
Taulu 1 • A Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v. 1972. 

Luots i asema ja vartiopaikka Luotsihenkilokunta 
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v lkeakoski 1 - - 1 - .,. 1 1 ... - .... - 1 - .... 

,, vesi 1 - - 1 - ... 1 1 - - - ... - 1 ... 
i 

Lempaala 1 - - 1 - - 1 1 - .;;;, - - 1 - .... 

Tamp ere 1 - - 1 - - 1 1 - - - - 1 - -Murole 1 - - 1 - - 1 1 - - - - 1 - ... 
Mantta 1 - - 1 - - 1 1 - - - - 1 .... -
Virrat 1 - - 1 - - 1 t - - - + 1 - - -Yhteensa 1-18 1 - 18 1 - 19 15 - - 1 ' 1~ 2 -



Taulu 1 b. Valtion (mkh:n loistot ja niiden henkilokunta v.1972. 
Loistot Henkilokunta 
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Pitkaruoho 1 x) 1 

Vasikkaluoto 1 
Lehtisensalmi 1 
Muuratsalo 1 
Mullikkasaari 1 
H::~ik-ka 1 1 1 
Haihyva 1 
Judinsalo 1 
Va.hajuures 1 
Tehinsilma 1 
Rap ala 1 
Purtisaari 1 1 1 
Tappisaari 1 
Kakisalmi 1 ' 

Pulkkila _':._ 1 

ef~arki 
. 1 

1 
tinkarki etelainen 1 1 1 

vonniemi 1 
Tornionniemi 1 
Kuil=l::~.nkfirki 1 1 1 
Xorp saari al 1 
Koppsaari yl. 1 
Pahittu 1 
Muorinkainalo 1 
Louli1mniemi 1 
Heinsalmi 1 1 1 
Niiniluoto 1 ' 
Nei turi 1 
Neiturintaipale 1 ~ 

Kiesimantaipale 1 
Kiesima 1 
Kerkko 1 

\1-ni-n 1 
.osaari 1 

LtT 1 .. 
Hirviniemi 1 
Kuivakanta al. 1 
Kuivakanta yl. 1 
Siilinkari 1 
PRR!=1kynkai'i 1 
Toik~clrari 1 
Rypyniemi 1 ' Solkiankari 1 1 1 
Rasukari 1 
Musta!=l::~A.ri 1 
Kilvensalmi 1 
Pentinsaari 1 
Natonsalmi 1 
Savisaari 1 1 1 
Koronranta 1 

Yhteensa b 18 2 4 3 ' 8 7 
x~T/a Paijanteen ============: - ::;:::;= 

, __ _ 
1-- -- ::=J=== 1===: ~==-- ,_ - ·-:= ==:::== J.ehisto hoitaa F:---I ---
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Taulu 1. C Yksityisten kustantamat loistot v. 1972. 

Johtoloistoja Kalas 
~ Luotsausalue Lois ton nimi Loistoista Sektori Linja tus-
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Anianpelto Vesijarven satama Lahden kaupunki 1 1 

Anianpelto Vesijarvi etel. TVH 1 1 

Anianpelto Vesijarven kanava TVH 1 1 

Anianpelto Vesijarvi pohjoinen TVH 1 1 

Karkinen Jyvaskylan satama- Jyvaskylan kaupun- 1 1 
laituri ki 

eituri Kie siman kanava TVH 1 1 

isvesi Tervonsalmi TVH 1 1 

Iisvesi Koluntaipale kana- TVH 1 1 
va 

Tamperee n Tampereen satama Tampereen kaupunki 1 1 

Murole Kautun kanava TVH 1 1 

Virrat Kaivoskanta TVH 1 1 

Virrat Hesraskosken kana- TVH 1 1 
va 

e Yhteensa 5 1 6 - - - - - 12 

========================================= --- F=== -- F=== -- === = f:= f:: --



Taulu 1. D. Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v. 1972. 

