka 

aikaisemmin  on  ollut luotsi-  ja majakkalaitoksen  palveluksessa, mutta Iaitokten 
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tultua alistet.uksi Venäjän meriministeriön alaiseksi,  on  toimestaan eronnut  tai 
 erotettu, sekä merenkuluntarkastajalle  ja  hänen apunaan toiinivile virkamie-

hille kuin myös meri-  ja merimieskoulujen jobtajifie ja opettajistolle  ennen muita 
valmistaa tilaisuus saamaan virkoja, jotka vastaavat heidän aikaisempia toi-
miaan. 

Tätä kaikki asianoniaiset iioudattakoot. 

Asetus, 

joka koskee  merenkulkulaitoksessa palvelevain  virka- ja  palvelus- 
miesten paikkausta,  arvoluokkaa  ja  korvausta heidän  virka- 

asioissa tekemistään matkoista. 

Annettu Helsingissä,  15  päivanä  joulukuuta  1917. 

1  §. 
Merenkulkulaitoksessa  palvelevat  virka - ja palveh ismiehet  nauttivat vuo -

tuista  palkkausta allamainitun inesonäännön mukaan.  

A.  Merenkulkuhallitus. 

	

Ylitirehtööri,  palkkaa .............................. 	0,000: 

	

paikkiota .................................... 	9,000:  -- 	18,000:  -  

	

Merenkulkuneuvos. palkkaa ........................ 	8,000:  -  

	

paikkiot  a.................................... 	5,000:— 	13,000: 	- 

I.  Luotsi-  ja maj akkaosasto.  

1. Mertha riaslolaitos. 
1'ttIlikkö,  palkkaa 	............................... 7,000:  - 

	

paikkiota ................................... 5,000-- 	12,000:  - 
 Vanhempi apulainen, palkkaa ......................6,000:  

	

palkkiota .................................... 4,000:— 	10,000:  
Nuorempi apulainen, palkkaa....................... 5,000:  - 

	

paikkiota .................................... 3,000: 	8,000:  -  

2. Merenmittaustoirnistot. 
Päällikkö:  

1  :nen  palkkaus luokka, palkkaa ................ 6,000:  - -. 

	

paikkiota .............................. 5,000: 	11,000:  -- 
2men palkkausluokka,  palkkaa................. 5,000:  -  

	

palkkiota ............................... 5.000:  - 	10,000:  -  

I  



28  

Vanhempi luotaaja: 
1:nen palkkausluokka,  palkkaa ................ 

paikkiota .............................. 
2:nen palkkausluokka, paikkiota ............... 

 Piirtäjä, palkkaa .................................. 
paikkiota.................................... 

Nuore npi lUot aaja , paikkiot  a  ......................  

3,500:  -- 
2,000: 	5,500:  - 	

- 	4,000: 
2,500: 
1,500:  -  4,000:  

- 	3,500: 

ii. 	Merenkitikuosasto. 
Merenkulkuylitarkastaja,  palkkaa 	................... 7,000:  

paikkiota 	................................... 5,4)00: 	- - 	12.4)00: 

III. 	Tokniffinen  osasto.  
1. 	Laivatoimisto.  

Yli-insinööri, palkkaa............................... 7,th)0: 	- 
paikkiota 	................................... 5,000: 1  iuO:  

Insinööri, palkkaa 	................................. 6,000:  
palkkiota 	.................................... 5,000:  -  1!  

Laivanmittaustakastaja,  palkkaa 	.................. 5,000:  

palkkiota 	................................... 5,000: 	-  1 	44 4  
Tarka.stajaii  apulainen, palkkaa ..................... 4,000:  

paikkiata 	................................... 4.000: 

2. 	Majalckatoimi.sto.  
Insinööri, 	palkkaa 	................................ 6,000:  

paikkiota 	.................................... 5,000: 	- - 	I 1,000:  
Rakennusmestari, palkkaa 	......................... 3,000:  

palkkiota 	................................... 2.000: ,5(R)4 

IV. Kausilaosasto. 
1.  Ransi?a. 

jhteeri.  palkkaa .................................. 6,000:  

paikkiota 	................................... 2,000:  -- 8.066:  
Ntari, 	palkkaa 	................................... 4,000:  

palkkiota 	.................................... 2,000:  -  6,000:  
Rei..traattori, 	paikkaa 	............................. 2,500:  

1)alkkiota 	................................... 1,500: 	-- 4000- 

. 	Kamreerikontio  ii.  
Kanireeri, 	palkkaa................................. 6,000:  

paikkiota 	................................... 3,000: 	--- 
Apukamreeri,  palkkaa............................... 4,500:  

paikkiota 	................................... 2,500: .7,000:  
Knjanpitåjä, 	palkkaa 	............................. 4,000:  

pali.:Liita 	..................................... .500:  -  .5.500:  
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3. Tilastokontori. 
Tilastokonttorin  johtaja, palkkaa 	 . 

paikkiota 	................................... 
Aktuari,  palkkaa................................... 

paikkiota...................................  

4. Vara  stoko nttori. 
\Tarast onhoitaja,  palkkaa .......................... 

paikkiota.................................... 

6,000:  -  
2,000: 	8,000: 
4,000:  -  
2,000: 	6,000: 

4,000:  -  
3,000: TT 	7,000: 

B.  Laivat.  
Päällikkö  

1  :nen palkkausluokka,  palkkaa 
paikkiota  
2  :nen palkkausluokka,  palkkaa 

paikkiota ............. 
3:nias palkkausluokka, palkkaa 

paikkiota .............  

5,000:  -  
5,000:  - 	10,000: 
4,500:  -  
4,000:  -: 	8,500: 
3,500:  -  
2.500:  - 	6,000: 

C. Luotsipiirit. 
I.  Piirikonttori.  

	

Piiripäällikkö, palkkaa ............................. 6,000: 	-  
palkkiota .................................... 5.000:  - 	i  .000: 	-  

Apulainen, palkkaa ............................... 4,000:  

	

paikkiota ................................... 2.000: 	0.004) 	- -- 

II.  Luotsiaseinal.  
1. Saaristo'a. 

Luotsivanhin,  palkkaa.............................. I  . 
paikkiota .................................... 2,200:  -  

Luotsi, palkkaa .................................. 1,400:  - 

	

paikkiota ................................... 2,100: 	3,f1)4):  
,\pulaisluot.si,  palkkaa ............................. 1. ,200:  - 

paikkiota 	.............................. 	I  :  in 	-  

2. Sisävesi7ii  
Luotsi, palkkaa ............................ 

paikkiota 	................................... I  

III.  Majaht. 
Majakkamestari  

1:nen palkkausluokka.  palkkaa .............. 

	

paikkiota .............................. 2,200: 	--- 
2:nen palkkausluokka,  palkkaa ................ l,800:  

pikko1a 	............................I,;)Ii(). 	- 	,. 1J0 	 - 



- 	 -- 

3:ma palkkausluokka,  palkkaa 	 1,800:  - 
paikkiota 	............................... 1,300: 

 Vanhempi majakkavartija, palkkaa .................iiO: -  
pal  kkiot.a 	....................................- 	900:  

Nuorempi majakkavartija. palkkaa................... 1,000:  - 
paikkiota ...................................-  800:  -  

IV.  Majakkalaivat.  

3.000:  -  

2,100: 

1,800:  

Majakkalaivuri, 	palkkaa 	........................... 2,500: 	- 	- 
paikkiota 	................................... 1,500:  - 

Perämies  ja  vanhempi ma.jakkavartija, palkkaa ...... 1 200: 	 . 	 - 
paikkiota 	................................... 1,200:- •24():  

Konemestari, 	palkkaa.............................. 1,200:  
paikkiota.................................... 1,200: 2,400:  

Perämies  ja  nuorempi maja.kka.vartija, palkkaa 	...... 1,200: 	- -  
palkkiota 	................................... 800: 	--  2,000:  

Konemestari  ja  nuorempi majakka.vartija, palkkaa  1,200:  
paikkiota 	................................... SOO:--  2,000:  -  

fl.  Merenkulkupiirit. 

Merenkulunt arkastaja.,  palkkaa ..................... 6,000:  - - 
paikkiota ................................... 5,000: 

 -- 	11,000:  
Laivankatsastaja  ja  laivaninittaaja  eivät nauti palkkaust  a  

menosäännössä.  

E. Valtion sat.amain hoito. 
Satamakapt eeni:  

1  :nen palkkausluokka,  palkkaa ................ 5,000:  -  
palkkiota .............................. 2,000 	7,000:  - 

2:nen palkkausluokka,  palkkaa ................ 3,000:  -. 
paikkiota .............................. 2,000:  - 	5,000:  

Apulainen, palkkaa 	............................... 3,000:  - 
paikkiot 	................................... I 	- 	4.500: 

F. Merenkulkuoppilaitokset.  

it! ten  johtajain  ja  opettajain pa.lkkauksesta  on  erittäin 
:iak  ty.  

2  §.  
\lit-irehtööriä  lukuunottamatta saavat  Mereukulkula-itoksessa palvelevat 

viiki-  a  palvelusmiehet,  joilla  on  menosääntöön  otettu palkkavirka,  5  ja  10 
 palveluksesta samassa. virassa pakkion1wrotustn . merenknlkuiieuvokset  

7 )I 	I 	I 1U it 	\  II 	I! 	I 	Iii 	1 	1 	1 	1 	111 	iii 	i 	I 	i 	Il  
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Luotsi-  ja majakkapalvelijat  saavat  5, 10  ja  15  vuotta. palveltuaan palk-
kionkorotusta  250  markkaa kullakin kerralla.  

Jos  nimitettäessä  toiseen virkaan, jonka  paikkausedut.  ovat yhtä suuret 
tahi suuremmat, havaitaan, että aikaisemman viran palkkaus ynnä virassa saatu 
paikkionkorotus yhteisesti ovat uuden viran paikkausta suurenimat, annetaan 
asianomaiselle virkamiehelle henkilökohtaisena lisäpaikkiona molempien palk-
kausmäärien erotus, kunnes uuden viran palkkaus nousee aikaisempaan palk-
kausmäärään. 

Ajan, mistä paikkionkorotus  on  luettava, vahvistaa  Merenkulkuhallitus,  
ja  lasketaan korotus  sen  kuukauden ensimäisestä päivästä, joka lähinnä seuraa 
sitä, jona säädetty  palvelusaika  on  umpeen kulunut.  

3.  
Luotsi-  ja  majakkapalvelijalla  on  oikeus vapaaseen asuntoon.  Jos se! - 

kiista etua ei voida valmistaa. luotsi-  tai  majakkapalvelijalle,  on  hän  siitä saava 
asianmukaisesti määrättävän rahavastikkeen.  

4  §. 
Merenkulkulaitokseri menosääntöön merkittyjen  laivojen päällystö sekä 

majakkalaivojen majakkapalvelijat saavat palvelusajaltaan laivoissa toimirahaa 
Senaatin Merenkulkuhallituksen esityksestä. vahvista.man määrän.  

5  §. 
Laivankatsastajalle  ja  laivan niittaajalle tulevasta  korva uksesta  on  erittäin 

säädetty.  
6  §.  

Merenkulkuhallituksen asiana  on  määrätä, miten  virka- ja palvelusrniehet, 
 joita varten menosäännössä  on  eri palkkausluokkia, ovat jaettavat palkkaus 

luokkiin.  
7  §. 

Menosääntöön merkityn paikkauksensa  lisäksi saavat luotsivanhin, luotsi 
 ja apulaisluotsi  kaksikymmentä prosenttia heidän luotsiasemailaan kertyvist  Li 

 luotsausrahoista,  heidän kesken siten jaettaviksi että apulaisluotsi aa puoli 
osuutta. luotsivanhimman  ja  luotsin saamaan osuuteen verrattuna.  Jos  luotsi- 
vanhin  Merenkulkuhailit.uksen  luvalla ei ota osaa luotsaukseen vuoroonsa mui-
den luotsien kanssa, ei hänellä ole osuutta luotsausrahoihin. 

Yhteisen veneen ylla••  pit  ämiseksi  sekä kotimat kakust amiusten suoritta - 
miseksi luotsauksesta omalla luotsausalueella, milloin matka  on  tuottanut eri-
näisiä menoja, saa luotsi lisäksi viisi prosenttia luotsiasemalla kertyneistii 1ut - 
-zULsrahoista,  jaettaviksi heidän kesken mainittujen kustannusten  mukaaii.  

Korvauksen suhteen  paluumatkasta  milloin  luotsaus  on  toimitettu ui  h  - 
 puolella luotsausaluetta,  on  erittäin sää(iettv. 

Kirjoitustarpeiden kustantamisek -i  a 	hint iv Ii  hin 	am'v  in  haja 	1 

a  rkkaa  vuodessa.  
S  

Kaikki  menosääntöön  merkityt  pal h.  Lnu  k -vt  -until vi  ann  1-at nut ii hint ca ii  -  
tit -ita,  etukäteen kunkin kuukauden alussa. 

Luotsi-  ja majakkapalvelijahi palkkaukset,  missä niitä ei voida lähettiki 
postilaitoksen välityksellä, toimittavat heille piiipiiäuiiftt tarkastnniatkniUann  

9.  
Valta-  tai  virkavahvistuskirjalla Merenkulkiiliallit  u  ic.-esa palvele  vat  virka - 

ja palvelusmiehet saakoot,  mikäli voi käydä. päinsä, maksutonta virkaiotini:i 
vuosittain kaikkiaan korkeintaan kuukauden.  

3iieim7tlku/tal1ifttksen Ha11naa iieilonantüpi ."s:o 	- - 
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Muut merenkulkulaitokseen kuuluvat valta- tahi virkavahvistuskirjalla 
varustetut.  virka- ja. palvelusmiehet,  lukuunottamatta merenkulkuoppilaitok-
sissa palvelevia, saattavat talvikuukausina saada maksutonta virkalomaa samoin 
kuukauden.  

Jos  virka-  tai palvelusmies  sairauden tähden  on  kykenemätön virkaansa 
hoitamaan, pysytetään hänelle täydet paikkaetunsa. enintään kahtena kuukau. 
tena sairausesteen alka.misesta lukien; kuitenkaan älköön sellaista vapautta 
na.ut jtta  ko  kauemmin kuin kaksi kuukautta  sa inana kalenterivuotena. 

Virkaloman  ja sairaustapauksissa virkavapauden  hankkimiseksi  on  meren-
kulkulaitoksessa palveleva virkamies velvolliuien vuosittain yhteensä korkein-
taan kaksi kuukautta oman virkansa ohella hoitamaan samalla asemapaikalla 
olevaa toista virkaa eri korvauksetta, saaden lyhentämättä oman virkansa palk-
kauksen. Tapauksissa, jolloin virkaa ei voida mainitulla tavalla ylläpitää, tulee 
Merenkulkuhallituksen määrätä viransijaiselle maksettava.n korvauksen määrä.  

lo  §.  
Kun piiripäällikön  ja. merenkuluntarkastajan virat  ovat yhdistettyinä, 

maksetaan ainoastaan piiripäällikön viran palkkaus.  

11 §.  
Sopimuksen nojalla palvelukseen otettavain henkilöiden sekä ylimääräis-

ten virkamiesten palkkion määrää Merenkulkuliallitus tarkotust.a varten vuosi-
rahasääntöön nierkittyjen määrärahojen rajoissa.  

12 §. 
Merenkulkulait.oksessa palvelevilla virkamniehillä  on  virka -arvo, ylitire  h - 

t öörillä  viidennessä., merenkulkuneuvoksella kuudennessa, merikartastolait okse 
päälliköllä, merenkulunylitarkastajalia  ja  yli-insinöörillä seitseniännessä, mcii-
kartastola,it,oksen vanhemmalla apula.isella, merenmittaustoimiston päälliköllä. 
laivanmittaustarkastajalla, insinööriliä, sihteerillä., kamreerilla, tilastokonttorin 
johtajalla. ensimäiseen palkkausluokkaan kuuluvalla. laivan päälliköllä, piiri-
1äälliköllä, merenkuluntarkastajalla, ensimäiseen palkkausluokkaan kuuluvalla 
satamakapteenilla sekä merenkulkukorkeakoulun johtajalla kandeksannessa,  no-
t.arilla, inerikartastolaitokseii nuoremmalla  apulaisella, laivatoimiston apula.isella. 
apukamreerilla, tilastokonttorin a.ktuarilla, varastonhoit.ajalla. toiseen  ja  kolman-
teen palkkausluokkaa.n kuuluvalla laivan päälliköllä., piiripäällikön apulaisella, 
toiseen palkkausluokkaan kuuluvalla satamakapteenifla, satama.kapteenin apu-
laisella, merenkulkukorkeakoulun vanhemmalla  ja nuoremmalla  opettajalla kuin 
myös merenkulkukoulun johtajalla sekä vanheninialla  ja nuoremmalla opet.ta-
jaha yhdeksännessä, ensimäiseen palkkausluokkaan  kuuluvalla luotaaja.11a yhden - 
nessätoista sekä reistraattorilla, piirustajalla - toiseen palkkausluokkaan kuulu-
-a.l]a luotaajalla, piirtäjällä  ja kirjanpitäjälla ja nunremmalla luotaajalla kah-

ch'nnessat oista arvojärjestyksen  luokassa.,  

13 §.  
Virka  -'asioissa tekemistään mnatkoista. saa mnerenkulkuiait okseen kuuluva 

virkaniie ärvausta voimassa olevan matkustussäärjnön mukaan.  

'4 §. 
'I'ami  asetus astuu voimaan samalla kertaa kuin tänä päivänä annettu 

 a :et  i i inerenkulkulaitoksen  hallinnosta. 
.Asetusta sove]lutettaessa  on  huomioon otettava että  virka- ja  palvelus-

nik-. joka oli Suomen luotsi-  ja inajakkalaitoksen  palveluksessa silloin kun  se 
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26  päivänä hemikuut.a  1912 annet ulla käskyllä  tuli alistetuksi Venäjän meri- 
ministeriön alaiseksi,  sen  johdosta oli ecotettu taikka. eronnut. toimestaan  ja 

 tämän asetuksen julkaisemisen jälkeen käyttänyt hyväkseen tarjolla ollutta. 
tilaisuutta astua. merenkulkulaitoksen palvelukseen,  on  oikeutettu eläkkeeseeii 
nähden lukemaan hyväkseen erottamisen  tai  eroamisen  ja merenkulkulaitoksen  palvelukseen astumisen  välisen  ajan. Tämä etu  on luotsilla.  ainoastaan siinä tapauksessa että  hän toirnestaan  erotessaan oli saanut luotsaustodistuksen  ja  täyttänyt  21  vuotta. 

Kaikki maksut, joita voimassa olevien asetusten mukaan kannetaan  me-renkulkulaitoksen,  merenkulkuhallituksen  tai  sen  alaisten virastojen  tai  virka-
miesten antarnien  t oimituskirjojen lunastuksena,  lankea  vat  valt ionvarastolle, 

 lukuunottamatta niitä maksuja, jotka tulevat laivankatsastajille  ja laivanmit - taajille.  
Tätä kaikki asianomaiset. noudattakoot. (Muutettu Senaatin päätöksellä  18  p:ltä  kesäkuuta  1918). 

Mcrenkijjkuhalljtt,ksen  virkamiehet. 

Merenkulunylit.arkast.ajaksi Merenkulkuhallitukseen  on  Senaatti kesä-
kuun  18 p:nä  1918  nimittänyt. Viipurin merikoulun johtajan. merikapteeni 

 Anders  Edvard Ronin.  
Insinööriksi Merenkulkuhallituksen majakkatoimistoon  on  Merenkulku- 

hallitus kesäkuun  11 p:nä 1918  nimittänyt insinööri  Sigmund Rafael Sehalinin. 
V. t..  insinööriksi Merenkulkuha.11jtuksen laivatoirnistoon  on Merenkulkuhafljt,us 

 kesäkuun  11 p:nä 191 8  määrännyt insinööri  Sven  Olof  Ahlstedtin. Rakennus- 
mestariksi Merenkulkuhallit uksen majakkatoimistoon  on Merenkulkuhallitus 

 kesäkuun  11 p:nä  1918  nimittänyt rakennusmestari  Erik Törnqvistin. 
V. t. kartanpiirustajiksi merikartastolaitokselle on Merenkulkuhallitus 

 toukokuun  3] p:nä 1918  määrännyt kartanpiirustajat  Carl Rudolf Melleriu. 
Georg Ullbergin. Elsa  Margareta Enebäekin ja Mararetn Sj Thloiu  in. 

Luotsipiiripäiil!i kot.  

Kesäkuun  11 p:nä  1918 on Merenkuhkuhallit us  ainut  täjivt  I uotsipiiripaal-
liköiksi: Wiipurin  piiriin merikapteeni, kreivi  Arvid  Olof Theophul Stenbockiii, 

 Oulun piiriin merikapteeni  Emil Theodor Segersvenin.  Ahvenanmaan piiriin 
tverstiluutnantti  Uno  August Hjeltiii.  Päijänteen piiriin Jyväskyläii merimies- 
koulun johtajan, merikapteeni  Oskar Ferdinand Umbergin  ja  Saimaan piiriin 
inerikapteeni  Fredrik  Dahlbergin. Kesäkuun  14 p:nä  1918 on Merenkulkuhal - 
litus  nimittänyt luotsipiii'ipäalliköiksi: Helsingin piiriin merikapteeni  Gustaf 
Wilhelm Gideon Pettersoiiin,  Turun piiriin everstiluutnantti  Axel .Johan Ai I - 

 stenin, Waasan  piiriin merikapteeni  Edgar Rafael (.)rnhjelmin  ja  Laatokan 1iL  
rim  Sortavalan merimieskoulun johtajan. nierikapteeni Kaarlo Tuomas  La 
SOSefl. 

Luotsipiiripäällikön apulaiseksi  Oulun piiriin  on Merenkulkuhallitus  ke-
säkuun  14 p:nä  1918  nimittänyt merikapteeni Väinö  Rafael Lybeckin.  Luotsi-
piiripäällikön -apulaiseksi Helsingin piiriin  on Merenkulkuhallitus  kesäkuun  18 
p:nä 1918  nimittänyt merikapteeni  Axel Leonard  Lundbergin sekä Päijänteen 
piiriin merikapteeni  Karl August  Kunna ksen. 
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Mereiikulkuhallituksen  laivat.  

V. t.  päälliköksi tarkastusla.iva Saimalle  on Merenkulkuhallitus  kesäkuun  
18  p:nä  1918  määrännyt merikapteeni  Karl Johan Glanin. 

Tjrkayuosjej1  laskeminen niille inotsilaitoksen  cut,  virka- ja palVe1USmielii11( 
 jotka eivät ole astiineet merenkulkulaitokseui palvelukseen. 

Suomen Senaatti  on  kesäkuun  18  p:nä 1918  vahvistanut joulukuuö  1 .5  pIulä  
1917  annetun asetuksen, koskeva Merenkulkulaitoksen palveluksessa olevien 

 virka- ja palvelusmiesten  paikkausta,  virka -arvoa  ja  korvausta virkamatkoista, 
 14 §:ään  sellaisen muutoksen, että  virka- ja palvelusmies,  joka  on  palvellut Suo-

men luotsi-  ja niajakkalaitoksessa,  silloin kuin tämä helmikuun  26  p:nä 1 912 
 annetun käskyn nojalla määrättiin Venäjän meriministeriön alaiseksi,  ja  joka 

tämän johdosta  on  joko eronnut tahi erotettu virastaan sekä ensimainitun ase-
tuksen tultua voimaan  on  käyttänyt hyväkseen  sen suornaa  tilaisuutta astua 
Merenkulkulaitoksen palvelukseen,  on  eläkkeeseen nähden oikeutettu lukemaan 
hyväkseen ajan. joka  on  erottamisen tahi eron  ja Merenkulkulaitoksen palve-
1ukseeii asturnisen  välillä. Samalla kertaa  on Seriaatti  määrännyt, että  virka- ja 
palvelusmies,  joka ei ole käyttänyt hyväkseen tilaisuutta astna Merenkulkit-
laitoksen palvelukseen. saa lukea hvväkseeii mainitun edun tammikuun  I p:ääu 
1918  asti. 

Merenkulkulaitokseui  palveluksessa olevien  virka- ja  palvelnsrniesteui  leski- 
ja orpoeläkkeet. 

Sittenkun Merenkulkuhaffitus kirjelmässään  tammikuun  14  p:ltä 1918  oli 
pyytänyt erinäisten laitoksien palveluksessa olevien henkilöiden leski-  ja  orpo 

 kassan  osakkaiden  Valt uutettuja  määräämään ne elä keluokat, joihin luettaisiin 
merenkulkulaitoksen vakinaisella palkkaussäännöllä olevat  virka- ja  palvelus- 
miehet, joille joulukuun  15  päivänä  1917  annetun iuerenkulkulaitoksen hoitoa 
koskevan asetuksen  39 §:n  mukaan  on  myönnetty osallisnus erinä.isten laitoksien 
palveluksessa olevien henkilöiden leski-  ja orpokassaan,  ovat Valtuutetut kir-
jelmässään toukokuun  31  päivältä  1918.  noudattaen Merenkulkuhallituksen asi - 
assa tekeinää ehdotusta. määränneet: 

että Merenkulkuhallituksen ylitirehtööri tulee kuulumaan toiseen  duke- 
luokkaan, leski-  ja orpokassan  voimassa olevan ohjesäännön mukaan: 

että merenkulkuneuvos, merikartastolait  oksen  päällikkö, merenkulku- 
osaston nierenkulunylitarkastaja  ja  teknillisen osaston yli-insinööri ovat  bd  -  
tavat kuuluviksi kolmanteen eläkeluokkaan: 

että merikartastolaitoksen vanhempi  ja  nuorempi apulainen, meren  wit - 
tausretkikuntain ensimäisen  ja  toisen palkkausluokan päällikkö, insinööri, lai-
vatoirniston laivanmitta.uksent arkastaja  ja tarkastajanapulainen, majakkatoi - 
iniston  insinööri,  kanslian  sihteeri  ja notaari, kamreerikonttorin  kamreeri  ja 
apukainreeri, t.ilastokonttorin  johtaja  ja aktuaari, varastokonttorin varast  on - 

 hoitaja, merenkulkula.itoksen alusten ensimä.isen, toisen  ja kolmannen  palkka-
usluokan päällikkö, luotsipiirien piiripällikkö  ja  apulainen, merenkulkupiiric  a 
merenkuluntarkastaja  kuin myös ensimäisen  ja  toisen palkkausluokan satama-
kapteeni sekä valtion sata  main  hallinnon apulaitten ovat luettavat neljänteett 
eläkeluokkaan: sekä 
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että  merenmittausretkikuntain ensiinäisen palkkausluokan  vanhempi lue -
t.aaja.  ja  piirtäjä,  majakkatoimiston  rakennusmestari,  kanslian  reistraattori, 
kamre.erikonttorin kirjanpit  äjä,  luot sivanhin, ensimäiseit,  toisen  ja kolmannen 

 palkkausluokan  majakka mestari kuin myös  maja.kkalaivuri  ovat luettavat kuu-
denteen  eläkeluokkaan.  

Mitä tulee luotsi-  ja  majakkapalvelusmiehiin,  ovat Valtuutetut mää-
ränneet, että  sa.ari.stoluotsin, perämiehen,  joka  on  samalla vanhempi majakka- 
laivan  majakkavartija,  ja  majakkalaivan konemestarin jälkee.njättämä  leski  ja 

 lapset tulevat toistaiseksi saamaan  300  markan  eläkkeen sekä että saariston apu-
laisluotsin. sisä.vesistönluotsin, niajakkain  vanhemman  ja  nuoremman majak-
ka  vartija.n, peramiehen,  joka samalla  on  nuorempi  majakkavartija,  sekä kone- 
mestarin, joka samalla  on  nuorempi  majakkavartija., jälkeenjättämä  leski  ja 

 a  pset  saa  rat 20U  mk. vuodessa.  

Litotsipilrit. 

Hyväksyen iIe.renkulkuhallituksim  asiassa tekemän ehdotuksen  on  Suo-
men Senaatti toukokuun  25  p:nä.  1918  määrännyt  luotsipiirien  luvun  ja  laajuu-
den sekä  piiripäällikköjen asuinpaikat  seuraaviksi:  

I. Viipurin lu.otsipir: Ra.iinikkoalue  Suomen—Venäjän rajalta Loviisan- 
lahteen  ja  Kjefsa.Iön  läntiselle selälle.  Asemapaikka: Wiipuri.  

II. Helsingin luotsipiiri: Raimikkoalue Kjefsalön selältä Fläckbädan'in 
johtoloist  olle  Hankoniemen  länsipuolella sekä mainittuun  rannikkoalueeseen 

 kuuluva saaristo.  Asemapaikka:  Helsinki. 
III. Turun luotsipiiri. Raimnikkoalue  Galtarna  'n  johtoloistolta  Hanko-

nieinen läiisipuolelta  Rauman  luotsipaikalle  saakka sekä saaristo Utön  ja  Jurmon.-
luot.sipaiköille  ja  Kokombrinkin johtoloistolle  asti.  Asemapaikka:  Turku. 

TV.  Ahvenanmaan  luotsipiiri:  Ahvenanmaa  ja  Ahvenanmaan saaristo Tu-
run  luotsipiirin  länsi-  ja  eteläpuolella.  Asemapaikka:  Maarianhamina..  

V. Vaasan luotsipiiri: Rannikkoalue Bergskärin luotsipaikalta  Ytter
-uddskärin luotsipa.ikalle  asti sekä mainittuun  ratinikkoalueeseen  kuuluva saa.

-risto. Asernapaikka.:  Vaasa. 
VI. Oulun iuot.sipiiri: Rannikkoalue  Stubben  'in  luotsipaikalt  a  Tornioon 

asti sekä alueeseen liittyvä saaristo  ja  yksityiset saaret kuin myös  Oulunjärvi 
Asemapaikka:  Oulu.  

VTT.  Laatokan luotsipiiri:  .Laatokan järvi sekä Vuoksen  ja.  Suvannon  ye-
istöt.  Asema. paikka: Sortavala.  

VIII. Saimaan luotsipiiri: Puula.veden,  Saimaan, Kallaveden  ja  Pielis
-järven vesistöt.  As.emapaikka:  Savonlinna.  

IX. Päiänteen inotsipiiri:  Päijänteen, Keiteleen sekä kaikki Hämeen 
vesistöt.  Asemapaikka:  Jyväskylä. 

Samalla  on  Senaatti määrännyt. että Ahvenanmaan, Päijänteen  ja  La.ato 
 kan  luotsipiirien  päälliköiden tulee toimia myöskin  merenkulurit.arkastaj  ma  

niissä  merenkulkupiireissä,  jotka sisältyvät  yllamainittuihin luotsipiireihin 

Sammutettuja majakoita.  

Suomenlahti. 

Tiedoksi merenkulkijoille ilmoitetaan, että  johtoloistot Helsinign  luotsi
-piii'issä, Suomenla  hd  eila,  ovat viime kesäkuun  10  päivänä  la.kanneet valaisema.sta 
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lukuunottamatta  Gustafssva'diä  ja Öster Svartöti  Helsingin luotsipaikalla  ja 
Sko guthuggningem'ia Hankoniemen sisemmällä luotsipaikalla,  jotka toistaiseksi 
pidetään sytytettyinä. 

Pohjanlahti. 

Tiedoksi merenkulkijoille ilmoitetaan, että johtoloistot Ahvenanmaan 
luotsipiirissä Pohjanlalzdella  ovat viime kesäkuun  14  päivänä lakanneet valai-
semasta, lukuunottamatta KorsOn, Eckerön, Heilnjan'in  ja  Gissiansin  maja-
koita,  jotka toistaiseksi ovat sytytettvina. 

Longitudias€nna  lasketaan (Ireenwiohin rneridianista  ja  peilaukset  eli snuntimat ovat ilmoitetut erannaisina, ellei siitä toisin sanota. 
Mitä tulee pituusmittoibin, välimatkoihjii,  y. m.,  noudatetaan samoja ilmoituksia, jotka ovat eri  maiden tiedonannojssa 

4  

Hielsi ugissli. 	turnen  Senaatin kirjapai no.a.  1918. 



Merenkuikuhallituksen  
virallisia tiedonantoja.  

N:o4. 	 Hels!ngissk,  elokuun  1  p:n 	 1918.  

Laki 
Suomen lipusta. 

Annettu  Helsingisss,  9  pSivsuä  toukokuuta  14)8.  

Suomen Eduskunnan ätöksen mukaisesti säädetään  täten:  

1 §.  
Suomen valtiolippu  on  suorakaiteen muotoinen vaate, jossa  on valkealla 

 pohjalla meren- (ultramariini-) sininen risti. 
Risti jakaa lipun neljään suorakulmaiseen, yhtä korkeaan alaaji. Ristin 

keskellä  on  Suomen vaakuna. 
Hallituksen asiana  on  antaa tarkempia määräyksiä valtiolipun käyttä-

misestä.  
2 §.  

Lipun mittasuhteet ovat:  koko  korkeus  il, koko  pituus  18 yksikkömittaa; 
 ristin leveys  3 yksikköinittaa; sisempien  alojen pituus  5, ulompien 10 yksik-

kömittaa. 
3 §.  

Meren kulku-  ja kauppalippuna  käytetään valtiolippua ilmaii vaakunaa. 
Tätä lippna  on  suomalaisten kauppaia.ivojen käytettävä, kun ne voimassa 

olevien meren kulkusäätmösten mukaisesti, joko purjehtiessaan  tai  satamassa 
 ollen,  ilmaisevat kansallisuut  ensa.  

4.  
Luotsi-, tulli-  ja postilippuina  käytetään merenkulku-  ja kauppalippua 

 varustettuna sellaisilla merkeillä kuin Hallitus tarkemmin määrää.  

s  
Sotalippuna  käytetään va.ltiolippua kolmikielekkeisenä. Tämän lipun 

 koko  pituus  on 19 yksikkömittaa. TJiompien  alojen pituus  on, kielekkeitä 
 lukuunottamatta,  6 yksikkömittaa. Kielekkeiden ulkoreunat  eivät saa muo-

dostaa kulmaa lipun ylä-  tai alareunan  kanssa. 
Määräysten nojalla, jotka sotavoiman ylin päällikkö antaa, lisättäkööu 

lippuun erityinen merkki päällikkyyden ilmaisemiseksi, mutta muuten älköön 
lippuun merkkejä  tai  kirjaimia pantako. 

Sotalippua  on  käytettävä:  
a) sotalaivoston  aluksilla  ja rakennuksila;  

29-1S.  
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b) valtion linnoituksila;  
c) sotajoukkojen kasarinirakenriuksila,  leireillä  ja harjoituspaikoila, 

 niin myös sotajoukolle kuuluvilla aluksila, kun riutä johtaa Notilai4pää.11ikkö; 
sekä  

d) rakennuksifia,  jotka ovat esikunnan, sotaväenosaston  tai sotilaalli-
sen kasvatuslaitoksen käytettävinä.  

6 §. 
Normaaliliput valmi4uttaa  Hallitus,  ja  säilytetään ne Hallituksen määrää- 

pimeässä huoneessa 

%1eren kulkuhallittiksen virkain  i eliel.  

Luotsi  ja rnxijakkaosasto.  Senaatti  on  heinäkuun  15 p:iiä I 91 S niiuil tänyl  
Merenkulkuhallituksen merikartastolaitoksen päälliköksi merikapteeni  Jakob 
Wilhelm Lybec kin.  

Teknillinen osasto. Senaatti  on  heinäkuun  15 p:nä 1 918  nimittänyt yli- 
insinööriksi Merenkulkuhallituksen teknilliseen ostoon insinööri  Karl  Ragnar 
Pett erssonin. 

Kansliaosasto.  Senaatti  on  heinäkuun  15 p:nä 191 8  nimittänyt sihteereiksi 
Merenkulkuhallituksen kansliaosastolle hovineuvos  Cosi af  Da  vid  Alexander 
Perretin  ja  varatuomari  Gustaf Harald Svenssoniii 

'tienkttlk,ilial!itnhsen  laival. 

1\'Ierenkulkuha]litus  on  heinäkuun  2 p:nä 1918  nimittänyt 
Jäänmurtajalaiva »Tarmon»  päälliköksi merikapteeni  Otto Ein lii (I C  iE afs

-sonin, I:ksi perämieheksi  merikapteeni  Herman Fritiof  Holmbergin Il:ksi petä- 
mieheksi merikapteeni  Frans  Vilhelm Åkermanin, ylikonemestariksi  Karl Anders 

 Backmanin, I:ksi konemestareiksi  August  Uno  Holmbergin  ja  Johan  Vikt  or 
Arosen, IT:ksi konemestareiksi August Verner  Peltosen  ja  Karl Henry Wit-
helmssonin. 

Jäänmurtajalaiva  »Sammon» päälliköksi merikapteeni  Johan Alexis  Ros-
qvistin, I:ksi perämieheksi  merikapteeni Selim  Alexander Eklundin, II:ksiperämie-
heksi  merikapteeni  Viktor  Alexander Söderholinin, ylikonemestariksi Anders 

 Edvard  Petterssonin, I:ksi koneinestareiksi  Gabriel Da-hibomin  ja  Gustaf Wil-
liam Mainiisen,  sekä Il:ksi konemest-areiksi  Einar  Alfons Lindst-römin ja  Georg 
Felix Bjuggin. 

Jäänrnurtajalaiva »Murt-ajan» päälliköksi merikapteeni  Emil Arthur 
 Erikssonin, 1:ksi perämieheksi merikapteeiii  Karl Anton Söderholmin, I:ksi 

konemestariksi Rudolf Valentin Rankin, lI:ksi konemestariksi Gustaf  Val-
demar Mattssonin ja uI:ksi konemestariksi Petter  J.  Kupiaisen. 

