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Alla i denna beskrifning förekommande och uti  grader an-
gifna  pejlingar, kurser och bäringar äro betecknade  på  följande 
sätt:  till  först angifves kompass kvadranten och derefter gradtalet, 
hvilket räknas från  N  (nord)  0° till 0  (ost) och  W (west) 90°  samt 
från  S  (syd)  00  till 0  (ost) och  W (west) 90°. 

Till  exempel: med  NO 42°  förstås: från  Nord åt  Ost  420  
SO 56° 	,, 	,,  Syd  åt  Ost  56° 
SW 23° 32'  ,, 	 ,,  Syd  åt West 23° 32' 
NW 89° 	 ,, 	 ,,  Nord åt West 89°  



A11mnna anmrkningai'.  

I. Fyrinrättningarne  i landet upplysas hvarjc natt fräii 
solens ne(lgåi)g  till tiess llJ)J)gåilg  Så  lange iSföIhålhLil(lellll I trak-
teii itiedgifva iiavigationeii ; lysiiingen  i hamn,  led-, gasoije  och 
andra mindre fyram' un(lel'hålles deremot  på (le sdant afseende 

 bestämda tider.  
2.  Efter fyrskeriets utseende indelas fyrarne  på  följande sätt:  

Fast  fyr visar ett oafhrutet, jernnstarkt enfärgadt sken.  

Fast  fyr med  blank  (ler  (let  fasta skenet efter vissa tidrymder 
blir afbrutet af  en  eller flere klarare blänkar. l3lämi-
karne äro mycket klarare  än  det fasta skenet och  de 

 äro ibland färgade; hvaije blänk föregås vanligen af 
cii fördumikling och efterföljes af  en  sådan. 

Fyr med  afbrytet  sken 	(ler det fasta skenet står  en  längre  be- 
stämnd  tid och  sedan en  ellei'  fiere  gånger efter byar- 
andra, älven  på en l)estämd  tid försvinner för att  sedan 

 åter uppträda med  sin  förra styrka och tidsutdrägt. 
Vid dessa sken  är blämiken  längre äni fördunkliuigen.  

Blank  fyr  -- visar i regelbundna perioder blänkar och förduimk-
ungar hval'vi(l blänkarne småningom  till  och aftaga i 
styrka. Vid dessa sken äro förthiiiklingarne af längre 
ti(ls utdrägt  än blänikarne.  Vid några af dessa sken 
blifver  på  kortare afstånd fran  land  ett miagot i'iickafld( 
svagt  fast  sken mellan blänkarna synligt. 

lirupp -blänk fyr  -  visar  there  tätt  på hvaraiidra  följande blänkam'. 
 till  och aftagamnie i ljusstyrka (i regelmi  2 fi  i i gruppen). 

liVar(tt(i tölj(!  en tai'linmkliig mmndt'm' cmi bestiimd  tid. 
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Blixt fyr 	skenet  hlii'  plötsligt synligt., sta!'  cii  liten tid och för-. 
svinner  sedan  lika plötsligt och  io  lika,  1ng  tid.  I 6'  

skilda  hlixtaina hlifva äfven samtitanförda  i  grupjr 
 skilda genom längre pauser  t. ex. 4 hlixtar, sekundcr 

 mörker,  4  blixtrar  o. s. v.:  vid dessa sken  är (let icha 
 mera  perio(lens tidutdrägt  utan antalet  hlixt.ar  sin 

 karakterisera fyren. 
Tindrande fyr  -  är  antingen  hlänksken  med korta perioden  (F)  se-

kunder och (lerunder) eller visar  nu dci likasä knit 
peiocler  ett  omvexlande  till  Och  aft.agande  af  flaniiiia.  

Fyr med  vexeisken (omvexlande) -  visar ett  fast  sken  omvexlaiil 
hivitt  och  färga(lt.,  utan  dereniellaii förekomniande föi-
dunklingar.  Dylikt sken alstras af  (le  vid  gasoijefyrartu -
använda apparaterna, i  livilka  skenet  vexiar fihg  )F) 

gällger  i minuten. 
Klipp fyr  -.  användes för insegling  till  hamnar och belyser  iii! 

fast hvitt  sken  inseglingsriinniui.  På  sidorna om 
fasta skenet visar fyren klippsken af olika  slag.  Klipp-
skenen  visa  snart  äterkoniiiiande blihik  af olika vara  k-
tighet. 

3. Tecken  (i9 I, Ø  2 .... och  (  6)  i  heksrifningen  anvisa 
fyrapparatens ordning af  dioptriska.  (franska) systemen  förl 

 andra  o. s. v. 
4. De  uti  heskrifiiingen  upptagna  iniltal  äro engelska  jöiii  i 

eller minuter,  hvaraf  60  utgöra.  en  latituds  grad. 
5. Alla  latit.mls-  0(11  liitiidsgi'adei' 	ii' 	iii satt;i tdti'i' 	h 

 nyaste  ut.gifna  sjökort.  
6. Alla.  förekoiniiiaiali'  foam- 	'li •itt. -il  din  i  e,ielskt. noiti. 

.  Samtliga  uppgifua  kurser och  lölringar iiro rättvisainli, 
 der  förhållandet  är  annat,  utmdkes amHmt \tvn  nod til1d-

get iiiagiietisk  eller  ph  kompassen.  
S. 	Vid alla  lotsuppassningsstdllemm  dr  1°  -jeliva 	imimcmm  

eller i närheten  aubragt  en signaistang  i  livilken.  da  nagot (mi'-.  

