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2. Luotsiasemat ja vartiopaikat, niiden henkil 

ja tapahtuneet muutokset. j q 6 'f 
, myonnetyt ohjauskirjat 

Asema tai lvp Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttQhenkilokunta ~~~ }Z 

Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 
-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 
-majakanvartijoita 
-loistonhoitajia 

~0 henkea 
-~~-

Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys -------- kpl 

Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 

1111/)lck,.a~(; }vita14· Ekluel(_ q/o,'f/i 1.7'--~6 

~emya.'k.ho, 1 k1blf Jvk.,-0JU.~ ,Jyva~f 
9ith. J.tj_~o M·i"' ~.l-fi~.tf1 

. I 



4. Yksityisten kustantamat 
turvalaitteet 

Turvalaite 

1 .Majakoita 
yht. ____ _ 1 -kaasu 

-valtakunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paristo 
-muu _____________ _ 

2.Sektoriloistoja 
yht. .:2 

-kaasu 
-valtakunnan verkko !5 
-oma voima-asema 
-paristo 
-muu ---------

3.Linjaloistoja -kaasu 
yht •. ___ _ -valtakunnan verkko 

-oma voima-asema 
-paristo 
-muu. ____________ _ 

4.Kalastusloistoja 
-sektoriloistoja 
yht. _____ _ 

-kaasu 
-paristo 
-valtakunnan verkko 

-linjaloistoja -kaasu 
yht. ____ _ -paris to 

-valtakunnan verkko 

5.Reunamerkkeja, valolla -paristo 
yht. ____ _ -kaasu 

-muu ____________ __ 
Reunamerkkeja ilm. valoa 

6.Loistoja ja majakoita ~ 100 ed. 

7.Jaapoijuja, valolla 
11 ilman valoa 

8.Tavallisia poijuja, valolla 
II 

II ilman valoa 

9.Tutkaheijastimia, valolla 
11 ilman valoa 

10.Linjatauluja, ilman valoa 

11.Tunnusmajakoita 

12. Kumme·lei ta 

13.Viittoja -merl 
. Yht~ t? -saaristo 

-sisavesi ja sisasaaristc ~ 
-muoviviittoja ¢ 16 ~ 

14.Sumumerkinantoasemia 

15.Tutkamajakoita - 3 em 
-10 em 

16.Radiomajakoita 

17 .Muita. ______ _ 

¢ 22,5 
muut 

0 
+> 
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•rl 
0 
p.. Huomautuksia 
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6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka

kalusto seka kaikuluodi t. J 9 g 'f 
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v • .. u..AO: tJ ..,,...,.. vua.a. o \IUOitJG"' J a. s, yllapi tamat turvalaitteet l~S 7 
Turvalaite 

1.Majakoita -kaasu 
yht. -valtakunnan verkko 

-oma voima-asema 
-paris to 
-muu 

2.Sektoriloistoja -kaasu 
yht. 5£ -val takunnan verkko 

-oma vo1ma-asema 
-paristo 
-muu 

3.Linjaloistoja · -kaasu 
yht. 9'1 -valtakunnan verkko 

-oma voima-asema 

4.Kalastusloistoja 
-sektoriloistoja 
yht. ____ _ 

.-paristo 
-muu 

-kaasu 
-paris to 
-valtakunnan verkko 

-linjaloistoja -kaasu 
yht. ____ _ -paris to 

-valtakunnan verkko 

5.Reunamerkkeja, valolla -paristo 
yht. ___ _ -kaasu 

-muu~----------
Reunamerkkeja ilm. valoa 

6.Loistoja ja majakoita < 100 ed. 

7.Jaapoijuja, valolla 
11 ilman valoa ).., 

8. Tavallisia poiju·ja, valolla ~. 3 
II 

II ilman valoa 

9.Tutkaheijastimia, valolla 
11 ilman valoa 

Linjatauluja, ilman valoa 

11.Tunnusmajakoita 

12.Kummeleita 

-meri 
-saaristo 

13.Viittgjal9 . y_ht _ •. ..L.&_lt..S~--=---
-s1savesi ja sisasaarist 
-muoviviittoja ¢ 16 

14.Sumumerkinantoasemia 

15.Tutkamajakoita - 3 em 
-10 em 

16.Radiomajakoita 

17.Muita _____________ _ 

¢ 22,5 
muut 
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9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~ 

~ 
p. 

Lois tot Poi jut s 
Ul 

Vaylan nimi ja syvyys 9 
+> +> +> 
()) ()) ·r-i 
Ul Ul p. 

+> ~ ·r-i ~ ·r-i 
co 0 ::>.. 0 ::>.. :§ ~ ·r-i +> ·r-i +> co +> ·r-i +> ·r-i r-i 

"r:> r-i Ul r-i Ul ::>.. 
~ co ~ co ~ :co 

:> :> :> 

Jyvaskyla- Lahti 2 , 4 26 2 1 16 

Judinsalo -Karisalmi 2 , 4 5 1 30 

Tapuisaari -Miestensalmi 2 , 4-2 ,1 5 1 5 

~iestensalmi-Suopel to 2,1-2 , 4 1 3 

Kalkkisten kanava- Heinola 1 ' 8- 3 ' 0 3 2 15 

Heinola- La ionsalmi 2 , 4 1 3 

Suolahti -Viitasaari 1 ' 8 15 5 b8 

ViitDsaari -Keitelepohja 1, 8 1 12 

. Iuorinkainalo- Iisvesi 1 ' 8 10 2 24 

Iisvesi -Kolunkanava 1 ' 8 2 3 23 

.:olunkanava- Rusinmutka 2, 4 2 1 11 

Keitele - Savia 1, 5- 2, 4 3 2 12 

TFtmpere -Vi rrat 2, 4-1, 8 1 14- 1 2 66 

Lepaa-Viidennumero 1, 8-1, 2 1 2 9 

Yhteensa 1 07 3 25 337 



Taulu. 10 Virkamatkapaivia v . 1987 115 paivaa/vrk 

Taulu. 11. Loistojen tarkastus vuonna 1987 . 