Merenkulkuhallitus  on  heinäkuun  12 p:nä 1918  nimittänyt allamainittui
-hin  toimiin tarkastus-  ja merenmittauslaivoilla  seuraavat henkilöt, nimittäin: 

Tarkastuslaivalle  »Eläköön»: päälliköksi merikapteeni Ilmari  Alexander 
Jokiseri, perämieheksi  merikapteeni  Arnold  Nyströmin, I:ksi konemestariksi 

 Thure  Waldemar  Johanssonin  ja Il:ksi konemestariksi  Anders Emil Enqvistin. 
Merenmitt-auslaivalle »Sextant»:  päälliköksi merikapteeni  Gösta Ginina.nin, I:ksi 
konemestariksi  Anton  Nisosen,  ja lI:ksi konemestariksi  Karl Liljeroosin. Tar-
kastuslaivalle »Walvoja» :  päälliköksi nierkapleeni  Arvid .Johaie-sonin, peräinie- 
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heksi inerikapteeni  Gideon Emanuel Mannerin, i:ksi konemestariksi Wiadimir 
 Nikolai Forsbergii,  ja.  lI:ksi konemestariksi  Richard Nyroosin. Tarkastuslaivalle 
 »Kurs»:  päälliköksi merikapteeni  Oskar  Sigfrid  Westerholmin  ja.  Il:ksi  kone- 

mestariksi  Johannes Nvströmin. Tarkastuslaivalle »Mareograf»:  päälliköksi 
merikapteeni  Gustaf Willehad Eiiqvistin, l:ksi konemestariksi Hans Johan 
Sannholmin  ja  Il:ksi konemestariksi  August  Mikael  Karissonin Ta.rkastuslai-
valle  »Trall»:  päälliköksi merikapteeni  Johannes Ferdinand  Anderssonin  ja 

 konemestariksi  Karl  Hjalmar  Gerhard Haligrenin. Tarkastuslaivalle »Saimaa»: 
 päälliköksi merikapteeni Yrjö Peltosen. Tarkastuslaivalle  »Jupiter»:  päälliköksi 

merikapteeni  Karl  Artur  Lindbiadin Tarkastuslaivalle  »Åland»:  päälliköksi meri-
kapteeni  Ernst William  Carlssonin. Tarkastuslaivalle  »Saturnus»:  päälliköksi meri-
kapteeni Fitigal  E.  Karlssonin  ja  konemestariksi  Aksel  Rudolf Kaarron. Tar-
ka.stuslaivalle  »Kompass»:  päälliköksi merikapteeni  Erik Wilhelm Mattssonin  ja 

 konemest a.riksi  Gustaf  Erland  Liudhin 

Merenkuluntarkastaj  at.  

Meren kulkuhaffitus  on  heinäkuun 5p:iiit  1918  nimittänyt merenkulun-
tarkastajiksi: Uudenmaan piiriin merikapteeni  Oskar Unoniuksen, Wiipurin 

 piiriin merikapteeni  Johan Mansneruksen,  Turun piiriin inerikapteeni  Abraham 
Arvid  Ruskon.  Waasan  piiriin merikapteeni  Johan Emil Rönnholmin,  Oulun 
piiriin merikapt.eeni  Karl August Ahdon  ja  Saimaan piiriiii merikapteeni  Klas 
Viktor  Melan. 

Merenniittausretkikunnat. 

Merenkuikuhallit  us on  kesäkuun  27  p:nä  .1 918  nimittänyt merikapteeni, 
alikapteeni  Gustaf Theodor Ahistedtin merenmittausretkikuntain  ensimmäisen 
palkkausluokaii päälliköksi. 

Merenkulkuhallitus  on  heinäkuun p:nä  1918  nimittänyt merenmittaus-
retkikuntain toisen palkkausluokan päälliköksi merikapteeni, luutnantti  Gustaf 
Ferdinand Ljungbergin. 

Merenkulkuhallitus  on  heinäkuun  2 p:nä 1918  määrännyt  v. t.  piirtäjäksi 
merenmittauksiin insinööri  Axel  Stenin.  

Tuotsipiirit. 

Merenkulkuhallitus  on  kesäkuun  20 p:nå 191 8 ninhit än t  Ahvenanmaan 
luotsipiiripäällikön apulaiseksi merikaptceui  Karl August Ekbloinin  ja  Saimaan 
luotsipiiripäählikön apulaiseksi merikapteeni  Matti  Mattilan, kesäkuun  27 
p:nä. Waasan luotsipiiripäällikön apulaiseksi  merikapteeni  Valter  Sareliuksen 

 sekä. heinäkuun  12 p:nö 191 S  Turun luotsipiiripäällikön apulaiseksi meri-
koulunjohtajan, merikapteeni  Johan Gottfrid  Lindholmin. 

Luotsit.  

Kesäkuun  20 p:nä 191 8 on Merenkulkuhallitus  ottanut luotseiksi seu-
raaviin luotsipaikkoihin allamainitut henkilöt, nimittäin 
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Helsingin hotsipiiri8sà: 
G?haran ilLotsipaikalle : luotseiksi ent. luotsit  Gustaf Harald Pettersou , Karl 

 Antoi)  Brandt. Johannes Alexander  Petterson.  Alexander AlIhild Brandt. 
Karl David Pettcrson, Julius Alexander Malmströrn  ja ent . luot-
sioppilas Uio  Adolf  Falck, luotsioppilaaksi eiit. luotsioppila.s  Anders  Viktor 
Käligren.  Helsingin luotsipaikalie: luotsivanhiminaksi ent. luotsivanhin pera-
mies  Otto Wilhelm  Lindman. luotseiksi ent. luot  sit Anders  Ivar Karlsson, Sigfrid 
Willniaii,  Anders Alexander Wiliman. Anton Julius Gust afsson. Anders  Sigfrid 
Andersson,  •Alexander Verner Tillmu  I, en mot  sioppilaat Anders Herman 

 Gustafsson,  Arthur  Fridolf Lindqvist ja  Henrik  Konstantin Norciberg.  luoti- 
oppilaaksi ent. luotsioppila.s  Karl  Edvard Bjar kell,  sekä ylimääräiseksi ijiotsi - 
oppilaaksi ent. luotsioppilas Volmar  Karl  Ludvig Fahlström. Hästö-Busön  lots - 
paikalle:  luotseiksi ent. luotsit  Jonas Jonathan Bo-trömn jm  [sak Okar Ostet-lujul 

 sekä ent. luotsioppilas  Gustaf Emil  Falck.  Tammisaaren luotsi paikalle:  luotseiksi 
ent. luotsit  Erik Richard  Wikström,  Otto  Vilhelm Lundström ja Viktor Vilhelm 

 Lindholm  sekä ent. luotsioppilas  Johan AlfredWesterluncl. Jussarön  luotsi paikalle: 
luotseiksi ent. luotsi  Otto August Lundberg. ent. luotsioppilas Emil. Johannes 
Lundberg, luotsioppilas  Viktor  Maurits  Lindqvist. apulaisluotsiksi luotsioppilas 

 Karl Robert  Stenlund ja luot.sioppilaaksi luotsinpoika  Karl Emil Alexei  Nyström -  
Barösundin luotsi paikalle:  luotsivanhimmaksi luot sioppilas  Gustaf Alarik Wes - 
terhoim, inotseiksi ent. luotsit  Mikael  Leopold  Lönnroth,  Emil Richard  Granroth, 

 Axel Maurits  Sundholm,  Edmund Sigirid Holmberg  ja önt. luotsioppilas  Karl 
Rudolf  Bäckström. Bågaska..in luotsipaikalle: luatseiksi luotsioppilaat Emil 
Enoch Westerberg  ja  Gustaf Leander  Westerlund.  Rönnskiirin luotsipai/cail -.  
v. t. luotsivanhimmaksi luotsioppilas Karl  Alfons Strörnsten. luotseiksi  luotsi- 
oppilaat  Karl Zebor Häggström  ja  Alfred  Vilhelm Dahlström, luotsioppilaiksi 
luotsinpojat  Karl Johan Ahman, Hugo Emil Fiunemna.n  ja  Arthur Amandus  Dahl-
ström.  Pörtön  luotsi paikalle:  luotseiksi ent. luotsit  Frans  Edvard Jonasson, Sv& 

 Alexander  Fagerström,  Johan Albert Qvickström  ja  Sven Gustaf' Qvickströiti, 
luotsioppilaat Sven Alexander  Liljeberg,  Evert Wilhelm  Valde  mar  Bussman ja 

 Otto Rafael  Jonasson, luotsinpoika Uno  Elias  Jonasson, kalasiajan  poika  Hjalmar 
Valdermar Qvickström, luotsinpojal:.  Gustaf  Valdemar Jonass.on ja Birger Fredrik 
Liljeberg.  Porvoon luotsipaikaile: luotseiksi ent. luotsit  Maurits 'flieodor  Lind-
man,  Johan Verner  Jonasson,  Karl  Fredrik Lindman ja  Kari  Johan  Johansson, 
luotsioppilaiksi ent. ylim. luotsioppilas  Karl Lennart  Karlsson, luotsinpojat  Verner 
Johannes  Johansson,  Maurits Richard Johannes  Lindman.  Peilingin. inotsipai

-kalle:  luotseiksi ent. luotsit  Anders  Hjalmar Andersson,  Kari  Hjalmar Karlsson, 
 Anders Emil Osterberg, Karl  Fredrik Kellgren,  Gustaf Adolf  Andersson.  luotsi- 

oppilaat  Anders  Edvard  Blomqvist.  Karl  Fredrik Nordström.  Karl Julius  Jo-
hansson. luotsioppila.iksi ent. luotsioppilaat  Axel Waldemar AdolfssoII. Karl 
Verner  Gustafsson, i-antalaivurit  Alexander  Karlsson,  Karl  Edvin Nyström, luot - 
sinpoika.  Anders  Hjalmar Karlsson.  Vdtskärin luotsipaikaile: luot seiksi  en - 
luot sit Johan Wilhelm  Modig.  Anders Emil Tillman, Karl  Fredrik Saarnm  ii - 

 Viktor  Wilhelm Tiliman, luotsioppilaiksi Karl  Fredrik Tiliman,  Oskar Wilhelm 
 Modig, Viktor Edvard Forsell. Trä  1mm nen imwtsipaikalle:  mot  sivaniminimaksi 

ent. luotsivanhin Albert Alfred Osterlund, luotseiksi ent. luotsit Johan Richan I 
Enoeh Osterlund. Albert Severhi Osterberg, Axel Sven Grabber, ent.  luotsi- 
oppilaat  Axel Emil Waldemar Osterberg, Karl Albert  Sandvall. luotsioppilaiksi 
luotsioppilaat  Anion Ferdinand Grabber, Leonard  Ivar Ost erberg. Hankonie

-men sisälnotsipaikaile: luotsivarihimmaksi aliperamies Arthur Frithiof  Blom-
qvist, luotseiksi ent. luotsit  August Berndt  Andersson,  Erik  Edvard Sjösten, 

 Karl Johan  Andersson,  Karl Hendrik Backma.n. Erik Arvid  Sjösten,  Johan 
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Edvard Nyström,  luotsioppilaat  Johan  Edvard  Westerhohn,  Hugo Paul Bloni-
qvist, luotsioppilaiksi ent. luotsioppilaat Arthur Ferdinand  Sjöholm, Petter 

 Osterberg.  Uankonieinen ulkoiuotsipailalle: luotseiksi ent. luotsit Karl Henrik 
Eklund, Otto Ferdinand  Blomgren,  Reinhold Berndt Henrikssoii. luotsioppilas 
Henrik Alexander Osterberg, apulaisluotsiksi luotsioppilas Erik Arvid Strand-
berg, luotsioppilaaksi perärnies  Ossian  Mikael Johansson.  

Viipurin luot$ipiiristh; 
Koivistonsalinen liwlsipa ilcalle: Iuotsivaiihimmaksi  Hugo Pöntynen, luot-

seiksi cut. luotsit Jakob Juhanaipoika  Heino,  Alexander Joclinpoika  Heino, 
 Johan Tobiaiipoika  Heino. Mikko Matinpoika Heino,  Alexander  Konstantinin- 

poika Heino.  Alexander Mikouipoika  Heino.  August Antoninpoika  Heino,  An-
ton Petteriuipoi.kr  Heino.  Jakob Petterinpoika  Heino,  Anton Antinpoika  Heino, 
.Joha.n  Rudolf Peusa. Julius Mikonpcika  Heino. apulaisluotsiksi luotsi  Viktor 

 Antoninpoika  Heino, luotsioppilaaksi  Emil Konstantirdupoika heino. Uuraam 
luotsipailcalle: luotsivan himmaksi ent . luotsivanhin  Antti Muuronen, luot seiksi 
ent. luotsit  Samuel Tylli. Anders Simonpoika Muuroneu, Aiider Kustaanpoika 

 Pirhonen,  David Antoninpoika  Pusa,  Johan Kust.aaiipoika  Pirhonen,  Johan 
Aiitoninpoika  Pusa.  Herman Juhananpoika.  Pusa,  Herman Antoninpoika  Pusa 
virantoimitusvelvollisuudella Viipurissa,  Matti Juharianpoika Wirander, Au - 
ton Antoninpoika MulLronen, Henrik Jarva. Antoii Kustaanpoika  Pusa,  Anders 
J uhanan  poika Pusa,  Johan  Aatamin poika Muuronen,  Johan .Juhananpoika. 

 Pusa.  Anton Matinpoilca Pii'liorien Karl Antinpoika Pirhoneuu, .iohan  Juha.-
nanpoika. Tviiluuig. apulaisluotseiksi luotsit.  Herman Tvilhing. Joha.n  Matin- 
poika Pusa,  Konst  antin Aiitinpoika Pirhonen,  Simon Johannes  Muuronen. %Vil-
lielni Tyilling, Aarne Juhananpoika Pusa, luotsioppilaa.ksi  Johan A.holainen. 
Pit  kö pawieii  mot  si  paikalle:  Iuotsiva.nhimmaksi  cut. päidiysmies Frans Johan 
lJkkola, hiotseiksi ent. luotsit Erik  Niemelä.  Matti  Kantola.  Matti Luotsila, Wil-
helm Jaakonpoika  Niemelä,  Aksel  Heikkilä,  Aksel  Niemelä,  Daniel  Kantola, 

 Konst  antin Niemelä,  Johan  tiCs  Niemelä,  David  Niemelä,  Richard  Seppä,  Vik-
tor  Mikkola, apulailuotsiksi luotsi  Evert  Pohjola, IuotsioppilaLksi ent luotsi- 
oppilaat  Moses Niemeläinen.  Viktor  Rantala.  Kuorsaic.n luotsipaikalle: luot - 
sivanhimmalcsi ent. luotsivanhuui  A. Yrjölä., l.uotseiksi ent. luotsit David Si1ari, 
Anton Sipari. Robert  Korjus,  Adolf Arvilommi, Kristian Sipari, Emil Sipari, 
Evert Sipari, Matti  Niemelä, Aaro Arvilommi, inotsioppilaiksi ent. luotsioppi-
laat.  Ewald Sipari, \\Täji  Haminan iaotsijiailcalle: luotseiksi ent. luot

-sit Gottfrid Salo, Oskar Lautala, Hugo Jäkelä, Nils  Ström.  apulaisluotsiksi 
 luotsi  Karl  Penttilä.  Kotkan luotsipailcalle: luotseiksi ent. luotsit  Daniel  Suu- 

I  ari, Daniel  Brunila. luotsioppilaiksi Toivo Pohjola, Vilho Autio,  Abel Tuomala, 
 Konstantin  Piipari. Onni  Albin  Piipari,  Otto Laanti. 4spöiin luotsipaikalle: 

luotsivanhimmaksi Verner  r[uwna.Ia  luotseiksi ent. luotsit rpolMas  Laanti, Ed- 
yard Yrjölä, ,Tohan Laanti, Josef Yrjölä,  Edvard  Warmna,  Kristian B.  Tuo-
mnala,  Emil Warma, Krist ian Yrjölä,  'Konstantin  Laant  i,  Hj -lrnar Yrjölä,  Lean- 
(ler  Pohjola.  Nestor La.anti. luotsioppilaaksi ent. luotsioppilas •Johan Verner 

 Hannula, apulaisluot siksi ent. luotsioppilas  Erland  Warma, lUOtsiOppilaak3i 
ent.  ylimääräinen  lUOtsi.Op})ias  Eino Topiaanpoika Pohjola.  Suur.saaren luot-
supa.ikaile: luotseiksi ent. luotsit  Anton  Kurki.  Robert  Heikkilä,  Felix  Kurki, 

 Brynolf  Naski,  Johan \Yilhelm  Suomalainen.  Viktor  Suomalainen.  T-Tjalmar 
Naski, Erik Naski. Arthur  Suomalainen. Toivo Esko. \Villiam Suomalainen 
apulaisinotsiksi luotsi Onni Kurki,  mot  .iiippilaiksi  ont  lUotsiOppilaat  Otto 
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Heikkilä,  Felix  Suomalainen,  Salmi  Esko.  Fagerön luot$ipaikalle: Iuoteiksi 
ent. luotsit  Anders Wilhelm Tyni, Henrik  Korpas,  Alexander  Kantola,  Erik 
Tvth, Johan  Kajander, apulaisluotseiksi ent. luotsioppilaat  Oskar  Kantola, 
Anshelm Kantola.  Boistön  luotsi paikalle:  luotseiksient. luotsit  Otto  Fredrik Sjö-
blom,  Johannes Thomasson, Karl Rudolf  Sjöblom,  Karl  Karlsson,  Karl Verner 
Osterman, Johan Ferdinand  Grönholm,  Anders Rudolf  Sjögren,  Konrad  Sjö-
gren, apulaisluotsiksi  luotsi  Johan  Fredrik Nyström. luotsioppilaiksi ent. luot - 
sipopilas  Georg  Karlsson,  ylimääräinen luotsioppilas  Karl Henrik  Fredriksson, 

 K. N. Nyqvist, K. W. Holm.  Orrengrundin lnotsipakalic: luotseiksi ent. luotsit 
 Vikt  or Konrad Berlin, Karl August Mieheisson,  Vikt  or  Andersson,  Karl  Vil-

helm Nordman,  Karl Anton  Forsell, luotsioppilaiksi ent. luotsioppilaat  Anders 
Verner  Andersson.  Frans  Edvin Michelsson.  ylimääräiset luotsinoppilaat  Otto 
Gunnar  Nordman,  Aarne Mieheisson.  Lovisan  luotsipaikaile: luotseiksi 
ent. luotsit  Kari  Fredrik  Berlin. Karl Waldemar  Johansson.  Gustaf Adolf 

 Gustafsson,  Johan  Viktor Gustafsson,  Gustaf Adolf  Engström. luotsioppilaiksi 
ent. luotsioppilaat  Karl  Runar Skogberg,  Viktor Pettersson  Lindroos,  Johan 
Julius  Lindroos, ent, ylimääräinen luotsioppilas Magmis Runar B1omqvi 

Laatokanluotsipiirissä: 
S'a'u nanie,ne  a luots  paikalle:  luotsiksi ent. luotsi Aleksander  Hedlund. 

Sortanlakden luotsipaikalle: luotsivanhimmaksi ent. luotsivauhin Arvid  Enok  
Tikka.  Rahmasaaren. luotsijaikalle: luotseiksi ent. luotsit  Paavo  Ahokas, 
Pekka Parikka, Tuomas Parikka.  $orlavaian luotsipailcaile: luotseiksi  en 
luotsit  Antti Laisi,  Matti Arponeii.  Juho Toivanen.  W?wratsua luotsipaikalle: 
luotseiksi ent. luotsit  Matti  Ahokas, 011i  Kyllönen.  Leppöniemen  luotsi paikalle:  
luotsiksi ent luotsi Wilhel  in Heikkurinan  Sija  its/in  la ots pa:kalle: luotsiksi 
ent.  luotsi Mikko Petroff. 

Ahvenanmaan  iuolsipiirissd:  
Heinäkuun  ö p:nä i918 on Merenkiilkuhaliitu ott anut luotseiksi rii-

raaviin luotsipaikkoihin allamainitut  henkilöt, nimittäin: 
Maal'iaflhiam?flafl lvotsipaikaiie luotsivanhimmaksi ent.  luotsi  Axel Her-

man Joelsson, luotseiksi ent. luotsit Alexander Maurits  Nordqvist,  Karl Ernst Mait
-rits Söderiund,  Karl  Edvin Sö(lerströnl. Ny/ia  main luotsipaikalle: luot sivanhiin-

ma.ksi ent. luotsivanhin Johan Erik  Gustafsson, ]uotseiksi ent. luot.sit  Johan Erik 
 Söderström.  Johannes Oman, Karl Johan  Friman,  Erik August öhman, Albert 

Herman  Lindqvist,  Karl Arthur Léman, Johannes Leonard  Lindqvist,  Alexander 
Theodor Emilsscn, Mathias Eligius Soinmarsiröm, luotsioppilaiksi Karl Robert 

 Henriksson,  Joel  Mauritz Jansson, Mikael Mauritz Karlsson,  Karl  Konstantin Lind-
qvist,  Erik  Mauritz Eriksson.  Degerbyi,'n luotsij;aikalie: luotsivanhirnmaksi  Ma ti 
Midian  Holmström, luotseiksi  Anton  Viktor Troherg,  Karl Johan Fogeiström, Erik 
August Osterman, Johan Midian  Söderman,  ,Johan  Mikael  Englund.  Sottungan  mot- 
si  paikalle:  luot seiksi  Theodor Emanuel Holmberg. Erik Frans  Söderberg,  Adolf 

 Hjalmar  Holmberg, August Emil  Fagerström,  Erik Wilhelm  Söderberg.  Berg/ia  in-
nm  iv otsipa:  kalle:  mot  siksi Kanut  us Konrad Töriiroos.  Tor  »ön  ivotsi pai  kalle.'  luot - 
seiksi  August Alfred  Johansson.  Johan Wilhelm  Andersson, luotsioppilaaksi 

 Oskar Ferdinand ,Jaisson MarsandH, iiolsipailallr : luol  siksi  Axel  Pehr Arot 
 Holmberg.  Eklc.,ai, li'c/i y  a ilcalle : ho  teiksi Fii i'heo Icr  Sk. isra .Ander 
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Axel Eckerman, luotsioppilaaksi Karl  Fagerström.  Fiunbon luotsi paikalle:  luot-
seiksi  Johan Adolf  Adolfsson,  Elias Reinhold  Ekblom, apulaisluotiksi  Thor 
Alfred  Blomqvist.  Saggön luotsi paikalle:  luotsiksi  Johan Arthur Feliman.  Fiskön 
inotsi  paikalle:  luotseiksi  Erik Alfred  Blomqvist,  Mathias Wilhelm Gran. 

MerenkulkuhaUitu.  on  heinäkuun  12  päivänä  19] 8 ott anut allamainittui
-hin  toimiin luotsiaseniila seuraavat henkilöt, nimittäin: 

Vaasan luotsipiirissä:  
Be  rgskärin  luotsi paikalle:  luotsiksi  Karl Henrik Lindgren, apulaisluotsiksi 

Karl  Aksel  Holmberg  sekä luotsioppilaiksi  Petter (yrus  Melander  ja  Anton  Ivar 
 Eklund.  Bitgrnndin luotsipaikalie: luotseiksi Erik  Edvard  Back, Wilhelm  Eriks-

son  Nyman  ja  Jonas Hernfan Na.bb, luotsioppilaaksi Abraham Anders Nålil 
 sekä ylimääräiseksi luotsioppilaaksi  Abraham Anders  Nabb.  Ytteruridskärin  luo  f - 

si  paikalle:  luotseiksi  Jakob Emil Robertsson Moliis, Karl Erik  ja 
 Emil  Edvard Björkas, apulaisluotsiksi  Gustaf Emil Johan  Gammal  sekä yli-

määräiseksi inotsioppilaaksi  Verner Emilsson Bj örkas. Norrskörin  luotsi pai-
kalle:  luotseiksi  Herman  Jonasson Stolpe ja  Johannes  Johansson Stolpe.  apu-
la.isluotsiksi  Verner  Hermansson Stolpe  sekä luotsioppilaiksi  Alfred Abrahams-
son  Nygård ja  Verner  Alfons Edvardssoii Stolpe. Korsön luotsipailcaile: luot-
seiksi  Henrik  Johansson  Sid, Johannes  Eriksson  Sid  ja  Alexander Gideon  Stolpe,  
sekä luotsioppilaiksi  Herman  Edvard  Sid  ja Olof  Sid.  Brändöön  luotsi paikalle: 
luotseiksi  August  Pott, Edvard Andersson ()jst,  Erik  Karlsson Norrgård,  Jo-
hannes Abranisson Nyman  ja  Gabriel  Eriksson  Söderholm, apulaisluotseiksi 

 Jonas Herman Back. Erik  Olof Johansson Söderholin  sekä iuotsioppilaiksiAu
-gust  Johansson  Nyman, Johannes  Isaksson Söderholnm ja.  Albin Waldemar Ojst.. 

Eönnskärin tuotsi  paikalle:  luotsivanhimma ksi  Johan Erik  Söderholm, inotseiksi 
 Abraham Henrik Söderholni,  Isak Eriksson  Söderholm  ja  Mathias Henrikason 

 Söderholm, apulaisluotsiksi  Johannes Mattsso.n  Söderholm sekä luotsioppilaaksi 
 Erik  Olof  Söderholm.  I3ergöön lnotsipcikaile: luotseiksi  Petter  Johan  Nyback; 
 Mathias  Abrahamsson  West  ja Jonäs  Johan  Öhman, luotsioppilaiksi  Hugo 
 Mattsson  West  ja Viktor Jonasson Ohniau  sekä. ylimääräiseksi luotsioppilaaksi 

Alarik  Mattsson  West..  Gishällan lu.otsipa ikalie: luotseiksi  Kari  Karlsson Kvist 
ja.  Johannes  Karlsson Kvist, luotsioppilaiksi  Axel  Gabrielsson Gästgifvar ja 

 Karl Johan  Pihl  sekä ylimääräiseksi luotsioppilaaksi  Theodor  Valfrid Gäst.gifvar. 
Kasköön (&ilqrvndin}  luotsi paikalle:  luotseiksi  Johan Wirnelni  Westerholm  ja 

 Josef Wilhelm Silfversten, apulaisluotsiksi Johan August  Westerholm,  v. t. 
luotsioppilaaksi Frans Oskar  Westerholm sekä. hiotsioppilaaksi  Ludvig  Wilhelm 

 Westerholm.  Högkiubbin luotsi pai  kalle:  luotsivaiihimma ksi  Johan  Erland Skog-
man; luotseiksi  Karl Leonard  Gustafsson Appelö.  Oskar Abner  Gustafsson Appelö 
ja  Josef Julins Sjöhind. v. t. luotsioppilaiksi Johan  Hilding Skogman ja  Karl 
Gunnar Appelö. Sipyyn.niemen. inotsi pa.i  kalle:  luotseiksi  Johan August.  Petters-
son Appelö ja  Justus Leander Appel  sekä luotsioppilaiksi  August Konrad Joss- 
folk  ja  Axel Gunnar Appel.  Sastmolan (Merikarvian) iuotsipaikJle: luotseiksi 
Frans  Mikko  Stenfors, Viktor  Arvid Osterman  ja.  Frans Oskar Osterma.n  sekä 
luotsioppilaaksi Juho  Viktor  Stenroos.  Saadöön luotsi pai  kalle:  luotseiksi  Nestor 
Arvid  Saarinen ja  Sven  Viktor Rosenqvist  sekä hiotsioppilaaksi  Frans Oskar 
Rsenqvist. &i/söön  luotsi paikalle:  luotsivanhimma.ksi  Karl Johan  Eriksson, 
luotseiksi  Karl estor  Rantanen,  Erik Gustaf Weckströrn, Frans  Aksel  Forss, 

 Erik Gustaf Weckströnm,  Väinö  Salomon  Sundberg ja Viktor  Emil  Nurmi, apu- 
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laisluotseiksi  Erik Leonard  Saarnio  ja  Yrjö  Hjalmar Aalto, luotsioppilaiksi 
 Niilo Jalmari Osmio,  Frans William Koskenkngas  ja.  011i  Viktor Käyhkö. 

Piijnieen luotsipiiri8sö: 
Anianpellou luotsipailealie: luotseiksi  Aron  Helin ja  Emil Juhonpoika 

Siinpanen. Judimsalon luotsipikalie: luotseiksi Villehard  Leinonen  ja Kalle 
Fritiof  Oksa.  Kdrki8ten luotsipaikalle: luotseiksi  Robert Ruppa  ja Kalle  Albert  
Aaltonen. Hämeenlinnan, luotsipailea.11e: luotsiksi  Johannes  Oksanen.  Val/cia

-kosken luotsipailcalle: luotsiksi Kalle Obed  Nieminen  Viiaian iuot  si  paikalle: 
luotsiki  Emil Albert  Auranen  Tampereen luotsiikalle: luotseiksi  Daniel 

 Virtanen,  Berndt Rudolf Humppila  ja  Aapeli Hintikka.  Koivuskannan luotsi- 
paikalle:  luotsiksi Eemeli Aho.  liveden iuot.sipa'ika.ile: luotsiksi  Otto  Siiskonen. 
Kartiulan luotsipaikalle: luotsiksi Pekka Toivanen.  Koiun1aipaleen luotsi pai-
kalle: luot  siksi Juho Tolvanen. Keiteleen. luotsi paikalle:  hiot siksi Teof  il  Kaup

-pinch.  Piela.veden iuotsi'paikalle: hiotsiksi Nikko  Halonen.  Matilanvirran luot-
s'ipa'ilcalle: luotsiksi  August.  Petter  Hintikka.  Harinkaan luob;e paikalle: luot - 
siksi Kustaa  Ville  Kukkonen. Viitasaaren, luotsipaikalie: luotsiksi  Ville  Halonen. 
Keurunaelän luotsi paikalle: luotsiksi  Mann  Vai keinen.  Heinola  a  ivotsi  paikalle: luofsejksj Huso Siven  ja Edvard  Ilola.  I7 if  oie  a  l'iot.i7wl ?k(/l1(-' luotsiksi  Juho 
Eiail Sainii. 

Meoa  Lai La hi  IlL 	a 	Lu a 	 1 	ut  a Ha  ni aL  a hit 
tallilim luot-jaseinjija seuri&  vat  henkilöt, niniiti  tia 

Sainwan luotsipiirissa. 
Lauri/salan luotsipailcalie: luotseiksi  Johannes Lernlia id Koleliinaiiitjt  ja  

Evert  Sirola..  Puamalan luotsipaikulle: luatseiksi  Karl Lit.tma.nen  ja. Aukusti 
Lappalainen. Va.rkaantaipaleen luotsipaikulte: Inotseiksi  Oskari Seppiiläinen  ja 

 Johannes  Ahtiainen. Savonlinnan mo/si paikalle:  luotseiksi Pekka Koistinen  ja 
 Johan Henrik Kävhkö.  Taipaleen luotsipailcalle: luotseiksi  Ferdinand Tottro 

 ja  Arvid Maijanen. Konnu/esen.  luotsi paikalle:  luotseiksi  Evert Esaijanpoika 
Maijanen  ja,  Matti  Koponen. Kuopion luotsipai/calle: luotseiksi  Johan Emil  
Hirvonen  ja  Karl Heikki Ruuskane.ii. Ahleionlanden  luotsi paikalle:  luotseiksi 
Taavetti  Mann  ja Viktor Taavefinpoika  Mann.  Lastukosken iuo/.si pai  kalle: 
luotseiksj Kalle  Pirinen  ja Kalle  Heikki  Hartikainen.  Pa  lo/ein luotsipailealle 
luotseiksi Matti Tuppuraineii  ja  Anders Allan Sopanen.  0  ravin luotsipai/:uile: 
luotseiksi  Antti Pesonen  ja Paavo  Halonen.  Wuokalan luotsipaikalie: luotseiksi 

 Johan August Sneck  ja  Heikki  Westman.  Joensuun alenanalle luotsipaikaile: 
luotseiksi Sigfnid Kokki  ja  Karl Emerik Littmanen.  Joensuun ylemmälle tuomi- 
paikalle:  luotseiksi  Simon  Petter  Kupiainen  ja  011i Kupiainen.  Akvenuksen 
luotsipaikalle: luotseiksi  Matti Kärnä  ja  Anders Johan  Räsänen.  Liklamon.saaren 
luotsipaikalle.  mot  siksi  Heikki Rout kanen. Porosaaren inotsipaikalle: luotseiksi 
Henrik  Kirjavainen  ja Viktor  Heikki  Kontkanen.  Kan  gasniemen  luotsi paikalle: 
luotsiksi  August. Sliskonen. Suosalmen iuots'ipaikalle: luotsiksi Ville  Toivanen. 
Kotala.hden. luotsi paikalle:  luotsiksi  Karl Johan Y'löne  i. Ko jaa  a in  inotsipailcalle: 
Inotsiksi Johan August.  Karjalainen.  Waalan, fi'Thipo iio!l .'  I uoteiksi Tivani 

 Aleksanteri  Karjalainen ja Kalle  Adolf LehI (rat 
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Majakat.  

Merenkulkuhallitus  on  kesäkuun  20  p:nä 191 S  ottanut allaniainittuiliin 
majakoihin niajakkamestareiksi  ja majakkavart ijoiksi  seuraa  vat  henkilöt,  ni-
inittäin: 

iJelinqin iuot/pilris8ö. 
Sö1erskärjn majaka  Ile:  ma.jakka  mest ariksi perämies  Erik August Lundell, 

 vanhemmaksi majakkavaitijaksi ent. niajakkavari ija Joliaii  Fredrik Grönberg, 
 sekä nuoremmiksi niajakkavartijoiksi ent . niaja kkavart ijat  Johan Nestor Michels- 

son  ja  Paul  Ivar  Eklund.  Gthluoan ajal:uil : vaiihemmaksi  majs kkavartijaksi 
hiotsioppila Edvard Konstan  tin Eklund, nuoremma ksi majakkavartijaksi 
luotsioppilas Otto Alexander  Gustafsson  sekä konemcstariksi  Anders Wil-
helm LincU)erg.  Porkkalan  majakaile: majakkamestarik.i nierika pteerli  Johan 
William ylander,  vanhemmaksi majakkavart ijaksi ent majakka vait ija  Verner 
Aniandus  Strömsten.  sekä nuoremmiksi niajakkavartijoiksi ent.  maja .kkavartijat 

 Frans Robert  Malmström ja  Josef Albi us Ströinsteij . .Jnsarön.  ma  ja/alle: 
majakkamestariksi peritmies Johan Ferdinand Lindholm. vanliemmaksi majak-
kavart ijaksi ent . inaja kka  vartija  Viktor Va ifrid Sj öbloni  sekä riuoreniiniksi 
majakkavart- iioiksi  Karl .Johan Lundberg  ja (unnar Sjöblom.  ilanqon maya-
kalle:  majakka mestariksi merikapteeni  Nest  ui,  Frans Mandus Mangelius. van-
hemmaksi niajakkavartijaksi ent . majakkavartija Berndt  Isak Söderblom,  nuo 
remmiksi niajakkavartijoiksi ent. majakkavartijat  Erik Reinhold Strandberg 

 ja Edvard  Albert  Sandblom .  Ont fsvärti  in  n?ajak&i-e: van  hemmaksi inajakka - 
 vartijaksi ent. majakkavurtija  Otto Emil  Sandblom,  ii uoremrtiaksi  majakka- 

vartijaksi  Otto Wilhelm Wildund  sekä koneniestariksi ent. konemestari  Len-
jiart  Konstant  in  Eriksson.  Bengtskarmn mfmjakelle: majakkameariksi mcii-
kapteeni  Karl Alfred  Karlsson,  sekä konemestari  ksi ent. konemetari  Otto 
\Vilhelin Lindhran(i. 

Lauloi:a  ii ill  Ol.sijiiirisa:  

1-tri n/i :j)aa(len m,wjukalle: nhaa kka  tuesta riksi merikapteeni  Erik  \7iktor 
 Eriksson. vanhemniaksi  majakka vartijak.i  Matti Piipai'inen. nuoremnuks 

 maja kkavartijoiksi  Juho Lemmetvinen  ja  .Matti Matinpoika Piiparincii.  Sor-
lanla/iden maakalie: nuoreminaksi majakkavartijaksi ent.  nuorempi majakka- 
vartija Aleksanteri Risu.  Ileinäiuralon )mIy(i/Y1lle : vanhenmia ki majakkavar-
tijaksi Mikko Kudretsow  ja nuorenimakai anja ku tijaksiPaavo  Mat ihaldi. 