Moottori- Viitta· Ul ~ 83 !Huomau-
Luotsiaseman nimi veneita ~enei t~ 0 Ill: tuksia ~ Ill: c:+ 

c:+ < CD 
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c+ Ill Cll a 
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Anianpelto 1 1 2 
He inola 1 1 1 3 
SysmaJ 1 1 2 
Judinsalo 1 1 2 
Karkinen 1 1 2 
Matilanvirta 1 1 2 
Viitasaari 1 1 2 
Neituri 2 2 4 
Iisvesi 1 1 2 
Keitele 1 1 2 
Hameenlinna 1 1 2 
Valkeakoski 1 1 2 e Orivesi 1 1 2 
Lempaala 1 1 2 

e Tamp ere 1 1 1 3 
Murole 1 1 2 
Mantta 2 2 4 
Virrat 1 1 2 
Suolahti varas to 2 3 5 

Yhteensa 2 18 7 20 47 

============ ---- === ~= === --- I::== === ===c::======= 
Taulu 1. E Meripelastusasemat v. 1972. 

Asemapaikka Aseman omistaja Asemien luku 

Tampere, Mustalahti 
4ityvaskyla, satama 

Korpilahti 

Suomen meripelastusseura 1 

1 

1 

1 

-"- -"-
-"- -"-

La.ijti -"-
_ .. _ 

Yhteensa 4 
--------------------------------------------------------

Taulu 2. Avoimiksi tulleita tai lakkautettuja toimia v.1972. 

Heinolan luotsiaseman luotsin toimi 28.12.1972 
Iisveden 

_ .. _ 
-"- -"- 01.09.1972 

Neiturin -"- -"- -"- 04.01.1972 
Keiteleen -"-

_ .. _ 
-"- 01.05.1972 

T/a Paijanteen vt. pursimiehen toimi 01.04. 1Sf 2 

I 

I 



Taulu. 3 Nimityksia ja maarayksia vuonna 1972. 

Haapanen, Heikki 

Mikkola, Hannu P 
Rikman, Kalle 
Sunell,Matti 
Ruppa, Kari 
Vikki,Veli 
Halonen,Vaimo 
Lehmonen,Yrjo A 

Heimonen,Martti 
Salmela, Veikko J 
Lelh.nonen, Auvo 
Ruppa,Matti 
Kytomaa, Matti 
Ryynanen, Oiva 
Huuskonen, Pauli 

tila,Kauko 

maaratty tilap.apum. 

-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
_,_ -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-

Anianpellon l.as. 16.4-15.7 

Heinolan -"- 16.4-30.6 
Sysman _,._ 16.4-15.7 

Judinsalon -"- 16.4-15.7 
Karkisen -"- 1.5.-31.7 
Matilanvirta -"- 1.4.-31.7 
Viitasaaren -"- 1.5.-31.7 

Neiturin -"- 16.4-15.7 

-"- -"- 1.5.-31.8 
Iisvesi -"- 1.5.-30.5. 

-"- -"- 1 6 30 7 . . - . 
-"- -"- 1.8.-31.8 

Keitele -"- 1.4.-30.4 

-"- -"- 1.5.-8.5. 
-"- -"- 15.5-31.7 

Hameenlinna -"- 1.4.-30.6. 
Valkeakoski -"- 16.4-15.7 
Orivesi -"- 16.4-15.7 
Lempaala -"- 1. 4.-30.6. 
Tamp ere 
Murole 
Mantta 
Virrat 

-"- 1.4.-30.6. 
-"- 1.5.-31.7 
-"- 16.4-15.7 
-"- 1.5.-31.7 

Janen,Pentti 
a aho,Voitto 
Tuutti ,Markku 
Makinen, Eero 
Kotisaari,Antti V 
.Ahman,Heikki 
Salmi, Jussi 
Jantti, Veikko 
Kytomaa, Matti 
Heino;+- Esko 

maaratty luotsin toimeen Iisveden l.as. 1.9.72 luk. 

1.5.72 luk. 
1.4.72 luk. 
1.4. 72 luk. 