9 . 4 . Nei turi 



Taulu 12 . vaylatyot . 

Barausryhma R. Pollanen/tua Sesta/II ~.lit har3si 2,4 m vaylaa 
t 3.nko- j a vai j eriharalla -Jei turin kanava- Pahi tun salmi . Harauksen 

perusteella luotsipiiri (1- 701 , va Rannikko , 1- 704, L-750 yhtena yk
sikkona) 3.setti kolme uutt3. muoviputkiviittaa ja siirsi kuusi vayla 
viittaa . 

Jaiden aiheuttamien viittavaurioiden korjauksessa 1- 701 nos 
toponttooni asetti yhden muoviputkiviitan ja siirsi toista Viitasaa~ 

ren luotsausalueella . 1isaksi kaytiin Tervonsalmen luotsausalue~lla 
TV1 Kuopion piirin haraamien viittojen paikkoja siirtamassa kohdal 
leen vaylaksi merkityilla osilla Sensijaan jatettiin venereiteiksi 
luokitetuilla (TV1 Kuopion piiri , TVH , yli - ins . Sarkkisen vaatimus , 
jonka L-M Os . esitte l i ja MKH vahvisti-87)asettamatta uusia viittoja 
ja siirtamatta viittoja paikoilleen , koska viittaselostuksia ja vay
laesityksia norma·"llissa jarjestyksessa ei TV1 Kuopion piiri ole toi 
mittanut edes vuoden lo puun mennessa . Ins . Jarvenpaa TVL Kuopion pii 
rin tyopaallikon lausunnon mukaan viittase lostukset toimitetaan vas
ta sitten kun kai kki on tehty valmiiks i eika kuten kuuluisi siina 
jarjestyksessa esim vuosittain eran valmistuttua kuten merenmittarit . 

PaijanteelUi vaihdettiin valoviitta Kaki salmen suulla ptinainen 
vihr~akwi· ja todettiin samalla etta viitan alapah oli pahasti murtu
nut viiden vuoden j aiden murjomana ja irtoamaisillaan ankkurista . 

Sammakkomi esten avulla kaikki VP 1 alumiiniset valoviitat muu
tettiin muovisiksi VP 3 tyyppisiksi , joten luotsipiirin kaikki vale 

vii tat ovat nyt samaa tyyDpHi . 
TVL Kuopion piiri jatkoi vaylien kuntoonp·noa Konnevedella ja 

ilmeisesti sai valmiiksi koko Kuopion laanin alueen . Tuloksista ei 
vain ol e kuulunut yhtaan mitaan . 

TV1 Keski - Suomen piiri aloitte l i vaylienkuntoonpanoa seka Paijan
teella etta Keiteleella . Vesijarvella aloitus pysahtyi toteamukseen , 
etta vaylasyvyyksissa todettiin 70 sm ylimaarainen vara . 

TVL Hameen piiri suoritti vaylankuntoonpanoa Tampere-IIameen
linna- Valkeakoski alue lla , mutta viittaselsotukset saapumatta . Vuo
den 1986 viittaselostukset toimitettu huhtikuun lopulla, mp.tta kesa
toitten t~kia niita ei ehditty laatia vaylaesitykseksi . 

TVL Keski-Suomen piiri j3.tkoi Keirusselan vaylien kuntoon pa
noa ja huhuj en muka,'l.n Keurusselan vaylat siirtyvatkin TVL: n huollet
tavaksi ja jaavat uuden tukikohta verkoston ulko uolelle . Vahvistusta 
ei kui.fenkaan ole tullut vuoden loppuun mennesc..:a . 



Taulu 13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 

uudisrakennus- ja korjausto~a 

Judinsalon ja Sysman luotsausalueet yhdistamalla aloitti 1. 7 . 87 

Vuoksensalmen luotsiasema toimintansa entisissa 1ossarin asuinti 

loissa ja ulkovarastoissa . Sysman viittamoottori~ene 1-747 siirret

tiin Kerkonkosken luotsiaseman kayttoon ja siella kaytossa ollut 
1-743 siirrettiin Saimaalle Palokin luotsiasemalle.Vuoksensalmen 
vanha lossitukikohta on valttavassa kunnossa ja tilat on otettu 
hiukan kohentaen ja kalustaen kayttoon.Satama on heikoimmassa kayt
to kunnossa ja toimii valttavasti kelluvan laituriponttoonin ja suu
ren kiinnityspoijun avulla . Sijoitettuna entisen lossikaltur±in ~ paa

han.Syksylla 1-701 ja vaylaaluksen vaen avustuksella rakennettiin 
pienvene sataman suojaksi aallonkurtaja 1800 kg betonisista ankkuri 

painoista ja samanlaisilla suojattiin vanha lossin suojaksi raken
nettu maapohjainen aallonmurtaja , joka korkean veden vallitessa uh

kaavasti alkoi havita jarveen. 
Vaha Selkasaareen pystytettiin vanhan kivisen purjehdusmerkin 

paalle paristoloisto . Kivien kolot betonoitiin ja huipulle pystytet
tiin terasoutki, joka betonoitiin ja asetettiin ymparinakopiirin 
nayttava valkoista valoa lyhty . Paristot ja vilkkulaite asennettiin 
viereen pystytettyyn kaasukoopiin. Loisto muuttunee aikanaan aurin
kopaneelilla toTmivaksi. Koko kivinen loisto maqlattiin valkosemen
tilla nayttavasti 