tyg  pitkallar  lots,  hissas  en  flagga, som  utiniirker  att  b tsen  ha n-
nier fartvm1ct till  mötes:  1055:15  hi'enmnt  ett klot.  so ti1lkdmmimmim,jfyes 
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(lerigenoni  antingen att  lots  fr tillfället ej finnes eller att  bait 

 icke kan utkomma.  
e)  Vid  livaije up)assiiingSStälle ärO  införda handlyktor  itied 

rödt  och  11vitt  glas, samt  lotsariie förstiindigats  att, dit  de  i mörker 
 iitgñ  till  fartyg sam  påkailadt  dent,  i  sin  bitt. niedföra  lyktan och 

genom  denSalumas SväiIgau(le  åt  olika. håll,  sit  att ömsom  rödt 

 och  hvitt  sken  visas,  föi  fartygen  angifva bittens  läge och  lotseits 

fläImn(tfl(lC  till  (tein.  
/) Lotsariie  äro skyldiga att  äfveit  nattetid möta fartyg,  löi 

 att  genoiii  sin  lokalkiiiinednm lemnna  (lem allt  itiöjligt. histämid  och 
 jetmival  med  Iotstniig betjena  fartygen, likväl endast, i  de fall  dit 

 sä(laili.  kan med  full  säkerhet ske,  nieti  i motsatt  fall  qvarstanna 
olubom'(l öfvcr  natten för att genast,  sä  snart.  (lager  inträffat vid-
taga  ine(l lotsningen. 

.  Å (le  fyrfartyg,  på  hvilka  lotsar äro  aiiställde, gifvas 
 signaler  af  ne(lalmämnda  betydelse  till  svar vid  päkallandet.  af 

 lots  från fyrfartygen:  
A Om  (lagen:  

I) Till  tecken att  lots  finnes ombord och  aigiir,  hissas  den 
 efter Internationella.  sigiinisystemet  med  hokstafven  C  angifna  flagg.  

9) Till  tecken, att  lots  icke finnes ombord eller  till  ibljd  af 
 tiaturhinder  icke kan  utgii,  hissas enligt sagda  system, under  bok-

stafven  I)  upptagna. flagg.  
B) I marker  och nattetid.  

1) Till  tecken att  lots  finnes  oml)ord  och utgår,  gifves  signal 
 flte(l  lotslykta, som visat  omnvexlan(le rödt,  och  hvitt  sken.  

2) Till  tecken att alla lotsar utgått eller att  lotsaitie  för 
 nat urhni  (hr  icke kunna utkomma,  hiissas  pit  gaffein  af  inesan-

masten två lanternor med  hivitt  sken,  dcii  ena  ofvanför tteim itiidii.  
ID.  Uni fyrskeppet för  ilaturhiti(ier  eller någon annan orsak 

 lemnuar  sin station  hissas ej vanliga  toppfla.ggan  (gul med  hlitt 
 kors) och  fyieii 111)pliöi imied  lysningen.  

I I.  tJti  alla  gasol,jefrar höijar lysuiiigen Vi(1 nivigat.ioneiis 
ippmiainle  och  fott.går  till den 31  Maj  saint  iiiloppsfviitrne  vid  

VtlHO 	hItflL 	-l(IH11I(j urti  titt  (I:11ilOHflfl HIjO Kotih 
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klintanic  tändas  anyo  den 26  Juli  nun  alla  öfriga gasuljefvrar 
 (len  I  Augusti och hållas  sa.mteliga  tända  till seglatiollens slut 

livarje år. 
12. Gasoljefyrarne  äro uppförda af korsvirke och  brätifodrade  

i  form  af  en  skyllerkur cirka  7 	turn  höga och  7 I 6  fot 
länga,  ITIC(l asfaitfilt h(klä(l(la  tak, 	kiirens  ena sida  är  fästad  
en  fyrlykta af plåt uti  hvilken gasoljefyr  apparaten  är plaserad. 

 Vid  f'rariie  finnas förrådsbodar af samma dimensioner uppförda 
 urksâ  af kursvirke och  biödfodrade,  taken 1)eklä(I(la  med asfall il!  

1ivlhi 	 Iiatrr 	LiThhi. 	Wuiii 
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och  kän- 	Latittid  N.  Byggnadens eller 

antal,  ntseen-  ,I  ! !-ci 
ningsbåken  el- 	Longitud  0.  sjömärkets läge. 
ler sjömärket.  de  och  farg. , 

Taipalenluoto  600  36' 15" I veil /-3n go-nio/et I 	Stadigt  - ela  hon - 
tyrfartyg.  30 0  47 30" Taij,afo'nluolo 	'inge-  hvitt. sonten. 

fär  100  famnar från 
dess yttersta kant.  

Puikkeensaari 	60° 3( 55" 	)3 Jj/r/enaai•j 
spirkase. 	:'  r"  holiiie I NNO  frän  

Igolka  udden.  

	

Saunasaari  gas- 60° 34' 30" 	På  Saunasaari  ud- 
oljefyr.  lo» den å vestry Latloga 

strand,  i närheten af 
Ryska gränsen.  

	

Taipale sjömUrke.  600 37' 35" 	På  ilen låga st  ran- 
30 0  31' 10"  dn  viol  inloppet  till 

j
Taipale  ström.  

I Om-  Cirka Från  SO 	4 ',o 
vexlande  40  blm-  370  öfver 
hvitt  och kar i  0  och  N 

rödt.  minuten,  till NW 
37°. 

- 	 - - - 	5'.i 



J Ö. 	 3  

Höjden af1  Fyrtornets, 
elden eller  o  

båkbyggna- 
dens  eller sjömärket  n n  A n m 11 r k n  i  n g a r. 
sjömitrkets  i Eng. fot.  

öfv. vatt. 
'ln 

fltrg. 
Ofv.  grund. 

. 

Fvrfartvret  30 1878 - 	Fartyget  är förankradt 	18  fot djupt  vat- 
har tvåiiiii- 
ster samt  är 
iiäladt mörit 

rödt mcii 
 namnet  Tai- 

j>alenluoto  i 
hvita bok- 
stafver  ii. 

livardera  si- 
dan  

tell;  utsättes vid seglationens början och inta-
ges när  den  upphör. Tiden för itläggningen, 

 är  beroende  på isförhållantlena,  och har va-
rit omkring  20-21  Maj och för intagning om-
kring  6 November. Om  fartyget för svart 
väder eller någon annan oförutsedd orsak må-
ste öfvergifva  sin station,  tändes icke fyren 
och upphissas ej heller len gula daggan.  Till 

 följd af ftygets slingring kall tyrskeiiets 
höjd minskas  till 20  fot, hvarför fyrens syn-
vidd betydligt förminskas. 