-"- -"-
_n_ -"-

-"-
-"-

Keiteleen l.as. 
Neiturin l.as. 

Koivunen, Heikki A. maaratty T/a Pa.ijanteen vt.pursimieheksi 
Halonen, Arvi Juhani A. nimitetty vakinaiseksi luotsiksi Judinsalon luotsi
~malle 17.2.1972 lukien. 

Taulu. 4 Luotsihenkilokunnalle annetttuja ohjauskirjoja v.1972. 

vt.luotsi Paavo Jantti Heinolan luotsausalue. 

Taulu. 5 Virkavapaudet v. 1972. 

Luotsi Pauli P.Paananen sairauden takia virkavapaa 25.5.72- 31.8.1972 

Taulu 6 Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v.1972. 

Ei ole ollut. 



e 
e 

Taulu 7. Majakoiden, merimerkkien y m. merenkulun turvalaittei

den lukumaara v . 1972 

A Valtion (MKH :n) kustantamat. 

Nimmke Lukumaara 

1.1.1972 Lisays Poisto 31.12 1972 

Johtoloistolja 42 42 
Linjaloistoja 6 6 
Valopoijuja 3 3 
Purj . erkkeja ~ 675 12 687 
Linja -"- 208 2 2 208 
Viittoja 1952 21 14 1959 

=:=;============================================= 

B. Muiden kuin MKH:n kustantamia 

Nim·ke Lukumaara 

1.1 .1 972 Lisays Poisto 31 .1 2 1972 

Loistoja 14 
~injamerkkeja 2 

Purjehdusmerkkeja 2 
Viittoja 13 

2 12 
2 

2 
13 

Huomautuksia 

v. 1971 viitto-
jen kokomaislu-

kuun 1965 sisal4; 
tyi yksit . viitto 
ja 13 kpl, jot en 
valtion viittojen 
lukumaara tulee 
olla 1952 v . iiii 

1971. 

Huo:Bnautuksia 



Taulu. 8. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1972. 

Vaylan nimi 

Jyvaskyla - Lahti 

Judinsalo -Pulkkila 

Kalkkisten kanava -
He inola 

Suolahti -Viitasaari 

~iitasaari - Keitele
W ohja 

orinkainalo - Iis
vesi 

Loiston nimet ja lukumaarat 

Pitkaruoho,Vasikkaluoto,Lehtisensalmi, 
Muuratsalo,Mullikkas~ari;Haikka,Hayhy
va,Judinsalo,Vaha-Juures~Rapala,Purti
saari,Kakisalii,Pulkkila,Hannys,Suntin
karki,Suntinkarki etelainen = 16 kpl 
Judinsalo,Tehinsilma,Purtisaari,Tappi
saari,Pulkkila e 5 kpl 

Ulvonniemi, Tornionniemi, Kuisankarki 
= 3 kpl 

Korpsaari alempi, Korpsaari ylempi,Pa
hittu, Muorinkainalo, Niiniluoto, Lou
hunniemi = 6kpl 

Heinsalmi = 1kpl 

Muorinkainalo, Neituri, Neiturintaipa
le, Kiesimantaipale, Kiesima, Kerkko 
= 6kpl 

Vaylan 
pituus 

m k. 

86 

30 

15 

38 

12 

24 

Iisvesi - Keitele kk. Kuningas, Rauniosaari, Ahti, Hirviniemi 

Keitele kk - Savia 

Tampere - Virrat 

= 4kpl 39 

Kuivakanta alempi, Kuivakanta ylempi 
= 2 kp]l, 

Siilinkari,Paaskynkari,Toikonkari,Sol
kiankari,Rypyniemi,Rasukari,Mustasaari, 
kilvensalmi,Pentinsaari,Natonsalmi,Sa
visaari,Koronranta = 12 kpl 

Yhteensa 

12 

66 

322 mpk. 
----------------------------------------------

Taulu 9. Luotsipiiripaallikon tai apulaispiiripaallikon virkamatkat v.1972 



Matkan Kulku- Aika 
suorit-neuvo 
taja 

Luots1- buss' 6.1 
piiri- Jun~ 

MK-Juna 
paallik- bussi 
ko. 