Karhusalmen ja Valakan pm:t peruskorjattiin kayttamalla kaivon
renkaita muotteina ja sisalle valettiin saastobetonia seka pysty
tettiin muoviputkiviitan katkennut patka ja ulkoapain uusittu pm 
maalattiin valkoisella sementilla, mutta ylin osa hohtavalla Cadit
rna lilla . Samal la tavalla peruskorjattiin vanh~t pm:t P~hitunsalmes

sa ja Sittasalmen suulla. 
Varastoidut 1800 kg betoniankkurit kuljetettiin Tehi1silman 

aallonmurtajaksi Verkkosaaresta ja Karhusalmesta . 
Vaha-Palavasta lastattiin vanhasta varastosta tarvikkeet 1 -704 

ja hinattiin Keljon tukikohtaan . v~rasto luovutettiin maanomistajalle 
vuokran korvaukseksi. 

Keljon tukikohtaan pystytettiin lammin tauko- ja varastoparakki , 
joka saatiin K-S TV1-piirilta Huopanankosken tietukikohdasta Teknil
linen toimisto hankki myos 2,4 x 2,4 m pohjapintaisen sosiaalikopin 
varustettuna WC , suihku ja esuallas ja sahkolammitys. Sosia~likop
pi kytkettiin kau ungli:n vesijohtoverkkoon ja likavedet ker:·.antyvat 
maanalaiseen muovisai lioon . Piha-aluetta myos kunnostettiin ajamalla 
katetta ja rakennettiin 4500 1 polttooljysailio ja varustettiin se 
sahkopum ulla ja riittavan pitkalla letkulla alusten tayttoon. 



Taulu 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksen seka 

merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v .1 987 . 

Luotsausalue Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 

Avautui J aatyi Alkoi Paattyi Alko i Paattyi 

Anianpelto 9 .5 7.12 12.5 18.5 11.5 4 . 12 

He inola 11.5 25 .11 5 .5 13.5 1. 5 13. 11 

Vuoksensalmi 15.5 9 . 5 15.5 19 .5 15.5 4 . 12 

Karkinen 

[atilanvirta 17.5 10 . 11 19.5 8 .11 25 . 5 9. 11 

Viitasaari 19 . 5 15 . 11 19 . 5 29 . 5 25.5 6 . 11 

Kerkonkoski 18.5 15 . 11 19.5 26 . 5 19.5 6 . 11 

Tervonsalmi 11.5 15 . 11 14.5 27 . 5 16.5 13. 11 

Valkeakoski 7.5 25 .11 11.5 13.5 9 . 5 10. 11 

Orivesi 10.5 20 . 11 8 . 5 13.5 15.6 30. 10 

Lempaala 6 .5 9 .1 2 5 . 5 7 . 5 14.5 24 .11 

Tamp ere 14 . 5 10 . 12 14 . 5 2.6 14.5 11. 11 

Murole 10.5 10. 12 14.5 27.5 14.5 11 • 11 

Mantta 16.5 25 . 11 21.5 25 . 5 15.5 15.11 

1/irrat 14.5 14.12 



16. Luotsaustoiminta v.1987 . 

Matalavayla as. Luotsauksia Luotsattu matka 
ro Yhteensa Luotsia Yhteensa Luotsaavaa ·~ 

ro :>m luotsia ".-;> ro ·.-;> kohti mpk. 
Q) tUQ) kohti 
02 0202 
.p .P.P 
0 0 0 
~ ~ ~ 
H Hrl 

Anianpelto 1 1 2 2 30 30 

He inola 1 1 

Judinsalo 2 2 2 2 52 52 

Karkinen 1 1 2 2 48 48 

Matilanvirta 2 

itasaari 1 1 1 1 12 12 

Kerkonkoski 2 2 

Tervonsalmi 2 2 

Valkeakoski 1 1 

Orivesi 1 1 

Lempaala 2 2 

Tampere 1 1 

Mantta 1 1 

Virrat 1 1 

teensa 19 if. 7 7 142 142 
-~ 

Luotsipiirikonttorin kirjoittamia luotsauslaskuja ei ollut . 

Ehden luotsin luotsaussuorittei t a ei ole ollut . 



17. 
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Luotsausalue 

Anianpelto 

He inola 

Vuoksensalmi 

Karkinen 

.l'IIatilanvirta 

Viitasaari 

Kerkonkoski 

Tervonsalmi 

Valkeakoski 

Orivesi 

Iempaala 

Tamp ere 

M.urole 

Mantta 

Virrat 

Taulutf . 