1890 Märket  är uppförilt 1 form  af tvenne fyr-
kantiga brädbeslagna med spetsarna  mot  Ivar- 
andra vända pyramitler. Från dess  milt  upp-
går  en  hjärtspira  å hvars  topp  en horisontelt 

 liggande tunna  är  fästad. 

Jivit itiil 	12,1 	1884 	I 
it  th . 

Fyrapparaten  är  placerad  p  yttre sidan 
af  en  fyrkur. Vid fyren som brinner natt och 

 lag  finnes icke anstäld ständig bevakning.  I 
I  närheten af fyren  är en förrådsboda,  röd må-
lad med svart tak, placerad. 

Tjenar  till  ledning vid passerande  rester  om 
fyr fartyget samt varnar sjöfaranden  för  3  fots 
qrundet Wesollca°  beläget  2'/ mil  i  NW 24 0  

I  från fyren. 

Hvitt. 	19,5 1885 Sjömärket utgöres af  en 20  fot hög spira 
med  en oval genornbruten eliptisk  figur i top-
pen; spiran stödjes af två. stiittor. 

Tjenar  att anvisa inloppet  till  Taipale 
 ström. Hållet öfverens  något  on  ,Styrhord  nied 

 den  ungefär  10  kabellängder frän sagda in-
lopp utsatta flaggremmaren leder fritt  till  in-
loppet. 



4  LADOG. 

Benämning af -.,  0 

Fyrskenets 	o '1  
fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el-  Longitud antal, utseen- 

sjömärkets läge.  
. 

ler sjömärket. de  och 	färg. 

Jarisiviniemi 
 sjömärke.  

Sortanlaks  gas- 
oljefyr.  

4  
Kliränotsa spir. 

 kase.  

	

60° 40' 00" 	Å  Jarisiviniemi  
30 0  32' 20"  udde  på  fästa lan-

det.  

	

60° 50' 15" 	Vid inloppet  till  
Sortanlaks  vik  

	

61° 05' 30" 	På  nordligaste ud- 
30° 07' 10" den  af  II'iränotsa

-niemi  vid inloppet 
 till Kivisalmi  hamn.  

- 	 - 	 - 	

- 	4',4 

1 	Om-  Cirka  40 l'rån NW 5' 
vexlande  blinkar i  50 öfver 

 kvitt och minuten.  N  och  0 
rödt. 	 till SO 

50°. 

7',sj  

Haraluoto  sjö- 	61° 10' 00"  
märke. 	30° 07' 00" 

IL  
Kurkiniemi  gas- 61° 13' 30" 

 oljefyr. 	30°  oöö  

På hoinnui  Hera - 
luoto  invid  Marjan- 
saari.  

På  yttersta udden  
llolnien  Kanu-

mi  vid inloppet 
Il Kronoborg. 

Om-  Cirka  30 FrånNNO ;'. 
vexiande  blinkar i öfver  0 
hvitt  och minuten.  S  och  W 

rödt. 	 till WNW 
p  koni- 
passen. 



j 	Ö.  

yrtornets, Höjden af 

åkhyggna-  elden eller  a 

Liens 	eller sjömäiket Anmärkningar 
jömärkets iEng.fot.  

färg. 
Ofv 	grund 

Hvitt. 14,6 	1884 	-  
4,9 

En  fyrkantig stocktimra med lågt tak. 
FrLin midten af takspetsen utgår cii spira  å 
hears  topp  är  uppsatt  en  tunna i /,orzson  tell 

 läge. Anvisar inloppet  vesterom udden  till 
ankarstäilet  belägen bakom  den  lilla homma 
norr om udden.  

ilvit. 	25,1 
16,5 

47,i 
40,9 

1884 	- 	Fyrapparaten  är  placerad  p  yttre sidan 

	

ombyggd 	i af  en I  yrkiir hvilken  står pLi  en 12  fots hög  
187 	 tratimra.  

	

I 	 Tjenar  för att  anviSa inloppet norrom fyren.  
till &rtanlaks vilc,  samt  till  ledning  veslero?n 
Konevits.  

1889 	 -  Märket som  är  uppfördt  af resvirke i  form  
af  en 	pyramid,  består af  en  hjärtspira upp- 
råtthållen 	medelst fyra 	långa och fyra kor- 
tare 	stöttor, 	är 	brädbeslaget  ii  dess 	halfva 
höjd uppifrLin och  Li  hjärtspirans topp  är  ffi- 
stad  en  korg 	liknande  en  dubbel kon. 	An- 
visar inloppet  till Kivisalmi  hamn.  

1884 	 - En  fyrkantig stocktimra med tak. 	Från 
midten  af takspetsen utgår  en  spira  Li  livar.c  
lopp 	är  uppsatt 	en 	tunna 	i  lwrisonlelt 	läge. 
Understödjes  al  stöttor. 

Tjenar  till  landkänningsmärke  och ledning  
under  segling emellan Kexholm och Krono- 
borg.  

1884  Fyrkuren  är  stäld  på en  fyrkantig mindre 
för- stocktimra.  

ändrad Tjenar  att anvisa inloppet  till  Kronoliorg  
till  fyr norrom Teposaari liolme.  

1889 

30,2 
10,1 

35 
15  



6  LADOG  

Benämning af  Fyrskenets —  

a  

a  
fyr- och kan- Latitud  N.  Byggnadens eller —  

ningsbåken  el-  Longitud  0.  
antal, utseen- 

jömärkets  läge.  I  
ler sjömärket.  de  och färg.  g 	 . 

Teposaari  (Hepo-  61° 13' 40" På  NO:ra 	ddL - - - -  

saari)  stenkum- öoi 7  af /wlmen Tajwsaarj 
niel. 	J  (Hiposaari)  viii nor- 

ra inloppet  till  Kro- 
noborg.  I  

Ruunatuoto  sten-  61° 16' 30" På 	Ruanaluolo - - - -  

kummel.  /iOlflhifl 	vid farledon  
till  Kronoborg. 