-"-

-"-

-"-e 
e 

-"-

-"-

~-

-"-

bussi 14.1 
MK-juna 
Bussi 
Pikab, 
bussi 

bussi 17-20~ 1 
juna 
Pika b. 
bussi 

bussi 5-6 . 2. 
MK-juna 
bussi 
pika.bussi 
bussi 

bussi 
juna 8-11.2 
pika b. 
bussi 

bussi 
pikab 
bussi 

9-10.3 

bussi 20-21.3 
pikabussi 
bussi 

a·tolla 
27.3. 

-"- bussi 

Paivien 
luku 

1 

1 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

Matkan tarkoitus 

Kaynti MKH:ssa eri osastoilla ja neuvot 
teluja uittopaallikko Marikallion kana
sa vaylaasioista 

Neuvottelu vaylaperkauksista uittajien 
ja Hameen TVL-piirinedustajien kanssa . 
Valmet Linnavuori suoritettu ostoja ja 
neuvoteltu alustavas t i moottorikunnos
tuk ista ja moottorikursseista Linnavuo 
ressa tehtail a , 

Patterisahkakurssit MKH:n korjaamolla 
ja kayhti AGAN teollisuuslaitoksilla Ki 
lossa.Kayty tarkastusaluksen konemesta~ 
rin kanssa perehtymassa Telvan naytte~~ 
lyyn Lauutasaaressa ja Laivatoimiston 
toimeksi annosta erikoisesti Refleks-ol 
jykamiina :n kierrukalla. 

KaY.tY. tarkastamassa Siilinkarin loisto 
jaata myoten ja neuvoteltu Siilinkarin 

loiston hoidon siirtamisesta Tampereen 
kaupungillw ym vesiliikenneasioista sa
tamakapteeni Sepan kanssa. 

Neuvoteltu luotsien kanssa vayla- ja 
vesilikkenneasioista Valkeakoskel a . 

Nevottelupaivat Iill\H:ssa. 
Hydrokopterin koeajo Tuusulanjarvella 

ja kaynti tutustumasaa venenayttelyyn j 
ja vali neisiin Messuhalleissa. 

Neuvottelu Hameen TVL-piirissa vaylapa
rannuksista matkustajalaivaliikenteen 
edustaaien kanssa ja neuvottelu TVL:ssa 
uitta·ien kanssa vaylaparannuksista. 

Ka~ty Vaaks~ta Kalkkisten kanavalla tu 
lujtimassa kanavan reunassa esiintyviin 
kiviin ja neuvoteltu niiden suojaamises 
ta rak.m Hypposen kanssa viitoilla. Tu 
%RBitrx tustuttu kanavan puomituksen 
muutoksiin rakennuspaikalla jaalla. Kes· 
kusteltu luotsi Simpasen kanssa vayla
ja viitta-asoista 

Tariastettu L-724 korjauskohteita ja an 
nettu korjausten suorituksesta oijjeet ~ 
luotsi Niemelalle ja keskusteltu ajankol 
taisista asioista 

Kayty Valkeakosken luotsiasem~lla kes 
kustelemassa vayla-ja viitta-aset ista 
ja kayty Jussinsaaressa katsomassa L-
728 potkuria 



Matkan Kulku- Aika 
suorit- neuvo 
taja 

Luotsi- bussi 28 3 
piiei- pikab. 
paallik- bussi 
ko. autolla 

-"-

-"-

-"-

-"-

e --
-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

bussi 4-6.4 
pika b. 
bussi 

bussi 10-12.4. 
pika b. 
juna 
bussi 
busmi 15.4. 
autolla 

autolla 17-19.4. 
pikabussi 
bussi 

autolla 25.4. 
bussi 

taksi 
pia b. 
taksi 
autolla 

26-28.4 

pakettia.5.5. 

autolla 10.5. 

autolla 12.5. 

autolla 13.5. 

taks 
bussi 15.5. 
autolla 

autolla 16.5. 