Viittoja 

103 

98 

209 

116 

187 

179 

233 

451 

93 

70 

146 

113 

163 

99 

118 

Yhteensa 2378 

Uudelleen asetetut 

Havinnyt 

1 

1 

4 

6 

8 

4 

4 

4 

32 

Siirtynyt 

2 

4 

3 

9 
==============================================~============ 

Haviamisen syy 

Jaat 

- " - +uitto 

Fuuviittoja ~aitsi 1 

Jaat 

- "-

irronnut akkurista 

Jaat.+ -"- -"-
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19. Viitat, merimerkit j, nil en kustannukset Jqi ?- •• 

Vii tat Merimerkit . 
.p 

ctl .p . 
•r.> ·r-i N 
0 ·r-i '" ctl .p :> . 

ctl •r.> .p 0 .p '" -P 
Luotsiasema •r.> 0 ·r-i .p OJ ;:s t<\ OJ 

0 -P ·r-i tl.l tl.l .p ;:s .p tl.l .p 
.p -P :> ·r-i 3 OJ .p .p :ctl 3 OJ 
-P ·r-i 0 H :ctl tl.l -P OJ H tl.l 
·r-i ·r-i .p ctl tl.l @ ·r-i OJ .p :ctl @ ·r-i 
·r-i :> tl.l ctl s:1 :>. @ tl.l :ctl :>. 
:> :ctl ·r-i tl.l OJ ctl .p 0 ~ ctl .p 

·r-i ~ H :ctl OJ -P ·r-i OJ 

~ 
-P ·r-i 

H r-i ctl tl.l .p tl.l tl.l ~ 3 tl.l tl.l 
OJ OJ ctl ·r-i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cll Cll Cll 

I!Jtfrt(!1~v lo5 12g(o I 35' 3? J.tU?ob - -- --= '- ~ -

11/'fP - 3S J{ 1):2.,2., -1-

'Jt ~'Q_ 98 .3S I 
. Vu"O k..c~~~eatJJt. 

- - • • M9 ~oo& 
1- f' 2 ~0 ltJ.9 tf~9 ~ 

. k'tf~ldl1~ /1~ 11>q'Z - - 1- - - · 
- -·- 1 /t6 86 , ?Oo22 

Jfa. J/ fq II V /1~ ~~Jrli 
- - ~ 

~ 
- --1- -//;1 -;, 9Y ~2fj -

f£1-a1aqr/ £/hg - --- . 
lr!l IS a;z - ·19 ~ -

f' MIIUI&ik' 
1---

£.3B ftl9b -
~- ~:z tJJ; 

- . 
91 _ _ 

'Tctr'l'tJlltaiJJu 451 ~om 
- It q~ 

Yhteensa /5~ 19 tJ20 't JS 2&o ~I{() ltTi?JJ.fo I 

Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 



19. Viitat, merimerkit ft )nillen kustannukset /f'J g f e 

Vii tat Merimerkit . 
+l 

<U +l . 
•r:> -~ C\.1 
0 -~ ._--

<U +l :> . 
<U •rJ +l 0 +l ._-- +l 

Luotsiasema •r:> 0 -~ +l Q) ;j 1'<'1 Q) 
0 +l -~ rJl rJl +l ;j +l rJl +l 
+l +l :> -~ 3 Q) +l +l :ro 3 Q) 

+l ·r-1 0 ~ :<U rJl +l Q) ~ rJl 
·r-1 ·r-1 +l <U rJl a ·~ Q) +l :<U § -~ 
·r-1 :> rJl <U s:! :>., a rJl :ro :>., 
:> :<U ·r-1 rJl Q) <U +l 0 ~ <U +l 

·r-1 ~ ~ :ro Q) -f-) ·r-1 Q) § -f-) ·r-1 . 
~ r-i <U rJl +l rJl rJl .!>:! 3 rJl rJl 
Q) Q) <U ·r-1 ~ ;j 

~ ~ 
;j ~ ~ U) U) U) ~ ~ ~ ~ 

-k_'ai~J'm,~ q3 . JOib I 3? 5"!} fo20 I - -- -- --
{!}t/v€~ :;o g.L(o ~ ~~ (J5" 7-tgs-1- -

kzu ~&a 1l5'~ 
·-- -- -

l1f JitG k3 9! ~~-.7a~~r~ · - ·- -
- 1- - 1/!J t-g5"6 

-~ !- 1- Vl 38 ~ - - - - . 
A!_ovtJ~ ;t,:, !'300 ~~~ c,~ u 6o 

- ~ - I ;2()0 -
~ ){3'5.5" -_JUQ!J' !!J '3~ ~L . 

- - --
1//YI"a 't 

--:---
1/g /J.t/5 - - Zr 67) 3:lv9J -

Yhteensa ~'61B ~905S lf J~ 55o ltJ53 ~jjjq I ~ 

Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 

/ ' 



e 
e 
Liilietetyt tai 
vastaanotetut 
kirjelmat 

Merenkulkuhallitus 
Luotsiasemat 
Muut henkilot 

e 
teens a 

.l-t 
~. Kirjeenvaihto v . 1987 . 

Saapuneita 

Suom. Ruots. Yht. 

48 48 
32 32 
18 18 

98 98 

Uihetettyja 

Suom. Ruots. Yht. 

79 79 
5 5 

15 15 

I 

99 99 



Taulu 23 . Keskener~iset asiat . 

Rakentamatta on edelleenkin kaksi purjehdusmerkkia pintakal
lioille Ileinilan luotsausalueella. 

~rarausryh.ma R. Pollanen/tua Sesta/II MR 2 ,J in. vaylan harauksen 

lo puun saattaminen Pahitun salmesta- Suolahteen ja Aanekoskelle . 1i
saksi tulisi jatkaa 2,4 m vaylan toteamiseksi vaylia ==uorinmatalas
ta Kei teleella Vii tasaarelle jn Kei teleuohjaan, ::arinkn lle ja yleen-
sa KPiteleella kai~kialle mihin 2,4 eli 3 m h?raussyvyytta riittaa. 