Haukkasenmaa  61° 17' 20"  
(Manuniemi)  30° 05' 35"  
styrstanger. 

Menasaari  östra  61° 12' 30" 
 målade kors. 	30° 02' 15" 

Pit  Manuniemi - 
 strand I  Tervus 

 hamn.  

På  ZI'Tenasaari  fiol-
mans NO strand.  

Menasaari vestra  610 12' 30" 	På  vestra  stranden 
målade fläck. 	30° 02' y'  af holmen, som lig- 

ger  res/arom  Mena- 
saari  vid inloppet 

 till  Kronoborg. 

Punakivi spir- 	61° 12' 55" 	På  Punalcivi ho/me  
kase. 	oo (jTfl  vid södra eller Kie- 

I 	huvasalmi  inloppet  
till  Kronoborg. 

Lapinsaari  målade  61° 13' 00" 	På  södra dalen af 
fläck.  30° 02' 30"  ho1ine La'j,insaari  

belägen  söderoin Te-
posaari  vid inloppet 

 till  Kronoborg. 



jO.  7  

'Höjden af yrtornets, elden eller  o  
khyggna-
ensciler J01a1t  Anmärkningar. 
oniarkets i Eng. fot.  

.. .  n  
fårtr  

' 

Ofv. 	vatt.  CD  
CD.. I  

Öfv.  grund., 

Hvitt. - - ' 	Ett  6  fot högt konformigt  stenkiimmel  från  
hvars  topp 	uppgår  en  hjärtspira med  en/lä- 
s/wi  visare. 

ilvitt. 	- 	1890 	- 	Lika med sistnämnda. 

Dessa  styrstängef  hållna  öfverens  leda  in 
till  Tervus  hamn.  A  det högre märkets topp 

 är  fästad  en  /cvwlrat formig tafla  och vid det 
lägre  en  triangel. 

Bestr  af  en  hvitka]kning  i  form  af ett 
kors  måladt  på  berget.  

Tjenar  att anvisa inloppet  till  Kronohorgs 
 vik säderom Teposaari. 

Bestr  af  en  hvitkalkning  å  berget i  form 
 af ett cirkel.  

Tjenar  att anvisa södra inloppet, vesteroni 
Menasaari lw/me,  till  Kronoborgs  viken. 

Konformig  spirkase  från  hvars  topp upp-
går  en  hjärtspira med  tvänne  med baserna 

 mot  ltvarantlra  vända koner i toppen.  

D:u. 	- 	1890 	-  

I :o. 	 1S84  

I 1) 	 - 	18  

Hvit. 	____ 	18  

Tivöl. 	- 	1884 	-  Bestr  af  en å  hrr qet mlad kvadratformig 
 kalkning.  

Tjenar  tillsammans med  Menasaari  östra 
att anvisa inloppet  till  sagde vik, emellan 

 Menasaari  och  Lapinsaari  holmar.  



LADOG  

Benämning af Fyrskenets 
fyr- och  kän- 	Iatittid  N.  Byggnadens eller 

ningsbåken  el-  Longitud  0.  sjömärkets läge.  
antal,  utseen- 	I  

ler sjömärket. 	 I 
de  och färg. 

J  

Suuri  eller 	61° 14' 23" 
	 På mellcrcta  (Felen 

Heinäsirnaa  båk.  300  25' 12" af liolinen  Suuri  den 
 största af  Heinäsi

-maa  ögruppen.  

Hanhipaasi  fyr-  61° 18' 42" 	På en  liten klippa 
båk. 	30 0  52'40 5  mii SW 240  fran 

(®  4) 	 Walamo  kloster.  

4H  
Blänkfyr 	- 	Hela hon-  ii'. 

hvitt. 	 sonten.  

Rahmasaari 
gasoijefyr.  

A  
01° 18' 15" 	på  sijdöstra  ud-  1 	Om- 	Cirka  30FrånNN()  
30' 26'2(Y' den  af  Ilahniasaari 	vexlantle  blinkar i  öfver  0, S  

ho]me. 	 hvitt  och minuten, och  W till 
rödt. 	 WNW ii  

kompas- 
sen.  

Kelpäniemi  gas- 610  27' 1 5" 	På Kelpänierni yt- I 	J):o.  
oljefyr.  3t)° 22' I " tersta  udde vid in-

loppet  till Jaakim-
vaara.  

J):fi. 	Från  NW 7'  
öfver  N  

och  0 till 
SW 1/  W 
på  kom-
passen.  



J Ö 
	 9  

yrtornets, Höjden af 

kbyggna-  elden eller  

[ens  eller sjömärket Anmärkningar. 

jömärkets iEng.fot  Q:  

färg.  ;•0f1v• vatt 

Ofy.  grund. 

Mörkröd. 	ii 	1863 	- 	Uppförd i  form  af  en  fyrkantig torubygg- 

	

för- 	 nad i två afsatser. 

	

ändrati 	 Tjenar  såsom lantikänningsmärke  då man 

	

1879 	 nalkas härvarande öar. 

mets ölra 	99,4 	1879 	- 
Ift  är må- 	ommålad 
ult.  2 på 	 1890  
otsatta  si- 
r  röda  0Gb 
hvita fält, 
(ira likale - 
s  i  2  röda 

ch  2  hvita  
Så  tt fttl 
hvita  fill- 

n  stå undei 
ra hälfteni 
r()(la  t It. 

Fyrbyggnaden  är  uppförd i  form  af  en 
 rund stympad kon af tegel  på  sockel af grå-

sten. 
Tjenar  till  ledning  under  segling i denna 

lel af  Ladoga  samt  är  särskildt  nyttig för 
alla  till  Walamo  kloster distinerade fartyg, 
hvilka höra i sådant  fall  passera  vestorn fyren. 

I 	Ilvit  29,5 	1889 	-  
94  

Fyrkuren  är  ställd  på en 20  fot hög  still]- 
fling  af resvirke. 

Tjenar  till  vägledning i trakten södeiom 
Rahmasaari hoirne.  