Paivien Matkam tarkoitus luku 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I-S VO:n maaraama katselmuskokous Savian 
uittokanavan uusimisesta Savialla KD 
794/72/505. 

Diesel-moottorikurssi Valmet Oy Linnavuo 
ren tehtailla. 

Diesel-moottorikurssit Wikstrom ey teh
tail a Vaasan Vaskiluodossa. 

Kaluston vastaanotto ~a luovutus NeitUP 
rissa vt luotsi P.Jantti ja vt luotsi 
Esko Heino. Tarkastettu varasto ja 1-
725 talvehtiminen varastoalueella Neitu
rin kanavalla. 

Aloitettu ta Paijanteen kunnostustyot ja 
tar~astettu suoritetut korjaukset. Tar
kastettu Sysmassa 1-730 suoritetut kun 
nostustyot ja huollettu oottoria. 

Luotsi Jalmari Hotanen luovutti ja vt 
luotsi Matti Kytomaa otti vastaan kalusto: 
Keiteleen luotsiasemalla. 

Ta Paijanne laskettu veteen, tarkastettu 
suoritettuja huoltoja ja korjaustoita var 
sinkin uutta lammityslaitetta, jota ei ea 
saatu kunnolla toimimaan ja sovittiin te
lakan kanssa jatkotoimen iteista. 

Kuormattu hara ja tarvikkeita pakettiau
toon ja tar~astusaluksen miehet.Harattu 
Pelisalmessa TVL:n edustajat paikalla. 

Savonlinnassa Laittaatsillan telakalla 
kuormattu L-738 kuorma-autoon ja kuljetet 
tu Va on telakal e ja purettu siella 

Kunnostettu ja asen ettu uusi oljynpaine 
mittari 1-732 MixtxsExx Vilppulassa.Man
tassa kunnostettu L-732 ja suoritettu koe 
ajo KeurusseHilla.Neuvotel tu luotsin kane 
sa ajankohtaisista asioista.Virroille t o 
t uusi kiikari luotsille.Tarkastettu luo· 
sipaikka ja keskusteltu ajankohtaisista 
asioista. 
Otettu vastaan L-736 alumiinivene Orive

den luotsin tar eisiin.Koeajettu ja luovu 
tettu luots"l e. 

Laskettu Suolahdessa veteen L-723, ta 
Keitele, L-729 jatarkastettu 1-738 kunnos 
tusta. 

Tarkastettm ta Paijanteen lampolaitteide: 
kunnostaata ja autoradion ase0nusta.Asen
taja Mallasto 1~H:sta paikalla(Autoradio) 



Matkan Kulku
suorit- neuvo 
taja 

Aika 

Luotsi- autolla 18.5. 
piiri-
paallik-
ko 

-"-

-"-

-"-

e 
e 

-"-

-"-

-"-

-"-

autolla 19.5. 
ta Ptiijanne 
taksi 

autolla 22.5. 

autolla 24-26 5. 
ta Keitele 
amtolla 

al ettJila. 6-7.6. 
L-739 
pakettia. 

bussi 9.6. 

bussi 
taksi 12-16 6. 
ta Keitele 
bussi 
taksi 

bussi 19-22.6 . 
taksi 
ta Keitele 

Pai vien Matkan tarkoitus. 
luku 

1 

1 

1 

3 

1 

5 

4 

Tarkstettu suoritettuja kunnostustoita 
Vapon telakalla. Lahettetty konemestari 

Neiturin kanavalle korjaamaan L-725 moot 
tori a . 

t~rkastettu suoritetut tyot ta Paijanne 
nostettu viiri ja lahdetty Jyvaskylaan 
varaston kautta. 

Layty tapaamassa ja keskustelemassa luo 
si Paanasen kanssa aluesairaalassa kevat 
viitoituksen jarjestelyista. Vaajasal
mella keskusteltu luotsiapaikkalla luot 
sin vaimon o astuksella tarkastettu ka
lustoa ja valineita. 