TVL Kuopion piiri ei ole koko viittojenkun~ostQ~sen aikana 
vuodesta 1986 alkaen luovuttanut viittaselostuksia ~r!.iylaesitysten 
esittamista varten ~H:lle vaikka vaylaviittoja on kahtena kesana 
siirrelty I-701 ponttoonialuksella joten todellinen vayUitilanne ja 
merikartat eivat tasmaa , m~ka aiheuttaa arveluttavaa juridista puu
tetta mita pitemmalle aika kuluu. 

TVL Keski - Suomen piirilta ei liioin ole tullut, mutta siella 
onkin vaylien kuntoonpano vasta alullaan . 

TVL-:Iameen piiri ei ole viela kesan 1987 vii ttaselostuksia 
toimittanut, mutta lupaa ne helmikuun alkuun 1988. 

Kesalla 1988 jatkuu vaylien kuntoonpano Valkeakoskelta ylos
pain ja eteenpainkin Palkaneclle ja Visavuorelle samoin Hauholle . 

Vaaksyn luotsiaseman monin tavoin viivastynyt rakentaminen 
paasee varmaan kayntiin, kun la:-)ninoikeus on ku.-rnonnut Asikkalan ra
kennuslautakunnan lupaehdot . Vuksensalmen luotsiaseman saneeraus on 
jo suunnittelun osalta kayn.nissa ja sqmoin sataman rakentaminen 

on tyollisyysvaroista kiinni . 
Hameen luotseja informoitiin Vuoksensalmen luotsiasemalla ra

kennussuunnite l mista Lempaalassa, Kangasalla ja Kautussa luotsiase
miksi ja valmistuminen viimeistaan 1990 tai 199 2. 

Kokonaan aloitamatta edes suunnitelmia on S·1olahden tukikohta, 
missa ostettiin r~H:lle n. 5000 m2 ranta tontti entiselta VA O:n 
telakka~alueelta .Oston yhteydessa siirtyi sane~ramaton asuinrakennus 
ja rantasauna ja kaksikerroksinen vintturikoppi. Kesalla 1987 
Lindstromin ryhma suoritti kau,ungin vesijohtoon liittamisee.n kuulu
vat johtojen maalaatututkimukset kairauksineen. 



Taulu 24 . Lopnulausunto. 

Uuden, vuosia odotetun tyoveneen L-725 vasta::;notto tapahtui Uudes-

sakaupQ~gissa 10.12. Se on pienin muutoksin sama kuin Saimaan lp:n 

L-611 , joka sijoitettiin Lieksaan. Tyovenetta odotettiiin jo avove

den aikaan, jotta tyokokoemuksia olisi ehtinyt katttua nyt jai ar

veluttamaan riittaako nosturin teho ja ihmetysta heratti myos ettei 

sita oltu testattu ja certifucaatti annettu nostotehosta ja maximi 

kuormau~estao Yli-ins Sarkkisen mukaan alus on liian kookas ja 

osastopaallikko Uomalan rnieles ta aluksessa tulisi olla kolme mies

ta. Olen ehdottanut tyoveneeseen kaksoiskaukosaatalaitteita, joilla 

alus voidaan manoveerata kanneltakin kasin jasaada2n kaksi:miesta 

kannelle tyohon. Puumalalaisessa veneella pystyy yksikin mies puu

viittoja kasittelemaan tasta syysta . Vaaliston mielesta ruorihytti 
estaa nakyvaisyytta taaksepain niin ettei toisia laitteita voi aja

tellakaan. Sahkoiset ankkurivintturit tuntuvat var3in epavarmoilta 
ja mielestani hydrauliset olisivat puoltaneet parewnin paikkasnsa . 

Hydraulilaitteista on se kokemus etta ovat varmoja toimimaan. 

Polttoainetankki jarjestelyilla saataisiin puuttuva varastotilaa 
kanne·~ alle helposti . Pinta potkureiden kayttaytyminen ja mahdolli 

nen etMiS~s:avopotkuriin erilaisissa tyotilanteissa jaa myoskin na 

kematta elakkeelle lahdon takia. hlyoskin mielenkiintoinen tye veneen 
edelleen kehittely todellisten tyokokemusten pohjalta jaa toteutu

matta samasta syysta . Paijanteen ja Saimaan venetoimikuntien kasi
tyksen mukaan nyt valmistuneet tyoveneet suurelta osin ttiyttavat 
asetetut tavoitteet ja etta tyovene tulisi rakentaa kiireellisesti 
jokaiselle luotsiasemalle , Paijanteelle 10 kpl ja 1nahdollisesti va
ralle yksi . Tyoveneen koko 15 m pituus ja leveys 4,7 m aiheuttaa 
sen etta alusta voidaan liikutella maalla ·vain kuljetusalustalla . 

Rautatiekuljetukseen alus on liian levea. Siita syysta mm ponttooni
alukset L-700 j a L-701 mitoitettiin leveydelle 4 m ja hyvin ovat 
kulkeneet aina tarpeenmukaan pyorilla ja rautateitse . Tyoveneitten 
lammitysjarjestelmasta on myi:is kantautunut huhuja , etta varsinainen 
ei toimisikaan kunnolla? 