Mer('nkulkuhailitus  on  heinä kiiuii  I p:nii 1 01 8  alla niainitt uihin inajakoihin 
ttanut najakka mestareiksi ja  inn jakkavarlijoiksi seiu'aavat henidlöt,  ni-

ruittäin 
T7aa,a.n laotsi  piiri isä:  

Vori,skarin inaki  kulle:  majakkainestariksi  Karl  Fredrik Ferm, vanhem- 
iiiahi inaja kkavart ijaksi  Johannes  Henrikssori  Back, nuoremmiksi  majakka- 
vart ijoiksi  Evert Joitasson Back  ja  Alexander  Henriksson  Back.  Kas/ci$len 
(S'äIgra  näin)  imma jaka  lie:  niajakkamest ariksi ivar Lennart Karlherg, van hem- 
inaksi majakkavartija ksi Johan August Ahiberg. nuoremmiksi majakkavait i- 

i ki Jonas Jojiasson Oman  ja  Sigurd Adrian  Lagerström. &ipin  ma  )aka.ile:  
majs kkamestariksi Viktor  Verner .Juivelius. vanhemniak'si majakkavari ijaksi 

Wilhehn Mo]andc'r  ja nuoremniaksi majakkavatijaksi Isal; ()lor Molander.  
I  i  la  ein ( l'lieeqma ndin) maja1;aiie: majakkarnestariksi Bernhard Verner No- 

/I'Is 	ri,t71ji, 	 \: 	4 	JJ 
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lander, vanheinmaksi  ma jakkamestariksi Karl August  Sjöström.  nuoremmiksi 
majakkavartijoiksi  Josef Emil  Karlsson ja Alvar Ivar Dahlström.  Ström?fling.-
bddanin maaka ile:  inajakkamestariksi  Knut  Kunnar Fahier, vanhemrnaksi  ma - 
jakkavartijaksi Mathias  Isaksson Ost  man, v. t. nuorémmaksi majakkavartijaksi 
August Mattssoii West.  Walskz riiu v,(,jakalle:  maja  kkamesl ariksi  Carl Verner 

 Bruun,  van  hemma  ksi  maj  akkavarti  ja  ksi  Johan  Karlsson  Sand, nuoremmiksi 
majakkavartijoiksi Karl  Evald Nykvist ja  Leander  Hermansson  Södeigård. 
Kalion rnaakalie:  nuoremmaksi  nla.ja kkavart ijaksi  Erik  Enko  Ejdund. iTfänty-
lvoclori. linjaloitoi1lc:  majakan  hoit  ajaksi  Alexandra Josefiiia  Lähde.  Lillsandenq  1'  
johtoloistoille.-  vanhemma ksi niajakkavart ijaksi Johannes  Kar] Nyhack.  a 
iiuoremmaksi majakkavart ijaksi August VaIti id  Söderholm.  .Kop1;arfvrviZ'üria 
johtoloistoille:  van Iiemmaki  luoja  kkavart ijaksi  Viktor  Abra  ha mssim West  ju 

 iciiiiiiiak-ii iiiajtkkuvui iii Lsi Flugu \ikt'  i -uii 

Majakkalaivat. 

i!Jerenkulkuhallitus  on  kesäkuun  20  p:ith  tt  5 (ii  iiiui nuja kLi Iaivuieik -i 
ja  niajakkavartijoiksi a.11amainittuihin inajkkiJui nillill mlati 1iihciljk 

 nimittäin:  
IIelstngin iuotsipizris.(/.  

Ma jalJcalaivaan »Kal1bodaj'rnnd»: niajakkalaivni  iki 	eri  ! 	et-iii  .ih:ti  
Viktor  Palmroth, perämieheksi  ja  vanhemma ksi  maja  kkavartijaksi merikap - 
teeni  Mathias Emil Mlattsson. konemestariksi  ja  nuoremma ksi  maja  kkavart ijaksi 

 ,Johan Konrad  Höijer.  Ma jaA'  ko lci vaa  a  »Nya Arans,q'rund»: majakkalaivui'iksi 
nie'ikapteeni1Iichael  Axel  Lindqvist,  perämieheksi  ja  vanhenitna ksi  maja  kkn 

 vartijaksi  kauppalni viri  Viktor  Theodor  Lindroos.  konemest  a riksi  ja var  heat 
rnaki majakkavartijaksi ent. niajakkavarfija Frans Bäiknian.  toiseksi perii 
mieheksi  ja  nuoremjna ksi inajakkvartijaksi ent. majakkavartija  Anton  Gustafs 

 son.  iiajakkakinxiaii  »Gamla Aratsqrund»: maju  k knlaivurik  i  nierikapteeni 
 Carl Ferdmancl  Lindström.  sekä  koneiiieslariks ia iiii, injina  Li-i  ill:' I  Lkavnrt  i  

IL 	lIt 	III II hi art  ij:1 	Ni 	\  II a 	A  Il  

I , 	/ i'ut, 

Jiajakkalaivaan »Taipaiee.'nlnolo»: n.ajakku1i' ivitrik-  I  iii&.tiii  fr-i  I  ILl  A-I I 
Lindell, perämieheksi  ja  vanhemmaksi  majakkavartijah- si  perämies  Gustaf Adolt 
Blom. koiiemestitriksi  ja  onni-ent  inn  ks  j muja kkn  vart  ijaksi lctiiieeiih  it  aja  Gustaf 

 Ei-1 Id  T\ita ii 

Mi'renkulkitleillu  ti- ii 	Ii. ilILkunhi 	I 	I:ii 	I 	I  "  al I  ;ililit 	IftI  'tia  jilt I 
majakkalaivoihiti 	nuja Lu  nit treiksi 	1' ml kL  Vill  ij  i  Li 	euri:- VIlt httii - 
kilöt.  nimittäin  

liiuf ij  

Ma jakkalaivaa -a »Helsingkallan» majakkalaivuriki -i  Kuri  Ev  et \iui t-- 
son, perämieheksi  ja  vanhemmaksi  majakkavartijaksi  Karl Georg Rnsi-iiherg. 
Maja.klc'tlaivaa?I ,ictorka1letrvid» perämieheksi  ja  vanhenimaksi inajukhu  vart i 
ju  ksi  Erik \ugu.1 Aiidt','i-snii 
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P  uri ehd usohjaus Saiidhamniarista Pohj aiilahteen.  

Purjehtiessa  on  Sandhantmttien sivuutettava  alle  S meripenikulman  etäi-
syydellä ohjattava suunta  Olandin eteicinolcan loistopoijuun,  jolloin  Utklippanin 
majakka  on sivuutettava  alle  10  meripenikulmari etäisydellä.  Tästä purjeh 
(iltaan sisäpuolella  20 meripenikulnian vyöhvkettä  pitkin  Oluindin itöra.nta. ,  ja 
Olandin pohjoisnokan loistopt.djusta  tahi Olan  din  jidrannasta  suoraa  Landsortiin 
Landsort'isia  purjehditaan Tukholman saariston lävitse sisäpuolella  3  meri-
penikulman rajaa läpi Ahvenannieren sivutse S:mpnasklubbin.  majakan,  Svart-
lcinbbenin ma.jakkaaii.. ja  tästä saarist(lntietä  O  reqr nds  (ire pen  im.  

Siirretty luotsipaikka. 

Tiedoksi mereiikuikijoile ilmoitetaan, että  Magshaga  a  luotsiasema. Ahve-
naninaan luotsipiirissä  Fob  janlandeila  on  siirretty  Eaklin,qeiie jossa  luotsit 
vartovat mainitun saaren etelänokalla 

Purjehdus Faristii Öseliin. 

I*ilerenkuluii helpoitukseksi  Itä meren länsisatamista 	uoiiien sataniiin  
on  seuraavien rajojen sisällä avattu kulkuväylä Fár'ön  ja Osei'in  välillä. 

Pohjoinen  raja.:  Go/ska Sanui'ön, flainnudden'  in  majakasta  pisteeseen  580 
08',3 P; 19> 38'.4 I.  Gr.  sekä  sen  jälkeen pisteeseen  58> I 6',3 P; 21° I6',2 1.  

Ele idinen  raja:  F€irän, eteläj)äässä.  olevasta  Bnngeör'in tuiinusmerkistä 
Pisteeseen  57° 58',i P: 2(1° 49' 	I 

Jtainen  raja:  pisteestä  58 I 6'.i P: 21 °  1 6'.2 1  piteesceii  57 .58'.2 P: 20 
49', L  -  

Purjehtiessa  Öland'in pohjoisnokan  ja  S'andön  matalaa välillä  on  kielletty 
tulema.sta pohjoispuolelle  58 20',o P. levcvttä. 

N. B.  Epävarmaa,  on, oirko vilämainittu  alue niiinoituksista  aivan puhdas, 
kuitenkin  kaiken todennä.köisyydeu niukaan otaksut  aan ettei alueella, olisi 
miinoja. Poikkeus tämän alueen ulkopuolelle saattaa suureen vaaraaii. Purjeh-
tiessa edelleen tältä alueelta Suomen satamiin.  on  seurattava aikaisemmin an-
nettuja alueita. 

Esteitä nioreiikulkijoille Pohjanlandeila.  

I. Uuleenkaupunkiin  johtavalla pohjoisväylällä  on iniiiioituksia.  3 ' ,2 me-
ripenik. I. E.  Karlsgrund'.in  matalasta.  Lev. 60>  57',o P. Pit. 21 °  03',o 1. 

II. Waa  saan johtavalla eteläisellä väylä.11ä  on miinoituksia  Norra Kalk'n. 
ja  Rönuskärin  saarten välillä  Lev. 63° 02'.s P; Pit. 200  43.o I.  näitä paikkoja 

 on  tarkasti vältettävä. 

KuIktiviyhille uponiieita  aluksia. 

Merenkulkijoiden tiedo ksi ilmoitetaan, että Pohjanlandella. Turun luotsi- 
piirissä. Raumaaji johtavalla vävlälla .Niemisaritakarin tunnusnierkin läheisyy-
dessä  on  uponnut  3  alusta, Joista mastonpätkä  on  jokaisesta näkyvissä vläpuo- 
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leila vedenpintaa. Nä.mät hylyt  ovat merkityt valkoisella. lipuila. valkoisessa, 
reimarissa. Hylkyjen sekä reimarien paikat ovat seuraaval 

1:nen  hylky, uponnut  33  melT. syvvvteeii.  5..i  merip.  E 78° L  Niemisanta
-karin tunnusmerkjstä. 

Reini. paikka:  61.°  05' 29" P.  
IReiin,  paikka:  610  05' 29" P: 

210 06' 05" 1.  
2:nen  hylky. uponnut  29  metr . svvvvteei .  5.  nieri. E 81 L  Niemi-

sant.akarjn  tunn  usnierkistä.  
Reim.  paikka:  610  05' 27" P. 

210 06' 09" I.  
3:mas h1k: upoimut  26  melT. 	vvvhtn.  l. 	Lip. E. 	L.  Niemi- 

santa karin  t  unnijsnierkjstä.  
Re  im.  Paikka:  61° ()6' P. 

2l 09' 57 	I.  
Tiedoksi merenkulkijoille ilmoitetaan,  ett  M 1  'u/i)an.la.hdella  Oulun luotsi- 

piirissä Tankar'in seudulla  sodan  aikana upotetu  I  suomen  I-I  öyi ylaiva  Osake-
yhtiön hövrylaiva »Welianioii» paikka  on  meridi ' Iei1lIliila  j  ssii 011  pako  ja  risti  

Reim.  paikka.:  64° 01' 06" P. 
22° 30' 50" j. Ur.  

Sytytettyji johtoloistoja.  

Tiedoksi merenkulkijoille ilmoitetaan,  etta.ki ik1i  :1 ii iol  1 \vlienati-
inaati lunlTi1uji'iii svtvteltin  heinäkuun  2  p:iti 	N 

iytettyJ5 lOii4t(  a. 

a  la/i  
Tiedoksi nierenkulkijoille ilnioitetaa  ii. ':1 1»  'aIi,I, 	/nI,(/.//a Itiuji liioi  

piirissä setuaavat johtoloistot. ovat sytytetyt heinäkuun  15  p:nä  1918.  nimittäin  
Kalkudd.  R'a.nsakt,  Annos,  Saxa. KÖ  pine  n.°qi'u  ml.  Nolqre  ml.  ()rh  isorv  5(/. On'  
nais ntoiern.mat.  Insinööri  Pettersson.  Kc;  1,1,100,1! 1 1 !  /', H/,H/ti/,I  /1//,,  

/fl/fl kt/1t/ 	/' 	I 	'iii.  
Tiedoksi merenkulkijoille ilmoitetaan, ei  I ä  sa  ksalaisl  en 	111C1'eII kUlklj(  

antamien tiedonantojen mukaan seuraa  vat  iriajakat Snomenla/ulella 	ja 	II 	 -  

merellä ovat 	sytytetyt, nimittäin:  
Kokskär 	................ 59°  42' P; 25° 03' 	1. 	Ui. 
Wul/ 	................... 590  36' P; 240 45 	

, 

Yorgo 	.................. 59° 36' P; 240  32' 	1.  
Surop, 	ylempi 	........... 59° 28' P; 24° 24' 	1. 
Poke  rart 	................ 59° 23' P; 240  3' 1.  
Odensliolni................ 59 1 8' P; 230 

 ' 23' 	1.  
Ta/ilcona 	................ 59°  5'  P. 220  36' 	I.  
Daqeroit,  alempi 	......... 58°  56' P; 22° 4' I.  
Kap 	Flundent ............ 58 °  31' P: 21° 55' 

/170011(1 	................. .'  23 I' 21 50' 	1.  
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Pohjaiilandella  ovat seuraavat ruotsalaiset loistopoijut asetetut paikoil-
leen, nimittain: 

loistopoiju S'torgrundet  itään  Storjung/run majakasta, 
loistopoiju  Herr  Elofs qrwnd. (ic/lee  a  johtavalla pohjoisväylällä, 
loistopoiju  Västra  Finn gruds  banken 
loistopoij  u  Östra Finngrundsba nken  sekä 
loistopoiju  Argos  gr  ad Örsicärin  pohjoispuolella. 

Lakaiiiiut sumumerkki  asema. 

Tiedoksi merenkulkijoille ilmoitetaan, että Helsiugin luotsipiii issä sumu-
merkinanto Gustafsvärn  'in  ja  ilankoniemen surnunierkkiasernista.  korjauksen 
vuoksi nykyään  on  la.ki  nun  

* 

Longitudiaserna iasketaan Greenweni riirridinita  ja  pe.iliukset  eli  suiintimat OVaL ilmoitetut erannaisina,  ellei siitä toisin sanota. 
Mitä tulee  pituusmittoihin, välima.tkoihin,  y. m.,  noudatetaan  saznoia  ilmoituksia, jotka ovat eri  maiden tiedonaunoissa. 



IE*Isingissä.  Suomen Senaatin  kiijapainossa. ]1ft 



Merenkulkuhallituksen 
virallisia tiedonantoja. 

N:o  5. 	 He1singiss,  syyskuun  1  p:n 	 1918.  

Asetus, 
joka koskee  laivanmittauksesta  4  päivänä lokakuuta  I (  annetun 

asetuksen  7 § :n  muuttamista. 
Annettu  Holsingissa,  5  p5iv5n5  elokuuta  19]  .  

Suomen Senaatti  on  päättänyt muuttaa  laiv;ininittaiikti  4 1i iui 1 ia- -  
kuuta  1876  annetun asetuksen  7 §:n niHi Lautt 

»7 
1 :ksi. Laivanmittauspaikkiota make taui J kaiseta  tunnista laivan 

 taasta  (netto) vetomäärästä  viisikymmentä penniä, kun täydellinen  miti  a 
on  tapahtunut,  ja  kaksikymmentäviisi penniä, kun epätäydellinen mittaus  on 

 toimitettu; kuitenkin niin, että  alin paikkio  edellisessä tapauksessa  on  kolme
-kyinmentäseitsemän  markkaa  50  penniä  ja jälkimäisessä  kaksikymmentäviisi 

markkaa  
2:ksi.  Kun ainoastaan  osa  laivasta mitataan  sillä  tavalla, kuin  2  §:ssä  on 

 myönnetty, maksetaan  paikkiota  kerrassaan kaikesta  kolmekymmentäseitsemai 
 markkaa  50  penniä.  

3:ksi.  J05  laivan mittaus tapahtuu muulla paikkakunnalla, kuin  sinii 
 kaupungissa, johon  laivanmittari  on  asetettu, taikka samaan kaupunkiin kuulu-

vassa  satamassa, ei kuitenkaan  lyhemmän  matkan  päässä siitä, kuin kolme 
kilometriä, nauttii  häxi mittanspaikkion  lisäksi korvausta  ja  päivärahaa  vol-
ma*vi  olevan  nìatkitst säänniin :3:nen  luokan mukaan.» 

Asetus, 
joka koskee tarkempia määräyksiä  laivanmitla ke»ta sisiili ivin,  4 nih viinii 

 lokakuuta.  1S76  annetun julistuksen  24 § :n  viimeisen kohdan  tnuutam  si  a.  
Annettu  Helsingiss5»  5  p5ivä.nt  elokuuta  191s  

Suomen Senaatti  on  päättänyt muuttaa tarkempia  inäiiiv k»it lai  va  fl-
mittauksesta  sisältävän,  4  päivänä lokakuuta  1876  annetun julistuksen  24 §m 

 viimeisen kohdan näin kuuluvaksi:  
»Se  yhteenveto  mittauksesta,  joka  21 §:n  mukaan  on  seuraava mittaus- 

kirjaa pitää tässä tapauksessa  laivanmittarin  10  markan  maksusta  mittajikir-
jasta  kirjoittaa)).  
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Asetus 
joka koskee  matkustajahöyrylaivoista  2  pii.iväiiä maaliskij  il  I  

annetun asetukseii  24 § :n nuinttaniisesta.  

Annettu  Helsingissá,  5  päivänä. elokuuta  1.  

Suomen Senaatti  on  päättänyt rnuutta.a matkustaja 1iuyi'y1aioisia 
väliä maaliskuuta  1890  annetun asetuksen  24 §:n  näin kuuluvaksi;  

»24  §.  
Sellaisen höyrypa.nnun katsastuksen paikkiosta, josta  21 §:ssä määrät.ä; 

on  erikseen säädetty. 
Niistä koetteista tahi  hat sastuksista,  jotka säädetään  20 §:ssä  sekä  22 

1, 2,  ja  3  kohdassa, tulee kunkin katsastusmiehen saada palkkioksi kaksikyr 
mentäviisi markkaa  ja sen  lisäksi  25  penniä kultakin hevosvoimalta, joka  va -I 

 yhtä neliömetriä höyrypariniui tulipinnasta.  
22 §;n 4  kohdassa mainitusta katsastuksesta. suoritetaan puoli sanotu 

määrästä.  
Jos katsastusta  toimitetaan muulla paikkakunnalla, kuin siinä,  ju 

 ka.tsastusmies  asuu, tulee katsastusniiehelle  sen  lisäksi matka-  ja  päivärah. 
 voimassa olevan matkustussäännön kolmannessa luokassa. 

Sellaisen kuulustelun todistuksesta., kuin  13 §:n 3  kohdassa säädetään 
vähempien höyrypursien päällikölle, tulee katsastusmiesten yhteisesti saada 
viisitoista markkaa.» 

Suomen Senaatin päätös  
liJ)puto(Iistuksesla.  

Annettu Helsingissä,  8  päivanä  heinäkuuta 

Suomen Sena.atti  on  antanut seuraavat niää.räykt iijput  

1  
Suomalaisilla kauppalaivoilla tulee olla. kun ne kulkevat, maan rajojen 

ulkopuolella, lipputodistus voidakseen  sillä  nä ttää  oikeutensa käyttää Suomen 
lipusta  29  päivänä toukokuuta  1918  annetussa laissa säädet.tyä kauppalippua.  

2 §.  
Merenkulkuhallituksen asiana  on  antaa lipput odistuksia, varustettuna 

suomalaisella, ruotsalaisella., saksalaisella  ja  englantiJaisella rinnakkaise]la  teks-
tillä, jonka myöskin tulee sisältää edellämainitun  lain  mukaan laadittu selostus 
lipun ulkomuodosta  ja  mittasuhteista.  

3 §. 
Lipput.odistuksen lunastuksena  on auoritettava 150 nettorekisteritonnin 

ka.nt.oisista  ja  sitä pienemmistä laivoista kaksikyrnmentäviisi sekä näitä suu-
reninista laivoista viisikymnientä markkaa. 
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Asetus  
majakkamaksun  korottamisesta. 

Annettu Helsingissä.  8  päivänä heinäkuuta  191ft  

Suomen Senaatti  on  määrännyt, että asetuksella  24  päivältä toukokuuta 
 1888  vahvistettua majakkamaksua  on  toistaiseksi suoritettava  ja  kannettava 

sadan prosentin korotuksella, 

Asetus  
luotsiraha.n  korottamisesta. 

Annettu Helsingissä,  6  päivänä kesäkuuta  191.  

Suomen Senaat.ti  on  määrännyt, että asetuksella.  21  päivältä huhtikuuta 
 1903  vahvistettua. 1uot-irahaa  on istaiseksi  s  i ritettava ia  kannettava sadan 

prosentin korotuksefla 

Suomen Senaatin päätös  
Ttlerenkulkuhallituksen  ja sen  alaisten virkamiesten toimiliiskiijain 

lunastiiksesta. 
Annettu Helsingissä,  29  päivänä  tjuknkuuta  191 .  

Suomen Senaatti  on  määrännyt, että Merenkuilcuhallitus  an,  toimii uspalk-
kioihin  ja toimituskirjain luna.stu kseen  nähden, luettava toiseen  ja sen  ala is(t 
virkamiehet kolmanteen osastoon niistä, kolmesta luokasta, joiden mukaan  pal k-
kiota  ja lunastusta  15  päivänä tammikuuta  I % tnietun et1l1s(n jsriista'IL 
on  laskettava.  

'psi  eieithulk uliallitukseii tävsistn uioi 
Senaat.ti  ou  elokuun  5 p:nä 1918 oikeuttanut Mercnkidkuhallitukson  tai-

vittaessa  toistaiseksi kutsumaan täysistuntoihi usa. apujäseninä merikartasto - 
laitoksen päällikön, merenkulunylitarkastajan  vii - iis inöörin. joinmanku mina n 

 sihteereistä tahi tilastokonttorin johtajan. 

1%Ierenkulkuhallitiiksen vh'ka.iniehet, 

Snaatti  on  heinäkuun l(i p:nä  1918 määräimt iiit'rikartatoIaitokseii 
 päällikön kapteeni  J. W. Lybeckin  ja.  saman laitoksen vanhemman apulaisen. 

alika.pteeni  E. W. Abergin,  hoitamaan, kapteeni Lyheek va.paaherra  .1. Indreniuk
-sen merenkulkuneuvoksen  virkaa, sinä aikana, kun vapaaherra. Indrenius toi-

mii Suomen merij)uolustuksen ylipäällikkönä,  ja alikapteeni Åberg  kapteeni 
Lbeckin virkaa. 

Senaatti  on  elokuun  26 p:nä  1 918  nimittänyt Uudenmni läänin Iäiinin-
i;ihitnlioitajaii.  Nail Vritiof Thiiialergin \iinnku1kuhaflt  nk-ari kainreei'iLi, 
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Merenkulkuhallitus  on  syyskuun  6  p:nä  1918  määrännyt oikeusneuvosmies 
 J. A  Sjöblcmin  toistaiseksi olemaan merenkulkuhallituksen apulaissihteerinä 

sekä samana päivänä nimittänyt varatuomari  Paul  Johanssonin Merenkulku-
haffituksen notaariksi, kuluvan syyskuun  15  p:stä  lukien. 

Merenkulkuhallitus  on  heinäkuun  23  p:nä  1918  määrännyt merikapteeni 
 Georg  1(olcknituiiii hctitnnntan nierikart tointtoln-en  lruorentntan  apulaisen  vi-

rans jaisuuttn.  

Meieiikulunylitaikastajaii virkit.ehtäsit 

Merenkulkuhallitus  on  heinäkuun  12  p:nU  1  !  S  \  H h\  i -litPUt S(tH;t\Hfl 
 väliaikaisen ohjesäännön merenkulkulaitokselli: 

Ylitar/castajan  tehtävänä  on: 
1) saatuaan thä.n kuna.kin kertana ylitit 	Hin  -uost uinukseii,  I  elidä 

 paitsi tilapäisiä virka.matkoja tarvittaessa, ainakin yhden yleisen tarkastusmat - 
 kan  jokaiseen merenkulkupiiriin, etupäässä laivakulun aikana, tarkoituksessa 

joka lähemmin selviää joulukuun  15  p:nä  1918  annetun merenku]kulaitosta  ko
-kevan  asetuksen  4  §:stä  sekä merenkulkuosaston päällikölle ehdottaa ryhtymisi 

niihin toimenpiteisiin, joihin virkarnatkat voivat antaa aihetta;  
2) seurata  virka -alaansa kuuluvaa kirjallisuutta sekä, mikäli mandollisi  tt. 

tekemä:llä opiiitornatkoja  ulkomaille, perehtyä merenkuluntarkastukseen sei 
tehdä ehdotuksia  tähärL kitiuluvissa  k  vrnyksi  tt: sa  itininkit  in 

3) aviita; 	tnetil k v I1 nrtIi  j 	tll 	IS:H  l uut  ktttIi\  in  
hoitamisessa  

1 ei'enkul uiiliuka1 at;' 

Merenkulkuhathtus  on  syyskuun  3  p:nä itt!  s  I\UfltitIlVt [U(tHIljflttIfl  

piirin merenkuluntarkastajalle  0.  Unoniukselle virha  1t  sehti niäii H  iiit 	U it - 
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Merenkulkuhallitus  on  elokinm  6  p:nä  I  tt  S  JuInittitnyt  Viipurin  lUut  -a  
piiripäällikön apulaiseksi  merikapteeni  Karl  Veli  Erik  Wendellin  sekä syyskuun 

 3  p:nä  1918  ninuttänt nierilKa litteni  Arvo Unt \niu  J  tIitn:-niit Laatohati 
luotsipiiripäällikön apuh  n h- 

etta  niittausieth  IL a  

Merenkulkuhallitus  on  elokuun  2  p:nii  1918  nimittänyt.  Iukeunusnra 
 Axel  Stenin  piirtäjäksi merenmittansretkikuntiin sekä: elokuun  13  p:nä  19] S  tt  
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Morenkulkuhallituksen kassalaitokset. 
enaatti  on  kesäkuun  25 p:nä 1918  määrännyt kassalaitokseksi  Mere nkul-

kuhaffitukselle  Uudenmaan läänin lääninkonttorin sekä  sen alaisille virkaiijoille 
 tämän lisäksi maan muut lääninkonttorit. 

Suomen  out. luotsilait.okseii  luotsi-  ja majakkapalveliismiesten  
oikeudellinen asema. 

Senaatti  on  heinäkuun  2 p:nä 1918  määrännyt: 
että luotsi-  ja majakkapalvelusmiesten,  jotka omaavat sellaisen toimen, 

josta  sen  edellinen haltija, luotsilaitoksen veniiläistyessä  on  joko erotettu tahi 
eronnut,  on  väistyttävä  ja  valmistettava tilaa toimen aikaiseinmalle haltijalle; 

että luotsi-  ja majakkapalvelusmies,  joka ei omaa.  1.  momentissa mairiitlua 
tointa, saa jäädä samaan toimeen; sekä 

että luotsi-  ja majakkapalvelusmiehille,  jotka  1.  momentissa mainitulla  tt- 
valla  ovat kadottaneet aikaisemmat toimensa.  on,  mikäli mandollista.  a rutta  va 

 toinen samankaltainen toimi inerenkulkulaitoksen palveli tksest-u 

Merenkulkuliallituksen  alukset. 

Merenkulkuhallitus  on  elokuun  2 p:nä 1918 jäännuiaia . .\ l  iiit  1u11  
seksi perämieheksi nimittänyt merikapteeni  Oskar kidcrstiöiiuii tekä elokit liii 
13 p:nä 1918 tarkastuslaiva  ,,Kursin' konemestariksi  Otto Rudolf Westerholiiat 

 ja  merikapteeni  Johan Evert Ekbomin. tarkastuslaiva ,,Willrnanstrandjti 
pää1liköksisekä  elokuun  16 p:nä 1918  merikapteeni  Johan  Ivar  Erikson  sanoin 
laiva  fl  perämieheksi. 

Mereiikulkuhallitus  on  elokuun  16  p:nä  1918  myöntänyt tarkastuslaivN  tt 
 ,,Eläköön'' päällikölle, merikapteeni Ilmari Jokisello.  3  kuukauden virkava 

	

uden sekä miiäriiriuyt meriknpteeni  Paul Funckii haiti  aio 	iit  flit at  
k;inu viiI:ttt 

I.oritkti1LuI:utokan 	lII.1tl 	ltIt't(.H 	iUVfllIttIU'. 

Merenkulkuhaffitus  on  syyskuun  3 p:nä U)18  lähettänyt  iata.  

kirjeen kaikille luotsipiiripäälliköffle  ja Mererikulkuhallituksen  alusten pii: 
köille:  

Täten  saa Merenkulkuhaffitus pyytää Teitä ryhtymään toimiin, joi 
Merenkijikulaitoksen aluksiin kuuluvat kalustot. . joita säilytetään varai 
huoneissa, jotka eivät ole kruunun omaisuutta tahi ole välittömästi valth 
virkailijoiden valvonnan alaisia. vakuutetaan palovahinkoa vastaan Kaupuni.  a  

Paloapuylidistyksessä irtainta  omaisuutta varten, sekä että tilausehdotuksi 
vast'edes varataan tarpeellinen rahamäärä vakuutusmaka.ulon suorittaniisel 

Aluksen velvollisuudesta käyttää luol  '.i  a 

Meienkulkuhallitus  on  elokuun  13 p:nä 1918 lähettaxi  t  att  itu Vall  

kirjeen luotsipiiripäälliköille valta kunnan rannikoilla: 
Merenkulkuhallitukselle snapuneen liedustelun  johdosta voimassaolcv  it 
1 	I. 	1L I 	alit! 	t ii 	lyt  ha  iiult;t 	ht 	H It 	itu 	tt:' 	na 	:1  lt 	ht  
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ja  lähtiessään ulos oikeasta tulkitsemiesta., saa Merenkulkuha.11itus ilmoittaa, 
että huhtikuun  21 p:nä 1903  annetun asetuksen  1 §,  koskeva erinäisten  §:n  muu-
tettiia sanamuotoa toukokuun  9 p:nä 1870  annetussa asetuksessa Suomen luotsi - 
ja majakkalaitoksesta,  siinä muodossa kuin tämä kuuluu syyskuun  24 p:nä 
1914  annetussa asetuksessa,  on  siten ymmärrettävä, että suomalaiset alukset 
ovat velvolliset käyttämään kruununluotsia maasta lähtiessä  vain  viimeisestä 

 ja  maahan saapuessa  vain ensimäisestä tulliasemasta,  johon  matkan  kuluessa 
poiketaan. lähtien, sekä että siten maahan saapuessa matkaa ensimäisestä tulli- 
asemasta.  ja  maasta lähtiessä matkaa viimeiselle tulliasemalle  on  pidettävä 
rannikkopurjehduksena, jolloin luotsauspakkoa ei ole o]emassa eikä myöskäön 
luotsirahoja ole vaadittava, jotavastoin ulkomaalaisten alusten purjehtiessaan 
ulkomaille tahi ulkomailta  ja  pitkin Suomen rannikkoa tulee  läytttiä luotsia  jo-
kaisella luotsipaikalla., joka  matkan vai'rella iviintr'tae  it.  

Luotsit.  

Viipurin  lUofrijiiiii. 

Merenkulkuhallitus  on  heinäkuun  12  p:et  Iii 	el  ta  nut  uuuiikapt'eiii 
Jalinar  Hugo  Harjun luot.sivanhimmaksi  Kotka, 	! t:e tat/i 

helsingin iuotsj;ii 
Merenkulkuhallitus  on  elokuun  16 p:nä  it: 

raid Pettersonille Gröltaran iuots'ipaikalla eroii  hin 
Merenkulkuhailitus  on  syyskuun  3 p:nä 1918  ottanut luotsioppilan ki 

Helsngin  lent.  ;iaiii'rille  din p.eeri Karl  Ivar Johaussenin  e kit  Elis Wilin'luii 
 Lindqvistin. 

Merenknlknliailittn  nit  elokuun : 	i 	tt  a 	it ii he  ile 	ill it Iii  ui lue lh - 
toimiin seuraa  vat  henkilöt, nimittäin; 	 V 

Ahvenamnait,  h  )! h' 
JWaarian./zaininan luotsipaikalle: luutseiksi ent .  litet 'Vt  .h Nil Thi it in  tvi 

ström, luotsioppilas  Frans Theodor  Holmqvist ja menka pledni  Johan Hjali lai' 
 Konstantin Holmqvist, apulaisluotseiksi  merikapteeni  Erik Alfred Ofverstri ' iii 

ent.  luotsi  Ivar Engelbert Hägerstrand ja ent. luotsioppilas  Karl Johan Mae 
 rits Wänström  sekä luotsioppilaa.ksi  Anders Einar Sigurd Hägerstrand. IJi-

gerbym luotsipaikalle: luotseiksi ent. luotsioppilas Frans  Fredrik  Albert  Sjö-
lund ja  merikapteeni  Frans Bruno  Stenroos, apulaisluotseiksi merikapteeni  Bir-
ger Agapetus Sandström,  Felix  Ragnar Eriksson, kauppalaiv'uri  Frans Gottf'iul 

 Söderman ja Arnandus  Ferdinand Grönluiid. Sottungam luo&i  paikalle:  luoth 
vanhimmaksi luotsi  Theodor Holmberg  (nimitetty elokuun  27 p:nä 118), am!-
la.isluotseiksi ent. luotsioppilas Oskar Gideon  Nordström,  Erik August.  Söder-
berg ja  Karl Robert  Nordström.  Ber,qharnnin luotsipaikalle.: luotseiksi ciii, 
luotsioppilas Pehr  Wilhelm  Konstantin  Lindroos  ja  Karl Axel  Söderberg, api - 
laisluot-seiksi ent. luotsioppilas  Karl Alexander  Fagerström  ja  Axel  Eliel  F - 

 ]und.  KOkarin luotsip'ilcalie: luotseiksi ent. ylim. luotsioppilas  August Fen Ii'- 
nand Westerberg  ja  Erik Emil  Eriksson  sekä apulaisluotsiksi  Erik Theodor 1./ti 
moclig. Marsundin luotsipaikalle: luotsiksi ent.  luotsi merikapteeni  Gustaf Algol 
Hamnst.rörn  ja apulaisluotsiksi  merikapteeni  Jakob Herman  Björkman.  Sig Sit - 

skärm luotsipaikaile: luotsiksi  Johan Waifrid Kar]berg  ja Joha.n  Emil Ekvel! 

	

ka  op  'Jailnet -iN'i -Xl ear  J'O(  Ii I  ktiilberir. 	Dö  uöii 7l!Of.i/)O,ii(tl/f':  I  uetstksi tinti 
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kapteeni  Erik Hugo  Johansson ja  ent. luotsioppilas Fredrik  Lundgren, apulais-
luotseiksi ent. luotsioppilas Erik Johannes  Eliel  Holmström ja  Johannes Efraim 
Holmberg.  &iggöm luotipaikalie: luotsiksi ent.  luotsi kauppalaivuri  Erik Emil 

 Mattsson ja apulaisluotsiksi merika pteeni  Erik Hugo Matt.sson.  Bomarsundin 
luotsipaikalle: luotseiksi, ent. hiotsi merikapteeni  Robert. Leonard Sundbiom  ja 

 Johan August.  Danielsson  sekä apulaisluotseiksi meiikapteeni  Adolf  Fredrik 
Weunström ja  Karl Erik Engman. Enklinçjen luot.sipaikalle: luotseiksi  meri-
kapteeni  Axel Waldemar Sommarhmd.  ja laivuri  Gustaf Erik  Eriksson  sekä 
apulaisluotsiksi  Karl oskar  Sjölund. Fiskön  Iitot&i  paikalle:  luotsiksi ent. luotsi- 
oppilas  Karl Erik Nandor  Blomqvist  ja luotsioppilaaksi Petter  Eli  Nordberg.  

Oulun luotsipiirissä: 
Merenkulkuhallitus  on  elokuun  27 p:nä 1918  ottanut aliama.inittuihin 

luotsitoimiin seuraavat henkilöt, nimittäin: 
Stvbbenin luotsipaikalle: luotseiksi ent. luotsit .tsak  Johansson,  Johan 

Jakob  Sjöblom ja  Johan Wilhelm  Näs.  Soeldot/,ällanin luotsipaikalle: luotseiksi 
ent. luotsit  Frans Wilhelm Högbacka, Nils Ranek  ja  Jonas Herman Sämskar 

 sekä apulaisluotsiksi ent. luot.sioppilas  Johannes  Wikström.  Mösskärin  luotsi- 
paikalle:  luotseiksi ent. luotsi  Erik Ahlnäsz. ent luotsioppilas Johan  Nordberg. 
ent.  luotsi  Erik August  Eriksson, jaent. luotsioppilas Viktor Eriksson  sekä luotsi- 
oppilaaksi  Johan  Viktor Nordberg.  Tankarin luotsipaikaile: luotsivanhimmaksi 

 merikapteeni  Johan Wilhelm Wilhelmsson, luotseiksi ent. luotsit Anders Lea.nder 
 Sandqvist  ja Viktor  Lindell.  Trullögrundin inotsipaikalle: luotseiksi ent. luotsit 

Ernst Leonard  Sund ja  Verner  Mattsson.  Marjaniernen ivotsipaikalle.: luotsivan-
liimmaksi ent. luotsivanhin  Frans Oskar  Kangas, luotseiksi ent. luotsit Juho 

 Herman  Sipilä, Kustaa Sauvola. •Johaunes Sipilä.  Heikki  Nikula, Jaakko Tausta. 
.Joopi Heikkinen,  Albert.  Haapanen  ja  Heikki sipilä, apiilaisluotseiksi ent.  luotsi-
nppilaat  Hemming  Ariel  Tausta  ja  Juho Anias Heikkinen, sekä Pietari Vilho Raii-
tamo  ja  Julio William  Heikkinen sekä luotsioppilaaksi  Emil Jeriel  Tausta.  Oulue 
luotsipaikalie: luotseiksi ent. luotsit Kustaa  Robert  Huovinen, Juho Kustaa 
ipilä, Kaarle  Heikki  Järvelä,  Karl Alfred  Huovinen, Yrjö Toivo Kilpinen,Kustaa 

 Adolf  Sipilä, ent. luotsioppilas  Adolf  Heikkinen. apulaisluotsiksi ent. luotsioppi
-las  Heikki ilmari Frisk  sekä luotsioppilaaksi ent. luotsioppilas Yrjö Tasanen. 