Ilo 	39 	1889 	- 	Fyrkuren  är  ställd  på en 18  fot hög ställ - 

205 

	

	 ning  af upprättstående timmer fastbultade i 
berget. 

Tjenar  till  vägledning från sjön  till  inlop-
pet vid Joakim  vaara. 
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Benälnnil1g  
Fyrskenets 

'0  

fyr- och kan- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 
ningsbåken  el- 	Longitud  0. sjümärkets Iae.i  

antal, utseen- 	, 

ler sjömärket. och färg. • _.. 
Jukansaari  målade  610  27' 3u" 	1'i  CII. l)e1'  ii .cp,lri, 	- 

flack.  30° 2' 30''  sida,, af  Ii (, men Jim- 
kansaan  vid ililop-
pet till .Jaakimvaara. 

Jukansaari 	61 0  27' 47" Pa 	.Tukaneaani - - 
(Matalasaari) 	)5i  (Matalasanri)  holme 
stenkummel.  VIII  norra inloppet  liii 

faaliunvaara. 

Puutsalo 2:ne 	')Gl°  29'53" På 	Puu/salo 	1,01- -  
inseglings mrken. 	0 3530 me  det nordliga  p  

vestra 	lOjden, 	upI,  
sydliga 	sydlige  

2) 61 0  30'20"  höjden  ellen  vid 	\V 
300 35'4O  stranden af Pmuitsalo 

viken. 

'ljonsaari  gas- (11 0  34' 25" 	På den  lilla  filip- 
oljefyr. 	3o47'(' pan Keijonsuari osi - 

liga udde  (ton me!-
lersta  af  (le  tre i  SO 

 från ön Markatscho
-saari  belägna  hot- 

mar. 

Om- 	(irka  50  
vexlande  blinkar i 
hvitt ich minuten. 

nidt. 	 I  

- 

kaluoto  sten-  61 0  38' 58"  
kummel. 	'10° 48' 00"  

onluoto  sten-  61° 39' 22"  
kummel. 	30° 41' 40" 

På  Siilealuoto  fiol-  - 
inc norrom Kerki-
aks vik vid fanle- 

den  till  Sordavala. 

På Uhonluofo  fiol-  -  
if'  vid  vectra  sulan 
af' farleden  till  Sor-
ulavala. 

- 	- 	- 	7', 

7', 

-  I 



Jo 	 ii  

yrtornets, Höjden af  

&kbyggna- eldeneller  

lens  eller sjömärket Anmärkningar.  
jöniärkets  1  Eng. fot. 

färg.  Öfv.'au. 
Ofv, 	grund. 1  

Hvitt. 	- 	1884 	- 	En  rektangulär yta  tr  med  hvit kaikfärg  

D:o. 	51) 	1890 

lilditLil  JU?  /erget. 
Tjenar  att anvisa  in/op/et ti/I Jaa/cinivaara  

förbi  J ukansaari liulme stkiero,n (lensaInma  

Ett  kunformigt steHkitinmel frau hvars  topp 
uppgår  en lijärtspira  med öppen triangel i 

 toppeui. 

ilvita. 	- - 	Walam 	l)et Hordliga unärket  består af ett sten- 
kloster, kummel i  form  af  en  stympad kon.  

I)et  sydliga består af ett kors upprest af 
gråsten  p en  fyrkantig i tre  afsatser  byggd 
stenfot. Dessa märken  tjena  såsom ledning 

 für  fartyg kommande norrifrån.  

liviIt. 	51,u 	i 	18R5 	- 
2() 	urnliygg&l 

1t89  

Fyren består  f en  vanlig kor,  sti1lld  1uå 
en 16  fot  bog  ställning af resvirke.  A  kurens 
ena sida  är  fästad  en  fyrlykta af plåt uti 

 hvilken gasoijefyrapparaten  är  placerad.  
Tjenar  att anvisa inloppet  till Sordavala 

österon  klippan  Märimainen;  syd ifrån kom-
mande fartyg böra styra rättvisande  N  öst  cram 

 fyren för att komma  in  i  Sordavala  bukten. 

liv  itt, 	44 	189)) 	- 
30 

Kouiformiga steuikuml.  från  hvars  toppar 
uppgå  lejörtspira  med visare pekande  åt  far/c- 

1):,. 	I 	45 	1890 	- 	den. 
30 
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LADOG 

Benåmning  af Fyrskenets 
fyr- och  kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 	 -  

antal,  utseen 
ann— 

ningsbåken  el- 	Longitud  0. 
, 

sjömiirkets  utge. 	
' de  pn--n 

ler sjömärket.  och färg.  0 	0  ..,. -  
. 

Nikonoff  gas- 	61° 21' 50" 	På  vextra  udden 
oljefyr. 	ö5O7]  af  Waia,no  kolme.  

(lm- [Jngefitr Frn  NW 
vexlande  40  blm-  15° 	öl'ver 
rödt  och kar i mi-  W till S\V 

hvitt.  noten.  45°,  oth  
vidare  till 
S  ett  mat- 
tare  sken.  

Siskosalmi sjs-  61° 35' 15" 
	

På 8W  udden  
marke. 	31° 19' 12" Sisloniini. 

I 

Wuoratsu gasolje-  61° 34' 05" 	På  södra udden af 
fyr. 	.31° 21' 40»'  Wuoralsu 1w/rn,'  vid 

inloppet,  till Koirtu-
oja.  

Bajonna gasolje-  61° 24' 25" 	På NO  sidan af 
fyr. 	 ho/men Dajonna  vid 

inloppet  till ham- 
non. 

Om-  Cirka  30  Från 	3  
vexland  blinkar  j WN\V 
livitt  och minuten.  V/' öfver 

rödt. 	 S  och  ()  
till NN(' 
'/  0 pa 
kompae- 

sell. 

- 	Från  St. 7' 
0 / (3 
öfver N 

 och  0 till 
NNW' 

 samt in-
loppet  till 
Bajonna 

 ankar- 
plats. 

I):o. 
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Fyrtornets,  "I  

båkbyggna-  elden eller  

dens  eller sjömitrket 
? 

sjöniirkets  i Eng. fot. 

frr Ofv. vatt. -  p 
Oft.  grund.1  

A n  ni  ä r k a  i  ii g a r.  