Tammikuun 24 paivana sovittiin yli-ins Sarkkisen kanssa vay
lienkuntoonpanon merkeissa pitaa palaveri Kolun kanavalla . sa~pues

sani klo 1000 olikin jo taysi hoyry paalla ja meik~laisen tulo tai

si vain aiheuttaa kiusallista hairiota . Ep8t3vallista oli jo se atta 

aloitus oli tapahtunut e11nen sovittua ajankohtaq ja edelleenkin sel

vasti ilmoittamatta kokouksen teemaa ' mika kuitenkin nakyi olevan 
muiden mm TVL Kuopion piirin edustajien tiedossa . Vayikynia keytte

lemalla yli-ins Sarkkinen suuriin valokopioi tuihin meril<arttoihin 



varitti vqylia erivar~illa venereiteiksi ja ~~ {eltaisella poistet

tavq,t ih"ln hyvfiku"'t,iset vaylH.t . Pohjana v~·ri ty selle oli :'VL:n ke:..

dan taktiineil v·:ylien k mtoonpanon harcukset.Mitkaan selitykset tahol

tani eivat vaikuttaneet'va'1n ilmeisesti etuR:ateen muitten k'1nssa so

vi tulla t1.V::'lla kaytiin vaylia Uipi mm Konnevedenkin vaylia' joi cten 

t 1t kimista ei oltu edes aloitettu. Tuli selvasti kirjoitusp~ydan ta

kaa suoritettav8 teoreettinen kaavamainen r:ltkaisu todel].isuudelle 

taysin vieras t~i edes sen nuoniobn ottaminen etta ko vaylif oli jo 
lahes sat a vuotta pystytty seila8IDa8.n ilman vaurioi ta .- Hav"'i tut 

har'1kosketukset olisi pitanyt tarkemrnin tutkia esim tua Sesta kuten 

Karttulan vaylalle tehtiin ja 1 m veft~t~itiksi tuo~itulta v~yl~lta 

l~ytyi 1,5 m kunnon vayla ja varmuusvettakin 60 sm sen lisaksi. Ras
vangilla saadun ilwoituksen mukann vaylasyvyytta ei loytynyt, mutta 

tua Sesta l~ysi kunnon 1,8 m vaylan varqvesineen ja vain muutamP~ 

viittaa siirrettiin. Ilmeisesti samatilanne olisi sa9ttanut Loy~·~ 
toteen my~s muilla ilmoitetuilla kosketuspaikoilla. v~litettavasti 

tua Sestan varsinainen vaylah~rqus esti enemmat lis~·tutkimukset niin 

harmittavaa kuin olikin. TVL Kuo ion piiri on k•iken aikaa osoittanui 
ihmeellista jaykkaniskaisuutta kaikessa yhteisissa toimin~oissa ja 

ilmeisesti jatkai samaa maailnan loppuun. Vaylienkuntoonpanon yhteis~ 

palavereissa Jyvaskylasse yritin ainottaa sit~, etta harauksella on 

tarkoitus vain tutkia ja todeta etta vay:aviitta suojae kqrilte eika 
ole sivussa tai nahimmassa tapau.ksessa taitana. TiimA. johtuv heikkota

sois:iSt a viittasijoit-:;ajista tqi niitten puutteesta. 1ittauksethan on 

suoritettu vuosisadan vaihteen tiehoilla ja luotsausalueita on yhdis~ 
tel ty ai 'cqisemminkin rnm 1954 poistettiin S luotsin tointa ja alueet 
sw enivat, mutta tieto sijoittqjista ei niin varmo.sti siirtynytka .. n. 
Viittasijoittajina kaytettiin kal~ittuja kivia, kallioita t~i vain 
propsi pystytettyna ja tietysti viittaselo~tukset puuttuivat, mika 
on yksi tavoite vaylienkuntoon panolla toinen on kunnon sijoittajat. , 

TVL Kuopion iiri ty~paallikk~ Jarven ~en maiir8.yksesta h'-'~r~l.ili 

viitalta viitalle mika aiheutti viittojen lisayst~ t~i sii~toja koska 

vayla ja v2rsinkin luonnon vayla on erittain harvoin suor1. vaan pike 
minkin mutk inen.Insino~rit n~vigointiin taysin uunoina eivat tajua 

etta esim entisia Keiteleen luotsiaseman vaylia on pystytty seilaa
ma..,n taysin turvallisesti ammattitaidolla ja viitat ovat antaneet 

riittavan ja tarvittavan tiedon • Ilmeisesti :ioasta syysta mm keltai
sella poistettavan vaylan v~rilla kuitattiin mutkainen taysin matkai~ 
lullisesti ~ieno vaylaosa Aittasaaren lansinuolelta. 

:<:oko touhu naytti 12iin kaistapaisel ta ja mm Sarkkinen tiu1ckasi 

luotsipiiriryaallik~lJa olenkin Ajqnut vaylia yolla? niinpa viiden 
tunnin taysin ~:lyvapaan palaveri11 katkaisin astumalla r8.ikkaaseen 
pakkasilmaan. 



Palaverin jalkijunassa tuli sitten hienosti varit~t ja kootut kan
siot varikyna kartoista , minka delekaatio vei Luotsi- ja majakkaosston 

paallikolle Manniselle ja vaati · · opuksesGa suoritettujen 

muutosten vahvistamista vay l illa .mer·enkulkuhalli tuksen kolleegion 

istunnossa kuten sittemmin tapahtuikin . Asiaankuuluvia viittaselos~ 
tuksia ei vain ml e ilmestynyt nakosalle . Delekaatioon kuului Kuopion 

TVL piirista ins Jarvenpaa , TVH:sta vaylaasioita hoitava DI , joka 
aloitti vuoden alussa ja yli - ins Sarkkinen . Viittaselostusten puut 

teessa tai paremminkin niiden I!TI\:H:n vahvistamisen puuttuessa ei de 

lekaation vaatimia esim vaylaviittojen poistoj~ ole toteutettu luot

sipiirin toimesta eika tiettavasti muukaan ole niita toteuttanut . 