Ulkogrunain l'uotsipaikalle: luotseiksi ent. luot  sit  Erkki Vehkaperä, likka  Slika - 
 lampi. Jaakko Höyhtyä sekä luotsioppilaiksi Kaarle Kustaa Vilppola  ja  Juho 

Väinö Kropsu.  Ajon luotsipaikalle: luotsivanhimmnaksi ent. luotsivanhin, pera-
mies Väinö  Hällfors, luotseiksi ent. luotsit  Juho  Adolf Lukkarila.  Fredrik  Vilho 
Aspegren.  Arvid Matinlassi,  .Tuho Pietari Aho,  Gustaf  Hjerppe, Juho  Fredrik 
Lukkarila,  Adolf Alarik Aspegren  ja  Kaarle Juhani Lukkarila, apulaisluotseiksi 
ent. luotsioppilas Juho  Fredrik Aspegren, ent.  luotsi  Johan Richard Aspegren, ent. 
hiotsioppilas  Pekka  Elias öIrwall  sekä luotsioppilaaksi  Valter Benja minRuonala.  

I 'or an  luotsmp'jvrm.ssö: 
I%ii, dla nol  n  l(nbl J O1l,Oli( . luotseiksi ent. luotsit Karl Gustaf  Wikström 

Aiiclers  %Vilhelm Un4afsson  sekä luotsioppilaaksi  Arthur Bernhard  Eriksson. 
iJotholmin iuotsipaikalle: luotsiksi ent.  luotsi  Herman Felix  Hermansson  sekä 
luotsioppilaaksi ent. luotsioppilas  Alfons Art.zén. Pargasportin  luotsi paikalle: 
luotsivanhimmaksi ent. luotsi  Paul Kaspei' Ohman. luotseiksi ent. luotsioppilas 
Evert Vilhiani Alexander  Karlsson,  merimies  Karl  Ivar Wikström. perämies Uno 
li'ritiof Andersson  sekä luotsioppilaiksi perärnies  Ivar  Johannes  Johansson ja 

 Einar Wilhelm Ohman. Juimg/rusundin luotsipaikalle: luotsivanhimmaksi, ent, 
hiiotsivanhin. kauppalaivuri Johan Engelbert  Andersson. luotseiki ent. hmotsit 
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Evert Johannes  Söderström.  Anton  Severin  Fredriksson,  Johannes  Severus - 
hansson,  Julius  Vaifrid  Andersson,  merikapteeni  John  Eugen .Johansson  H 

 merikapteeni  Konrad Napoleon  Jansén  sekä luotsioppilaiksi ent. luotsioppil;it 
 Anton  Thure Fritiof Fredriksson,  Abel Johannes  Söderström ja perärnies Uno 

 Sergei  Larsson.  Oulikronan liwtsipaikaile: luotseiksi ent.  luotsi  Axel  Wilheln 
 Lindberg,  luotsioppilaiksi ent. luotsioppilas  (korg Ernfrid Ohnian ja  Sven Martin 

 Ohman.  Turun luotsipailcalle: luotsivanhimmaksi ent. luotsivanhin, inerikapteeni 
 Albert  Viktorirnis  Andersson, luotseiksi ent. luotsit  Anders Wilhelm  Mickeisson. 

 Karl Gustaf  Lundström,  Johan Gustaf Georg  Kjellberg, luotsioppilas  Adolf  Hjal 
 mar  Eriksson ja  Julius Theodor Lindblad.  apulaisluotseiksi ent. luotsit Adol 

 Johannes  Fredriksson ja  Johan Oskar  Ahulund  sekä luotsioppilaiksi perämies Axei 
 Reinhold Johannes  Laurén  ja  Eliel  Konrad  Ho•glander.  Naantalin luoti paikalle.: 

luotsiksi ent. luotsi Selim Brunhoim, apulaisluotsiksi  Axel Otto  Simdinan  sekä 
luotsioppilaaksi ent. luotsioppilas  Axel  Severin  Paulin.  Ruotsalaisen luotsi pai-
kalle.'  luotseiksi ent. luotsi  Karl Henrik  Antonen, apulaisluotsiksi ent.  luotsi  .Johan 

 Mattias  Koski  sekä luotsioppilaiksi ent. luotsioppilas  Gustaf Wilhelm  Ingman  ja 
 Kustaa HjalmarLaaksonen. Lohnvin luotsi paikalle:  luotsivanhimmaksi ent. luotsi- 

vanhin  Titus  Gottfrid  Adolfsson, inotseiksi ent. luotsit  Michael Anton  Miekeisson. 
 Theodor Emil  Henriksson,  Michael  Zacheus Mickeisson,  Petter  Wilhelm  Mickeisson. 

 Gustaf Ferdinand Bergman,  Joakim Isaksson, Hjalmar  Wilhelm  Sjöberg, Mikael 
Hjalmar Mickeisson ja  Alfred  Brunström, apulaisluotseiksi ent. luotsioppilaat Al-
fons Alexej Sundström ja  John William  Engbiom, luotsioppilaiksi ent. luotsioppi-
laat  Karl Ferdinand  Alfons Isaksson,  Adolf Herman  Johansson,  Frans Ferdi-
nand  Krescens  Bergman, Karl Ceres  Lundström ja  Adolf  Ivar Gustafsson.  Utön 
luotsi  pal  kalle:  luotseiksi ent. luotsit Isak Isaksson, Viktor  Oh man, August 
Maurits  Ohman,  Karl Emil Bergman, Erik Gustaf  Osterlund  ja Vaifrid Villehad 

 Bergman,  apulaisluotsiksi ent.  luotsi  Karl  Ivar Sjöberg, luotsioppilaiksi Gileb 
Fridolf Ohman,  Gustaf  Elis Sjöberg ja  Karl Albin Bergman.  Jmmon  luotsi-
paikaile. luotseiksi ent. luotsioppilaat  Johan Erik  Söderberg ja  Johannes Emil 

 Aciriansson Enblorn, luotsioppilaiksi  Karl  Petter Johansson Nordström ja  Axel 
 Selim Erlandsson  Nordström.  Lypertön luotsipaikaile: luotsivanhimmaksi ent. 

 luotsi  Ferdinand Holm,  luotsiksi ent. luotsit  Juho Vihtori  Sjögren,  Juho Vih-
tori  Nyman, .Abraham  Arvo Lehmus, apulaisluotsiksi ent. majakkava.rtija  Gustaf 
Adolf Borg.  Enskärin luotsipaikalle: luotseiksi ent. luotsit  Valdemar  Adrian  Me-
lander,  Oskar  Albinus  Nordqvist, Eino Ossian  Lindström; luotsioppilaiksi  Karl 
Oskar  Väinö Troil sekä  Oskar  Konstantin Walle.  Uudenkaupungin luotsi paikalle: 
luotseiksi ent. luotsit  Karl Henrik  Sjöberg ja  Johan Henrik  Stenroos, luotsi- 
oppilaiksi  Albert Johannes  Henriksson ja Elis  Alexander  Sjöberg. Lökön  luotsi- 
paikalle:  luotseiksi ent. luotsit  •Johan  Vikthr  Nylund.  Frans Emil  Varjonen,  Jo-
hannes Emil  Mattsson; apulaisluotsiksi ent.  luotsi  Karl Johan August  Lindro 

 sekä luotsioppilaaksi ent. luotsioppilas  Matts  Albert  Mattsson.  Rauman luot--
paikalle:  luotsivanhimmksi ent. luotsi  Leander Alexander  Henriksson, lun - 
seiksi ent. luotsit  Frans  Petter Reilander,  Johan Ferdinand  Westerlund,  Alfred 

 Wallenström.  Onni Ossian Reilander,  Karl Erik  Jansson, ent. luotsioppilaat 
 Felix  Alexej  Lindström ja  Juho  Fredrik Hellberg; luotsioppilaiksi ent. luotsioppi-

laat Fredrik Hjalmar  Westerlund,  juliis  Alfred  .Tarson  ja aliperithiies  Väinö 
Vindician Reilancler. 

Laatokan  lUOt.O J )  iii issii: 

Merenkulkuhallitus  on  elokuun  (3  p:nä  1918  viliiinut 1uot.iki Likioiooit-
Rffarn Iiiots i1si Lnlle itiotH  Viktor  H  eikki Kouitk.t -it.  
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M  ajakat. 
IIelsinqn iuot87niri: 

TVierenkulkuhallitus  on  heinäkuun  2  p:nä 1918  ottanut  
Bengts känn rna'jakaiie. vanhi mniak4 maja kkavait ijaksi  entinen inaja.kka. vartija  Karl Johannes  Eriksson  sekä. nuorenimaksi niaja.kkavart.ijaksi  Karl bred.rik  Laine  ja  Oskar Johannes  Karlsson. 
Merenkulkuhallitns  on elokunji (3 p:nä 1918 fuyölltänyt. majakkarnestaiille 

(/u.slav.svdrn,jn, majakalia I  'ennart.  Konstantin Erikssoiiille virkaeron. 

Merenkulkuhailjius  on  elokuun  13 p:nä 1918  ottanut 

LwUokan iuotsipiinis.sä: 
IIei'näluodon.  rna ja/calle ma.jakka.mestariksi nierikapteeni  Toivo Laurikainen. 

Merenkulkuhalljt.us  on  elokuun  27 p:nä J 918  ottanut maja.kka.inestareiksi  ja. 
niajakkava.rtijoiksi ailania.inittuihin . nmjakkoihin  seuraavat henkilöt, nimittäin: 

Oulun iuot.sipiiris&i:  
Marjaniemen in.ajakalle: majakkamestariksi ent. ina.jakkaniestari Matti 

Leander Borén.  vanhemmaksi niajakka.mestariksi ent.. inajakkamestari Jaakko 
Suomela  ja. nuorenniiaks i na.jakkavartijaksi ent. niajakkavartija  Henrik Virpi. 
Trutklip  panin  ma ja/calle: vanheminaksi majakkava.rtija ksi ent.  majakka vartija. 

 Otto Leander Slotte  ja  nuoremmaksi inajakkava.rt.ija.ksi ent. maja.kkavart.ija. 
 Matts Ionard Andersson.  

Turun luotsipiiri: 
Utön majakalle: majakkamestariksi ent. majakkamestari, merikapteeni 

 Brynolf  Herman  Söderholm, varihernma.ksi majakkavartijaksi Mcli  us Vaifrid 
Finnernan, nuoremmiksi majakkavartijoiksi John August  Mårtensson,  Alfred 
Julius  Eriksson ja.  Erik Rudolf  Sjöberg.  Eriskärin. :'najakaiie: umjakkamesta-
riksi ent.. maja.kkamestari. inerikapteeni  August. Metodius Jansén, vanhenimaksi 
maja.kkavartijaksi ent. niajakkavartija. .Jonas  Edvard Enbloin. nuoremmiksi  
ma jakkava.rtijoiksi ent. ma.jakkavartijat Erik Ansheim  Melander  ja  Juho Ossian 

 Wahlbäck,  sekä ylim. majakkavartijak.si  Elis  Ossian  WT•tller)iiis  Utön alueen johtoloistoille:  va nhem iriaksi maja.kkavartijaksi  Jar]  Hjalmar Johansson ja. 
nuoremrna.ksi ina.jakkavart.ija.ksi  Herman Fritiof  Fra izén. Ki$prnansgru.ndin. 
rna ja/calle. vanhimnia.ksi majakkavartijaksi  cut. maja.kkavartija  Uno  Harald 

 Lindqvist.  

M  ajakkalaivat.. 
Merenkulkuhallitus  on elokmrri 27 p:nä  191  ottanut majakkala.ivureiksi 

 ja majakkavartijoiksi allamainittuihin inajakkalaivoihin  seuraavat henkilöt, 
nimittäin: 

Oulun  luotsipiirissä: 
Majaickalaivaan P1evna» majakkalaivuriksi,  merikapteeni  Nestor Ann- 

helni  Viljanen, perämieheksi  ja  vanhemmaksi majakkavartijaksi. laivuri Juho 
Eliel Havela. Majakkulaivaan »Nahkiaineiu  ma jakkalaivuriksi ent.  majakka-
ia.ivuri  Viktor Valfrid .Laurén, perämieheksi ja  vanhemmaksi majakkavartijaksi, 
merikapteeni  Mattias Edvard Fahlén  sekä konemestariksi ent. koneunestari 

 Matti  Härkönen. 

Merenkulkuliallituksen  virallisia tisdonantoj' IV:o  5  -  1918.  
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Turun  iuotsipizr?ssa: 
Majaklcaiatvaa  n  Reiunilers.qrund»: majakkalaivuriksi ent. iiiajak kalaivuri, 

 merikapteeni  Johan Erik  Lundström perämieheksi ja vanheminaksi uiaja.kka-
vartijaksi, inerika.pteeni  Frans August  Lindström  sekä konemestariksi  Sven 

 Fredrik Andersson.. 

Sytytettyj  ii  maj akoita. 

I\Ierenkulkijain  tiedoksi ilmoitetaan syyskuun  3  päivänä  I U I 8.  että Suomen-
landella Wiipurin luotsipiirissä seuraavat  maja kitt ja johtoloist  et  ovat sytytetyt 
nim: Seivästö, Na.rvi. Soininers, Sutirsaaten etelä, Suutsaaren pohjois ylempi 

 ja  alempi. sekä satama loisto, Tytärsaari, Seisktu'i, Rödskäär. ()rrengruiid. Weit-
kari, Kivikari,  Stora Fiskaren, Rödholm, Lilla Fiskaren, ()risaari, Tuppuran - 
saaren läntinen, Halli, Rondö, Aivatiimienhi, Kuninkaaiiniein  i,  ylempi  ja  alempi, 
Wirtanieini, Serkaluoto, Lavansaaren lemI)i  ja  alempi. 

Paikoilleen asetettuja  valopoij uja. 

Merenkulkijam  tiedoksi ilmoitetaan syyskuun  3 p:nä 1918  että mneriväcu-
päälliköltä Virosta sanpuneen tiedon mukaan ovat  Lavauaaren  ja  Srednjajaa 
valopoijut Suomenlanddlla asetet ut  paikoilleen.  Lavansaaren valopoij  u on  val - 
koiseksi  maalattu  ja  näyttää vilkkuvaloa  ti 3  sek.  valolla  ja  2.7  sek.  piineällä. 
thednja'jan valopoiju  on iuii ktk -i inaalet  lo navl  tia vilkuvaloa  I'.:,  sck. 

 valolla  ja  3,5  sek.  pimeällä. 

Sytytettyjä johtoloisioja.  

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan elokuun  I 2 P" 191 5 et ti,  Suo  nie  a 
 landella \Viipurin liiotsipi'rissä, Boistön luotsipaikan alueella  Skarvflnin  loisi  

poiju  on  asetettu paikalleen noin  15 met. T. E.  Skarvenin  etelä reimarista aika 
 nu  valaista elokuun  10 p:iiä. Poijuun  joka  on 1miiaiseksi  maalattu,  on  valkoi-

sella kirjaimilia merkitty, nimi  Skarven  Teline, johon loistolaite  ja itsetoirniva 
signaalikello  on kiinitetty, on  valkoinen. Liekin korkeus merenpinnasta  on 3,25 

met,  ja  valaisee poiju  koko näköpiirin  valkoisella vilkku valolla joka  3 k 
 siten, että että valaisuaika keitää  1), s  sek. pimeäaika  2,5  sek,  

Poijun asema:  Lev. 60 17' 46" P. Pit. 21 22' 2" 1. Greenwieh'ista  
Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan elokuumi  13 p:nä 1918  että  So  unen 

landessa Helsingin luotsipiirissä seuraavat johtoloistot sytvtettiin  Roma  ku  1 

20  päivänä, nimittäin: Rönuskär, Grähällan, Onas, Homanskär, Gräskär,  U - 
I inimsören,  Tallören, Torra. Hästen, Granholm, Eoholm, T{ästnäsinkanava, Bj  nu 

holm, Blekholmin  ylempi, Blekholmin alempi, Vester  Svartö, Tirgrund. Likgrura 
i ndholm  Melko  R\ -k  im vlc  in pi R  -kar 'i.lempi  K\ to M]  olu 	1  uul  il  al I  

Mickelkär  'lempi Mikulskiii  a kiii1i. 	iuiult rI nruiiiuI j 	I:Iäghol  in.  

Sa.ninnitettuja  j oh t del  stoj  a.  

Tiedoksi inerenkukijc ilie ihnoitetaan elokuun  22  pInt 	]  S  ett  ii  Suomen- 
landella, Wiipurin luotsipiirissä Haapasaaremi läheisyydessä  lIll1l  al  johtuu-
ioistot ovat polttoöljyn puutteen vuoksi safi mnuneet nirnitt  ii in: 

Kivikari  11  päivä  ja 
lVeitkari  14  päivä nyt kulu vata elokuuta. 



--  61  -  

Liikenteelle avatttija Saksalaisia It5nierettsat.aniia. 

IVierenkiilkijain  tiedoksi ilmoitetaan elokuun  ¶1 pnä 1 91 8  että seuraavat 
Saksalaiset Itämerensataniat ovat avatut suomalaisille kauppalaivoille ainoas-
taan tavarankuljetukselle niin.: A1wxirade,  Bart Ii, Danzig, Ureifswald, Hiaders-
lebon, Kappein, Kinigsberg,  ,Lübeck. Meniel. Pillau,  Rostock. Stettin  sen 5:dellä 
satamalla, Stolpmiinde. Stralsimd, Traveiniinde ja  Wismar.  Sassnitz  on  avattu 
sekä tavarankuijetusta että matkustajaliikettä varten. 

Saksalaisten valtaantat. Itäitierensatamat. 

Meretikulkijain  tiedoksi ilmoitetaan syyskuun  S p:nä 1918  että Berlinistä 
saapuneitten tietojen mukaan, esteet kauppalaiva liikkeelle saksalaisten valloit-
tarniin itämeren satamiin ovat poistetut joten nämät sataniat nyttemmin ovat 
tälle liikkeelle avatut  ja  vapaat. 

f1erenkit1ktiesteiUi  Suomen landen itäosmissa. 

Tiedoksi nierenkulkijoille ilmoitetaan elokuun  24 p:nä  1918  että Berliinistä 
saapuiwiden tietojen mukaan  on  Venäjän tTlkoasiaiukoniissa.ria.atti ilmoittanut, 
että Suomen landen itäosassa alue seuraavien rajojen välillä  on miinomila  suljettu, 
nimittäin:  

Lev. 59° 57' 	60° 10' P.  ja  
Pit. 280  25'  -  29°  10' I. Greenwichistä. 

Asemallensa  asetettuja niajak kalaivoja. 

1\[erenkmmlkijaiii  tiedoksi ilmoitetaan elokuun  S p:nä 1918  että Suomen 
landella Wiipurin luotsipiir ssä  maja kkalaiva Werkkonwluia  on  asetettu  Lev. 

0  2' 24" P., Pit. 28 55' 1.  elokuun  3. p:nä  ja  alkanut valaista. Laivasta 
saadaan luotseja Koiviston salmeen. 

Tiedoksi merenkulkijoille ilmoitetaan elokuun  22 p:nä 191 8  että Pohjan-
lalidella, Waasan luot.sipnrssä Qvarke  a (S  nipu  im)  niminen majakkalaiva  on 
aseteitu asemallensa 1 6.  päivänä elokuuta. 

Longitudiasemna  lasketaan Greenwiebin meridianista ia peilaukset oli snuntimat ovat 
ilmnuitetut eammmmasim)a, ellei siitä toisin sanota. 

Mitä tulee pituusmittoihin, välimatkoihin,  y. m.,  noudatetaan samoja i1moitukia, jotka 
ovat eri  maiden  tiedouanuoissa. 





Merenkulkuhallituksen 
virallisia  tie  donant  oj  a.  

N:o  6, 	 Helsingissä, lokakuun  I  p:nä 	 1918.  

Asetus,  
merenkulkuoppilaitoksista.  

Annettu Helsingissä,  20  päivänä syyskuuta  1918. 

1  §. 
Merenkulkuoppilaitosten  tarkoituksena  on  antaa tietopuolista  ja  käy-

tännöllistä opetusta henkilöille, jotka aikovat valmistautua kauppa-alusten 
merialipäälliköiksi  ja -päälliköiksi  tai yleinpiin  virkoihin inerenkulkulaitoksessa 
tahi erinäisiin opettajanvirkoihin merenkulkuoppilaitoksissa.  

2 
Merenkulkuoppilaitokset.  jotka, niinkuin siitä  on  erikseen säädetty, ovat 

Suomen Senaatin Kauppa-  ja teoilisuustoiinituskunnan  alaisia sekä Merenkulku-
hallituksen johdon  ja  lähinnä  sen inerenkulkuosaston silmälläpidon a.la.iset,  jae-
taan niiden opetuksen laatuun  ja  oppilaitosten tarkoitukseen nähden meren-
kulkukouhuihin. vleinpiin inerenkulkukouluihin  ja merenkiilkuopistoihin.  

3  §. 
Merenku.lkukoulut  sijoitetaan Kuopion. Viipurin. Loviisan, Turun  ja 

 Oulun kaup Linkeihin, ylempi inereniculkukotilu Maarianhaminan kaupunkiin 
sekä merenkitikuopistot Turun  ja  Rauman kaupunkeihin.  

4 § 
Merenkulkukoulujen  opetus käsittää yksivuotisen kurssin.  jä  sitä annetaan 

yhdellä osastolla Kuopiossa, Viipurissa  ja  Oulussa suomen kielellä sekä Lovii-
assa ruotsin kielellä kuin myös kandella osdstolla Turussa, toisella osastolla 
uonien  ja  toisella ruotsin kielellä. 

Ylemmässä merenkulkukoulussa Maarianhaminassa opetus, joka  on ruot-
nkielinen,  käsittää merenkulkukoulukurssin  sen  ynnä lisäksi kaksivuotisen 
pijakson, joka sisältää al.mman  ja  ylemmän kurssin. 

Merenkulkuopistoissa  annetaan opetusta jkolmella kurssifia, kukin käsit
-a n  lukuvuoden, nimittäin alemmaila, ylernmnällä  ja korkeakoulukurssila, Tu-

1iisa  ruotsin  ja  Raumalla suomen kielellä. 
Merenkulkuoppilaitosten  lukuvuosi kestää yhdeksän kuukautta,  lomat 

si  then  luettuna,  ja.  jaetaan svs-  ja kevätlukukauteen.  

Opetus merenkulkuoppilaitoksissa 
likköitä  ja pi'.ällikköitä,  nimittäin:  

tarkoittaa valmistaa seuraavia alipääl - 

44 4 H.  
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merenkulkukouluissa: aliperämiehiä, perämiehiä  sekä rannikko-  ja  it 
 merenlaivureita;  

ylemmissä merenkulkukouluissa: merenkulkukurssifia  samoja kuin  mere 
 kulkukoulussa,  alemmalla  kurssila yliperämiehiä  ja  kauppalaivureita  sekä  ylen 

 mäilä kursailla merkapteenejä;  sekä  
merenkulki.wpis'toissa:  alemmalla kurssilla  yliperämiehiä  ja  ka.uppalaiv 

reita, ylemmälla kurssifiä merikapteeneja.  ja  korkeakoulukurasilla diplomini( 
 kapteeneja.  

Merenkulkuoppilaitokset  ovat velvolliset oppilaalle, joka  on  suorittai 
 säädetyn kurssin  hyväksytyilä tiedoila,  antamaan tästä todistuksen  paneum 

 arvosanan kurssin käsittävissä  opetusaineissa.  

6  §, 
Oppilasluku merenkulkukoulussa  tai  sen  osastolla  ta  hi  ylemmän meren

-kulkukoulun  ja  merenkulkuopiston kurssila  älköön yleensä  nousko'ylikanden
-kymmenen.  Jos  ylittävä lukumäärä  on  niin suuri, ettei harkita opetuksen voivan 

sopivasti tapahtua kaikkien oppilaiden kanssa samanaikaisesti,  on  Merenkulku-
hallituksen asiana hankkia lupa  rinnakkaisosaston  tai  rinnakkaiskurssin  perusta-
miseen  tai  ryhtyä muuhun toimenpiteeseen opetuksen  asianmukaiseksi  antami-
seksi.  Jos  rinnakkaiisosasto  tai  rinnakkaiskurssi  on  perustettu,  on  Merenkiilku

-hallituksen määrättävä, miten oppilaat  on  jaettava eri  osastoile  tai  kursseille.  

7  §. 
Merenkulkukouluissa  annetaan opetusta seuraa  vi-a  aineissa:  

1)  opetuskieli,  2)  matematiikka,  3)  merenkulkutiede,  4)  meritähtitiede 
 ja  meteorologia,  5)  merimiehenta.ito.  6)  laivanrakennusoppi.  7)  merkinanto.  8) 
 koneellisen  käyttövoiman  oppi.  9)  merenkulkna  koskevat lait  ja  asetukset  ja 

 niiden kanssa yhteydessä olevat aineet,  10)  maantieto,  11)  toinen kotimainen 
kieli,  12)  saksan, englannin  ja  venäjän kieli.  viimeniainittu vapaaehtoisna  ni

-neena,  13)  kirjanpito  ja  14)  terveysoppi.  

8  §.  
Ylemmässä  merenkulkukouilussa  annetaan  upetuta  seuraavissa aineissa:  

rnerenkulk'uko'ulvkui'ssilla:  1)  opetuskieli,  2)  matematiikka,  3)  merenkul-
kutiede,  4)  meritähtitiede  ja  ineteorologia,  5)  merimiehentaito,  6)  laivanraken-
nusoppi,  7)  merkinanto,  8)  koneellisen  käyttövoiman  oppi.  9)  merenkulkua kos-
kevat lait  ja  asetukset  ja  niiden kanssa yhteydessä olevat aineet,  10)  maantieto, 

 11)  toinen kotimainen kieli.  12)  saksan. englannin  ja  venäjän kieli,  viimemainiti  u 
 vapaaeht.oisena  aineena,  13)  kirjanpito  ja  14)  terveysoppi: 

ale.'mmalla kars.silla.'  I)  opetusk1eh.  2)  matematiikka,  3)  merenkulkutiede, 
 4)  meritähtitiede  ja  meteorologia.  5)  merimiehentaito,  6)  Iaivanrakennnsoppi,  7) 

 merkrnanto.  8)  langaton  sähkötys,  9)  koneellisen  käyttövoiman  oppi,  10)  me-
renkulkua koskevat lait  ja  asetukset  ja sen  kanssa yhteydessä olevat aineet,  11) 

 maantieto,  12)  toinen kotimainen kieli.  13)  saksan. englannin  tai  venäjän kieli, 
 viiinemainittu  vapaaehtoisen aineena,  14)  kirjanpito  ja.  15)  terveysoppi;  sekä  

ylem.mällä. kurs.s'illa:  1)  opetuskieli.  2)  matematiikka.  3)  merenkulkutiede, 
 4)  meritähtitiede  ja  meteorologia,  5)  merimiehentaito,  6)  laivanrakennusoppi, 

 7)  me.rkinanto.  8)  langaton  sähkötys,  9)  merenkulkua koskevat lait  ja  asetukset 
 ja sen  kanssa yhteydessä olevat aineet,  10)  kansantaloustiede.  11)  toinen koti-

mainen kieli.  12)  saksan. englannin  ja  venäjin  kieli.  viiiiieniainittu vapanehtoi-
sena  ainena.  13)  kirjanpit  ja  14)  tervev'oppi. 
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9.  
Merenkulkuopistoissa  annetaan opetusta seuraavissa aineissa:  

akin  maila  kurssiila:  1)  opetuskieli,  2)  matematiikka,  3)  merenkulkutiede, 
 4)  meritahtitiede  ja  meteorologia,  5)  inerimiehentaito.  6)  laivanrakennusoppi, 

 7)  merkinanto,  8)  langaton sähkötys.  9)  koncellisen kayttövoiman  oppi.  l0 
 merenkulkua koskevat lait  ja  asetukset  ja sen  kanssa yhteydessä olevat aineet, 

 11)  maantieto,  12)  toinen kotimainen kieli,  13)  saksan, englannin  ja  venäjän 
kieli, viimemainittu vapaaehtoiscna aineena.  14)  kirjanpito  ja  15)  terveysoppi; 

yl€9flfl?älli Lurssilla:  1)  opetuskieli,  2)  matematiikka,  3)  merenkulkutiede, 
 4)  meritähtitiede  ja  meteorologia,  5)  nierimiehentaito,  6)  laivanrak€rinusoppi, 
 7)  merkinanto,  8)  langaton sähkötys,  9)  merenkulkua koskevat lait  ja  asetukset  ja 

sen  kanssa yhteydessä olevat aineet,  10)  kansantaloustiede,  11)  toinen kotimai-
nen kieli,  12)  saksan, englannin  ja  venäjän kieli, viimeniainit.tu vapaaehtoisena 
aineena,  13)  kirjanpito  ja  14)  terveysoppi;  sekä 

korkcalcovi'uk'urssiila:  1)  opetuskieli.  2)  matematiikka,  3)  nierenkulku
-tiede,  4)  meritähtitiede  ja nieteoro]cgia,  5)  nieriniiehentaito.  6)  laivanrak€nnus
-oppi,  7)  erenkulkua  koskevat lait  ja asetuk-set  sekä  sen  kanssa yhteydessä ole-

vat aineet,  8)  kolmiomittaus  ja kartanpiirustus,  9)  kansantaloustiede,  10)  toi-
nen kotimainen kieli,  11)  saksan, englannin  ja  venäjän kieli, viiniemainittu va-
paaehtoisena aineena, sekä  12)  kirjanpito.  

10  §. 
Merenkulkukouluun  päästäkseen tulee hakijan näyttää:  V 1)  lääkärintodistuksella,  että hänellä  on  sellainen näkö, kuulo, väriaisti 

 ja  terveys, jotka ovat välttämättöniät meripalveluk -seen,  sekä ettei häntä vaivaa 
ruumuinvika, joka vaikeuttaa sellaista palvelusta  tai  tekee  sen  mandottomaksi;  

2) että  hän  nauttii kansalaisluottamusta;  
3) että  hän  on  päättänyt ylemmän kansakoulun oppin-iäärän  tai  omaa sitä 

vastaavat tiedot; sekä  
4) että  hän  on  palvielut  kauppa-aluksella vähintään kandeksantoista kuu-

kautta. josta vähintään kuusi kuukautta purjealuksella.  

11  §.  
Ylempään mexenkulkukoulunn pääsemiseksi vaaditaan:  
Mer 	1kv ko ulvÄvrsille:  10  §:ssä  säädetty selvitys: 	r 	U  als'rnn?alle kvrsil1e. aliperämieskirja  tai  päätetty keskikoulun oppinläärä 

ynnä meripalvelusta kauppa-alukse]la vähintään kolmenkymmenenkuudcn kuu-
kauden aikana. siitä vähintään kaksitoista. kuukautta purjeahiksella; sekä. 

ylenirnälle Rvrssille.  yliperämies-  tai  kauppalaivurikirja  sekä. nioripalvelusta 
kauppa -aluksella ulkopuolella Itämeren kauppalaivurina vähintään yhdeksän 
kuukauden aikana kauppalaivuxikirjan saatuaan  tai  peräniiehenä.  kandentoista 
kuukauden aikana yliperämieskirjan saatuaan.  

12.  
i€renkulkuopistoon  pääsemiseksi vaaditaan: 

akmirialle kwrlle: a]ipeiä mieskirja  tai  päätetty keskikoulun oppimäärä 
ynnä meripalvelusta kauppa -aluksella vähintään kolmenkymnien€nkuuck  n  kuu-
kauden aikana. siitä vähintään kaksitoista kuukautta purjealuksella: 

ykinm1ie kvrssille.  yliperämies-  tai  kauppalaivurikirja  sekä nierii:alvelusta 
kauppa-aluksella ulkopuolella Itämeren kauppalaivurina vähintään yhdeksän 
kuukauden aikana kauppalaivurikirjan saatuaan  tai  perämiehenä  kandentoista 
kuukauden aikana ylierämieskirjan saatuaan; sekä 
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kryr/ceakouiukurssille. merikapteenikirja,  jossa t.iedot  on  arvosteltu kiitet-
täviksi matematiikassa, merenkulkutieteessä  ja tähtitieteessä  sekä vähintään 
tyydyttäviksi niuissa aineissa.  

'3 §. 
Merenkulkuhallitus  olkoon oikeutettu poikkeust.apauksissa erityisen ano-

muksen johdosta: 
salliinaan  ottaa mereukulkuoppilaitokseen oppilaan, jonka meripalvelus 

 on  enintään kolmatta osaa lyhempi  10, 11  ja  12 §:ssä  määrättyä aikaa., kuitenkin 
joka tapauksessa ehdolla, että todistuksen antaminen suoritetusta kurssista  on 

 jätettävä siksi, kunnes meripalvelus  on  tullut  täydellisesti suoritetuksi; sekä 
sallia henkilön, joka  on  nauttinut opetusta ulkopuolella merenkulkuoppi-

laitoksen, sellaisessa oppilaitoksessa. suorittaa tutkinnon saadakseen todistuksen 
siitä, että  hän  on  suorittanut oppilaitoksen kurssin. 

Merenkulkuhallituksen asiana  on  myöskin, niin kauan kuin maailmansodan 
aiheuttamain poikkeusolojen harkitaan vaikeuttavan säädetyn ineripalveluksen 
suorittamismandollisuutta purjealuksila. sallia ottaa inerenkulkukouluun  ja 
yle.mpään merenkulkukouluun  oppilas vaikkei  hän  olekaan palvellut purjealuk-
sella niin 1Thn  10 :n 4:ä ]1 11 'sä 1 :sä  kohdassa  on  sanottu.  

'4  §. 
()ppila.  j 	i  ulä  1 1c hi  \ UUtta  samalla osastolla., mut.t.a ei ole saanut 

todt,usta  sen  kurssin suorittamisesta, erotetaan oppila.itoksesta; kuitenkin ol-
koon Merenkulkuhallitus aikeut.ettu myönt.ämään helpotusta, tästä. seuraa muk-
sesta.  jos  este  on  johtunut sa,iraudest.a  tai  muusta päte.väst.ä syystä.  

15 §. 
ilerenku1kukou1un  ja  ylemmän merenkidkukoulun johtajan sekä meren-

kulkuopiston rehtorin virkaan nimittil misestä  ja päteVyysehdOLsta  kuin myöskin 
merenkulkuoppilaitosten muusta opettajakunnasta, niin myös johtajain  ja 

 rehtorin yleisistä  VUIVOIIISUUksP'tU  on  voi nassa, mitä siitä  on  erikseen säädetty.  

:0  

rca ftuI].cu.L  ni';:  fl  . 	. i: 	rna.tematka.ssa, merenkulkutieteessä, 
jneri iititiete.essä  ja meteorcdog.iusa iuerimiehentaidossa ja. merkinannossa  joh-
taja, joka myöskin ohjaa käytännöllisiä harjoituksia, paitsi Turrm merenkulku- 
koulussa, missä tämä opetusvelvollisuus  ja  ohjaus kuuluu toisella osastolla joh-
I  ajalle  ja  toisella opettajalle. 

Ylemmässä merenkulkukoulussa antaa opetusta ylemmällä kurssila  ma-
t.ematiikassa, merenkulkutieteessä ,meritähtit.ieteessä  ja. meteorologiassa ja  meri-
miehentaidossa johtaja, joka myöskin ohjaa  sillä  kurssilla käy't.ä.nnöllisiä har-
joituksia meritähtitieteessä. Samojen aineiden sekä merkinannon opetus kuin 
myöskin käytännöllisten harjoitusten ohjaa.minen merenkulkukoulu-  ja  aleni- 
maila kurssilla kuuluvat asianoniaisile opettajille. 

Merenkulkuopiston  rehtorin tulee antaa opetusta korkeakoulukurssilla 
mateinatiikassa, merenkulkutiet.eessä, rneritähtitiet.e.essä  ja meteorologiassa,  ii e-
rimiehent.aidossa, kolmiomittauksessa  ja ka.rt.anpiirustukscssa  kuin myöskin 
johtaa käytännöllisiä harjoituksia meritähtitieteessä. Samojen aineiden sekä. 
merkinannon opetus kuin myös käytännöllisten harjoitusten ohjaaminen a.Iern-
maila  ja ylemmällä kurssila  kuuluvat asia.noma.iselle vanhemmalle  ja  nuorem-
malle opettajalle. 

Muut  1  opetust.a merenkulkuoppila.it.oksissa  anta  vat tuntiopettajat. 
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17 	.  
Opetus merenkulkuoppilaitoksissa tapahtuu tähän asetukseen liitetyn ope-

tussiu.mnitelrnan mukaan. 
Opetuksen laatimn nähden yleeiisä, tuntiopettajain ottainisesta, opettaja-

kunnan velvollisuuksista, järjestyksen ylläpitämisestä sekä muista oppilaitosten 
toimmnan kanssa yhteydessä olevista asioista  on  Merenkulkuhallituksen asiana 
antaa tarkempia määräyksiä.  

18  §.  
Tällä asetuksella kumotaan  27  p:nä  huhtikuuta  1899  annettu 1nerikoulujen 

ohjesääntö sekä kaikki ne säännökset, jotka muuttavat  tai  selitti  vät  mainittua 
ohjesääntöä. 

Tämä asetus astuu voimaan heti  ja  samalla myöskin lakkautetaan Helsin-
gin  ja  Vaasan merikoulut kuin myöskin kaikki merimieskoulut. Merikoulut 
Turussa I{auina4t, Maarianhaininassa  ja  Viipurissa muodostetaan tämän ase-
tuksen tarkoitta miksi merenkulkuoppilaitoksiksi. 

MeIellkLllkuoppilaitosten  opetussuunnitelma.  
Xlominät nierenkulkukoulut. Merenkulkuopistot. 

-' 	.__o..  
1T2 	 ' 

—  

--.  