Fyrkuren 	34,i 	1884 	- 	Tjenar  att anvisa inloppet  till Walamo 
hvit  med 	 hamnen genom Nikonuff sund samt  till led- 
svart tak. ' ning för fartyg kommande  till Walumo  söder-

ifrän förbi Hanhipaasi lyrbtk.  I )et  svagare 
skenet  är  synligt,  till  nämnda f'yrhii.k. 

	

- 	- Walamo 	Märket bestr  af  en  hjärtspira med tre  
I  kloster 1dispikade bräder (ett kors); samt stödes af 

töttur. 
Tjenar  som landkänningsmitrke.  

28,2 	1889 
17,5 

- 	Fyrkiiren  är  ställd  på en I  fot hög ställ- 
ning af resvirke. 

Tjenar  till  vägledning från sjön  till  inlop-
pet vid Koirinoja.  

38,4 	1884 	- 	Fyren består af  en  mindre fyrlampa, pIa- 
rerad  uti  en  lyckta uppstii.ld  på en  af kors-
virke byggd ställning. 

Tjenar  att inleda fartyg  till  (len i närhe-
ten belägna förträffliga nödhamnen Bajonnaja. 
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Benämning af 
Fyrskenets  C  n  fyr- och  kän- 	Latitud  N  Byggnadens eller 

uingsbåken  el- 	L6iiitud  0.  antal,  utseen-  
sjömärkets läge.  

c  

ler sjömärket.  de  och färg. _• 

Tiraksaari  eller  61  °  24' 10" 	På en  holme vid  I 	Om- 	Cirka  30  Från  SO 	5'  
Leppaniemi  gas- 51° 33'4&'  fbr,a  udden af  Mani- 	vexlaii1e  blinkar i  ötver  I)  

sc/unseen. 	 hyitt  och minuten.  N  och  W 0  je yr. 	
I 	rödt. 	 till SW 

på  kom - 

	

I 	 passen.  

Kierreniemj  sjö-  61° 20' 41" 	I  sundet  emel - 
märke. 	31°  4o'j  Ian  Mantschinsaari  

U  och  fastalandet  

JLH på  osiligasle  udden 
 (Kierrenienij)  af 

 iI[antschinsaarj  ilo/- 
me.  

5',s 

Sirnitsa gasoije - 
fyr.  

61° 19'45" 
31° 40' 40" 

På  nordliga udden 
af  &rv  lisa  lw/me  be-
lägen utanför inlop-
pet  till Salmis by 

 och  Pöllö  tullsta-
tioii  i  Mantschin

-saari  sundet.  

ii Om-  Cirka  50 Fran SO  
vexiande  blinkar i  43°  öfver 
livitt  och minuten. Syd  till  

rödt.,  NW 43°  
rättvi-
sande.  

Heinäluoto 
 Fyrbåk.  

(03). 

IL 
61° 16' 36" 	I  1VO:ra  delen af  

Heinölnolu  vid  Man t- 
Ladoga på  ho/men 

schinsaari  södra ud-
de.  

1 Fast  hvitt. 	- 	[leta  hori- 
sonten. 



.1 	(•).  15  

Fyrtornets 	Höjden af 

båkbyggna- 	elden eller  

(lens  eller sjömärket  
.0  

I 	 Anmärkningar. 

färg. 
Ofv.  grund. 

ITvitt. 	22,4 	1885  
fr- 

ändrad 
 till  fyr 

 1889 

- 	Fyrkuren står  på en  fyrsidig stoktimra. 
Tjenar  för vägledning från sjön fil) Mant-

sehinsaari sund norrifrån.  

Hvitt. 23,4 	1889 	- 
20,9 

Kumlet  är uppfördt  af sten i  form  af  en 
 stympad  pyramid  genom hvars topp uppgår 

 en  spira, från hvilken utg  tvenne armar i 
ostliq ri/cluing Inidande med spiran ett  K.  

Tjenan  till  utmärkande af det  österom sayde 
udde belägna Rodeiluoto grund vid  hvilket  far-
leden gör  en  mycket stor höjning. 

14,6 	1888 
	

Fyren lyser utan förstärkt sken af linser  I 
till NO 42°  belysande norra och södra inlop-
pet samt Svinitsa aukarplats. 

Tjenar  för att anvisa inloppet  till  sundet 
och Svinitsa ankarplats, söder ifrån kommande 
fartyg höra llåiia re/ct pi2 f,ren  eller  NW l2/2 °  
(nItty.).  Fyrkuren  är  uppförd  på en  trä- 
timra. 

)mvexlande 	84  
ro röda och 
ro hvitahori 
sontela häl - 
tin  af hvi)kn 

 let nederstv 
är livitt It 
tvers null 

1845 	-  
nya 

fyren  
1878  

Fyrtornet  är  af tegel. Fyrbetjeningen l)or 
uti ett gulmåladt hus af trä. uppförd invid 
fyibåken. 
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Benämning af Fyrskenets 
fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller 	

antal, utseen- 
ningsbåken  el-  Loiigitiul  U.  sjomärkets  lagt.  
ler sjömitrket. de  och färg. 

Tulitunranta NO:ra  01° 21' 00" På  7'uiitunranta  
och  SW:ra  styr- 	31°  42'ji Langula  holme. 	l'à  

stanger.  en 	distans af  211,4  
fot från hvarandra. 

Sitoinsaari  Norra.  01° 20' 40" Pd  Sitoin  holmes  
31° 41' 40"  norra 	oli 	södra  II  

Sitoinsaari  Södra  strand. Li  
styrstnger. 

- 	0,4  

- 



J Ö.  

Höjden af  I Fyrtornets, 
håkhyggna-  elden eller  a 
dens  eller sjömärket 

sjömädkets iEng.fot.,  I  
F.. 

färg.  

17 

A ii m ä r k ii  i  n g a r. 