Luottaen siihen etta viittaselostukset aina kesan jalkeen saa-

tetaanvaylaesitys kuntoon luotsipiiri siirsi havaitut vaaranpaikan viitat, 
mutta viime kesana vain vayl iksi luokitetuilla . Ihmetysta on heratta

nyt laajeminkin mihi n tuolla hosumisell a tahdattiin TVL:n ja TVH:n 

hannan nostoon vai osoitettiinko miten patevia ja tarkkoja miehia 

olisi tarjolla TVH;n vesitieosastolr a mene ja tieda • • • 

Tahan mennesa on TVL Hamecn piiri toimittanut aivan asiallisest1 
ullikoimatta vaylienkuntoonpanonn liittyvat ja uudetkin vaylaesityk· 

sen tekemista varten , jo·tka on tehnyt l uotsipiiripaiillikko. Nyt TVL .. 
Kuopion piiri avasi uuden Sarkkisen avustuksella.lhmettelen vain 
mihin pykaliin , yhteistyosopimukseen nyt sitten nojauduttiin vai onko 
tullut uusia

1
joista ei ole tietoakaan taallapain . 

Ainoastaan elakkeelle lahto mahdollistaa alyttomyyksien koke~
misen laajemmissakin puitteissa ja niista irtipaasemisen. Useissa 

vuosikertomuksissa olen val itellut viittaselostusten puutetta ja kay~ 
nyt vuosi ttain esi ttamassa MKH: ssa nii tten puuttumisen ti:irkeytta , mui 

ta ilman muuta tulosta kuin tua Sestan saamisen 2,4 m vaylaa haraa
maan Pie lave delta Suolahteen ja .Aanekoskelle . ~Jyt on vayUiharaus eh
tinyt jo Pahitun salmeen viime kesana Neiturin kanavalta. Loppupat 

kan valmistuttua tulisi tua Sesta suunr:.Qt a Muorinmatalalta Viitasa'3.rer 

ja Kei telepohjan suuntaan silla sielHikin varmaan ai van luonnontilA.i
sena loytynee se 2 , 4 m vayla . Tua Sestan siirtamisest~ elakkeelle lal 
toni jalkeen takaisiln Saimaalle , mutta toivottavasti ei aie aivan he
ti toteudu. Viittaselostusten puutteesta lahti siis liikkeelle vay~ • 
lien kuntoonpano , jota suorittaa TVL Hameen,Keski - Suomen ja Kuopion 

piirit, joista Kuopio onsaanut ilmeisesti viittaselostuksensa val
miiksi harattua , mutta luotsipiirille ei vain tule nayttoa . 

TVH:n kehittelema uusi luotsiasemien verkosto, missa periaat 
teessa lyodaan yhteen kaksi luotsausaJ.uetta tai useanpiakin on tuot -

' z :1 -
tanut jo ~erkonkosken , Tervonsalmen, Lempa· len, missa on vain huono-

kuntoi~en TVL:n vanha parakki kylmana varastona ja tawcotup~na , uu-
• sin on "'vuoksemsalmi ja ilmeisesti kohtapuolin av1Hiksykin laaninoikeu-



1e 

den kumottua Asikkalan rakennuslautaR:unnan pa .. toksen, mihin rakennus 
~ 

itaa pystyttaa luotsiasemaa varten . Matilanvirralla on myos luotsi 

Kemppaisen kuoleman ~alk~e~ otettu kaksi luotsia joten periaattees

sa sekin on varsin toimiva luotsiasema tosin sosiaalitilan suojissa, 
l.\'Iui takin rakennuksia on maanoston yhteydessa tullut . Saneeraukset 
ja suun itelmat ja tyoll isyysrahoitukset pitaisi vain saada kayntii~ 

1/iime kesana Lindstromin norukka tutki jo vesijohtojen paikat maas 
toon myoskin sosiaa li tilalle tJ a f'Qr.-fo e. Q-U\1\ ~ 1'~ ~ ~ · 

TVH:n v erkosto kaavailussa oli MatilQnvirta ja Viitasaari eril· 

lisia luotsiasemia eika se muuten tule toimimaankao.n . ~Puolle valialu

eelle ei loydy hyvaksyttavaa paikkakuntaa mihin vain yhaen luotsia

seman pystyttaisi , s :itl.Hi on vain eramai ta ja muutama kesamokkii vay
lan varrella . Jos luotsiasema tulisi vain Suolahteen olisi varsin 
pitka matka esim Viitasaarelle ja viela pitempi esim Keitelepohjaan. 

Viitasaaren kauounki on halukas jarjestamaan suojaisen maa-lu
een luotsiasemalle kohtuu hinnalla . Toiseksi luotsiksi si±r.retta;L- -~ n 
siin IVIantan luotsiaseman luotsi , silHi Kauttuun pystytettavi::Uin tulis:i 
Virtain ja Tampereen luotsit . 

Paijanteella suunniteTiaantultavan toimeen Vaaksyn ja Vuoksen

salmen luotsiasemilla , mutta Karkisen luotsausalue tulisi toimeen yh• 
della luotsilla kuten tahankin asti , silla luotseja on nyt 19 ja Kar~ 

kinen olisi se pariton ja tukeutuisi Keljon tukikohtaan kuten nytkin 

Matka Vuoksensalme 1 ta JyvaskyHian ottaa 5 t untia 8 solmun esim va.yla
alus Rannikolla ja vaylasto haarautuu aina selkien kohdalla runsaast1 
joten muutos tassakin olisi toteutettava. Lempaala , Kamgasala ja Kau~ 
tu on vuoden lopulla Vllisensalmen palaverissa ilmoitettu viimeistaan 
valmistuvan 1990-92. Vuoksensalmen saneeraus suunnitelmat on julkis
tettu ja alkanee tyollisyysvarojen saannin myota kuten satamakin. 