7E  
LE 	 E 

()petuskieli 	......... 4 4 3 2 0 3 2 3 8  
Matematiikka....... 6 6 6 5 17 6 5 5 16  
Merenkulkutiecle  4 4 4 4 12 4 4 3 11  
Meritähtitiede 	..... 4 4. 4 4 12 4 4 4 12  
Merimieheutaito  2 2 2 1 5 2 1 1 4  
Laivanrakennusoppi  1 1 1 2 4 1 2 2 5  
Merkinanto 	........  1 1 1 1 3 1 1  -  2  
Langaton sähkötys . -  1 1 2 1 T 2  
Koneellisen käyttö- 

voimanoppi 	. . .  1 1 1  -  2 1  -  1  
Aset.ukset 	......... 2 2 2 3 7 2 3 2 7  
Komiomrttaus  ja kar- 

tanpiirustus 	. . . . - - -  2 2  
Maantieto 	......... 2 2 2 4 2 2  
Kansantaloustiede .. -  2 2  -  2 2 4  
Toinen  kotim.  kieli  3 3 3 3 9 3 3 4 10  
Saksan kieli 	....... 2 2 2 3 7 2 3 3 8  
Englannin kieli  . . .  2 2 3 3 S 3 3 3 9  
Kirjanpito 	........ 1 1 1 2 4 1 2 2 5  
Terveysoppi ....... 1 1 1 1 3 1 1 2  
\enäjän  kieli (vapaa- 

htoinen) 	....... (2) i2) (2) (2) (6) (2) (2) (2) (6)  
Yhtn(  ::(5) 313) :7i3) :7:l 	 ;:  

II  ,..  L 	iii  si  (1)etu 	tIImt(i1a 	uiini1 uj1i 	Ui1 	(i  

I  merenukikuoppilaitosten  oppilaille o1ijauta meritäht  it  ieteeilisessä.  ha  - 
ilL lIt(OSll. 
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Maist.  2.  Merenkulkuopistojen korkeakoulunkurssin  oppilaat ovat vei-
volliset antamaan harjoitus-  ja näytetunteja  sekä omalla että ylemmällä  ja 

 ale  mmalla kurssila. 

Merenkuikuoppilaitosten menosääntö:  
I.  Merenkulkukoulut.  

Jjohtajaa,  palkkaa .................... 6,000:  - 
 palkkiota...........................3,000:  -  9,000:  - 	45,000:  - 

 1  opettaja, palkkaa .............................. 5,000:  -  
palkkiota ................................... 3,000: 	8,000:  -  

3  vahtimestaria.,  palkkaa ............... 900:  -  
palkkiota ......................... 1,500:  -  2,400: 	7,200:  -  

1  vahtimestari Turussa, palkkaa .................. 900f- 
paikkiota ................................... 1,900:  - 	2,800:  -  

Yhteensä Smk.  63,000:  -  

11. 	Maana  nharninan  ylempi meren kulku koulu. 
Johtaja. 	palkkaa 	................................ 6.000:  - 

paikkiota 	................................... 5.000: 11,000: 
2 	opettajaa. 	palkkaa 	................... 5,000:  - 

paikkiota 	......................... 3,000:  - 	8,000:  --  16,000:  - 
Vahtirnestari, 	palkkaa  . ............................ 900:  -  

palkkiota.................................... 2,100: 3,000:  
VlitNfl.j 	IIJ 	.  30,000 

111.  Merenk'lk2wit/  
T ii r k u.  

Rehtori, 	palkkaa 	................................ 74) 	I: 	 - -  

palkkiota.................................... 5,000: 1.0Ö0:  
Vanhempi 	opettaja, 	palkkaa....................... 6,000:  - 

paikkiota.................................... 4,000:  - 10,004): 	-.  
Nuorempi opettaja, 	palkkaa....................... 5,000:  - 

paikkiota 	................................... 3.000:  
Vaht.imestari. 	palkkaa............................. 1,200:  

paikkiota.................................... 1,800 :  3,000:  -  
Yhteensä 	11ik.  33,000: 

R a ii in a.  
Rehtori, 	palkkaa................................. 

paikkiota 	.................................... 5,00(4:  .(  (0(4:  
Vanhempi opettaja. 	palkkaa 	...................... 6,000:  - 

paikkiota 	.................................... 4,000:  - 10.0(4(4:  
Nuorempi opettaja, 	palkkaa....................... 5,000:  -  

palkkiota 	................................... 3,000:  - 8,0440:  
Vahtimestari, 	palkkaa............................. 1,200:  - 

paikkiota 	................................... 1,800:  - 3,000:  
Yhteensä 	Smk.  33.000:  - 

VliteismiiJii 	"nik.  I .(4.100: 	- 
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Muistutus 	rfuntiopettajien  palkkaa  iniseen, opetusvälineisiin, vihkojen  
korjaamiseen,  oppilasstipendeiksi  ja  apurahoiksi varattomile  oppilaille, vuok-
raan, lämpöön  ja  valoon sekä  tarverahoiksi  ja  sekalaisiin  menoihin tarvittavan 
vuotuisen määrärahan suuruuden vahvistaa Senaatti. 

Muistutus  2.  Rehtorit, johtajat  ja  vakinaiset opettajat saavat  5  ja  10  vuo-
den  nuhteettomasta  palveluksesta samassa virassa  paikkionkorotusta  500  mark-
kaa kummallakin kerralla. 

Muistutus  3.  Valitiinestareille,  jotka saavat vapaan asunnon ynnä lämmön 
 ja  valon, tulevista  palkkionlisäyksistä  ja  oikeudesta eläkkeeseen  on  erikseen sää- 

detty. 
Muistutus  4.  Turun kaupunki antaa  merenkulkuopistolle huoneuston  ja 

 lämmön sekä  merenkulkukoululle  osan  huoneuston  vuokraa, nimittäin  1.000  
markkaa. 

Muistutus  5.  Rauman kaupunki antaa  rnerenkulkuopistolle huoneuston 
nykyisine  kalustoineen  ja  läminön.  

Muistutus  o.  Viipurissa olevalle  nierenkulkukoululle  on  Viipurin kaupunki 
sitoutunut antamaan  2j50  markan  suuruisen vuotuisen avustuksen, suoritta-
maan vahtimestarin palkan sekä antamaan tarpeelliset  koululiuoneet  ynnä 

 poltiopuut,  valon  ja  kouluhuoneiden tarvekalut.  
Muistutus  7.  Lovisan  kaupunki antaa  merenkulkukoululle huoneuston  

ynnä lämmön  ja  valon. 
Muistutus  8.  Oulun kaupunki antaa  merenkulkukouhulle  vapaan huone - 

uston, länimön  ja  valon. 
Tätä kaikki  aiath niaiet naudal takuat,  

A  setus,  

siitä,  miss5  järjestyksessä  ja  iiiillä.  ehdoilla saavutetaan oikeus  ona alipäällikkönä  
tai  püäflikkönä  suomalaisella  katippa-aluksella sekä  tulla  nimitetyksi 

erinäisiin  virkoihin  merenkulkulaitoksessa  ja  
merenkulknoppilaitOksiSSa. 

Aiuuitu Tie1singiss,  F)  pSivãriii  elokuuta  1915. 

1 §.  
Oikeuden  suoritet  uh  opinnäytteen, täytetyn meripalveluksen  tai nnTun 

 käytännöllisen  valrnistautumksen  nojalla olla sellaisena  alipäällikkönä  tai  pääl-
likkönä  suomalaisellakauppa-aluksella  tai  tulla  nimitetyksi  sellaisiin virkoihin 

 nierenkujikulaitoksessa  tahi  merenkulkuoppilaitoksissa,  joihin nähden erityisiä 
 pätevyysvaatirnuksia  on  vahvistettu,  ant a Meronkulkuhallitus  avoimella  kir- 

jtellä. 
Hakernus  nyt mainituista oikeuksista tehdään kirjallisesti,  ja  tulee sitä 

seurata tarpeellinen selvitys asiassa. 
Selvitys, josta tässä  on  kysymys,  esitet.ään papintodistuksella mnerenkulku

-koulun, ylemmän  merenkulkukoulun, merenkulkuopiston  tahi  teollisuuskoulun 
toclistuksella  sekä  merimieshuoneen  asiamiehen,  konsulin, kruununniniismiehen, 
kunnallislautakunnafl  esimiehen.  aluksenomistajan. aliiksenpäällikön  tai  kone

-pajanesimiehen todistuksella.  
Merenkulkuhallituksen asiana  on  joka kerta harkita, onko esitetty selvitys 

 aiottumin  t arIcotukseen  rut I ävä. 
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2  §.  
1  :ssä  mainittujen avoimien kirjeiden saavuttamiseksi ovat voimassa  alla- 

mainitut määräykset  ja  vaatimukset:  

4.  )ierialipiia.11ystö  ja  -piiiillystö.  

I.  Aliperämieskii'jo:  
1)  päätetty aliperämieskurssi merenkiilkukoului-sa  tai  ylemmässa  meren 

kulku koulussa;  
2)  meripalvelus  kauppa-aluksella vähintään kandenkymmenenneljän kuu-

kauden aikana, josta vähintään kaksitoista kuukautta tulee olla vietetty  purjo - 
aluksella  ja  josta enempää kuin kuudesosa ei saa olla käytetty paiveleniiseen Itä 
merellä pohjoispuolella  590  pohjoista  h'veyitii  tai  alilu t:il1iiiik  en  lai  I  aL-
lauksen rusurniseen. 

IJ. 	,.' 	»:  
I)  päätetty aliperämieskurssi merenkulki  I- 	. . 	a  

kulkukoulussa  
2)  meripalvelus  kauppa-aluksella. vähintään  kolm€ nkynina nkuuck  n  kuu - 

kauden aikana, josta vähintään kandeksantoista kuukautta tulee olla vieteit\ 
purjealuksella.  ja  viimemainitusta ajasta vähintään kaksitoista kuukautta  ull 

 puolella Itämeren. tahi niyöldn vähintään neljänkymmenenkandekan kuuLa 
 den  aikana Itämerellä;  ja kunimassakin  tapauksessa ei saa olla käytettvenempä 

kuin kuudesosa palvelemisccn Itämerellä pohjoiuiliila  i  eli ieiia  live, iii 
tai  aluksen taklaukseen  tai  taklaukseii riisumit'i  1 

If I. 	Ja  ,'e'/!'ef,  ii 
I  )  laillinen ikä;  
2)  aliperämieskirja:  
3)  meripalvelus p(eu. aL  la 	 '.. . 	 a 	.1 	 'i.  

kuukauden aikana, laskeiiiatta iil  . 1... 	a a  , 	 s,  

lauki..een  tai  taklauksen riisumiseen.  

/1' 	j;,.,i,...  

I)  laillinen ikä:  
2) aliperämieskir  
3) nieripalvelus  luulla  Liia 	I 	lItjs - tah -  ii 	\aIuiuiaiilj 	Iluaeiiti -i. 

 kuukauden aikana. joita vähintään kuusi kuukautta  on  vietetty purjealuksili 
joiden matkat ovat ulottuneet Kattegatin  ja Skagerakin  satamiin.  ja  johon 
saa laskea sitä aikaa. mikä  on  käytetty aluksen tHu uk'  ui  I a  Iul1 :i  l ii 

 sumiseen.  

V.  YiipeuimieJcsir  
1)  laillinen ikä;  

2)  päätetty alempi kurssi ylemmässä melu, 
kuopistossa;  sekä  

3)  meripalvelus  kauppa -aluksella vähintään ueljäkynimentäkandekan kuu-
kautta, josta vähintään kaksikymmentänelja kuukautta tulee olla vietetty  pur-
jealuksella; ja  vähintään puolet  koko meripalveluksesta  tulee olla vietetty länsi- 
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puolella  8°  itäistä pituutta eikä enempää kuin kandeksasosa saa olla käytetty 
palvelemiseen Itämerellä pohjoispuolella  59°  pohjoista. leveyttä  tai  aluksen  tak-
laukseen  tai taklauksen riisuniiseen. 

VI. Kapalaivuriki'ja: 
1) laillinen ikä;  
2) yliperämieskirja;  
3) meripalvelus  kauppa -aluksella:  
a) itärnerenlaivurina.  vähintään yhdeksän kuukauden aikana. josta vä-

hintään kolme kuukautta  on  täytynyt viettää purjealuksella  ja  johon ei saa. las-
kea palvelemista Itämerellä pohjoispuolella  59°  pohjoista leveyttä, ei myös-
Ithän sitä aikaa, joka  on  käytetty aluksen taklaukseen  tai taklauksen riisumi-
(en; tai 

b) perärniehenä  vähintään kuodentoista kuukauden aikana, josta vähin-
tään kandeksan kuukautta tulee olla vietetty purjeahiksella sekä yliperä.mieskir

-jan  saamisen jälkeen vähintään kuusi kuukautta länsipuolella.  8°  itäistä pituutta 
 ja.  johon ei saa. laskea palvelusta Itämerellä pohjoispuolella  59°  pohjoista leveyt.tä, 

ei myöskään sitä aikaa, joka.  on  käytetty aluksen taklaukseen ta.i taklauksen  ni-
'-iimiseen;  tahi  

c) peräniiehenä vliperärnieskirjan  saamisen jälkeen vähintään kanden-
toista  kuuka  oden  aikana. matkoilla. länsipuolella  8°  itäistä pituutta, josta. ajasta 
vihintäku kuusi kuukautta. tulee olla vietetty purjealuksella. 

ViI. Merikapteeuikirya.. 
vliperämieskirja; 

) PtttY  ylempi kurssi ylemmässa merenkulkukoulussa. tahi merenkul-
Ic  I o p1st ossa.; 

3) meripalvelus on €-nsimäisenä perämiehenä  taikka toisena pei'ämiehenä 
aluksella. jolla  on koirnivartiojärjestelmä.  vähintään ka.hdenkymmenenneljän 
kuukauden aikana.  tai  myös kauppalaivuriria vähintään  ha hdentoista  kuukauden 

 a  i  Lana,  ja  tulee paiveluksen kunimasakin tapauksessa. olla suoritettu länsi- 
idehla  8°  itäistä pituutta sekä vähintään puolet tästä puijealuksella.  

VIII. Diplomimkap/eeMikhIa. 
la cltetty korkeaknulu,kurssi merenhulkuopistossa; 

) meripalvelus aluksenpäallikkönä  vähintään kolmenkymnienenkuuden 
 Li  ui kauden aikana. josta vähintään kaksikymm ntiineljä kuukautta. tulee olla. 

vit,ltv ulkeiuihella l'uhflnhir(-fl. 

II.  . KO11Cl)ääll'StO.  

I 	I/ul/rylconeni.e.t.sauiko)a. 
fil/oy) ykwieiiic4ari:  

I  )  käytännöllinen va.lmist.aut.uminen väliintäiin neljän vuoden aikana,  
just a  vähintäin kaksi vuotta tulee olla vietetty töissä kone-  ja kattilapajassa  
se Lä  vähintään kaksi vuotta lämmit.täjänä hövryaluksella  ja viimeniainitust.a 

 ajasta vähintään kuusi kuukautta ainakin hövrvkcnemcstanin johdolla;  
2) äskenmainitun pa.lveluksen  jälkeen suoritettu erityinen lyhempi ali- 

Li niniestarikurssi teollisuuskoulun koneteollisuusosastohla. 
b) Höyrykonemesta.ri: 
1) kä.ytäninöllim ii valmistauutuniin n  vähintään kolmen vuoden aikana 
J!c,s1,.,/:,i,, /(////f/f/5// 	J(/!i3,j(( //rw  r.,.,/,, 	.\:; 



72  -  

kone-  tai kattilapajassa,  jonka ajan kuluessa hakijan tulee olla ottanut osaa 
höyrykatt.ilain  ja  koneiden valmistukseen  ja  korjaukseen;  

2) palvelus voitelijana  tai lämmittäjänä  koneella kulkevassa höyryaluk
-sessa  vähintään kanden vuoden aikana, josta vähintään yksi vuosi tulee olla 

vietetty mertakulkevalla aluksella;  
3) äskenrnainitun palvelukson  j iii ke n  suoritettu liovrvkonemestarikurssi 

teollisuuskoulun koneteollisuusosastol  I a 
c) Ylihöyrykonemestari: 
1) palvelus höyrykonemsta.rina väI1intLän kandeksantoista kuukauden 

aikana aluksella, jolla tulee olla palveluksessa ainakin konemestari;  
2) äskenmainit.un pavleuksen  jälkeen suoritettu 	lihöikonemestari- 

kurssi teollisuuskoulun koneteollisuusosa  stol  I a. 

II.  ]toottorikoiii!aiI:iijii.  
a) A lirnoottorikonemestari: 
1) käytännöllinen valmistautuminen vähintään neljän vuoden aikana. 

jostavähintään kaksi vuotta tulee olla vietetty konepajassa  ja  siitä ajasta vä-
hintään kuusi kuukautta polttomoottorien valmistusosastolla. sekä palvelus 
höyrykattilanlämmittäjänä tahi moottorinhoit.ajana aluksella. vähintään kanden 
vuoden aikana, josta vähintään kuuden kuukauden aikana aina  kin höyrykone

-mestarin johdolla  
2) äskenrna.initun  palveluksen jälkeen suoritettu erityinen lyhempi  a ii-

moottorikoneinesta.rikurssiteollisuuskoulun koneteoffisuusosastolla. 
b) Moottorikoneme-stari: 
1) käytännöllinen valmistautuminen vähintään kolmen vuoden aikana 

kone-  tai kattilapajassa,  jonka ajan kuluessa hakijan  on  täytynyt ottaa  o-aa 
poittomoottorien  valmistukseen  ja  korjaukseen;  

2) palvelus voitelijana moottorialuksella vähintään kanden vuoden aika  no, 
 josta kaksitoista kuukautta tulee olla vietetty merta kulkeva11a moottorialuk-

sella;  
3) äskenmainitun  palveluksen jälkeen uordettii woottorikonemesta  ii- 

kurssi teollisuuskoulun koneteollisuusosastolla  
c) Ylimoottorikonernestaii: 
1) palvelus moottorikonernestarina välinitiin kalidcio-ani outo kiukauden 

aikana, josta vähintään yhdeksän kuukautta inoottorialuksella, jolla tulee olla 
palveluksessa ainakin moottorikcneniestari:  

2) äskenmainitun  palveluksen jälkeen 	r 	al H H 	 a.  
kurssi teollisuuskoulun konteollisuusosasto  H. 

3 §. 
Merenkulkuoppilaitoksen  johtajan  tai n-Iiturm aiai1a  on ljaktniukaa 

 antaa todistus oikeudesta linjaluotsina toimittaa luotsauksia määrätyllä kulL 
väylällä,  ja  vaaditaan sellaisen todistuksen saamiseksi:  

1) laillinen ikä:  
2) meripalvelus ulko maisilla  kul kuvesillä  ulkopuolella  590  pohjoista le-

veyttä vähintään kanden vuoden aikana, josta kuusi kuukautta purjealuksella;  
3) palvelus vähintään yhden vuoden aikana luotsioppilaana  sillä  kulku- 

vedellä, missä hakija aikoo luotsausta toimittaa, samoin aluksen päällikön  valan 
 velvoituksella antama todistus siltä, että hakija täydellisesti tuntee; puheena- 

olevat kulkuvedet;  
4) merenkulkuoppilaitoksessa  hyväksytty opinnäyte matelnatilkassa,  me -

renkulkutieteesså,  aluksen ohjauksessa  ja merkinannossa. 
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4  §. 
Meripalveluksen  ja  muun käytännöllisen valmistautumisen ajaksi lasket-

takoon palvelus ulkornaisifia aluksila  tai ulkomaisissakonepajoissa. 
Meripalvelukseksi  älköön sitävastoin laskettako:  
1) palvelusta huvipursilla sekä majakka-  ja  konepaja-alukaila;  
2) palvelusta ruua.nlaittajana. lämmittäjänä  tai konernestarina  taikka 

vandinpitoa riisutulla a1uksella; sekä  
3) ennen viidentoista vuoden ikää täytettyä palvelusta.  

5  §. 
Merikoulussa  tätä ennen suoritettu rnerikapteenikurssi  on samanarvoinen  

kuin suoritettu ylempi kurssi ylemmässä merenkulkukoulussa.  tai  merenkulku- 
opistossa sekä merikoulussa tätä ennen suoritettu perämieskurssi samanarvoinen 
kuin suoritettu alempi kurssi ylemmässä merenkulkukoulussa  tai  merenkulku- 
opistossa.  

Sillä,  joka  on  suorittanut merimieskoulun kurssin,  on  oikeus saada ran-
nikko-  tai itämerenlaivurikirja,  jos hän  muutoin täyttää ne ehdot, jotka  2 §:n 
A  osan  III  ja  TV  kohdassa ovat vahvistetut. 

Koneenhoita.ja,  joka, ennen kuin teollisuuskouluihin  on  järjestetty tässä 
asetuksessa edellytetyt kurssit. konepäälliköiksi aikovifie,  on  saanut sellaisen 
todistuksen oikeudesta toimimaan höyrypurren koneenkäyttäjänä, josta mai-
nitaan matkustajahöyrylaivoista  27  päivänä maaliskuuta  1890  annetun asetuk-
sen  16 §:ssä. on  oikeutettu saamaan alihöyrykonemestarikirjan, samalla kuin 
teollisuuskoulussa tätä ennen suoritettu toisen luokan koneenkäytt.äjäkurssi ase-
tetaan höyrykonemestarikurssin vertaiseksi  ja.  ensi luokan koneenkäytt.äjäkurssi 
Iih5yivkonemestarikurssin vertaiseksi. 

rl.iti kaildi asi:inotimaiset noudattaboot  

A set  iis,  

I ,iotsi-,  tuli-  ja  postilipuista. 

Aruiettu .Helsiugissi,  13  piivänt  syyskuuta  191s.  

Kuu  men ipusta 29 1)äwäflä  toukokuuta  1 918  annetun  lain  nojalla  on  Suo-
men Senaatti. määrännyt, että merenkulku-  ja  kauppalippu,  jota  käytetään 
Thotsi-. tulli-  ja  postilippuna  on  varustettava seuraavilla merkeilä:  

a) luotsiippu:  mustan ruorirattaan ympäröimällä Suomen vaakunalla, 
joka sijoitetaan lipun  tangon  viereisen ylemmän valkoisen alan keske11e  

b) postiippu:  kandella toistaan leikkaavalla keltaisella mustareunasella 
postit.orvella., jotka. sijoitetaan lipun  tangon  viereiselle  ylemmälle valkoiselle alalle 
siten, että merkki  sen  pituussuuntaan  nähden  on  alan keskellä jakorkeussuun-
taan nähden niin että  sen  yläreuna  on 6/16  ja  alareuna  12/10 yksikkömittaa 

 lipun ylälaidasta:  
c) tulliippu:  kanden toistansa leikkaavan mustan merkuriussauvan väliin 

nsetetuIla Suomen vaakunalla, joka sijoitetaan lipun  tangon  viereisen ylemmän 
valkoisen alan keskelle. 
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Asetus  
aluksenoniistajan velvollisiiudesta aiitaa  erinäisiä tilastollisia tietoja.. 

Annettu Helsingissä,  9  päivänä syyskuuta  1918. 

I  §. 
Aluksenomistaja  on  velvollinen hänelle kunluvasta vähintään  19  netto-

rekisteritonnin vetoisesta aluksestaan anta  maan Merenkalkuhallitukselle tar-
peellisia tilastollisia. tietoja aluksella harjoit.etusta. kauppamerenkulusta  ja sen 

 miehistöstä niitä tilastollisia selvityksiä, varten maan kauppamerenkulusta. joita, 
kuten siitä  on  erikseen säädetty. mainitun  tia  flit ukseit (Ifl  va lmitittava  

	

2 	.  
Tiedot.. jot.ka.  I §:ssä  mainitaan,  oval annel laval i\lennhulkulia1lituken 

 tarkoitusta varten laatimifie  ja aluksenomi.stajan  saatavilla oleville kaavakkeile 
 ja  muutoin niiden osoitusten mukaan, joita Merenkulkuhallitus tämän yhtey-

dessä voi antaa, sekä jätettävät ennen  I  päivää maaliskuuta, joka vuosi joko  Me-
renkulkuhallitukselle tai.  milloin alukiienomistaja katsoo  sen sopivammaksi, 
lä.hmiiiiille mernniehuontol  lo.  lä.ntän toiiueta Meienkvlkulia]litnktello iii he - 
till  i 	il 	I 	I itt k 	1 	-luotI)  tt 	1 	Pt  'itl itt  tt 	1  

Ase  tu  
joka koskee morimieshuoneista Suomessa  30 p:nä 1iuhtii:ut 	1 	aa aol  tio  

asetukseii  29  §  1 mQmentin 1nuuttarnisla  

	

Annettu Helsingissä,[ 	äiiW  kesä  lSlity  191  

Suomen Henaatti  on  päättänyt iiuuttaa. merimieshuout'i -a 	- 
p:nä  huhtikuuta.  1 874  annetun asetuksen  29 §:n I  momentin. seija  t  
kuuluu asetukeessa  18  päivältä. tammiluiti1  1  tt!  S  iian 111lii  H 

90 

I. Paikkiona  ja luna.stuksena.  5t 	 .  H H 	H 	I 	H It  .  -1' 	a 	I ,.; fl  
taa:  

a) sisäänkirjoitusmaksuna  jokaiselta me.rimieshuoneeseen kirjoitetulta yli- 
den  markan  viisikymmentä penniä.;  

b) lunastuksena mainekirjasta.  joka merinijehelle annetaan, neljä markkaa 
kymmenen penniä;  

c) lunast.uksena  laivan päiväkirjasta sekä  son  sitomisesta  ja sinettisit.eellä 
varust.aniisest.a:  

1) laivan päiväkirja.sta. joka sisältää  150  lehteä., neljäkymmentä  marl. 
 ja  

2) laivan päiväkirjasta. joka sisältää  200  lehteä, kuusikymmentä  mark) 
d) vastakirjan lunastuksena yh.len  markan  kuusikymmentä penniä;  
e) merimiesliuoneessa säilytettyjen asia.kirjain jäljennösten lunastuksena 

 kaksi markkaa kultaldn arkilta. 

iEi'inäisten merenkulkula.itokseii palvehksessa  olevien vrikailijoideu virkaptiku. 

Senaatti  on  syyskuun  6 p:nii I 918  vahvistanut erinäisille merenkulkulai
-toksen  palveluksessa oleville viikailijoille virkapuvun, joka tarkemmin selviää 
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alla.olevasta selityksestä,  sekä samalla määrännyt. että tätä virkapukua tulee 
Merenkulkuhallituksen virkamiesten käyttää virkatoimituksessa tahi milloin 
muuten tarpeelliseksi havaitaan, sekä muitten selityksessä mainittujen virkai-
lijoiden aina suorittaessaan heille kuuluvia tehtäviä. 

Selitys niiden nierenkulkulaitoksen palveluksessa olevien  virka- ja palvelusmiesten 
virkapuvuista,  joille sellainen puku  on  vahvistettu. 

Kaikki virkailijat. 

Lakki:  purjehdusseura-mallia, tummansinistä. verka.a, mustalla nahkali-
paha; reunus  4..s sm.  leveä, silkkinen kohdissa.  1-8  alempana mainituilla virkai-
lijoilla  ja repsia  muilla. Leukahilina mustaa silkkipunosta kohdissa.  1-3 inai-
nituilla virkaiijoilla  ja  nahkaa muilla. 

Takki:  kavaijimuotoa väri tummansininen. kaksi riviä suurempia nappeja, 
kuusi kummassakin rivissä, sekä kummassakin hihassa kaksi pienempää nappia. 

Liivi:  väri tumniaftsininen, puoliavoin kohdissa 	mainitulla virkaii- 
joilla  ja ylösnapitettu muffla. Na  pit  pienempää kokoa, 

Housnt:  pitkät. väri  tumma nsininen.  
Napit: mustat tahi juhiapuvussa. kolidissa  1-9  mainitulla virkaliijoilla 

kullatut armeijan mallia, joihin  on  painettu Suomen vaakuna., siiurempien 
läpimit.ta  2.5  sm.  ja pienefl'lI)iefl  läpimitta  1 . s Sm. 

Maist.  i. Takin, liivien ja  housujen pitää olla  verkan,  paitsi kohdissa  9-
26 mainituffla virka.iijoufla,  joille ne saatakoon myös valmistaa Imiusa kan-
kaasta. 

Mnist.  2.  Liivit saatakoon  aina  va ilitaa  valkoisiin  piqué-liiveihin  sekä 
 ho  i-'ut. 1ü.mpiiu ini  vu ulenaikoiia  valkoisesta vilakankaasta t.chtyihin housuihin.  

I  , Ylitirehtööri.  

1  ivonin.eil.;ü la/a: pyureä kokarcli,  läpimitta  3. s sin.,  siinä kultainen 
'uu ucn leijona. sinisellä pohjalh. kult.areunuksen vmpäröiinä.nä  ja. leväten tyy-

liteliyllä kult.a-ankkurilla.,  josta ainoastaan tukki sekä huarat ynnä  kynnet  ovat 
näkyvissä. Tukin yläpu,9lella kultainen kruunu. Koka.rdia  ja ankkiirihaaroja ym- 

kultainen t.a.mmenlehväseppele. 
Arvonrnerkit takissa:  kauluksen kummassakin suipussa kultainen kFuunu. 

Kummassakin hihassa nappien yläpuolella.  4  sai.  10  vyinen nnista silkkmauha. 
 (juhla. puvussa kullanauhat  I pu.olivmpyräisine silmukoineen. Silmukan yläpuo- 

kila lial 	nc'ii 	U  aila. 

.ife,'enk'u/kuneuvokset. 
\luutoia 	uLiet  kuin ylit.irehtöörillä paitsi että  takin kaulussuipuissa  

ei ole kruunua sekä  of  Ui  hiioissa  on  neljä silkkinauha.a (juhiapuvussa kulta- 
nauhat). ylin  2.5  sm.  leveä  ja  varustettu puoliympvrän 'nuotoiseila silmukalla 
sekä muut nauhat  1.25 sin.  leveät. Nauhojen väli  0.75  Sm. 

1.  iJeiikartastolaitoksen  päällikkö, merenkviunyiitarkastaja, yli-insinööri  ja 
,nere  nmittansretkikunnam ensirnä  isen  palkkausluokan  päällikkö. 

Samanlaiset kuin merenkulkuneuvoksila. paitsi että hihoissa ei ole kruunua.. 
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4.  Merikartastolaito/csen vavhempi aptilaine'n, erenrnittai retkikw,nan  toisen 
palkka'asiuokan päãliikkö, laivamittau.sten tarkastaja, isi'nööri, sihteeri, 
kanreeri. tilastokonitorin johtaja, piiripäällikkö  ja  inerenk'ulvnlarkastaja.  

Samanlaiset kuin kohdassa  3  iiainit nilla virkailijoilla  paitsi että  hihoissa 
 kolmas  kapea nauha puuttuu.  

5.  Enisniäisen 7alkAavslvckan  päällikkö. 
Arvornerkit  lakissa: pyöreä  kokardi,  2.5  sm. ]äpimitta,  jossa  on  kultainen 

Suomen leijona sinisellä pohjalla,  kultareunuks€n  ympäröimänä  ja  lepäävä  tyyli
-tetyllä ankkurilla,  josta  aincastaan tuliki  ja  haarat ynnä  kynnet  ovat näky-vissä.  Tukin  yläpuolella  kultain€n kiunnu. Kokardia  ja  ankkurinhaaroja  ym-päröi kultainen  touvi. 

Arvomnerkit takisea: flihoissa  kolme  silkkinauhaa (juhlapuvussa  kulta- nauhat), ylempi  2.5  sm  leveä  ja  siinä silmukka sekä muut  lm  sm.  leveät. Nau-
hojen väli  0.75  sm.  Sen  ohella  kauluksensuipuissa  kolme  kullattna  tähteä, joiden 
läpimitta  on 1.5  sm, kärkien  välillä.  

6.  Merikartastolaitoksen nnorernpi ap&ainen,  toisen  ja kolmannen  paikkavsinokan 
aiuksenpääliikkö,  piiripäällikkö, pi&ipäällikön apulainen, laivatoimfau 

apulainen, notaari, apnicamreeri, tilastokonttorin aktnaari  ja  
varastonhoitaja. 

Muutoin samanlaiset kuin kohdassa.  5  mainituil]a virkailijoilla,  paitsi että  hihoista  puuttuu toinen kapea nauha.  Aluksenpäälliköillä  on  sen  ohella kaulus
-suipuissa  kaksi  kullattua.  tähteä,  sanlansunruista  kuin  I  hdnssn cn sr'nclIu  

7.  Muut al'uksevpääiliJ 
Muutoin samanlaiset kuin  kohdasa 	mainil lTi]L \ iu1cai]ijiIla  pail -i  itä  hihoissa  on  ainoastaan yksi  1.25  sm.  lev  ii 	el 	 -- 	ii  silniLLn  a in  ulus- 

suipuissa  ainoastaan yksi kullattu tähti.  

8.  Satanwcip€  LI  

Arvonmerkit  lakissa:  Ss  sm.  korkea  ja  4. m.  leveä.  o]Jea kokardi,  jonka  kilven  keskustan muodostaa. läänin vaakuna, mikä lepää kandella ristissä ole 
 valla,  kultaisella.  ankkurilla.  joista ainoastaan renkaat,  tukhi  ja  haarat.  ynni  kynnet  ovat näkyvissä.  Kilven  keskuksen yläpuolella kultainen kruunu.  iaikk. 

 tunnusmerkit sinisellä pohjalla.  Fnsiniäisen palkkaus]uokan satamaka1 
kokardia  ympäröi  kultareiinus. 

A'on'rnerkjt talcissa.:  samanlaiset kuin  a]uksenpäälliköil]ä. kohdass;  

9.  iS'alamakapteenin  apulainen. 
Arvovrnerkit  lakissa:  sanianlaiset  kuin toisen  pa]kkausluokan  sata  i 

 teenilla.  
A  rvonnierkit taki.ssa:  samanlaiset kuin  aluksenpäälliköilä  kohdassa  

1 0.  Satamakatsastus9n.jes. 
Arvonmerkit  lakissa:  5..s  Sm.  korkea  ja  4  srn.  leveä,  soikea!koka.rdi,  jonka muodostaa kaksi  kullattua,  ristissä olevaa  ankkuria,  niiden päällä kullattu kruunu.  ja.  kullatun reunuksen ynipäröimänä. 
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Arvonmerktit akissa:  kauluksen suipuissa kullattu tähti, sarnansunruinen 
kuin kohdassa  5 on  sanottu.  

11.  Iiuotaaja  ja  piirtäjä sekä jäänmurtaja- tarkastus-  ja merenmittaus- 
aluksen perämiehet. 

Arvomerkit lakissa: samanlainen kokardi kuin kohdassa  5  mainituilla vir-
kaiijoffla paitsi että kultatouvi puuttuu. 

Arvonmerkit takissa perämiehillä: kaulussuipuissa  kullattu tähti.  

12.  Ylikonemestari. 
Arvonmerkit  lakissa:  5.5 am.  korkea  ja  4. sm.  leveä, soikea kokardi jonka 

muodostaa kolmilehtinen, kullattu potkuri, ristikohdassa kaksi kullattua ristissä 
olevaa  ankkuria,  joiden päällä  on  kullattu krunnu, kaikki sinisellä pohjalla sekä 
kullaturi reunuksen ympäröiniät.  

13.  Jäänmurtaja-, tarkatsus-  ja merentnittausaluksen iconeme.stari.  
Samanlaiset kuin ylikonemestarilla paiti  etta•• kokardissa puuttnnkullattu 

reunusta.  

14.  Majakkalaivuri. 
Arvonwerkit  lakissa.  5.5 am.  korkea  ja  4.5  sm.  leveä, soikea kokardi,  jolle 

 on  kuvattu kultainen majakkatorni, ristikohdassa kaksi ristissä olevaa,  kul-
lattua ankkuria,  joiden yläpuolella  on kultakruunu  kaikki siniselläpohjalla  ja 
knitareunuksen ympäröimät. 

Arvonmerkit takissa: hihoissa  kullattu tähti, joiden läpimitta on3  am. 
 huippujen väliä.  

15. Perämies,  samalla vankemp majakkavartijamajalckalaivalla. 
Samanlaiset kuin lähinnä edelläolevalla paitsi että  kokardista:  puuttuu 

kultareunuste  ja hihoista  tähdet.  

16. Perämies,  samalla nuorempi  ma  jakka  va rti ja majakkalaivalla.  
Samanlaiset kuin lähinnä edelläolevalla paitsi että kokardi  on 4.5 am. 

 korkea  ja  3. am.  leveä sekä kruunu puuttuu.  

17. Majakkalaivan  konemestari. 
Samanlaiset kiun jäänsärkijä-, tarkastus.-  ja merenmittausaluksen  kone-

mestarilla paitsi että tunnusmerkit lakin kokardisa ovat hopeoidut.  

18. Konernestari.  samalla nuorempi maakkavartija majakkalaivalla. 
Samanlaiset kuin lähinnä edelläolevalla paitsi että lakinkokardi  on 4.5 am. 

 korkea  ja  3s sal.  kveii e1ii  kruunu puuttuu.  

19. Majakkamestari. 
Sarnan1aiet  kuin niajakkala.ivurilla. paitsi että lakinko1ardin tunnusinerk-it 

 ja arvonierkit  ovat hopeoidut. 
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20. Vanhempi  rna jakkavartija.  
Samanlaiset kuin edelläolevalla paitsi että lakinkokardi Ofl  4.  sm.  korkea 

 ja  3.s  sm.  leveä sekä kruunu puuttuu, kuin myös että hihoissa  on  kaksi punaista 
kangastähteä, samansuuruisia kuin kohdassa  14 on  sanottu.  

21. Nuoren1ui  rna jakkavartija.  
Samanlaiset kuin lähinnä edelläoleva.11a, paitsi että hihoissa  on  yksi pu. 

nainen katgastähti, samansuuruinen kuin kohdassa  14 on  sanottu.  