Hvit,a. 	NO:ra33,i 	1&9 - 	 Nö:ra  består af  en  fyrkantig spira med  en 
29,2 

I  SW:ra2G,3 
24,3 

4  fot lång 	0(11 3'/ 	fot  bred  vertikalt  p 	spi- 
rans  topp fästad tafla, uppställd med tvär- 
stöttor,  på 295 tots  distans från nästföljande 
styrstng, hvilken består af  en hjärtspiri,,  med 

 å  toppen fästadt kors, hvars spetsar utgå från 
hjärtspiran.  

I  Dessa  slyrstonqer  i linje  nud 	Kierreniemi 
kun(mel  leda fritt frän Nilonranta och Itodin- 
Inoto 	grund 	i 	Wääräbotu 	farleden 	mellan 
Mantschinsaari  och Langula holmar. 

ilvit. 	21,2 	1889 - 	 Hvardera  består af  en  fyrkantig spira stödd  
29 2  

Do 	42s 	18S9 
40,9 

med tvärstöttor,  den  norra  är  försedd  ft top- 
-  pen  med  en trubb  vinklig triangel, och  den 

 södra med  en  tunna i horisontelt läge samt 
 under  densamma  en kvadratformig tafia.  

Dessa styrstänger hållna i linje SSO  '/2  0 
I  och  NNW J/2  W p 	kompassen leda fritt förbi 
banken utgående från östra kusten af  Mani  se/dn- 
saari  holme.  

3 
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Benämning af I 
F'yrskenets 	C  

fyr- och kän- 	Latitud  N.  Byggnadens eller n B w 	 '  

ningsbåken  el- 	Longitud  0  antal, utseen- 
sjömärkets läge.  

'oa 

ler sjömärket.  de  och färg.  I 
.  

j  

Från WiHmantra.nd 
Pahaluoto  fyr-  61° (13' 40"  Vid 	Pahaluoto  I  Stadigt 	-  Hela hon- 	1,8  

lampa.  ij7T grnnd  I nthheten  af livit. sonten. 
Paskalnoto 	holnie  
vid 	inloppet 	till 
Willmanstrand. 

Lauritsala 	upp.  -  På  Sarvinierni  udde  - - 	 -  
passningsstuga. i  Lauritsala  by.  

Mustasaari  gas. 61° 10' 18" På 	den 	lilla  hol-  Om- 	Cirka 5(F'rin  NW  
oljefyr.  /11 en n,e1  samma namn  vexlanil 	ldiulcLr  i 	ötv(r  

i Stora  Salmen 	vidd  livitt 	oli 	ininittiii. 	fill  
28° 31' 581 

Icrö/cning 
fran Haukiselkit  till 

ri L  I
farim/ens 

Illkonsaaret. 

Laivaluoto  gas- 
01 jet  yr.  

610 12' 15" 	På bolmen  Laiva -I  i 	Om- 
luoto  vid Illkonsaa- 	vexlande. 
ret. 	 hvitt  och 

rödt.  

I. 	 -  

Rastiniemi  gas. 
olj et  yr.  

61° 16' 20" 	På SW  udden af  
28° 1 3'35"  Kylanniemi  vid in-

loppet från Stora 
 till  Lilla Saimen.  

Om- 	1):o. 	Från 	i' . 
vexlantle 	WNW  i 
hvitt  och 	vei'  Svd 

rödt. 	 till 051). 



K A L L A V E S I. 21  

'Höjden af Fyrtornets, 
båkbyggna-  elden eller 

densciler j0met  Anmärkningar. 
sjörnärkets  1  Eng. fot. 

fär g.  Ofv. vati.  
Ofv. 	gruud.F  

till  INyslott.  

3 1884  Lanrit-  Består af  en  mindre flotte mcd  3  fot hög  
sata.  stål  hung å  hvilkcn  lampan fästes. 

'flenar 	till 	ledning för fartyg kommailde  
I  norrifrån  till  Wihlmanstrand. 

- 	- 	- 	,, 	Uti  en  envningsstuga  uppassa  2 lot- 
sar hvilka lotsa norrifrån kommande fartyg 

 till  Willntanstrand  samt norrut  till  Pinunala 
kyrkoby. 

Hvit. 	F 	9 	1885 	 ,, 	 Tjenar  till  ledning vid inkommando fran  
I 	 Lauritsahii  till  Hatikisclk3 outi  Stora Sa.iinetu.  

2 	 När Korva  luotu  stunk  tt  nu  mcl  I  enunas  åt custer  
och !artvget kommer itt  på  }Iatutciselkä tjitr-
den  hör  otan,  styra  NO -11 1/2 0  rättvisande eller 
hålla rakt  på ñ/ren  för att fritt passera  liar- 
den.  

Hvit. 	 1887  

Hvit. 	10  - 	1885 
4 

Tjenar  tillsammans mcd  Mustasaari  fyr  till 
 ledning i Stora Saimen : när  man  passerat 

Kältkvtsaari kummel i syd bör kursen sättas 
nord  tills Laivaluote  fyr blir  smjnlig  och  Musta-
saari  tvärs,  då  styres rätt  på Laivaluoto så  att  
Mustasaari  fyr blir rakt  alcierut. 

T,jenar  till  ledning vid segling öfver Stora  F  
Saitnen  samt emellan La.ivaluoto fyr och i 
loppet  till  Lilla Saimen:  norra  yrönsen  af  fi/r

-skenet varnar för grund. 



22  SAIMA- 

Benllmning  af  I  Fyrskenets '  a.- 
fyr- och kän- Latitud  N.  Byggnadens eller °  

ningsbåken  el- LongitudO.  sjömärkets läge.  
antal, utseen- 

I  

ler sjömärket.  de  och färg. °'  

I I 

Saukionniemi  61 	19' 10" På noråvestra  ud-  1 	Om-  Cirka  50  Från  NO 3', 
gasoijefyr.  den  af Kylännieoni. vexlande  blinkar i  Olver  N 

hvitt  och minuten. odi  W till 
rödt. S%V.  

- 
I 	 I I  

Parkonsaari  gas. 61° 22' 40" 	På  vestra  långa 
oljetyr. 	 udden af holmen  

.1  ar/consaaro. 