Kerkonkosken luotsiaseman sauna ja varastorakennus olisivat 
my0s saneerawcsen tarneessa , Samoin puuttuu vetotelakan siirto ja 
raskaS.astauslaituri nyt tarjotaan kanavan reunaa, mutta alkuperai
sissa suunnitelmissa se oli . Kanavan reuna on huono oiksi etta kesai
sen uii on takia ei paase nostopaikalle tai sielta nois turvallisesti . 

Kesalla 1986 Kuopion TVL:n tyopaallikk ins Jarvenpaa astui :rer
vonsalmen luotsiasemalle ja ilmoitti muitta mutkitta , etta vesitie -.. 
ossto TVH:lta siirtyy MKH:lle - 87 tai -88. Tama ikuinen kitinaa vuo -
desta 1967 on saanut kuu,la muodossa jos toisessa milloin on 
MKH vaadi ttu siirrettavaksi liikennemlimisterioon kuten eras Kuopion 
vesitiepaallikoista huusi puhelimessa etta sitten me tee1rn1e mita tah
domme . Toinen .rnorko on ollut luotsipiirien yhdistaminen joka on nyos 
l:cieppunut muodossa tai toiaessa joko TVI-I:n tai r.::::ar:n piirissa ja ta

manhetken tietojen mukaan saattaa toteutuakin tana kevdana myohe~in 



Vali tettava asiantila jos toteutuu, silla Irielesti=i.ni p~·ij;.;.nteen luot 

sipiiri on niin la~ja , e t ta sen liittaiTinen toiseen lqajaan Saimaa

seen vain entisestaan v~henttiisi tni huono~taisi kaik~ia v~ylanhoi 

toon lii~tyvia toimintoja ja alentaisi varmuudella orastavaa kehi-

tysta . 
:ama ovat elakkeelle la~tijan tuntemuksia ja 30 vuotta tulee 

tayteen virkamiehena 1. 2. 19R8 . 1'1sini t tuna pai vana siirryin ruotsalai

sesta Tidaholm kau ryalaiv'"-~sta I merenmi ttausretkikunta" ... n luotauspaal

likoksi, josta 1.7.1964 Paijanteelle. 

Sic transit gloria mundi ••• 

l[uuten olen sit~ mielta , etta ponttoonialus ,alli 1-700 ja 

1 -701 olisi hyodynnettava yleisesti vaylahoitoon . Pituus 10, 35 m 
leveys 4 m (sopii rautatiekuljetuksiin ja maantiella ei vaadi polii

si saattoa) tasta mitat. 1isaksi ei ole liian kookas ahtaisiinkaan 

akkoihin ja rna 1.kuljetuksessa kuljetuskorkeus ei tuota vaikeuksia . 
Paino on ollut 10-1 2 tonnia mm polttoaine maarasta riipuuen. Syvays 

on ollut 80 sm ja moottorin j8.8hdytys joko pohj~tankilla tai sivua 

pitkin kulkevana slinganq (1-701) ei pease kurat j~ahdytyskiertoa 

tukkimaan. Koneteho Valmet 411 ahtamattomana n . 72 hv on kohtuullinen 

mutta ~hdettuna kuormattunakin kulkuvauhti varmaan nousisi , mika ny

kyisilla tehoilla j a 6x(1,2 to) ankuuripainoa lastina putoo vauhti 

n. 5 solmuun . Kovaaanis viestivalitys ruorihytista kqnnelle ja pain
vastoin olisi tarpeellinen vayli:i ja varsinkin vii ttatyon tehostami
seksi . Keulan sokkelo aiheuttaa varsinkin va3taaallokossa taydelli
sen koko pesun, mutta sijoitt amalla siihen sovitetun tyontoproomun 
vedentulo lakkaisi ja vauhti ilmeisesti ~aranisi huomattavasti . Tassa 

proomussa kulkisi tarvikkeita liikkuvassa varastossa ja olisi mahdol
lista kehite lla tyonnettavaksi asuin-varastoparkkaa jolloin vaylan

hoitoyksikko olisi varsin riippumaton ruoka- j~ IQajapaikoista 1isa

na tulisi olla Buster RS 40 hv peramoottorilla. Samanlainen tulisi 
olla myos jokaisella uudella luotsiasemalla l<:iireellisia loistohai
rioitten korjaucsia varten. Tassa alla on yleispiirros kaikkien v~y
lanhoitoon kiinnostuneitten harkittavaksi . Konetehoa voisi myos nos 
taa niin etta alukset siis yhdistettynakin alkaisivat pla nata • •••• 

1 -700 varustettuan qiab 650 A ja 1 -701 Sffer 6500 hydraulisilla 

nostureilla ja 1500 tonnia nostavalla vintturilla. Varsinkin vinttu
ri on ankkureitten laskussa A ja 0 ja olt~va tosia~n 1200 kg-1 800 kg 
kasittelyyn tehoa. 1800-2000 kg alkaa olla jo varsin yllakanttiin ja 
vqin vaivoin kosteilla onnistuu nqinojen ki=isittely. Joskus vain plo
kittamalla , mika on hylattava keino silla laukaisulaite alkaa toimia 
epavqrmasti nostovaijereitten kiertyessa vaijereitten ymnarille ••• • 