22. Luotsivaithim. 
Arvonrnerkit  lakissa:  3.s sin,  pitkä  ja  3  Sm.  leveä, soikea kokardi, minkä 

muodostaa kullattu ankkuri sinisellä pohjalla, kultareunuksen ympäröimä  ja 
 päällä kultainen kruunu. 

Arvonmerkit talcissa:  kullattu tähti hihoisa. unanuuruinen kuin  kok
-dassa  14 on  sanottu.  

23. Luotsi. 
Samanlaiset kuin lähinnä edelläolevalla paitsi että hi1ii,  on  Iksi  si-

nistä kangastähteä, samansuuruisia kuin kohdassa  14 on  antfu.  

24. Apulaisluotse  
Samanlaiset kuin lähinnä edelläoleva.11a  pail 	ti hi 	- i  on v  ki nnni 

kangastähti,  samansuuruinen kuin kohdassa  14 on ,n  ttii.  

2.5.  Luotsioppila.  
Mil 	11111 	 ill  

merkit 

............................. 
ArvonnierIcIci  lakissa:  samantainen  koka  .  ! i',  L'.  

	

paitsi että tunnusmerkit ovat hopeoidut  ja 	k 	 nio'  

27. Pursim? 
Lak/ci:  ilman arvoninerkkiä. 
Paita: lähinnä ruumista vaiko-  j Hi. u  ui 	ii 	 'ii  iHi 

mansininen  kudottu villapaita  (sweat 

28. if'  
Samanlainen kuin lähinnä edellinen paitsi  tu i 	i  k  kpnut  ju  

siinä tupsu päälaella, reunus. kiinnitetty rusetilla vasemmalla sivulla  ja  varustet 
 aluksen nimellä, nimi painettu hopealla majakkalaivoissa  ja  kullalla muissa  1: 

 vrnssa. 

Merenkitikulaitoksea virkasiiiotti.  

Senaatti  on  syyskuun  6  päivänä  1918  vahvistanut väliaikaisen virkasinetin 
merenkulkulaitokselle  ja sen  ohella määrännyt, että sinetin tulee olla ylnpyrän-
muotoisen,  4.s  senttimetrin lapimittaisen  ja  muodostaa  sen  Suomen leijona siihen 
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kuuluvine heraldisine runsuineen sekä Merenkulkuhailil.uksen sinetissä kehän  ja 
(). seuttimet.rin th.hiin iit.ii.  vedetyn ympvl'än välillä toisella puolella kirjoitus 
»Merenkulkuha.ilitus»  ja  toisella  »Sjöfartsstyrelsen»,  kuin myöskin Merenkulku-
hallituksen alaisten laitosten  ja virka  miesten sinetissä mainitussa välissä ku-
joil  us »Metenkiilkula it Ds»  - » jöfa rtsväsendet »  sekä edellä, mainitusta sisemmästil 
yinpvrästä  0.5  senttinietrin  päähän ve(letyn ypyn välillä asianomaisen lai-
toksen  tai  virkamiehen nimitystä  tai  virka -asemaa, vastaa  va  kirjoitus esitn. 
»helsingfors Iotstöidelning» — »Helsingin  I uot sipiiri».  

]%i ermikulk uippilai1oksel. 

I\'Ierenkulkuhallitus  on yyskuiin  24  p:nä lfl  18  määrännyt seuraavat hen-
kilöt sijaisina hoita maan allamainitluja virkoja merenkulkuoppilaitoksissa,  ni- 
mit  thin:  

Turas  nieren.ku1knopi.toon  V. 1'. rOktoriksi merikoulunjohtaja Gustaf Erik rr.ngströIflin  V. t.  vanheni iiiaksi opettaja ksi merikapteeni  Johan Gottfrid 
Linclliolnuin  ja  v. t. nuoreiiimaksi  opettajaksi inerikoulunopettaja.  Viktor Na-
J)oleon  Cederin. 

Rauman  'ere'nkvik'uopi.'1oon  v. t.  rehtoriksi merikoulunjohtaja  Frans 
Vii helm  Laineen.  v. t.  va  nhem rna ksi  opettajaksi  ii rerikoulunopettaja  Eino  Hög-
strömin ja  v. t. iiuoremmaksi  opettajaksi roerikouhinopettaja Juho  Isak  Hell-
trörnin. 

Taariauha?ni  sa  a yienr pä(n 'mere nkuikulc(nduwn v. t.  johtajaksi merikou - 
lunjolitaja  Isak  Herman Korsströmiii, v. t.  vanhemmaksi opettajaksi merikou-
lunopettaja  Anders  rpibtl.tilis Oströmin  ja  v. t.  nuoremmaksi opettajaksi meri-
Loulunopetta.ja  Karl Erik karlssonm.  

Turun  nrenk'ulkukouluv.n  V. t.  johtajaksi merimieskoulunjohtaja'  Karl 
 lohan  Robert Holmströmin, v. t. vanhemniaksi  opettajaksi merimieskoulun-

ipettaja  Isak  Ferdinand karissonin.  
Viipurin  'mereiih'uikvkov.luan  v. t.  johtajaksi mcrik-apteeni Antti Nukarin. 
Loviisan  merenkulkrikm,iwun.  V. t.  johtajaksi merikoulunopettaja Väinö 

 (hi staf  Bergmanin.  
Oulun  merenk'ul/cukoul'e'un  v. t.  johtajaksi ineriniieskoulunjohtaja  Gustaf 

\ dolf Louekariii. 
iuojiion ,erei,'u/l»,,hovli,,'i,  a V. I 	j )hl :rja k.-i inerenkiilirnt n.rli'tnja .JDhall  

I \  iii \l  n'rii k 

la.ia. 

\h'nnkniku1iallitu  on  syyskuun  20 p:nä 1918  nimittänyt seuraavat.  hen- 
k ilöl al lamainiti uihiu  toimiin merenkulkulajto kseen . kiruluvilla laivoilla, nimit.-
thin: 

Tarkast»t8laiva Vilima astra's  dilla  ensimäiseksj konemestariksj koneenlioi -
I  aja  Axel  Sigfrid Lindqvist  in.  sekä toiseksi konenrestariksi koneenhoita.ja  Karl 
( n.staf Rosonströmjn. Tarka.stu.slaivaiie S'aimaa konemest ariksi koneenhoitaja 
Nestor  Niilo Sauvolan. Taikastnslaivalle Alaiid konernestariksi koneenhoitaja. 

 karl Ragnar Sjöblomin  sekä  twthii.sta,slaivalle Jvpite.i konemestariksi koneen-
h4dla.ja  Frans Erik  Lindströmin. 

Fij'  rd l//,  (hr/11jIUJ.'r';? ?ii',(/Ii.rf( /'/,,d,,f,),,i 	,\" 	.; 
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Luotsipiirit. 

helsingin luotsi'p'iiri. 
1\'lerenk'ulkuhallitus  on 13 in  syyskuuta  I 9] 8 snostirnut  Helsingin  hiotsi-

j)iiripäälliköfl ai)lila  sen  nierikapt.  Axel Leonard Lundbei'gin pyyl iniiän  eroon 
sekä  24 p:nä  syyskuuta  I  Ui  S mitthithnyt ineiika 11eeni ( )ssian Krookiii vä.liai- 

- kaisesti  mainittuun toimeen.  

11uotsit. 

Wiipurin  luo fripiiri: 

I1\ierenkulkuhailitus  on I 3 p:nä  syyskuuta  1 91 8  ottanut'  luotsioppilna  1< 
Kaa-ro.aaren l'ots'ipaikaile luotsinpoika Albeit Kantolnu  sekä  24  p:lth  syy  
kuut.a  1 91 8 litotsivanhitutna ksi thi-ursaaren  luo!  i pa.i  kalle  merikapteeni Auii 
Sunilan. fluflikijän  samana päivänä  Kotkan  (nuts, jauiklie Inotseiksi seulunu vii 
IuikiIä1 ninuittitiui: euit. luotsit August Biunibi. Lianatil 1\htlli,  Vilho  fli'uiiila 
Anslie]in 'lulli  ja  Vilhiatn  Autio sekä  apulaLln  1  -a li  ut  liii  in ( )-k:  ui 

 linJan. 
helsingin luotsipii  ii  

Merenkulkuiuiallitus  on 27 p:nä  syyskuuta  I9l  ottanut  lii 1ik-  (i  lait  it  
luotsijiaikaile lnotsl()ppilas A11(k'i5  Viktor  Tellgrenin  sekä  hut  itu  
JJank()n',em.en s,suInot.s1J)aiktile niet'inih' 	Kail \ 	'' 	*i  

luo!bi'pi  ii  i  

Merenkulkuhällitus  on 27 p:nti  syyskuuta  I 9! 	1  i  nit I  il  k: tih ii iii 
U/on iuoti  paikalle  luotsivanhm  Alfred Biunsttäuii  

Ahvenanmaan  luotni piiri 

ii\'Ierenkulkuhallitus  on 27  p:na  syyskuuta  191 läättäini Iipia  it,  /uut 
'/xt'a 	peru-tia  ipuilaisliiotsinioiiieul  sekä  oil aunt  toista  i  '  i  I 	i  I I 	I 

oppilatiksi niainituille aseinaik» laivuri August  l't  

Vaasan i'uolsi  oli  

Merenkulkuhallitus  on 27 p:nä  syyskuu 	1 	»  a 	I 	 a a  
&s1i(lon (nots?];ailiuile luotsioppilas  Frans (  )skar Ros'  I  
Br/i udön inotsi  paikalle  apulaisluotsi  ,Jonas Rent: ii La I.  

Päijänteen  luotsipiir' 
Merenkulkuhaflitus  on 27  irna  sy  skuut 

rustaa  uuden  luotsipaikan  sekä  siirtänvt muinil  iii hut  tpaihaii luutiL-i  luut  
Emil Simpasen Ainanpellon liiotsipiuikalttt , iu-ia  ui  toast  ian lsi  Itu  f -i  I  tt  It 

 toistaiseksi  oleniann.  
Majakat  

helsingin luut 
i\Te.renkulkuliallitus  on 24  p:nä  syyskuuta Ui suostunut  Iui'iiolan iiiajakan 

majakkainesta  tin •ioltan Xilliaui Nylandenin  eroon sekä  sa  itialla niniittä,ntl 
 mainitun  inaja  kan  omia  kka  mestariksi  ent. inajakkamestani (ust.aI  Henrik 

 Roosin.  



-  81  - 

Sanunntettu niajakka. 

Mereukulkijai.0  tiedoksi ilmoitetaan syyskuun  1 7  p:na  191 8  että Suomen-
landella Na.rviii majakka  on 12  päivä syyskuuta öljyii puutteen vuoksi  sam-
timtettu.  

Uusia kulkuviiyliä. 

Mereiikul kijain t1e(luk1  ilmoitetaan  svysk.  I S  p:nä..  että iuii yksityinen 
 2.  metrin syy  men  kulku väylä  on trallati u  Päijänteen luotsipiirissä rfifflllMe_ 

lältä ()lkolan lahteen. Kuikuvälä  on  merkitty  4  valkoisella  ja  2 kirjavalki rei-
manila. 

Merenkiil kija  in  tiedoksi ilmoitetaan syyskuun  20 p:nä.  että Pohjanla hdella, 
K.okkolaan, Pietarsaareen  ja Uutenkaanlepyyhvn johtavilta kulkuväliltä  on 
miiilaesteet i)Qistetut,  joten nämät sa.tainat. ovat nyt meriiikkeelle vapaat. 

Purjehdusohjaus I)anzigista Rääveliin.  

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan syyskuun  25  päivänä  1918,  että Meren-
kuikuhallituksen tiedonannossa merenkulkijoille N:o  3  kesäkuun  4  päivältä si-
sältävä purjehdusohjauksen Da.nzigist.a Rääveliin  on  seuraavat muutokset 
tehty, nimittäin: majakkalaiva Adlergrund'in sijalle  on  asetettu niaja kkalaiva 

 »Reserve  Libau» ja majakkalaiva »Bulk'in»  sijalle pisteessä  I S on  asetettu  ma-
jakkaIaiva »Reserve Ostsee»  sekä että loistopoiju  Gamma  ja loitopoiju  14  ja.  

pisteen välillä ovat .sanimnnneet mutta syt.ytetään ensi tilassa uudestaan. 

'I'iffllOflalItOja ulkornaalaisista mujakoista. 

Ku'urinnu1a  ja  Bilanlakti.  

K  'Iurnauw, jainukolla  ja  Rnanla/ulelia  ovat  alla  mainitut iiiajakat pititeän  
I  ultua. päivänkoitteeseen  asti sytytetyt:  

1) Vaaleansininen salamavalo Jiitaun esikaupimgiii luona olevan Plon 
pohjoispäässä. Loisto väIähtää joka toinen sekunti  ja  oil  näkyvissä suunti

-mien 132°-342°  välillä. Asema:  Lev. 56°  57' 24" P. Pit.. 24° 5' 18" 1. 
2) Valkoinen  ja  punainen salamavalo Sv.nd-j  oen (Viiaiijoen haarajoen) 

uussa  olevan padon pohjoispäässä. Loisto välähtää joka toinen sekunti. 
Ljsto  on  valkoinen suuntiniien  185°-5°  välillä sekä punainen suuntiniien  50  
sS°  välillä. Asema:  Lev. 56° 58' 1 8" P, Pit. 24° 5' 6" I. 

3) Vihreä salaniavalo Vo1e1/toinin  saaren eteläpäässä olevan padon poli - 
i ispäässä.  Loisto antaa välälidyksen joka toinen sekunti, Asema:  Lev. 56° 

30" P, Pit. 24° 6' 0" I, 
4) Valkoinen  ja  punainen sata  mavalo SeJi'uteu/,oinun  luona olevan  nie-

l('kkeen pohjoispäässä.  Loisto antaa vitlähidyksen joka toinen sekunti.  I 4oist(} 
uli  valkoinen suuntirnien  358°--58° välifiä  sekä punainen suiintimien  5S°-358  
v:dillä.  Asema:  Lev. 57° 1' 54" P, Pit. 24°  5' 30" 1. 

5) Valkoinen vilkkuvalo  Klein -Iikenec1,in  padon pohjoispäässä. Loisto 
antaa välähdykson joka  3:s  sekunti. Asema:  Lev. 57° 2' 1 8" P. Pit. 24° 5' 0" 1. 

6) Valkoinen salaniavalo, väiiihtäen ola toinen sekunti  J3oideraan luona. 
Asema:  Lev. 57° 3' 12" P. Pit. 24°  2' 30" 1.  
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7) Vihreä sala.mavalo Viinän,suunliwnan. (Diinamiinden) sataman ulko-
puolella olevan paalut.uksen aliinmassa päässä. Loisto antaa välähdyksen  joka 
toinen sekunti. Asema:  Lev, 57° 3' 24" P, Pit. 24° 1' 42" 1, 

8) Linjaloistoja sisäänpurjelidittaessa Viiintinsu'u.nlinnaan,  a) ylefl1)i  loisto, 
valkoinen salamavalo, antaen välähclyksen joka sekunti. Asema:  Lev. 57° 3' 24" 
P, Pit. 24° 1' 36" 1. b)  alempi loisto, vathtumaton vihreä valo. Asema:  Lev. 
57° 3' 42" P, Pit. 24° 1' 18" 1. Loist.ot  ovat, yhdessä suuntimessa  142°. 

9) Linjaloistoja.  Väinö  n.su'a nlinnea  lähestyessä,  a)  ylempi loisto, valkoinen 
vaihtumaton valo  Konietdammin linnakkeen niajakassa. Loisto näkyy ainoastaan 
yhteislinjalia. Asema:  Lev. 57° 3' 36" P, Pit. 24° 1' 12" 1. b)  aiempi loisto,  P"- 
nainen sa.lamavalo. antaen  4  välähdyst.ä  joka  I 0:s  sekunti,  Magnusholn'iin  a a 
lonmurtajalla Lev. 57° 4' 6" P, Pit. 24° 1' 0" I. Loistot ova.t  yhdessä suunt.ins'-n 
166°. 

10) Väinän,uunl'i,taan  valkoinen vilkkuvalo, antaen  2  välähclyst.ä jola 
16:s  sekunti. Asema:  Lev. 57° 3' 36" P, Pit. 24° 1' 18" I. 

11) Maj akkala iva  Ribe  V  antaen valkoisen välähdyksen joka  10:s sekunii 
 Laiva.  on  punaiseksi maalattu, merkilä li"lbc  V  ja  on  sillä  3 mastoa  sekä  musta 

 pallo isossa mastossa. Asema:  Lev. 57° 14' 18" P, Pit. 23° 54' 6" I. 
12) Runon valkoinen salama.valo, antaen kakai välähdystä joka.  6:s  . 

kunti.  Punaiseksi maalattu torni rauclasta. Asema:  Lev. 57° 48' 0" P, Pit 
23° 16' 0" I. 

13) Pissenin linjaloistot.  a)  ylempi loisto, antaen välälidyksen joka. 
kunti. Asema:  Lev. 57° 36' 6" P, Pit. 22° 1' 42" I. b)  alempi loisto  A,  vaihtumn 
ton  valkoinen loisto. Asema.:  Lev. 57° 36' 24" P. Pit.. 22° 2' 0" I. c)  alempi 
loisto  B,  vaihtumat.on  valkoinen loisto. Asema:  Lev. 57° 36' 24" P, Pit.. 2 
1' 54" I.  Ylempi loisto  ou suimtimessa  kummankin alemman loiston ke  I  i 

 välillä noin  206°. 
14) Michaelsturrn'in (Pissenin)  loisto, antaen valkoisen vaihtumattoi na  i 

 valon  ja  valkoisen välähdyksen joka toinen sekunti, seuraavalla tava  U:  

Välähdys 	suuntimien 	....................... 87°-103°  välilth 
Vaihtumnaton  valo suuntimien ................ 103°—i 14°  
Välähdys 	suuntimien 	........................ 1 14°-137°  
Va.ihtumnaton  valo suuntimien 	............... 1 3 7°—I 45°  
Välähdys 	suuntimien 	........................ 145°—i 91° 
Vaihtuinaton  valo suuntiiuien 	............... 1 91 °-238'  
Välähdys 	suuntimien 	....................... - . 	a a  
Asema:  Lev. 57°  36' 0" P, Pit. 21° 

15) Lyse;nitiii.  loisto, antaen vaiht  ow:, 1 	' 	IL'  i'n 	I 	'(I:i L 1 
 valkoista välähdystä  ja  kolme pua.ista väiälaly4it. juLa  20:s  sektint  i. 

 antaa:  

Kol  lue  valk  )Is a väläludyst.ä. simnt.ioiieii ......I ()'— I 4•3  vai' 
» 	punaista 	» 	 » 	 I 43- --I is  

Vaihluinaton VaIkOJflefl  valo 	» 	 I ¶l5'-202°  
Kolme valkoista välähdyslä 	» 	 202°-223"  
Asema:  Lev. 57° 34' 6" P. Pit. 21° 42' 48" 1. 

1 6)  U'iudaan jolitoloistot. a)  ylempi loisto, valkoinen salauula valo, ali-
taen kaksi välähdystä joka  20:s  sokunti.  Valonkanto I 9 min.  Majakka.  on tan-
tiasta.  Asema:  Lev. 57°  23' 30" 1?, Pit. 21° 32' 42" 1. b)  alempi loisto, vaihtu- 
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rnaton  valkoinen loisto sisäsa.t.anian eteläisen aa.11onmurt ajan Iuona.YrPieni val- 
koiseksi maalattu ritikkotomi. Asema:  Lev. 57 23' 42" P. Pit. 2 1" 32' 30" 1. 

1 7)  I?a.c/'o/('nin  valkoinen  sala niavalo.  antaen neljä välähdystä joka  6:s  
sekunti. Iina.iseksi  ja valkojseksi  maalattu  36 ui:n  korkuinen majakka. Asema: 

 Lev. 57 12' 36" P. Pit. 21 25' 0" I. 

Ainpiunahat'j.ituksia Itätnorelhi. 

Mer('nklilkijain  tiedoksi iliiioitet.aan lokakuun  4 p:nä 1918.  että saa jmnei
-(len  saksalaisten tie(tonanlojen mukaan  on  itämerellä. Saksan rannikolla Cranz 

 ja Nidden  seutujen välillä viime kuluneen syyskuun  23  päivänä anipumaha.r-
joit.ukset alkaneet. jotka tapahtuvat joka päivä paitsi sunnuntaisin  ja torstaisiii 
kl.  8 a. p.—kl.  4  i.  p.  ja  tulevat kestämään noin  8  viikkoa. Ahisten, jotka tällä 
ajalla kulkevat pitkin tätä rannikkoa,  on pysvtt.ä.vä  noin  8 a. 9 meripenikulman 

 etäisyydessä rannasta. Alukset, jotka kulkevat lähempänä rantaa, saattavat 
 tulla  ampumisen alaiseksi,  ,los  jonkun kerran ampuniaharjoitukset ulotetaan 

kauemmaksi merelle, tulevat amstalla lipufla varustetut  va hti]aivat..  joita  eh-
(lottoiliasti  täytyy totellil . 1iiclät.thniäiin joka  in oliikullevan UlUk'(1I. 

%1iinoja Norjaii raiiiiikolla.. 

Nci'enkulkija  in  tiedoksi ilmoitetaan  loka  kuun  7  p:nä It) 18  että  tä käläisen 
 Norja  11  Ministerin anta  man  tiedon mukaan  on  Norjan rannikolla tS iiiäfl kuun  

7  päivänä  59° 8'  ja  59 25'  polij.  leveyksien välillä  ja länteenpä.in  5 10'  itäistä. 
pituutta (-freenwicliistä ulos pantu muinoja joten näniä.t• seudut sanotusta. päi-
vätä ovat yleiselle meriliikluielle suljetut. 

Sytytetty mnajak ka. 

Mei'enkulkijain  tiedoksi ilmoitetaan lokak. ) p:nä  I 918,  että  i\Tarvin iiia• 
Lka. Suoiiien landessa Viipurin luotsipiirissä, joka jonkun ajan  on  ollut sain- 

minut,  on  nyt taas sytytetty. 

1)ispa.slioorimu kerto  in us v notlelta 1917. 

\ ' ii ikii  I ¶11  kuluessa laadittiin kaikkiaami  54 dispaaslmia  eli inerivahingon  
P it ystii.  Näistä  I arkoit! ivat 12 alnkselle. lastille  ja talidille vhtei4en  kiistan-

niNten  ja kautumista,  jotka sisältyvä.! nimitykseen »yhteinen haaksirikko», kun 
loput  42 t arkoittivat  osittaisesta vahrng  eta  johtuvan vakuut.uskorvaiiksen 

t'Ivitystä  ja niääräämistä. 
Haakirikkosuurdispaashit  käsittävät seuraavat alukset:  Sa ilpo.  Matti. 

)ilionna. Nimar  (ruotsalainen),  Sten  Ii, Lyra,  Frej, Zeemeeuw  (hollantilainen), 
 Karl.  Elna  ja  Poseidon.  

Ei väheuimässä kuin  7  tapauksessa oli haaksii'ikon aiheut tajana karille 
ajo  4  ta pauksessa myrsky,  joista  2  sitä laatua. että alukset. oli tuonmittava  hy-
Iviksi  (Matti  ja Zcemeeuw) 
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Vakuutusjärjestelyä  eli korkovaknutusta koskevat asiakirjat käsittävät 
seuraavia aluksia, joista  osa  kuitenkin sisältyy ylempänä mainittuihin suur-
disj.aasheiliin, nimittäin:  Minerva, Pollux, Procyon. Patria. Mercator, Urania. 
Loch Linnhe, Oihonna .  Heimes, Siciia. Alexa.  1-lesperus, Helios. Sirius, Po-
seidon. Lucipara, Karl,  Frej.  Algol, Mira.  Toivo. Vuokseuniska.  Salmi, Lyra, 
rfoi.neä Grace Harwar,  Albyn, Sarnoena,  Wellamo. (ira, Winda. Tuleva,  Koli, 
Irixos. iPunkaharju,  Frieda, Lynton  ja Vilkas,  kun taasen  lastin vakuuttamista 

 koskevat asiakirjat käsittävät  vain  alus Wellanion.  
14  tapauksessa yllämainituista aiheut€ karillea.jo haaksirikon.  il  tapauk-

sessa  myrsky ja 5.ssä yhleentörmävs. 2:ssa.  jäät. 2:ssa potkurivaliuiko  ja  I :-: 
ankkurivahinko.  Huomattava  on  kuitenkin, että useininla  t yllämainit  ii it  
a.luksista  ovat vuoden kuluessa kärsineet muitakin pienempiä merivahinkoji 

Haaksirikkokustannukset. vhteisissä Ima ksiri koisa  nousivat 5mk :  
7;'S,  kun taas Itaaksitikoissa oittaisella vahingolla haaksirikkoma kiii 

tekivät 5mk. l,2l5,U7:  93,  jolloin vaktuit uLorvallkct noti'ivat Smk:aan 
 7l.665: 96. 

IongiticIi 	et  Iat,Iten (ieerltvieiin rIleri(1!tnlsl  tt  it  piLuktit  (ii  iiiunfjnit 	vtt 
ilinoitetlit eratulesilla,  el  ei siitä  toiin  sanotte  

s1itä  tulee  ptunsinit tOihifl, väliuitkoihin,  y. 11).,  iioudttetaau siuitua iluioituksta  j I kit 
'V IL  'ri ukieri iidotiita, 



Merenkulkulaitoksen  palveluksessa olevien virkailUain vii'kapukujen 
arvomerkit.  
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Merenkulkuhallituksen 
virallisia tiedonantoja.  

N:o7. 	 Helsingissä, joulukuun  lp:nä 	 1918.  

Luotsipiirit. 

Merenkulkuliallitus  on  lokakuun  22  p:nä 1018  nimittänyt merikapteeni 
Ossian Alarik Krookin Helsingin luotsipiiripäällikön apulaiseksi  ja  5  p:nä mar 
raskunta  1 018  myöntänyt Saimaan luotspiirinpäällikö1le  Ai- ust. Fredi ik Dab]-
bergile virkalomaa  vuoden loppuun sekä  n ääräi  nyt saman piirin apulaisen 

 Matti  Mattilan oman virkansa ohela hoitamaan yllämainittua virkaa. 

.IernkuItintarkastaj  at. 

JMeienkTl11ci1o1läus  n 4  p:nä  lokakuuta  1918  nimittänyt Uudenmaan  pu-
in  loerenkulurlt arkastajahsi Hangön satariaka1ileenin.  fl  crikapteeni Oskar 
Tinann  sekä. samana päivänä ulääränriyt Saimaan piirin  a erenkuluntarkas-
:an  merikapteeni  Klaus Melan  omaa virkansa ch(lIa toistaiseksi hoitaa oan 
\ purin piirin merenkuimfaikast ajan viikaa,  j La  nykyisen lialtijan  mä ä ä k- 

johdosta toiseen  t  outen  on  tullut vonaieksi 

i ereiiiuittausretkikiijjnat, 

	

oJ111L1ruikI]1  ft U 	9 p:riä  lokakuuta  1918 näärännyt nerikapteen 
andho1min  sijaisena hoitamaan toisen nerenmit tausret kikunnari toiseen 

	

}:hLi11slUohkaafl kiulun 	vanheniap iotaan tointa. elchiiu  :0 
1 Oft 11. 

on 	p:nä  lokakuuta  191 8  määrännyt Hangon sata- 
a  teenin  apulaisen. merikapteeni  Alfons  Oliver Karlberg'in  oman toimensa 

oLjia hoifannan Hanan sataman sataniakapteenin virkaa tulevan inairas-
hi ia:  Joo nones virka  vakinaisesti ttiytetään. 
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Merenkulkuhallituksen virkamiehet.  
Merenkulkuhallitus  on 5 p:nä  marraskuuta  1918  myöntänyt teknillisen 

osaston sihteeriile, hovineuvos Perretifie, joka  ou  määrätty Suomen Senaatin  Sota
-asiaintoirnituskunnan meriosaston  v. t.  päälliköksi, virkavapautta, sekä mää-

rännyt  v. t. notaari,  varatuomari  Paul  Johanssonin hoitamaan yllämainittua 
virkaa hovineuvos Perretin poissa ollessa. 

Merenkulkuhaffitus  on  marraskuun  1 p  mä 1918  nimittänyt insinööri Ossian 
Tybeckin teknillisen osaston insinööriksi, sekä  1 p:stä  lokakuuta  1918  ottanut 
teknillisen osaston piirtäjäksi  Viktor Algot Stenin,  

F Merenkuiktihallituksen vapaakirj eoikeus.  
Suomen Senaatti  on  lokakuun  11 p:nä 1918  myöntänyt Merenkulkuhalli-

tukselle sekä  sen  alaisille  laitoksille  ja  virkamiehille vapaakirjeoikeuden  virka- 
asioita koskevassa kirjevaihdossa maan virastojen  ja  virkamiesten kanssa. 

Merenkulkuhallituksen  laiv  at. 
Merenkulkuhallitus  on 22 p:nä  lokakuuta  1 91 8  suostunut jäänmurtaja 

 «Tarmen»  ensimäisen perämiehen  Herman Frithiof  Holmbergin pyytämiän 
eroon.  

IL angon  satama.  
Merenkulkijoita  varoitetaan että saapuessaan pohjoispuolitse Högholmenin 

Hangon satamaan, eivät ankkuroitse  W  ja  pohjoispuolelle mainittua saarta, 
välttääkseen mandollisesti  töin  äärrästä vaylän  suun pohjoispuolella olevaan, 
vedenpinnan yläucle11e näkyvään alushylkyyn  tai  että ankkuri tarttuisi toi-
seen  1 5.9  metrin syvyydessä samassa paikassa olevaan toiseen hylkyyn. Ank-
kuripaikaksi olisi  ra  ielninimin kävtettävil Uuttasatainaa (Nvhamn). 

)iaakai.  

Oulun luotsipiirissa: 
Merenkulkuhallitus  on 1 p:nä  lokakuuta  191 8  ottanut  'Paiikarin majakalle 

majakkamestariksi entisen majakkamestarin Ernsi  Joakim  Björklöf'in.  

Laatokan luotsipiirissä: 
Merenkulkuhallitus  on 22 p:nä  lokakuuta  1918  määrännyt Pekka  Pupa- 

risen  hoitamaan nuorempaa majakkavartijan tointa  Hau/cisaaren majakalla 
sinä .aikana kun saman majakan nuorempi majakkavartija Juho Lemmetyinen 
hoitaa vanhemman majakkavartijan tointa, jonka toimen haltija  on  kutsuttu 
sotapalvelukseen. 

Litotsit. 
Merenkulkuhaffitus  on 4 p:nä  lokakuuta  1918  ottanut ail:uaainittuihin 

luotsitoimiin seuraavat henkilöt, nimittäin: 

Helsingin luotsipi irissa: 
Rönnskärin luotsipaikalie: luotsiksi luotsioppilas  Karl •Johan Ahmanin. 



$aimaanfl luotsipiriissä: 

Porosaaren luots'i'paikalie: luot  siksi Antti Juhana Eskelisen. 

T'uraa luotsipiiri.ssä: 

Merenkulkuhallitus  on 8 p:nä  lokakuuta  191 8  ottanut allamainittujen 
 mot sip aikkojen mot sit oimiin  seuraavat henkilöt, nimittäin: 

Pargaspo'rtin  luotsi paikalle:  luotsioppilaaksi  Karl Josef  Anderssonin.  
Jung frusundin lnotsipaikalle. luotsioppilaaksi Anton  Evald  Söderströmin. 
Uudenkaupunjin luotsipaikalle: luotsivanhimmaksi merikapteeni  Gustaf  Mau-
ritz  Erikssonin  ja luotsioppilaaksi  Lauri Johannes Stenroosin. LukOn  luotsi- 
paikalle:  luotsioppilaaksi  Johan  Aksel  Aallon. 

Merenkulkuhallitus  on 11 p:nä  lokakuuta  1 918  ottanut luotsitoimiin Turun 
luotsipiirissä seuraavat henkilöt, nimittäin:  

Häst holma  a luotsipaikalle: luotsiksi  Alfons Artzénin. Jung/ru snndin luot-
sipaikalle: apulaisluotseiksi  Abel Johannes  Söderströmin ji  Anton  Thure Fred-
rik Fredrikssonin. Gulikronan luotsipaikaile: luot  siksi  Georg  Ernfrid Ohmanin.  
Turun luotsi paikalle:  luotsiksi  Adolf Johannes Fredrikssonin. s7aantalin  luotsi- 
paikalle:  luotsiksi  Axel Otto Simdnianin  ja apulaisluotsiksi  Axel Severin I'au-
lin'in.  Ruotsalaisen luotsipaikalle: luotseiksi  Johan Mathias  Kosken ja  Gustaf 
Wilhelm lugmanin. Lohmin luotsipaikalie: luotsiksi  Alfons Alexej  Sundströmin. 
Utön liwtsipaikalle: luotsiksi  Karl  Ivar Sjöbergin ja apulaisluotseiksi Gileh Fri-
dolf Ohmanin, Viktor  Adolf Ohmanin  sekä  Gustaf  Elis Sjöbergin. Enskärin 
ltwtsi  paikalle:  luotsiksi  Oskar  Konstantin Wallen. 

Merenkulkuhallitus  on  marraskuun  1 p:nä 191 8  ottanut allamainittuihin 
luotsitoimiin seuraavat henkilöt, nimittäin: 

ilelsin  gin luotsipiirissä:  

Helsingin luotsipaikatle: luotsiksi  Hugo  Blomqvistin.  Rönnskiirin luotsi- 
paikalle:  luotsioppilaaksi  Gustaf  Ivar Klingbergin. Gröha.ra  a mo/si  paikalle. 
luotsioppilaaksi  •i ohan  Albin Sjöblomin. 

I  (W.CLfl buotsipiirissä 

Norrskiirin luotsipa i/ca/Ic: luotsiksi  Verner Herinaninpoika  Stolpen ja  apu-
laisluotsiksi  Alfred Abrahamihipoika  Nygårdin.  Bergön  l'uot9ipajkalle: apulais-
luotsiki Viktor Johananpoika Omanin.  

Oulun luotsipnrissä:  

-J  1Ol'.efl luotsipa i/ca/h : luotsioppilaaksi Anders .Jalniari Lukkarila. 

Morenkulkit VironrnaalIe.  

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan lokakuun  11 p:ilä I 918,  että Saksan 
viranomaiset ovat kieltäneet Viron rannikolle kulkevia laivoja pitämästä aseita, 
ampumavaroja  tai  muita räjähdysaineita laivassa. Tämän kiellon rikkorninen 
rangaistaan  10.000  markan sakolla  aseiden takavarikoimisen nhella. elIi:i  sota- 
lakien nink;a  u ankaraiiipaa r igais  ist  a t mi iata 
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Sytytettyji  ja  sammutettuja majakoita  ja  johtoloistoja..  

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan lokakuun  21  p:nä  1918,  että: 
Ranicön johtoloisto  Suomen la.hdella  W  iipurin luotsipiirissä  sytytettiin 

lokakuun  18  päivänä.. 
Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan inarraskuuti  4  p:nä  1918,  että Suomen-

landella Turun luotsipiirissä, seuraavat majakat  ja johtoloistot  ovat sytetyt 
nimittäin:  

Utö, Knivskär, Toreskär, Svart,qrun'I, Bolcalla, Vidskär, Smöku'h,  In-
gol,slcd r, Sälsten, Grisselborg, Kaluholin,.  Fagerholm, Killingholm.  Rödskär, Röd - 
bådan,, Talihoirn.  

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan marraskuun  12  p:nä  1948,  että Ahve-
nanmaan luotsipiirissä tiäg .kdril'ä  on  marraskuun  10  päivänä sytyteH  v  majakka, jossa  on  punaiseksi maalattu lyhty, asetettuna ristikkojalustalle. 
Loistonluonne: valkoinen vilkkuvalo,  0.5  sok. valoa,  1.2  sek.  pimeää,  0 5  svk 

 valoa,  7.8  sek. piineää..  Liekin korkeus merenpinnasta  on 19.s met,  ja  perus-
tasta  12.e met.  

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan marraskuumi  18  p:nä  1918,  että .iti - 
merella. Ahvenbnrnaan luotsipiirissä johtoloisto  Fl  $tjaa  on  marraskuun  i.7  
päivänä sytytetty. Loistoriluonne:  0.5  sok. valoa  ja  4.s  sek.  pimeää. Valon- 
kanto  12  mneripeninkulinaa. 

NIrenkutkijain tie±ksi ilnoitetaan lokakhun  29  p:nä  1918,  että Suo-
menlandella Wiipurin luotsipiirissä  on  tänä syksynä kaksi uutta loistopoi - 
jua asetettu, ninittäin:  

1.  Seiväsöu,  edustalla, varustettu vilkkuvalolla,  0.3  sek.  valoa  ji  3. 	'k.  
pimeää, poijun paikka  lev.  60° 11'.s P.  ja  pit. 280  58' I.  Gr. 

Il. mo  iemen eclust al/a.  varustettu vilkkuvalolla,  4  vilkkui rvhnäsi  
0.3  sek.  valoa  ja  0.7  sek.  pimeää vilkkujen välillä, kertaus  6.7  sek.  pimeän pe-
rästä, poijun paikka  lev.  600 8i' P  ja  pit.  qC  28' I  Gr.  (Monk. 1456)  

Merenku.kijaiii tiedksi  U  ineitetaan niarraskuun  1 3  p:nä  191 8,  että  Sn 
 men  lande  Viipurin  ja Kotkan  väliset kaikki jolitoloistot ovat ytvtet  vi  

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan marraskuun  9  p:nä  191 is •  

Itämerellä 
loistopoij  ii Gamma on  pois tei 

 lev.  590  7.2' P, pit. 22° 1.6'  

i\1erenku1kijaiii  tiedoksi ilmoitetaan marriskimni  6  p:I1ä  I 915,  'ttä.  Peli-
janlandella Ahvenanmaan luotsipiirissll  alla maj iittujeii jolitoloistojeri, lois-
tonluonne  on  nyt seuraava. 