Om- 
vex  landa 
hvitt och 

rödt.  

D;o.  Fran SW 3',u 
16° till 
SW 36°. 

Puumala  upp- 	- 
passningsstUga. 

Harmaparta  61° 32' 43" 	På 	Harmapartu  
fyrlykta. °  19' 511" 	tenkurniiiel 	i  Orih- 

rirta  ström. 

Wuorituoto  gas- 61 0  33' 52" På  kolmen  Wuori- 
oljefyr.  3o2pJ8"  luota  i  Haaj'avesi. 

I  Stadigt 	- 	Hela hon- 	',s 
rödt. 	 sonten.  

i 	Om- 	Tho. 	- 
vexianile 
hvitt  och 

rötlt. 

Osa- 	1):o. 	IfinNN() 
vexlaitde 	bfver  0 
hvitt  och 	till SSO. 

rödt. 

Wekaravirta  gas- 61 0  44' 09" 	På  nordöstra stian- 
oljefyr. 	28" 35'2(Y' den af/iolmen  Sadon- 

saari  vid inloppet 
från Tuohistonsel

-kä till Wekaravirta 
 Ström. 
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Fyrtornets, Höjden af 1  
elden eller båkbyggna-  , 	 , 

denseller1j0fht Anmirkningar. 
sjomärkets 	iEng.  fot,  a  

Ofv. vatt. fárg. 
Ofv. 	grund.  I  

Hvit,.  10,2 1885 	Laurit- 
4  sala. 

T,jenar 	fil/semin  ans  nied Parkonsaari  fyr  
till 	ledning 	vid 	segling 	öfver 	Lilla Saimen.  
Sedan  fartyget kommit med ledning af Rasti - 
niemi  fyr litet förbi Turpaniemi udde och Iks 
sigte  på  &zt/ci000lemi  fyr styres  NO 361/40  rakt  
på lien. 	Från Kotikionniemi styres  NO B3/° 
så  att. Parkonsaari gasoljefyr lemnas  litet om  

-  9.7 1884 	Pun-  babord. 
mala. 

- - - 	 ,, lJti 	en 	envåningsstuga 	uppassa. 	2 	lotsar 
hvilka 	lotsa 	fartyg 	till 	Nyslott och Laurit- 
sala. 

Röd.  11, 1888 	,,  A  stenkumlets 	hjärtspira 	finnes  en  tvär- 
7 3 arm  hvarit  en  lykta. mell rödt glas hissas. 

T,jenar  att leda genom det smala farvattnet 
flOrru  ni 	Suurz-Knivii.siiari 	och  vesteroni  Laiva- 
saari. 	Bör  leinnas  om styrbord.  

Hvit.  9,1 1887 	,, Tjenar  att utmärka inloppet  till  Orihvesi 
-  ström 	och  till  ledning vid 	genomsegling af 

Haapavesi. 

Hvit.  10,2 1885 	,, Tjenar 	till 	ledning vid segling i farleden  
I  och vid passerande af Wekaravirta ström. 
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	 S A I M A- 

I  Benämning af 	 Fyrskenets 
fyr- och kän- Latittid  N.  Byggnadens eller antal, titseen- 
ningsbäken  el-  Lojittid  0.  sjömärkets läge. 

 de  och färg. ler sjörnärket. 

Om- 	Cirka  50  Från 	3',s  
vexhuaie hlinkar  i  0 t,. N  
hvitt  och minuten. ver  SO till 

 rudt. 	 S t. 0.  

Kommerniemi 	°  49' 15" 	Pa  norr/ö.t  ra s/ran- 
gasoljefyr. 	28 0  41' 4(y  (ito  tu  Kon,mernzeifl?  

vid inloppet. iran 
 Pi  hlaavesi  till  Kom- 

mera  lm  i. 

Warisluoto  gas- 61° 49' 10" 	P  klippan  Waris- 
oJ  jet  yr. 	56' 24"  luota  vesterorn  hol- 

men Snur-Ruissaari. 

	

Uokallio gasolje-  61° 52' 26" 	PI  lw/men Iloktul- 
fyr. 	 25"  ilo  norrom Nys lott.  

D:o. 	D:o. Från  SW 3',i 
60° till 
SW 80°. 

1):o. 	D:o. 	- 	3•,5  

Kuhaluoto  gas- 61° 0810" 	På den ii/la  Fiol- 
oljefyr. 	280 '47 50»  mel, Kuhainolo  i  tien  

trånga passagen 
fran Stora Saimen 

 till  Wilimanstrand.  

D:o. 	- 	Nøvart 	4'  
emot Päi-
häniemi 

udde och 
Kittk,it

-saari. 
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'Höjden af Fyrtornets, 
elden eller  bkbyggna-  

dens  eller sjömärket '  

W  
C' Anmärkningar. 

sjömärkets i Eng. fot. 

färg. Öfvvatt.  P  
öfv. 	grund.  

Hvit. 	9,3 	1885 	Nyslott.  
2  

D:o. 	 1884  

T,jenar  till  ledning för genomsegling af 
Kommersalmi och Pililajavesi. Fartyg  sent 

 lemna Kommersalmi  sundet kan styra  SO 540 I  
rättvisande  så  att fyren blir akt erut.  tills Luk-
karjaa/auto  lilla  let opjia  onni kuno  let  leon  ions 

 norrut.  dii kursen ändras nordvart och styres 
litet höger  aio  Wurisluoto  /jr,  hrilken iitrnisr-
ker farledens krokning norrut  till  Nyslott, 
och tjenar  till  ledning uti inloppsfarleden  till 

 sagde stad; Warisluoto fyr  iernnas  åt  öster.  

1  
D:o. 	Ui 	1887 	,, 	'f,jenar  till  ledning vid segling från Nyslott 

- 

	

	 norrut, fartyg kommande  n  rrifrioi  bra  hålla  
på  fyren och styra  NW 60°  rättvisande. 

Ji:o. 	,  12 	1890 	Laurit- - 	- 	- 	- 	- 	-  
1 	14 	 sala. 
/ 	 I 	X. 
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