Nyhamnin  loiston loistonluonne:  valkonen vilkkuvalo  0.5  sok. valoa  ja  4:.  
sek.  pimeää,  12  vilkkua  minuutissa.  

Sälsön  loiston loistonluonne:  valkonen vilkkuva.Io  0.5  sek.  valoa  ja  2  sek. 
 pimeää,  0.5  sek.  valoa  ja  5.s  sek.  pimeää,  6  kaksoisvilkkua  51  sekunnin ajalle.  

Herrön  loisto  on  kiinnitetty puupylvääseen. Loiston korkeus noin  1 7.c  niet-
nä  merenpinnasta  ja  8.25  ni.  perustasta, valonkanto noin  10  mneripemkuim:ia. 
Loistonluonne: vdkeiieij vilkkuvain  ni  seis valoa  ja  .  7  sok. piineii.ii. vilk-
kua minuutissa. 

Suin unierh  I nu  

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan  lokals  au n I  p:iia  1 9 5.  ett 
Sumumerkinanto Säpin (Säbbskärin), Kasköön  ja  Norrsh/ii'/o  'ii  ia  

kohta  on  signaalipommien  puutteen vuoksi lokakuun  18  päivänä  lek: 
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Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan marraskuun  il p:nä  11)18,  että Ah-
venanmaan luotsipiirissä Maarianhaminan edustalla olevasta saaresta  Kobba-
iclintar  annetaan sumumerkkiä käsisumutorvella  10  sekuntia kestävällä itänellit 

 2  minuutin väliajalla. 

Uusia  kulkuväyliä.  

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan lokakuun  28  p:nä 1918,  että Saimaan 
luotsipiirissä ovat tänä kesänä seuraavat kulkuväylät tutkitut  ja trallatut  sekä 
viitoitetut kaikkiaan  139 reirnarilla  ja  merkityt  57 kuinpelilla.  nimittäin: 

Varistaipaleella  ja  Pöylälandelta, Savonlaitasaaren, Maijasalmen ja  Muna- 
luodon ohi  Tuusniernea kirkolle  ja Paatilanniemen  ohi Ohtaañsalrnen kautta 
Kaavim kirkolle sekä. Viitasaaren, Riihilanden ohi  Luikomlahteen. 

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan marraskuun  13 p:nä 1918,  että Turun 
luotsipiirissä  on trallattu  ja viitoitettu  uusi  4. s  metrin syvyinen kulkuväylä 
TVå nö,nj,ndjsta Tervsundin kautta Paraisten  Berns ntti-  ja  kaikki teh allis. 

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan marraskuun  9 p:nä 1 91 8,  että 
Helsingin luotsipiirissä Pelli qin—Aggskärin. idä npuolella  on trallattu  uusi  7.s 

 metrin syvyinen kulkuväylä. Väylä  on  merkitty  2  länsi-,  1  itä-  ja  1 eteläreimna- rum. 
1. Lansireimari  lev.  60° 12' 9" P, pit. 250 46' 40" 1. 
2. » 	»  60° 12' 28" P, 	»  25° 47' 17" 1. 
3. lt.ä.reimarj 	»  60° 12' 15" P. 	»  25° 47' 25" 1.  kortti  17. 
4. VtcIireini;nj 	40° L2' 20' P. 	IS 	1. 	 I 117.) 

'Fukhot oaim saalsto.  

sekä  SIlL-  etta ulospurjelidukseen  Tukholman saaristossa saa joulu-
RUUII  I  päivästä toistaiseksi, käyttää paitsi vä.ylää Väddön kanavami kautta 
ainoastaan niitä yleisiä väyliä, jotka johtavat Simpnäsklubbin eli Högskärin, 
Säderarmin  ja Landsortin  kautta, kuitenkin  sillä  huomautuksella että ulos- tahi 
si.säänpurjehdus Simpnäsklubbin eli Högskärin kautta  on johdettava  lännen 
puolelle linjaa jonka suunta käy tosi suuntaa  I. P. I. Högskilrin majakasta, Sä-
derarmin  kautta pohjoispuolelle linjaa., joka käy tosi suuntaa  P. p. I. Tjärvenin 
loistosta  ja Landsortin  kautta lännen puolelle linjaa, joka. käy tosi suuntaa  I. E. I. 
Sebogru ndista. Landsortin  ulkopuolella. 

Kulkuväylälle  Kapellskär—S'öderarrn Akvenanmerelie päni  asetetaan meri- 
viitat jälleen joulukuun  1 p:nä,  sekä tilapäisesti sammutetut Lerskärin  kaksi 

 a laj akkaa  samaan aikaan sytytetään, samalla kiinnitetään mnerenkulkij  am  huo-
miota siihen seikkaan, että varmuutta miinavaaraa vastaan ei ole niillä kulku- 
vesillä joita. kuljetaan, käyttäen tätä kulkuväylää, minkä vuoksi liikenne  maj-
nit uilla kulkuvesi Ha  tapahtuu merenkulkijain omalla riskillä, 

Juatitirauma.  
Sitten kun ioiinat ovat poistetut Kongedybin, llollaenderdybiu  ja Drog-

denin väyliltä,  ovat nämåt väylät nyt meriliikenteehle vapaat,  ja  majakat  Tre- 
kroner  ja Middelgrundsfort syt.ytetyt  sekä loistopoiju  Saltgrunds  Flak NO 

 asetettu paikalleen. Punaiseksi maalattu a.ga loistopoiju  Lev. 55° 18' P  ja  Pit. 
12° 40' I  joka näyttää valkoista välähclysvaloa lyhyellä vilkulla joka  3  sek.  on 
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sijoitettu Falsterborev'in luona olevan miinoitetun alueen  LE.  puolelle. (Ruot-
sai. merikortti N:o  66.)  

Saksalaisella miina-alueella olevat saksalaiset vartio-  ja merkkilaivat  sekä 
merenkulkuesteet Juutinrauman etelä osassa ovat poistetut. Miina-alueitten 
välifiä olevien molempien kartioilla ooitettujen merkkilaivojen asemasta  on 

 tiedonannon mukaan mainittu itäinen aukko merkitty  kolm eila »stunipe» -meri-
merkeillä, erilaisilla huippumnerkeilä  ja  läntinen aukko neljällä punaisiksi maa-
latuilla »pidse-rnerimerkeiliä varustetut erilaisilla huippumerkeillä. Meren- 
kulkijoita kehoitetaun olemaan erikoisen varovaisia  ja  tarkasti varomaan  jr-
taantuneita .  kulkevia  in  inoja. 

Majakk  aktiv  mil.  

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan lokakuun  25  p:nä  1918,  että Pohjan-
landella Vaasan luot sipiirissä  maj akkalaiva  Kvarken  (Saipan)  lokakuun 

 25  päivänä  on  jättänyt asemansa. 
Merenkulkija.in  tiedoksi ilmoitetaan marraskuun  14  p:nä  1918,  että Suo-

menlandella Wiipurin luotsipiirissä  maj akkalaiva Werkkoma.tala  jonka ase  nia 
 on Lev. 600  2.4' P. Pit. 28° 55' I  Gr.  on  marraskuun  12  päivänä jättänyt. 

asemansa. 
Merenkulkija.in  tiedoksi ilmoitetaan marraskuun  26  p:nä  1918,  että Poh-

janlandella ruotsalainen nutjaic kalaivi .Vor.tr'runc!  oil  marraskuun  24 
 päivänä jältänyt ;einana,  

11  eink,i1kuha.1!itu kei 	irk! 	Lt9lo, 

11if1k.4p11 virkahuoneisto  sijaitsee He1sinisst. Vimorin khen- 
katu 	i:ssä. 	Merenkulkuhallituksen puhehmet ovat seuraa°vat: 

Ylitirehtööri 	............................... 17 3 I  
Luotsi-  ja majakkaosaston  päällikkö 	......... 35 48  
Mererikulkuosaston  päällikkö 	................ 17 52  
Teknillisen osaston päällikkö 	................ 65 85  
Kansliaosaston 	päällikkö 	.................... :s 28  
Yli-insinööri 	................................ 65 85  
Merenkulunylitarkastaja 	.................... 805  
Merikartastolaitos 	.......................... ioi iis 
Merikorttien 	myynti 	........................ 88  ss  
Majakkatoiniisto  ja laivatoimisto 	............ 66 25  
Kamreerikonttori 	.......................... 101 65  
Kanslia, yleinen 	puhelin 	.................... 35  •Th  

Sihteeri 	Perret........................... 94  . 
Tilastokonttori, 	johtaja 	.................. 39  

yleinen puhelin 	.............. i  
Varastokonttori 	........................... 36  
Me.rimittausret.kikunnat, 	päällikkö 	.......... 12  

» 	 yleinen 	............ 1 2  



-  

Valmiita merikorttej  a.  

Merenkulkuhaffituksen Merikartastolaitoksefla  on  seuraavia inerikortteja 
 ja  kirjoja saatavissa. 

Merikortti  N:o  19.  (Porkkala—Söderskär)  latinalaisella teks- 
tillä 	................................8mk. 	7:  - 

» 	»  18.  (Torra Hästen—.Porvoo----Glosholm) 	» 	» 	7:  - 
» 	*  17.  (Aggskär—Pellinge ----Våtskär) 	» 	* 	7:  - 

	

Merikortteja  Saimaan vesilta ..............................* 	5:  

	

Kartta-Opas yöllistä purjehdusta varten Suomen rannikolla 	*  10:  - 

	

Purjehdusväylän  selitys,  2  osaa, jokainen  osa................» 	5:  -  

	

Kansainvälinen Signaalikirja ...............................» 	15:- 

Longitudiasema  lasketaan Greenwichin meridianist.a  ja  peilaukset  eli snuntimat ovat 
ilmoitetut eral  I  uasjua.  ellei silta toisin sanota.  

Mit».  tulee pituiismittoihin, valimatkoihin,  y. m.,  noudatetaan sarnoa i1moitukia, jotka 
ovat eri  maiden  tiedojiannoissa. 





Merenkullcuhallituksen  

virallisia  ti  edonantoja. 
lleIsingiss,  joulukuun  1 p:u 	 1918, 

Laivanvai'ustajille  ja niereiikulkijoille. 

Merenkulkuliallit uksen  virallisia. tiedoiia.ntoja tulee vuoden  1919  alusta 
ilmestyinään nimellä  Mei'enknikotieio  ja.  julkaissut. Merenkulkuhallit.us . .Julkaisu 
tulee niin kuin tähänkin asti sisältä.määii Merenkulku hallituksen t.iedona.nnot 
nierenkitikijoille luotsilaitoksest.a, majakosta. väylistä, nierirnerkeistä  y. tin 

 -tikoista.  tiedot Merenkulkuhallituksen niniit.vksist.ä. kuulutukset  ja  meren-
kulkua koskevat tiedoiiannot. Merenkulkut.ietoi/,  in  otetaan kaikki meretikulkua 
Laskevat lait  ja  asetukset. Siinä tullaan julkaisemaan Merenkulkuhallituksen 
iirkeinipiä lausuntoj  a  mérenkulun  alalta  i!erenkuikutiedoi.ua  mainitaan  Mere-

Lulkuhallituksen  antamista päällikkö-  ja alipäällystökirjeistä. 
Merenkulkutiedoi.sa  tullaan antamaan tilastollisia katsauksia maamme  me-

]  liikenteestä. kauppalaivastomme vailiteluista, luotsaiiksista. maani  nie  laivan-
2ikennust.oirninnasta, katsauksia laivarekisteriin merkityistä uusista sekä. rekis-
eristä poistetuista aluksista. 

Tämän lisäksi tullaan  J/erenknikuiiedoissa  tekemään selvää ulkomaiden 
nerenkulkua koskevasta lainsäädännöstä, sekä.  j  ulkaisemaan  sellaisia ulkomaisia 
virallisia tiedonantoja. joista saattaa olla hyötyä maamme merenkulkijoille  ja 

 alusten pä.ä.11iköille. anioin kerrotaan huomatuinimista ulkomaisista tapauksista 
merenkulun alalla. 

Suunniteltu  on  myöskin sitonialaisten rahtinoterausten aikaansaaminen. 
l'aipeellisiin valmnistuksiin tässä suhteessa  on  ryhdytty  .Jos  noteraukset  saa- 
I  mi aikaaii,  tullaan ne  j  ulkaisernaan Merenku1kntiedoia. 

Merenkulkntietoja  voidaan tilata joko suoraan Merenkulkuhallituiksen  Ti-
I;ut okonttorista  taikka postilaitoksen välityksellä. Tilaushinta  on 5  markkaa  
v  jn'ikei'ralta. 

I{auhauiopinuuis  Suomen  ja  Maksan viilillii. 

Tehty B€ihjniä  7  päivänä maaliskuuta  1918  ja  vahvistettu Helsingissä 
 I I  päivänä kesäkuuta  1 918.  Vahvistuskirjat  vaihdettu .  2i5  päivänä kesäkuuta. 

 I 918.  

KAHT)EKSAS  LUKU. 

\a..i tistajali  haltuun jouttnieiden kauppalaivojen  ja laivalastien  käsittely.  

2  artikia.  
Kummankin sopunusvaltion kauppalaivat.. jotka  sodan  puhjetessa olivat. 

toisen sopimusvaltion satarnissa., palautetaan, samoin kuin niiden lastit.  tai, mil- 
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loin se  ei olemando11ista, korvataan rahassa. Tällaisten ta.kavarikoitujen laivojen 
käyttämisestä  sodan  aikan  oli ta.vanmukainen päivärahti hyvitettävä.  

26  artilcia.  
Saksalaiset kauppalaivat  ja  niiden lastit, jotka muutoin kuin  25  artiklasa 

 mainituissa tapauksissa tätä sopi  musta  aflekirj oitettaessa  ovat Suomen valta- 
piirissä  tai  saapuvat  sinne  myöhemmin,  on  palautettava takaisin,  jos  ne  sodan 

 puEjetessa  ovat olleet vihollisvaltion satamassa  tai  jos  vihollisen sotavoimat 
ovat vallanneet ne puolueettomalla vesialueella.  

27  artikia.  
Kummankin sopimusvaltion valtapiirissä olevat, sötaaaiii na  vallat ut  toise 

sopimusvaltion kauppalaivat  katsotaan lopuffisesti menetetyiksi,  jos  ne mi 
ennen rauhansopimuksen vahvistamista lainvoimalla merisaalisoikeuden pii - 
töksellä tuomittu menetetyiksi eivätkä jondu  25, 26  artikian mä.äräyksien  alai  - 

 siksi; muuten ovat ne palautottavat,  tai,  jollei niitä enää ole olemassa, rahasm 
korvattavat. 

Ensimäisen  kohdan määräyksiä noudatetaan soveltuvissa kohdin  sota  - 
 lima  vallattuiliin laivalasteihin  nähden, jotka kuuluvat sopimusvaltioiden  al ii  - 

maisille.  
Kuitenkin  on  toisen sopimusvaltion alamaisten omaisuus, joka  on  viholl 

 maan lipulla purjehtivilla laivoilla joutunut toisen sopimusvaltion valtaan,  j  ol  :i 
 tapauksessa palautettava oikeutetuille asian nniaiifle  tai  milloin  se 011  maui  Ii 

 tonta,  korvattava rahassa.  

28  artiI1e, 

Artikloissa  25-27  esitettyjen määräysten tomieenpa.no, etenkin  lo  rv  a I  
maksujen suuruuden määritteleminemi, kuuluu sekatoirnikmmnalle,  j  mika  nu 

 dostavat  yksi jäsen kummankin sopimuvaltion puolesta  ja  puolueeton esimie ia 
joka kokoontuu Stettiniin kolmen kuukauden kuluessa rauhansopimuksen  vii I  - 
vistamisesta;  Sveitsin liittoneuvoston presicletittiii pyydetilii  fl  niiìuittä.iiiaau  a -i  

mies toimikuntaan.  
29  a,'ttklu. 

Sopimusvaltiot  tekevät  kaiken  voitavai 	joita  ai t.iLluiui 	- 	ui  
palautettavat kauppalaivat  voivat lastineemi vapaasti saapua kotimaahansa.. 

Myöskin antavat molemmat snpimusva.ltiot. toiHileen laiikkinaist.a.api 
järjestääkseen turvalliHi.  ni  en  u1oiIlcuuhiti - uI:in  Ii  iiiHnu-nitluuui;ui Iiskinii1i 
kauppaviul (ylIn. vaulen 

hauppa-  ja  iiieieukul ku vUi kii,ja. Sutotmiei  ja  4aksa,u 	iihhIii.  

Tehty Berlinissä  7  päivänä maaliskuuta  1918  ja  vahvistettu  Fl  elsimigissä. 
 11  päivänä kesäkuuta  918.  Vahvistuskirjat  vaihdettu  23  ui\uuiu  kesäkuuta  

1918. 

I  artikia.  
Koska Suomen  ja  Saksan välillä ei oli- 	a  atiiaa  .H 	1iiuuiiisv  ii jot 	'  at  

\mi- 	 i'a:i- 	I 	 I, ............ mu 	mm  
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sestään  selvää, ettei mitkään vihainieliset teot näiden  maiden  välillä saa  tulla 
 kysymykseen myöskään taloudellisella  ja Imanssitoimen  alalla. 

Tämän mukaisesti ei kumpikaan sopimusvaltio tule välillisesti eikä välit-
tömästi ottamaan osaa  in ihinkään  sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tarkoittavat 
vihamielisyyttä taloudellisella  tai finanssitoinien  alalla, vaaii kaikin käytettävis-
sään olevin keinoin valtioalueellaan estämään sellaisia toimenpiteitä., silloinkin 
kun nämä toimenpiteet lähtevät yksityiseltä  tai inuulta  taholta. Toiselta puolen 
tulevat ne poistamaan esteitä, jotka haittaavat ystävällisten kauppa-  ja  liike- 
suhteiden uudelleen voima.ansaattamista.  ja  mikäli mandollista helpoittamaan 
molemminpuolista tavaranvaihtoa. 

Siirtymäkautena.  joka tarvitaan  sodan seuraainusteu  voittamiseen  ja  olo-
suhteiden uudelleenj ärj estämiseen, tulevat ne käyttämään liikeraj oitu ksia, kuten 
vientikieltoja, tuonnin säännöstelyjö  y.  ni.,  jotka tänä aikana ovat välttämättö-
iniä,  sillä  tavoin, että ne tuntuvat mandollisimman vähän haitallisilta. Toiselta 
puolen tulevat ne tänä' aikana mandollisimman vähän tuontitulhlia iasittainaan 
tarpeellisten tuotteiden maahan hankkimista  ja  siksi niin paljon kuin mandollista 
ohimenevästi pitämään edelleen voimassa  ja  edelleen laajentamaan sodaii aikajia 
-äädettvj  ä tullivapautuksia  ja tullihutojennuksia. 

artikia.  
Kina niankn Opnh) wva,lt,i(  fl  alainaisten  tulee nauttia toisen sopimusval- 

ali icella kauppaan  ja  muihin elinkeinoihin nähden samanlaisia oikeuksia  ja 
iikoisetuja,  mitä laatua ne lienevätkin, kuin oman maan kansalaisille  on  suotu  
Ii  suodaan.  

Heillä tulee olla samallainen oikeus kuin oman maan alaniaisilla hankkia, 
inistaa  ja  hallita irtainta  tai  kiinteää omaisuutta sekä käyttää sitä hyväkseen. 

 1-le  eivät saa olla henkilökohtaisesti eikä liike-  tai elinkeinotoimensa tahikka  kun - 

i eistönsä, tulojensa  tai omaisuutejisa  puolesta korkeamman yleisen  tai  paikallisen 
vcioituksen, maksujen  tai rasitusten  alaisia kuin oman maan alamaiset. 

Ensimäisen  kohdan määräys ei koske apteekkarej  a, rohdoskauppiaita. 
 kaupan-  ja pörssivähittäjiä, kulkukauppiaita ja  muita henkilöitä, jotka harjoit

-t avat eljnkejnoaa n  ni aata  kiertäen. 
Linnoitusalueilla  ja  sellaisilla alueilla, jotka  on  julistettu  raj ansuojelus-

I ieiksi, on  kumpikin  valtio  oikeutettu rajoittamaan toisen sopimusvaltion ala- 
uutisten oikeuksia kiinteistön hankintaan  ja  käyttöön nähden. 

Kuitenkaan ei kummankaan sopimusvaltion alaniaisia toisen sopinlus-
valtion alueella missään edellämainitussa tapauksessa  k ohdella epäsuotuisam min 

 Luin jonkin  kolmannen  maan asukkaita. 

:; artikia. 
akeylitiöt, vhitikit, j1.sa vastuuvelvollisuus  on rajQitettu,  ja  muut 

 La  i  pa-, teoffisuus-  ja rahatoimityhiöt.  vakuutusyhtiöt niihin luettuina, joiden 
Lotipaikka  on  toisen sopimusvaltion alueella  ja  jotka  on  perustettu täniän valtion 

 la  klen  mukaan, ovat tuimustettavat myöskin toisen sopini uisvaltioui alueella 
laillisesti toimiviksi  ja  tulee niillä erittäinkin olla oikeus esiintyä oikeudessa kaii-
t.ajana.  ja, vastaaj ana. Asianornaisessa  valtiossa voimassa olevat säännökset 
määräävät,  millä  ehdoilla tällaiset toisen sopimusvaltion yhtiöt saavat oikeuden 
liike-  tai elinkeinotoimen  harjoittamiseen sekä kiinteistön  ja  muun omaisuuden 
Itankintaan toisen sopimusvaltion alueella. Kuitenkin tulee yhtiöiden tällä  alm 

 hella joka tapauksessa nauttia samoja oikeuksia kuin jonkin  kolman neii iiiaan 
aivanLalta.u.i]  le y}itiöille  tuodaan 
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Toisen  sopimusvaltion  maan-  ja  teollisuudentuot.teisnn  on  toisen sopimus- 
valtion alueella sovellettava  suosiollisimniari  kohtelun periaatetta.  rLämä  kä

-sitt.elytapa  koskee tuontia, vientiä  ja  kaut.t.akulkua.  sekä. yleensä kaikkia  tullei
-hin,  veroihin  ja  muihin  maksuihiti. rautatietariffeihin.  sekä  kauppatoiniuin  kuu-

luvia  seikkoj  a,  sekä myöskin  nienettelvii,  Iota  valtion omat  tai  valtion tarkastuk-
sen alaiset  monopolihallitukset.  toisessa  sopiinusvaltiossa  noudattavat toisen 

 sopimusvaltion kuluttajnn  tai  hankkijoihni  nähden  hinnoituksessa  tai  muussa. 
 Iiiket.cimjnnassa  

S  artikia. 
Etuoikeudet.  joita toinen  sopimitsvaltin aL iivöiitäiiyi sotlati  aikana  iniulle 

maille antamalla  toiinilupia  tai  muilla  valt.ioii t.uinienpjteillä,  ovat  P(riilit('tta\ 
ta.i ulotettavat  toiseen  sopimusvalttoon myöntiiniuillii  sille  saulanarvoisia  oikeuk-
sia.  

(I  (Irti/ele. 

.Artil - Iajn  2-5  niääi'ävkset  eivät anna  -LilliHiiiti  Li  ininn ti(aiksilli.  
1. joita. nyt  tai  vastedes myönnetään  naapiIE'iniLlllIe 	 likeiiteen 

helpoittainiseksi  korkeintaan  vndentoista  kilometrin  levyisellä ra.javvöhykkeellui.  
2. joita.  jompikuinpi sopimusvaitio  ut  tai  vastedes  m  öntää  sen  kanssa 

 tulliyhteydessä  oleville maille  tai  alueille,  
3. joita Saksa mandollisesti tulee  rnöntäniään Etävalta-Unkarille  tai  

jollekin muulle Saksan kanssa  tulliliitossa  olevalle maalle, joka  raj  oitt.uu  Sak-
saan välittömästi  tai  toisen, Saksan  ta.i  Itävalta-Unkarin kanssa  tuliiliitosa 

 olevan maan välityksellä,  tai  omille  siirtomailleen, ulko-  ja.  suojelusalueilleeii  I a 
 Saksan kanssa  tulliliitossa  olevien  maiden  iirt oniaille. ulko-  ja  suojelusaiueil  

7  (Irti/CIa. 

Sopunusvaltiot  sitoutuvat olemaan  asett  auiat.ta  niiden  välisilk lii kesuhteilh 
 minkäänlaisia esteitä tuonti-. vienti-  tai  kaut.takulkukieltojen  muodossa. 

Poikkeuksia, mikäli niitä sovelletaan kaikkiin  tai  ainakin kaikkiin niihin 
maihin nähden, joissa edellytykset ovat samanlaiset, voidaan tehdä seuraavia 
tapauksissa:  

• sotatarpeisiin  katsoen erikoisten olosuhteiden vallitessa.  
2. yleistä turvallisuutta, koskevista syistä,  
3. t.erveyspolisia  koskevista syistä  tai  eläinten  tai  li öt kasv  en  

iniseksi  tauteja  tai  loiseliöitä  vastaan.  
4. milloin ulkonaisiin tuotteisiin nähden  on  saatetta.va  voimaan sellaisia 

kieltoja.  ta.i  rajoituksia, joita maan sisäinen lainsäädäntö  on  asettanut  tai  tulee 
asettamaan samanlaisten kotimaisten tuotteiden valui ista niiseen. kiivttöön.  kul-
jetukseen  tai  kulutukseen nähden kotimaassa  

$ ai'ttklii  
Valtion sisäisiä veroja  ja  maksitja,  joita  vi  lai  \'at a e-ii  uhiii  La  meLua  Il  

jominankumma.n sopiinusva.ltion  alueella valtion. kuntien  tai  ylit.eison liyviik -u 
 jonkin tuotteen  viljelemisestä., vainiistamisesta, kuljetuksesta, käyttämisest  a 

tai  kniutuksesta.,  voidaan asettaa  mös  sainanlaisille  toisen  sopimusvaltioii 
tuotte.ille,  mutta ne eivät saa minkään syyn nojalla  (illa  korkeampia  tai  rasitta-
vampia.  kuin oman maan tuotteita koskevat  verot ja  maksut. Mikäli raaka-ui  - 
neet  tai  puolksi valniistel.iii  I  iiolteet  oval  valtion sisäisen  veroitnksi'n  alaisia,  on  
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kohtuullisen verotasoituksen !nääräminen sellaisten tuotteiden tuontiin nähden, 
joita valmistetaan tällaisista raaka-aineista  tai  niiden avulla, sallittu siinäkin 
tapauksessa. että vastaavat, kotimaiset tuotteet eivät ole välittömästi veroituk

-sen  alaisia. 
KuTu1)ikin sopinhUSValti()  säilyttää oikeuden saattaa soveliaat tuotteet 

valtionmonopolin  tai  valtiontuloj  en  kartuttainista  tarkoittavan nionopoliluon-
toisen säännöstelyn alaiseksi. Yhläesitettyj  ä  periaatteita,  on  silloin sovellettava 
vastaavalla tavalla.  

fl o  ruLle 

Kauppiailla. tehtailijoilla  ja  iiuiiilla elinkeinoharjoittajilla,  jotka  ('sitta-
niällä  asianomaisten kotimaan viranomaisten antaman elinkeinolegitimatsioni-
k  rtin  näyttävät toteen. että  he  suai'ittavat laiiini ukaiset  verot ja  maksut siinä 
altiossa.  jossa heidän kotipaikkansa  on,  tulee olla oikeus henkilökohtaisesti  tai 

 palvehiksessaan  olevien matkustajain kautta tdidä toisen sopiniusvaltion alu-
eella., mikäli  se on  oman tilaan ajamaisille sallittua, tavara nostoja kauppiai(ien 

iona  tahi julkisissa mvyntipaikoissa  tai  sellaisten henkilöiden luona, jotka 
valmistavat tuotteita, sekä etsiä tilauksia kauppiaiden luona heidän hiikehuo-
a'istossaan  tai  sellai$en lieiikilöjen  luona, joiden elinkeinossa tarviaan tarjottua 
laatua olevaa tavaraa. Tcummassakaan tapauksessa ei heiltä saa vaatia erityi-
seti  veron  tai  niaksun suorittaniista  tämän joh(losta. 

Eliitkeinolegit.iniat.sionikortm lialtijat  saavat kuljettaa mukanaan vaiii 
 ta va  'a  malleja eikä tavaroita.  

N  )pimusvaltiot.  tulevat tekemään toisilleen ilmoituksen siitä, mitkä viran- 
fl a  i-t  ovat valtuntettuJa antaiiiaiiti elinkeinolegitimatsionikortteja  ja  mitä 
iaataykia iiä.iden korttien haltijain  ou  otettava huomioon harjoittaessaan 
oimiuitaansa kauppaniatkustajina. 

Tullimahsunalaisille tavaroifle.  joita edelläinainitut kauppamatkustaj  at 
 i.tovat malleiva  mukanaan. myöntää kumpikin sopiinusvaltio vapautuksen 

tuonti-  ja  vientiniaksuista  sillä  ehdolla, että nämä tavarat jälleen vie(iään maasta 
kuuden kuukauden määrä-ajan kuluessa  ja  ettei niaahanluotuijen  ja  inaastavie-
t  vjen tavarain ideuutisvvs  ole e.päilyksenalaista.  ja  on  tällöin yhdentekevää. rniuikä 
uilliviraston kautta tavarat viedään maasta pois.  

Mallien  takaisiutvienti  on  ni  olemmissa  maissa maahan tuotaessa turvattava 
lai lettamalla asiauioniaisteuu tullimaksujen määrä  tai  vakuuden asettainisella. 

Tunnusnierkit  (leima, sinetti. lyijyte  j. n. e.).  jotka ovat virastossa kun- 
a  ittvt  mallien  identisyvden  turvaamiseksi, ovat moleinininpuolisesti tunnus- 

Itavat,  niin että vientimaan tulliviranomaisteii kiinnittämät merkit käyvät 
iclenti'syystodistuksesta myöskin toisessa maassa. Kummankin sopimusvallan 
ulhivirastoilla  on  kuitenkin  oj  keus  kiinnittää hisätunn tismerkkej  ii.  jos  se  osottau- 
mii vksitvi'tapaii k'.i.sa tar1)eelliseksi.  

If)  (titlla  

liian  \'ahikira1 ulle --.a  \'nnhIaSsa  sovelletaan Saksaan nähden Suomen 
 ml lit  amiftia  sellaisen kuin  se  oli tammikuun  I  päivänä  1 914.  Tätä tariffia ei voida 

-amuottuumia aikana Saksaan nähden korottaa eikä laajentaa asettamalla tullia  ta
-uuikuun  1  päivänä  1914  tulhivapaina  olleille tavaroille. Suomen Hallitus varaa 

kuitenkin itselleen oikeuden määrätä. että saumotussa tuhlitariffissa. Suomen  mar- 
Laissa nmaä.rä.tyt tuullimaksut  on  suoritettava joko kuhlassa.  tai.  maksajan  valin-

a -t;i  iii  . paperirahassa  kulta-arvon mukaan 
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11  artikia.  
Rautateillä ei liikevälineiden  ja  muiden laitosten luovuttamiseeti  ja  käyt-

tämiseen tahi lähettäniiseen. kuljetusmaksuihin  ja  muihin rahasuorituksiin näh-
den ole tehtävä mitään eroitusta suomalaisten  ja  saksalaisten  tai  enin  suositun 

 kolmannen  maan a.lamaisten  ja  heidän tavarainsa välillä.  

12  artikki. 

Kiimpikiii sopimusvaltio  myöntää toisen sopirnusvalt.1( ui kaitppa-laivoi  Ile 
 ja nüden lasteille  vapaan pääsyn samoilla ehdoilla  ja maksuilla  kuin oniill 

laivoilleen tekemättä niinkäänlaista eroitusta laivojen kansallisuuden mukaa. 
tahi mitä tulee tuonti-, vienti-  tai  kaut.ta.kulkut.avarain tullikäsittelvyn,  taikka 
tullikäsittelyä seuraavaan  tai  sen  edellä käyvään kuljetukseen raut.ateillä  tai 

 vesiteillä.  
Kaikki ne etuoikeudet  ja vapautukset,  joita jompikunipi sopimusvalti 

tässä suhteessa  tai  muuten merenkulkuun imähclen  on  myöntänyt  tai  myöntiUi 
 kolmannelle valtiolle, suodaan suorastaan  ja  ehdottomasti myöskin toiselle sopi-

nnisvaltiolle. 
Tämän artiklan määräyksistä tekevät poikkeuksen ne erikoiset etuoike  I  -  

det,  joita jommassakummassa maassa  on  myönnetty  tai  vastedes myönnetäiin 
kotimaisen kalastuksen tuotteille taikka rannikkomerenkulkuun nähdei. Ki  i - 
tenkin  saa kumpikin sopinnisvaltio sikäli vaatia. laivoilleen kaikkia niitä oikeuk --
sia ja etnoikeuksia.,  joita toinen sopimusvalt.io  on  rantiikkomerenkulkuun  nähden 
myöntänyt  tai  myöntää kolmannelle valtiolle, mikäli  se  omalla alueella  an  ni  viii 
tää  toisen sophnusvaltion la.ivoilk' vastaavat, oikeudet  ja i'tuudtt.  

13  artkia. 

l'Vllolemnpien  maiden  välisten oikeussuhteilen saiittain iseksi soimsointuhl  I  
kansainvälisessä yhteiselä.mässä tunnustettuj  en  ammatillisen omaisuuden  .1 

 tekijäoikeuden  suojelemista koskevien periaitteiclen kanssa sitoutnu kumpik  i 
 hallitus iiiolemminpuolisten etu'jen suojelemiseksi noudattamaan viimeksi kai-

sainvälisesti sovit.tuja ohjeita ikäänkuin ne sisältyisivät tähän sopimukseen, ni-
mittäin:  

1. ammatillisen omaisuuden suojeluksen alalla.: kesäkuun  2  päivänä  1 9  i  
tarkistetun Parisin  sopimuksen määräyksiä.  

2. kirjallisen  ja  taiteellisen tekijäoikeuden alalla: manask  11111 I :t  piiiviiuui  
1908  tarkistetun  Bernin sopimuksen mää.rii.ksii  

14  arti/'/, 

Sopimusvadtiot  sopivat siitä, että nioienipieii iiia.iden ili.Iillii aatet,tni  ii 
 maami  posti-  ja sähkölennätinliikenne maailmanpostisopimuksen ja sen lisäso1i 

inusten,  kansainvälisen sähkölennätinsopimuksen  ja  kansainvälisen kipinälenn 
tmsopimuksen määräysten pohjalla. Liiliemmiit mäiirii vkset  am  etaan s(i 
muksella,  joka tehdään moleni  H 	i 	 . -.:': 	 '.;  I 	I  .  I 	Hi 1.1  - ' 	\.; - 

lillä.  
.Jo  nyt sovitaan siitä, ettii 

• sähkösanomat  ohjataan  In--I  ;iiak  -i  I  ,  1  i:i  Jaw 
2.  sana.maksuksi  tavallisesta sähkösa.nomasta  on  Sn'  ii  tIt  ii 	',  tin I  

maksaa. 	Oml1t 	Ii; 	lii  a.,, ni ne  iii H iii en 	:j:; 	. 	 ,  I  
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iö artikia. 

Sopimusvalti ot vaiaavat  itselleen tilaisuuden tehdä konsulisuhteidefl, 
 j  äämistöj  en  hoidon. oikeusturvan  ja yksityisoike udellisella  alalla annettavan 

oikeusavun säännöst.elemiseksi mandollisimman pian sopimuksia, jotka vastaavat 
nykyaikaista katsantotapaa  ja  olosuhteita Siksi kunnes nämä sopimukset as-
tuvat voimaan, noudatetaan molempien  maiden  välillä seuraavien sopimusten 
määräyksiä:  

1  . Saksalais-venäläistä konsuhsopimusta joulukuun  8  (marraskuun  26)  

päivältä  1874. 
2. Saksalais-venäläisistä sopimusta jäämistöjen hoidon säännöstelystä mar- 

raskuun  12  (lokakuun  31)  päivältä  1874. 
3. Siviliprosessia  koskevaa Haagin sopimusta heinäkuun  17  päivältä 

¶0ii  ja noottien  vaihtoa syyskuuti  8 (elokuuii 27)  päivältä  1897,  joka koskee 

4aksan valtakunnan  ja  Venäjän molernniiiipiiolista vapautusta ulkomaalaisille 
riita-asioissa kuuluvasta velvoffisuudesta vakuuden asettamiseetl, etukäteis- 
..uoritukseen  ja. säädettyilin mnaksuihin.  

Edelleen sitoutuvat molemmat sopim usvaltiot ryhtymään mandollisimman 
pI  an  neuvottelemaan uudenaikaiselle pohjalle rakennettavata sopimuksesta, 
ossa jari estetään molemminpuolinen rikoksentekij äin luovuttamirien  ja molem-

ininpuolioikeusapu rikosasioissa.  Kunnes tämä sopimus astuu voimaan myön-
tävät sopitnusvaltiot toisilleen ne oikeudet  ja etuoikeudet,  jotka kumpikin  so

-pimusvaltio  on  myöntänyt  tai  vastaisuudessa myöntää  enin suositulle  valtiolle, 
mitä tulee rikoksentekijäin luovuttamiseeii  ja oikeusapuun rikosasioissa, jos 
asianolilaiflen valtio luovutusta  pyytäessään takaa vastaavissa tapauksissa  sa-

eaiilannt uikeu(iet  sille valtiolle.  jolle  pyyntö tehdään. 

IG artikia.  

Kuu  pI Ln 	pun  iaah  to  sallii a.lamaistensa aikakautisen siirtymisen toi- 
I  OilIIU5\'  a t ion  alueelle harjoittamaan maanviljelyksen  tai  muiden elinkei-

a  jen  alaan kuuluvaa tointa eikä  tee  heille minkäänlaisia esteitä, nimenomaan 
 a  \öskään passivaikeitksia.  Sellaisten yhteisöjen edustajille, joita  on  perustettu 

unmankumman sapimnusvaltion  alueelle tällaisten työmiesten hankkimisen 
välit,tämjséksi  ja  jotka tämän valtion hallitus ilmoittaa toisen valtion haflituk- 

lle.  on  ilman muuta aimettava vapaa pääsy viimeksimainituil valtion alueelle  
ja  auhliI  tulva heidän  esteettoma'd  I  harjoittaa välitystointansa. 

/  7  artikla.  

Lä  tuLi vLilihimja aa  nut  voinmaut  1  kanden viikon kuluttua vahvistuusasiakirjain 
amisesta  ja  on  pätevä., kunnes kauIpl)a-  ja merenkulkusopiulus,  josta sopi- 

iavaltiot  ryhtyvät mandollismiman pian neuvottelemaan, astuu voimaan, 
•Jollei kauppa-  ja merenkuikusopinuls  olisi joulukuun  31  päivään  1920 men- 

I sä  tehty  ja  astunut voimaan, niin  on  kumpikin sopimusvaltio oikeutettu irti- 
ii  omaan tämän vä.Iikir3an, joka silloin vuoden kuluttua lakkaa. olemasta voi- 

/  'i  artikia.  

Län  1 'ii  jäi  iu  ii  \iI  liv  at  Il  lava.  Vahvistusasiakiriat  on  Rerlinss inah- 
IljiIifliIII 	pi:uI1 	\IilI(II1tiI\Ii 
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Asetus 
niiden avoimien kirjeiden  ja  todistusten lunastuksesta. jotka annetaan oikeudesta 

olla  päiillikkönii  ja  alipiiällikkönii  suomalaisella  kauppaaluksella seki  
toimittaa.  luotsauksia niäiirätyllä kulkuviiylällä.  

Annettu Helsingissä  I  päivänä marraskuuta  1915.  

Suoinn  Senaatti  on.  Seiiaatille  kuuluvan  vallan  nojalla. Kauppa-  ja Teol-
lisuustoimitusluiiuian  esittelyssä, hyväksynyt  ja  vahvistanut seuraavan aset.uk

-sen  niiden avoimien kirjeiden  ja  todistusten lunastuksesta. joista määrätään  244  
päivänä, syyskuuta  191S  annetussa asetuksessa siitä, niissä järjestyksessä  ja millä  ehdoilla saavutetaan oikeus olla alipäällikköna  ja Piä ilikkönä  suomalaisella 
kauppa-aluksella sekä  tulla nimitetyksi eriniiisiin  virkoihin nereii klkulaiiok

-sessa ja merenkulkuoppilaitoksissa: 

Avoiniista  kirjeistä. jotka annetaan 	ikeia Iil  a lIla iiiiiiIikköii1 tai 	i - 
päällikkönä suomalaisella kauppa-aluksella  on.  paitsi  säiidettvi ki Itianla 
lunastuksena suoritettava: 

aiiperäniies-  ja alikonemestarikirjasta............... 4) 	11ill) 
perärnieskirjasta ................................ 
rannikkolaivtiri-  ja koiiemestarikirjasta............ 20 

 itärnerenlaivurikirjasta ..........................25 
 yliperäinies_  ja likonemestarikirjast- a............. 30 

 kauppalaivurikirj asta ...........................40 
 merikapteeuikii- ja.sta ............................ 

diplotuirnerikapteenikirjasta 	..................... I  

Todistuksesta. onka n1e1'enkulkuoppilaitol(Ii juhla  a tai  

	

oikeudesta linjaluotsina toimittaa Inotsauksia iiiiiiiriit'l1ii  Li  Ikii LyILiI  a 	1  hän  oikeutettu kantamaan  JO  markan maksi 
Tatil  kaikki asianonlaiseh lc)il(latlak(st 

)I44ttIaIais41 	kitul4J)iI-)i44l.,)I 	l?luJU)l!4l!) 	J1i!t1I(4i, 

Merenkuikuhiahlitijk.ien Tilastokoiiitorj  on  hankkinut seulaa\  ni  sel\ii\I -  sen  suomalaisista kauppa-aluksista, jotka ovat ulkopuolella Itämeren:  Ra  eta  parkki  Prof e-.sior I oei, kant.avuus  ii. 2.700  tonnia  kuollut paino. pääisäntä  Gustaf  Eriksson, Mariaiihiamina.  matkalla  New  Yorkista Algora  Bov- hin,  pitäisi saapua perille marraskuussa  I 91 S,  ra.hdattu  täksi matkaksi  ja  on het  i matkan  päätyttyä vapaasti käytettävissä.  
2. Freqatti  Grace  Harvai,  kantavuus  ii. 3.300  tonnia  k. P  Sama pääisänt;i kuin edellä,  ni atkalla  New  Yorkista Melbourneen, pitäisi saapua perille hein - 

kuussa  I 91 9,  rah(lattu  sen  lisäksi vielä paliutniatkaksi Anierikaan. jonka  ju  I- keen  vasta  on  vapaasti käytettäväriä.  
3. Parkkilaiva Lauhifi, kaiitavuus  ii. 5,200  tannia  k. p.,  sama pääLL 

kuin edellä, seisoo Brestissä Ranskan hallituksen pakkotilaamana.  
4. Kwunari Jnqrid. ka.ntavuus  11. 600  tonnia  k. p..  sama pääisäntä  I a a  

edellä, paraillaan Bordeauxissa, ralniattu viime mainitusta .ataniasta  Mat a c1ueliiii  ja 	i)1t  ä 	aka Ha B I'  liii  )1.\ ii) 	('11 La 	I Li ii 	a  )il  -1 	La\ 1(11 O a  



5. Jvr/cki1aira T:ei'tmai, Iantaviu  n . 2,01 ) t011!Iia k . p.. aiiia 1)ääiSälltä. 
 kuin edellä, seisoo 1)araillaan Assoreilla. randattu .Jamaikasta. Fleetwoodiin yli-

deksi matkaksi. Milloin alus  on  vapaasti käytettäväiiä. ei omistaja tiedä.  
6. Parkkilaiva Montroa,  kantavuus  n. ' 2,000  tonnia  k. p., pääisäntä Se- 

vems Gustafsson, Leniland,  seisoo paraillaan Assoreilla, randattu yhdeksi  mat- 
kaksi Jamaikasta Fleetwoodiin. Milloin alus  ou  vapaasti kätettävissä, ei omistaja 
tiedä.  

7. Parkkilaiva  Prompt,  kantavuus  ii. 2,70()  tonnia  k. p pääisä.ntä. Hugo 
 Lundqvist. Mariaiihamina,  matkalla  New Vorkista Port Nataliin,  ja  pitäisi 

saapua perille marraskuussa  191 8  ja  on  alus  matkan  jälkeen vapaasti käytettä-
vissä..  

8. Paykkilaiva Parcl,im. kantavutus  a. 3,500  tonnia  k. p., pääisäntä Mathias 
 Lundqvist, Wärdö,  matkalla  New  Yorkista Melbomurneeui. jonne pitäisi saapua. 

tammikuussa  1919,  randattu vielä. palnuniatkaksi  Amerikaan,  jonka. jäTheen 
 on  vapaasti käytettävänä.  

0. Par kkiiaiva Widylio, pääisänt.ä K. A.  Johansson. Wärdö.  matkalla 
 New  Yorkista Kapkaupunkiin. jonne pitäisi saapua tammikuussa  1 919. rahclattu 

})aluumat.kaksi  Amerikaan,  jonka. jälkeeui  on  vapaasti käytettävä.nä.  
10.  Parkkila iva Marie.chea kamit.avuus ii. 4,600  tonnia  k. p., pääisäntii 

Robert  Mattsson, Marianhamina  matkalla.  Portland Origenista  Australiaan. 
ääiänt.ä., joka nykyään oleskelee Helsingissä, ilmoittaa, ettei epäsäännöllisten 

 I iedotusoloj en  vuoksi ole aluksesta tarkempia tietoja.  
Il.  Parkkilaiva I[ailhovron  hill.  kantavuus  ii. 4,800  tonnia  k. p.,  sama 

iäisäntä kuin edellä, matkalla  New Vorkist.a  Australiaan. Pääisithtä tekee 
-iunan ilnioit.uksen kuin ui:o 10:sth.  

12. f-Ioynjalus Leda,  kantavuus  n. I .5U)  tonnia,  omistaja  Finska Ångfar- 
I 	Aktiebolagef., on.  Ison-Britannian hallituksen pakkotilaanmana.  

1 3.  Ilöyryaiw.' Sie.ilia.  kantavuus  ii. 2,300  tonnia.  k. p .  ,omistaja kauppa-
neuvos  Viktor Ek,  ison-Britannian hallituksen pakkotilaama.  

14. Rauta  parkici Roo'ena. ka,ntavuus mi.  4.000 k. p..  omistaja.  Rederiaktie-
olaget Finla.ndecia..  1-lelsinki.  Alus  on mat-kalla.  New Vorkista Sidneyhin Aust-ra-
iassa, ja. ra.hdattui pahuinmat.ka.ksi Amerikaan.  joten alus  on  vapaasti käytettä-

vissä noin viiden kuukauden perästä.  
15. Rauta  par/cici Fenma. ka.ntavuus  fl. 4,300  tonnia  k. p..  omistaa  Aktie-

bolaget Finska Skolskeppsrederiet.  Helsinki.  Aluksen  on Isoum-Bu'itaumnian  halli- 
tuis  pakko-ottanut alussa, vuotta  1917,  muuttaen  sen moott.orialukseksi.  joka  on 

 omistajan tietämä.n mukaan liikemiöimivt. sanotun haBit ukscui laskuun Englannin 
 a  Amerikan  välillä.  

16. Ra uto»arkki Gieilard. ka.ntavuus .  3.5(U)  tonnia  k. p..  sama omistaja 
kuin n:o  15:n.  Alus  on  syyskuun  9  päivänä. lähtenyt  New  Yorkista. Freniantle-
I  iimiseen sataia.an Lä.nsi -Australiassa,  ja  on  Omistajan täytynyt sitoutua  rah-
taa.ma.a.n aluk seim vehnälastia.  varten  Amerikan  Yhdysvaltoihin. Kuitenkin  on 

 omistaja koettanut uienvottehijen kautta .aada aluksen raholata jarra.h-Iastilla 
Etelä-Afrikaan, mutta. ei o)le vielä saatu asiaa. ratka.ist.uksi.  

17. Ra.ntaparkki Faweii.  kantavuus  ii. 2.500  tonnia  k. p.  Sama omistaja 
hnin ui:o  15:n.  Aluksen pitäisi näinä päivmnä lähteä  New Yorkist.a.  Etelä-Airikaan, 

Ui1  omistajan t.\'tVI1Vt sit.outua sulien, että alus palaa takaisin  Amerikaan.  
18. hIöyn/aiu$  Trio.  kaumtavmuis n. 804)  tonnia.  k. p.  ja  ottaa sitäpaitsi huiliä 

iuuikers)  1 40  tonnia.  omistaja Rederiakt.iebolaget.  Trio, Wiipuri.  Alus  ou  ollut. 
 I .on-Britannia,n  hallituksen pakkoluovutt.a.ma. vuodesta.  1 916  huhtikuun  I 

})ä.iVääfl 1918,  jolloin  se  jätettiin omistajan haltuun. Omist.aj  a on  kuitenkin kiel-
täytynyt, ottamasta alusta vastaan, vaatien  sen laitt.a,mista  saunaan kuntoon. 
jossa  se  oli pakkolu.ovut.ettaessa. Nyt  on  alus para.illaan Barryn tokassa Englan-
nissa korjauksen alaisena.. 



1 9.  IIöyryaiu Bjarmia. kantavuu I .501)  tonnia  k. p.,  oiiistaja \Vat-
Norcisjö Augfartygs  Aktiebolaget,  \Vaasa. A1u on  Ison-Britanniaii ha11ituk& 
pakkoluovuttama, eikä omistaja tiedä, milloin  se on  vapaasti käytettävänä.  

20. Parkkilaiva Njoni,  kantavuus  n. I ,000  tonnia  k. p.,  omistaja  0. \ 
 Meri  Ltd, Turku.  Alus oli  sodan  alussa  Braken  satamassa Saksassa, jossa  se  ta-

kavarikoitiin, mutta nyttemmin  on  vapautettu takavarikosta. Saksalaiset 
eivät ole sallineet alusta kuljettaa Kielin kanavan kautta Itämerelle. eikä taa 
miinoituksen vuoksi ole saatu sitä pois tuoduksi Pohja.nineren yli. Snomalaisteii 
viranomaisten toimesta voitaneen alus saada vnjDynlätt.ä käytettäväksi,  nu  i  
pian kuin tarpeelliset korjaukset  on  suoritettu. Alusta voitaisiin paraiten  kävi  
tää  Skandinavian  ja  Suomen sataniain välillä.  

21. Teriisparkki Garradale,  kantavuus  3.600  tonnia  k. p.,  omistaja R.edtri
-aktiebolaget  Aura. Turku.  Alus Saapui painolastissa viime syyskuuii  24  päiväna 

Havannasta Botwoodiin New Foundlami  ottaakseen paperilastiii Melbourneei 
 Australia,  jonne aluksen pitäisi saapua kolmen kuukauden kuluttua.  Lash 

 purkaminen  ja  uuden lastaaminen  vie  noin kolme kuukautta. Alus  on randa.t.t'  I  
Melbournesta vehnälastia varten  St. .Johnsiin New Brunswick.  Kun niatka viina 
mainittuun satamaan  vie  noin kolme kuukautta,  on  alus omistajan vapaasti käy-
tettävissä aikaisintaan syyskuussa.  1919. 

22. Teräs/regatti  Pampa,  kantavuus  n. 3,1 0()  tonnia  k. p.,  sama omistaja 
kuin n:o  21 :n.  Alus lähti viime syvskuun  2  päivänä. pet.rolilastissa  New  Yorkista 

 Port. Adelaideen Australia,  jonne pitäisi saapua aikaisintaan joulukuun alussa. 
Alus  on  randattu paluuni a.tkaa varten sertepartialla johonkin  Amerikan Yhdys - 
valtain  itärannikon satamaan, jonne  se  voi saapua helmikuussa  1919.  Alus  vi 

 olla aikaisintaan vapaasti käytettävissä kesäkuussa  1919. 
23. Teräsji'kki .Pa/trwo/li. lantavuus  ii. 2,700  tonnia  k. p.,  sama omistai 

kuin  wo  21:n.  Alus lähti viime heinäkuun  22  päivänä kappaletavaralastissa  New 
 Yorkista Sidneyhin  Australia  ja. saapunee  näihin aikoihin perille  Lastin purka - 

mmcii  vie  aikaa noin kuukauden. Omistaja  on  antanut asiamiehensä toimekH 
ra.hda.ta alus paluumatkaa. varten johonkin  Amerikan  Yhdysvaltain itärannikoi 
satamaan. Onko rahti päätetty, siitä ei omist.a.j  a. epäsäännöllisten tiedotusoloj(i  I  
vuoksi ole saanut. tietoa.  Jos paluurahti on  päätetty,  on  alus aikaisintaan vapaasti 
käytettävissä vasta toukokuussa  1919. 

25.  Teräsparicki Port Caledonia,  pääisänt.ä J. A.. Zachariassen & (.':o.  Uusi-
kaupunki. Alus  on paraillaan  Havannassa  ja.  randattu Sabinesta.  Tex. Etela-
Afrikaan. 

25. Terä.sparkki  Port Caledonia,  pääisänt.ä J. A. Zachariassen & C :0  Uusi 
kaupunki. Alus  on paraillaan Hava.nnassa  ja  randattu Sabinesta  Tex. EteIi - 
Afrikaan. 

26. Teräsparkki  Port Stauley, kanta.vuus  ii. 3,600  tonnia  k. p.  Sama 
isäntä kuin n:o  25:n,  purkaa paraillaa.n Bostonissa.  On muandolliuus  saada  ra  Ii - 
datuksi  Suomen hallituksen toimesta,  jos  pia  päätetään rahti.  

27. Terä$parkki  Albyn.  kanta.vuus  n. 4,000  tonmua k. l mania pääisiu  il: 
kuiiin:o  25:n.  Alus  on  matkalla  East Londoniin  Etelä-Afrika.  East Londonisi 
vie  alus osan lastia  Port Nataliin,  josta  se on rahclattu St. Paul de Leaiidan 

 Länsi-Afrika.  
28. Teräs/reqatti &m.moeMa. ka.iitavuus  :3,275  tonnia  k. p.  Sama pääisäm  it  

kuin  wo  25:n.  Alus  on pa.raillaan tyhjä.iiä New  Yorkissa  ja.  omistaja antaa ui 
määräyksen, että. alus pidettäisiin toistaiseksi iahtaamatta. Omistaja  on  Meren-
kulkuhallit.uksellc tarjoutunut luovuttamaan tämän aluksen, niin kuin  Thai 
Stanleynkin  viljaa tuomaan Suomeen.  jos  sopimus pää.tetääii pian sekä sitcu 
dutaan kohtuullisesti korvaamaan odotusaika, joka menee lisenssien saanti  ii 

 tuoda viljaa. Nerenkulkuhallitus  on  omistajan kirjallisesta tarjouksesta antain 
äljemmöksen sekä Senaatin [Jikoasiaintoimituskunnalle että Tuontikimnta  F.  
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29. Parkkilaiva Ini'pe.rator  Alexander II.  kantavuus  n. 3.000  tonnia  k. p.. 
 omistaja  0. V. Tonnage A. B.  Raumalla. Alus saapui  New  Yorkiin marraskuun 
 7  päivänä  ja  on  vielä rahtaainatta.  

30. Fregatti Syl/id,  kantavuus  2,800  tonnia  k. p.  Sama omistaja kuin 
ii:o  29:n.  Alus lähti viime kesäkuun  18  päivänä. Sulfportist•a  Buenos  Ayresiin  ja 

 pitäisi  jo  olla saapunut perille. Alus  on  randattu  Buenos  Ayresista  Amerikan 
 Yhdysvaltoihin.  

31. J?atafregatti Wiwisor  Park.  kantavuus  n. 3.4(I()  toimia  k. p.  Omistaja 
•Juho  Saarinen Uusikaupu.iiki.  Alus  on  nykyään Baltimoressa  Amerikan  Yh-
dysvallat  ja  ottaa lastia Montevideoon Laplata. (.)mistajan arvelun mukaan piti 
aluksen olla lä.htövalmiina marraskuun  20  päivän tienoilla. Montevideosta  On  
alus ralidattu viljalast.ia varten  New  Yorkiin.  

32. Teräs/regatti  Port Patrick,  omistaja Juho  Saarinen,  Uusikaupunki. 
 A us  lähti syyskuun  10  päivänä öljylastissa  New  Yorkista  Port  Adelaideen  Austra-

lia.  ja saapunee  joulu-tammikuun vaihteessa perille. Alus ottaa Australiasta 
Ij alastin  Europaan,  satamaa ei vielä tiedetä.  

33. Rautaparkki  Loch Linnhe,  kantavuus  ii. 2,300  tonnia  k. p.,  pä.äisäntä.  
I  tul  Lundström,  Uusikaupunki. Alus saapui lokakuun  14  päivänä  St.  .Johnista, 
\eW  Brunswick  Melbourneen,  mistä  sen  pitäisi lastata viljaa  Amerikan  Yhdys-
valtoihin. Sikäli kuin aluksen asiamies Lontoossa ilmoittaa omistajalle, tulee 
alus poikkeamaan Barbadokselle saamaan uuden määräyksen  in  ääräsatamasta, 

 joka mandollisesti  on  joku satama Europassa. Tämän  lastin  jälkeen  on  alus 
)nhistajan vapaasti käytettävissä.  

34. Teräsparicki  Woodburn.  kantavuus  ì. 2,90o  tonnia  k. p..,  omistaja  A. E. 
 Rioni,  Uusikaupunki. Alus  on  matkalla.  New  Yorkista Sidneyhin, jonne  sen 
 pitäisi saapua ensi vuoden alussa. Alus  on  myöskin paluumatkaksi randattu 

 I.'  hj ojs-Amerikan  j  ohoirkin Atlannin  rannalla olevaan satamaan. Vasta  sen 
 ii  Ikeen  alus  on  vapaasti käytettävissä.  

35. Parkkilaiva  Ahti,  ka.ntavuus  ii. I ,000  tonnia  k. p.  •pääisäntä  F. F. 
 Holinroos,  Kustavi.  Alus  on  sodan  alusta alkaen seisonut Köpenhaminassa. 
 A  hts  on  vapaasti isännistön käytettävänä.  

36. Kunnarikriva Hilckt, kant.a.vuus mi.  500  tonma li.  p.,  pää.isantä  A. 
 \Vestberg.  Lovisa.  Alus  on  Dublinissa  Irland.  Alus, joka  on  seisonut,  on  isän-

i  i-tön  käytettävänä.  
37. Parkkiiniva Aib'io'il. kantauvus  n. I ,I00  tonnia.  k. p.  Omistaja. meri- 

ta espappi  Eliel  Sjöblom  Englannissa. Aluksen olinpaikka tuntematon.  
38. Terä.sfregatti  Kensington,  kantavuus  it. 3,201)  tonnia  k. p.,  pääisäntä  

.1 A.  Malen,,  Uusikaupunki. Ahis  on  matkalla.  New  Yorkista Adelaideen, jonne 
t•iiisi  saapua joulukuun alussa. Alus  on  randattu viljaa varten Aclelaidesta  tai 

I  Ibournesta.  Amerikan  Yhdysvaltain itärannikon satamaan  Nordfolk  tai New 
V  lik.  

39. Höyryalus Alexa,  kantavuus  n. 80(1  tonnia  k.  •. omistaJa  J. \V. Paulin,  
\\iipuri.  Alus  ort  Ison Britannian hallituksen pakko-ott.ama  ja  on  edelleenkin 

hallussa. Milloin alus  on  vapaasti käytettävä.nä, ei moistaja näin  ollen  tiedä. 
Omistajain antamien tietojen mukaan  on  niistä aluksista, jotka lastaava.t 

.\ tiarikan Yhdvsvallt'issa.  annettava 	tuntits.  etta  ne palaavat takaisin .\ine- 
ri 	t 	Vit  l\ 	a 	tU 	tilt  itt. 	ii 	Itu  tar 	till! 	it;!,! 	ilta  a  Il ta 	Ic; 	!tlt 	V.! I I 

I  e.renhulkuha.Ilitus. 

V;tlt iltutIentt  (Il  l!iitticuun  it)  p:nä 1918nimittiinyt  yli-insinööri  Karl 
tat  tri 	Pt  tera  ta  iii  Matett  kit I  kuhallitu lu  eli mc'renkulIcuneuvoicselc  i ja vIi- 

hiiitttictt 	lelcitilliuli 	isln 	:ilIilci.ical. 
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Litotsipiirit. 

Heliingin luot.sipiiri. 
Merenkulkuhallitus  on marraskuuii 12 p:nä 191 S  suostunut Helsingin  liiot-

sipiiripääilikön  apulaisen,  inerikapteeni ()ssia.n Alarik Knwkin ailomaan  virka- 
eroon.  

J hvenan'rnaan  luotin  port.  
i\1erenkulkuha11itus  on  ni arraskuun  29 p:nä I  tt]  in ihitän t Ahve.iianmaa  I  

luotsipiiripäällikön  apulaiselle  Karl August E1d1 oiiiile  yhden kuu  knideti virko 
 vapauden laskettuna marraskuun  27 p:stii. 

aItoiu salaniat. 

fI(ifl(jOit .a.1(ii(I(( 

Mererkulkuhallitus  on  marraskuun  22 p:nii  I  tt]  iiiiiiittiiii  I 	enlrptetiii  
Lennart Gustaf Wilhelm  Lundcjvist.in  Hangon  va.ltiosata.man satanuamestarik -i 

Merenkulkuhallitus  on  marraskuun  15 p:nä 1918  ottanut  sataniakonstaa
-peliksi Hangon satamaan seuraavat henkilöt, nimittäin:  Kristian Hein ha I 

Lindströinin.  Viktor  Richard Inhergin  ja.  Karl (  i i af  Ss hih ln! lii  

Sorto  nla./l(1CO NO.10)1w 

Merenkulkuhailitus  on  marraskuun  15 p:lli I 	tia wI  -iii in:ala  n1 	-  
peliksi  ort.anIa1ideii  satamaan Pekka  aikk 

Luolsil 

()  nio.  n  luo1.  I  /  II  / ! 

Merenhulkuhallitus  oil  marraskuun  12  jaiI  I 3 	1  mli  it 1w  i-i il]oIilnIl 
Tankarin luotripaikalle  Viktor  Alfred Möllerin sekij  vinn.  I uutsI( (pjniaaksi had 
.Tohaii Vehk  oj  an. 

Mererikulkuhallitus  on marraskuini 22 p:nä 1 91  ottanut  luotsiva.nhuiii 
maksi Ulkoh'ri  noin  too/n  paikalle merikapteeni  Fran  Viktor  FL it oseri. 

Merenkulkuha!litus  on mai.'raskuuii 2(; p:nii It) S  ii/Il!  Il  Ill/I Niksi 	ji/.  H  

luOtNi pa.i  kalle  apulaisluotsi Johiui  Richard ASpegi(l  III  

Va,a$ail iUO#5ipflI(.  

Meren  kuikuha.Ilitus  on  nlariaskuun  1 2 p:iiä 	1 	(lIian lii  1(11)1  sfl ppi lank 
if  eri ka.rvian luotsipaikalle  Frans Ostermanin. 

i\1ereiikulkuhailitus  on  marraskuun  2(i p:nä I 9! 5 a a la id  Il/i  -ah  a A  HIN/Il 

iuotst pai/culie  ottanut.  luotsioppilas  Flerman Edu-ird -idi  a  

Turun luot.iijn 

Merenkulkuliallitus  on  marraskuun  12  p:ln 	Is will 	la  ila 
iuotst  paikalle ottanut Leino  Ansheim Ha.nsénin  ja  Herman Aleksatider \1eri lit 

Merenlciilku!iaflut.iis  on inari-aakinin 22 p:llii I I)! S  iiIot4iksi !iUIIO1(I?1  /3(l/,- 

1  I/I//Il 	1 	I 	ii 	Ii  Il  It 	I/I])] »il 	Ii 	ii I. 	I Ii I 	/! 	t  . 	II  IH  II 	I.  
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Hels'ingin ltot&ipiiri. 

Merenkulkiihallitus  on  marraskuun  26 p:nä 1918 apulaisluotsiksi Peilingin 
luotnipaika  lie  ottanut luotsioppilas  Karl Werner  Gustafssonin. 

J7 iip?JriIi ivotsipiiri. 

Merenkulkuhiallitus  on  marraskuun  22 p:nä 1918 luotsioppilaa.ksi  Kaunis- 
saaren luotu  j.aika  lie  ottanut  Ferdinand  Kaj anderin. 

Merenkulkuhallitus  on  marraskuun  29 p:nä 1918  päättänyt siirtää luotsit 
 Herman •Juhananpoika Pusan, Herman Antoninpoika Pusan  ja  Matti Juhanan

-poika Wiranderin sekä. apulaisluotsit  Konstantin Ant.ipoika  Pirhosen  ja  Wilhelm 
Tviffingin Uuraansalmen luotsipa.ikalta  Viipurin luotu paikalla.  

Maj aka.t.  

I  aO5/afl laotsi  piiri.  

Merenluilkuhallitus  on  marraskuun  12  p:nä  1 91 8  nuoreni maksi inajakka-
\ iii a I 	'/ ifl h/fl/fl Iii/Ii 	t  anut Kai! Walta  sen.  

I Ii venannia(11i. iuotsipiiri. 

.Iitiikit1kii1ial1iiu  on  marraskuun  12  p:nä 1918 niaja.kkamestareiksi  ja  
in  aakka' altijOiksi allamainittuihiii ma,jakoihin  ottanut seuraavat henkilöt, 
nimittäin: 

Märketin majakaile: iiiajakkaniestariksi  Karl •1 oha.n Mattssoniu, vanhem - 
iiiksi niajakkavartij oiksi Johan August i)ahlblomin  ja  Mathias Albert  Sj öblomin 

.ekä. nuoreinmiksi majakka.vartijoiksi  Johannes Efraim  Isakssonin  ja  Johan 

.\ia.uritz Osénin. 
Skälskärin majakalie. majakkaniestariksi  Karl  Edvard  Holmbergin,  van - 

ni maksi rnajakkavartij  aksi  August Alfred Karlsson.in  sekä nuorenimiksi ma-
a kkavartijoiksi  Anders Magnus Kaléiiin  ja  Thomas August  Janssonin. Hell-

a  a am  (Heligman in)  rna jakaile: va.nhemmaksi majakkavartijaksi .Jolian Viktor 
 I lianssonin. Eekeri$n niajakkaile .  vanhemmaksi majaklca.vartija.ksi  Petter 
 I ure Söderströniin.  Korsön ma.yakozile:  vanhemmaksi majakkavartij aksi 

iist.af  Adolf Richard andholmin  ja.  nuoremmaksi maja.kkavart.ijaksi  Erik 
\drian Nordbergin.  Herrön inaiakalie:  vanhemmaksi ma.jakka.va.rtijaksi  Fridolf 
I'(rlinand \iiia,ndiis (rön1uialin. 

lielsiniqe Iuotsipnri. 

\iereiiku!kuhal1itus  on  marraskuun  26 p:liä.  1918  myöntänyt  Bengis/cärin 
iaiIcan majakkamest.arille  Karl Alfred Karissonille  kanden kuukauden  virka-
\ap/ili(len  laskettuna marraskuun  20  p:stii. 

.Ea.j  a kka I  i val. 

 I  Jivenannutan inotsipiiri. 
\1  erciiliulkuliallit.us on  marraskuun  .12 p:nä  1 91 8  majakkalaivuriksi ma-

tkLa1a.ivaan iStorbrotten»  ottanut  Axel Korsst.röniiii. peiiiniieheksi August. 
\\aIfiid  $nderliriniin a kouieine4taiiksi 1saia f1nu1l.en, 
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i!dinijin. 1u.otipu.r,. 

Mereiikulkuhallitus  on  marraskuun  26 p  nä 1 91 8  myöntänyt  in  aj akkalaivan 
»Kallbådagrundin» maj akkalaivurille  Johan  Viktor Paimroothille virkavapautta 

 laskettuna joulukuun  I p:stä 1 91 8  huhtikuun  I p:ään 1 919. 

'fiIoiiitito aliiksenoniistajille.  

Sitten kun Suomen Senaatti syyskuuit  6 p:nä 191 S on  vahvistanut a.setukseii 
 1 9 ne.ttorekisteritonnm  ja  sitä suurempain alusten omistajain velvollisuude.sta 

antaa erinäisiä tilastollisia tietoja,  On Merenkulkuhallitus  nyttemmin vahvistanut 
puheena olevan asetukseii edellyttäinät icaavakkeet kauppamerenkulusta  an-
nettavia tietoj a  varten sekä kertomusta varten merionneniuuksista.  Sen joli-
dosta kehoitetaan  kaikkia alusten oinistajia vupymättä Merenkulkuhalhtuksei  i 
Tilastokonttorille  ilmoittamaan, kuinka  in onta  alusta varten  he valivistettuj 

 kaavakkeita tarvitsevat. Samalla huomantetaan, että. kaavakkeet ovat a.se 
tuksen määräyksen niukaio.l  i  aiui  1i1  i  I  ivttvini pah1l1tt.t>va1.  ('1111(11  

laalislcuun  1  piiiväi  I 0 0.  

Vaihdettuja  ni jallalaivoj  a.  

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan marraskuuii :iu p:iiä  I 91S,  ettii  
men lahclella  Helsingin luotsipiirissä Hangon sataman edustalla oleva saksalainet 
majakka-alus »Borkuni -Riff»,  jonka asema oli  Lev. 59°  41' P, Pit. 23° 10' 1 
merikort.  1 273  &  1 552. on  poistettu  ja  sijaan asetettu suomalainen majakka 
alus »Storkallegrund», punaiseksi maalattu majakka-alus, jossa  on  kaksi mastoa 
keulama.stossa pallo, sekä valkoisilla kirj aimilla kumn)allekin puolen merkitty 
»Storkallegrund», osoittaen kiinteää valkoista valoa. Sumumerkinanto höyry - 
sireenillä, antaen joka  3:s  ininuutti  45  sekuntia kestävän äänen.  Jos sireeni  ei 
epäkunnossa, annetaan  in  erkki soittokellolla.  

Lisäyksenä tiedonantoihin merenkulkijoille N:o  30 25  päivältä syyskuulu 
huornautetaan merenkulkijoille joulukuun  4 p:nä 191 8  että majakka-alu  P . - 
serve  Libau>  on  poistettu  ja sen  sijalle asetettu  maj alcica -a 1in »Hehiolau.  

Sytytetty johtoloisio. 

Merenkulkijain tiedoksi ilmoitetaan jOulukiuu  3  j:iit  I 01 	el la iiumtan  
landella Helsingin luotsipiirissä Helsingin sataman edustalla Skanslandetii 
(Alexandersön) johtoloisto uudestaan  on  rakennettu. Valkoiseksi maalattu kahi-
deksankulmainen rautainen loistokoju betonialustalla. Valom  i Ic ri  ii 11(1(1  -  

pinnasta  5.5 in.  ja valonkanto  5 meripenikulmaa.  Loisto iiäytthi; 

viheriää vilkkuvaloa:  E 2° 15' I:stä E 11° 15' L:eeii. 
 valkoista  ja vilieriäistä vailiclevaloa:  E 110  15'  L:ti  I'  : 	I  

viheriäistä vilkkuvaloa: P 3° L:stä P 9° I:ään,  
valkoista  ja viheriäistä vaihdevaloa:  P 9° I:st.ä I' 2 	L:iön. 
pimnita villdcuva.lei:  P 	2 [:sti P 15  
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.Jii utiiu'antna.  

.Johtaakseen purjehduksen etelästä Jutitinrautnassa länsipuolitse saksa-
laisten miinansulun  on  asetettu punaiseksi maalattu loistopoiju noin  3  meri-
penikulmaa  L. P. L. Faisterborefin  majakka-aluksen sijaan sekä opastaa ruotsalai-
iien torpeedovene,  jos  sää  sallii. 

ha.iser-Wilhelni  kanava.. 

MerenkuUdjain  tiedoksi ilmoitetaan jouluk.  12 p:nä 1918  että nlkoasiaiii
-ministerin  antaman tiedon mukaan meriliikenne Saksan  »Kaiser-Wilhelm» ka-

iiavassa puohiettoma.in  valtioiden aluksille taasen  on  sallittu. 

Kitiktitie Skandiiiavia—Engla.nti. 

Meretikulkijain  tiedoksi ilmoitetaan jouluk.  11 paiä 1918,  että Englannin 
hallituksen lähettiläälleen Tukholmassa lähettämän sähkösaiioman mukaan  on 

 Skandinaviasta Englantiin kulkeville aluksille säädetty seuraava kulkutie:  
1. Norj  an rannikolt.a Skagenissa  Englannin itärannikolle tahi Englannin 

kanaalin kautta pitää aluksien ohjata suuntansa eteläpuolelle linjaa, joka kulkee 
Xorjan länsirannalta  59°  P. Lev.  pisteeseen  57°  30' P.  ja  4°  I. Grw.  ja  pohjoispuo-
lelle linjaa, joka yhdistää .Skagenin pisteeseen  57°  30' P. Lev,  ja  4° 1. Pit.  Kun 

 on saavuttu  tähän pisteeseen, ohjataan suunta suoraan  »May Island»  saarta 
kohti, josta  on purjehdittava Methil'iin,  mistä tarkempia määräyksiä saadaan.  

2. Atlammin valtainerelle Polij ois-Skottlannin  kautta  on aluksien, pun ch-
tiessa  Tanskan itärannikolta tahi Ruotsista, käytettävä luotsia Skageniin tahi 
Vredniksstadiin, seurata Norj  an  rannikkoa Stavangeriin, olij ata kulkuiisa vuo-
nojen kautta pohjoispuolelle  60° 5' P. Lev,  sekä sitten purjehtia .Pohjanmeren  

11  pohjoispuolelta linjaa, joka käy Marstenista pisteeseen  60° 25' P. Lev,  ja  3° 
10°  I. Pit,  kautta  »Fair Island»  saarta kohti, välttäen kuitenkin  sen  kielletyn 
alueen, josta tänä vuonna  on kumilutettu »Notice to mariners'in» N:ossa 651 

 Sitten ohjataan suunta  »Fair Islaud»in  saaren pohj oispuolitse sekä pohj oisempaan  
59° 25' P. Lev.  aina lännen puolelle  5° 30' L. Pit.  

Tanskan länsirannilcolta ei ole yhtään varmaa kulkutietä. Turvasaatto  on 
 poistettu, alukset saavat kulkea yllä mainittuja kulkuteitä vapaasti, mutta 

aina.1la ]iuomnautetaan, että kaikki muut tiet ovat erittäin vaarallisia. Englan-
nil itant nikon niaakiii ivut vtvtet  vt  a va1aiev at iii uk tin ran ian tktiia. 

Longitudiaserna  lasketaan Gre.enwiehin meridianista  ja  peilaukset  eli suuntirnat ovat 
ilmoitetut erannaisina,  ellei Siitä toisin sanota. 	 - 

Mitä tnleu pituusinittoihin, välirnatkoihin,  y.  ni.,  noudatetaan sauioa ilmoituksia, 1otka 
ovat eri niaiden tiudoiiaiinoisia. 



ii'I. 	\••-i•  
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