Suolahdessa laskettu veteen L-737 ja 
koeajettu . Varustelua L-729, L-737, L-
738 . Lahto ta Keitele.2230 saavuttu Vaa
jasalmelle . Luotsi Paananen luovutti 3a 
H.Koivunen vastaanotti luotsiapaikan ka 
luston ja valineet.Viety Kolun kanavall 
styrox-kohoja ja polttoainetilauskirjan 
Keiteleen luotsille.Palattu yoski Vaaja 

salmelle . Paikattu L-738 vuotava polttoai 
netankki ja lahdetty Suolahteen.Matkal

la tavattu L-737 ja jatetty tarvikkeita. 
Liston salmessa tavattu L-722 viitanlas 
kussa. 

Puumalassa huollettu L-739 ~a koeajettu 
l~iukana venemestari Emil PaaJanen.L-739 
ajettu luotsin o astuksella Savonlinnaa 
Laitaatsillan telakalle, missa L-739 
kuormattu rekkaustoon ja ajettu ~ 
Suolahden satamaan ja nippunosturilla 
laskettu L-739 veteen ja ajettu Vapon 
telakalle 

ostettu L-739 telakalle maalausta var
ten 

Tarkastettu Vapon telakalla -739 suori 
tettavaia toitij . V3rustettu tA Kei.tele la 
toon.Harattu pikkuharalla Muorinmatalan 
ruo auskohdetta arkistetbu ~e~rl~~ vii 
tan paikat jR uotsi tehnyt sijoittaja 

Keski-Suomen TVL-iirin kanssa tarkistet 
tu suormtett ja linjatauluntarkistuksia 

ja haratt vijttojen paikkoja .Siirrytty 
tarkistama::m vii ttojcn :r~.i1<"1roj9. Nf'.lorin 
matalssa . ].~aaratty ,,,(len kahden vmi te.n 
pajkat, joille luotsi teki sijoittajat 
Suollettu L-725, joka toi poistettuja 
aasuloistotarvikkeita loistoilt~.Siir

rytty (ta Keitele) Liston salmi-S •l~h
ti PakP.ttu loistotarvikkeita pakkauslaa 
tikoihin ja maalattu 1-739 kannet 

Maalattu L-739 pohja sisapuolelta,Las
kejitu 1-739 veteen seka iso-hara, joka 
hinattu Muorinkaina.lon kautta 



Matkan K lk - Aik 
suorit - neuvo 
tajP 

l~?tsi- taksi 27-30.6 . 
11.ri- . .. .. 11.k bUS S l 
~a 1 - ta Keitele 

ko pakettia . 

e 
e-

-"-

-"-

-"-

-"-

taksi 4- 7 . 7 
ta Paijanne 
Taksi 

taksi 13- 14.7. 
ta Paijanne 
bUS8i 

taksi 1S . 7 
taP''ijanne 
bussi 

taksi 24- 28.7 
ta Paijanne 
bussi 

autolla 31.7 . 
nikabussi 
t>Ussi 

Paivien Matkan tarkoitus 
luku 

Honkasaaren salmeen 
Koottu iso- hara ja harattu Honkasaa~ 

ren uutta vaylaa . Jatkettu harausta ja 
tehty viittasijoittajat 7 viitalle ja 
maaratty ni ' den aikat.Viitasaaren luot · 
si L-722 kanssa vavlatyossa mukana . T o
tu hara S olahteen. 

4 Jarjestelty L- 739 huoltoa ja kunnostust• 
Lahto ta Keitele Liston kautta kanavillt 
ja Saynatsalmeen. 

4 

2 

1 

5 

1 

Tavattu 1- 729 ja luovutettu vaylatar· 
vikkeita ja tarkastettu vaylia yhdessa 
Karttula-Kolu, missa luovuteutu mootto
ripora Keiteleen luotsin kayttoon. 

Tavattu vt luotsi Koivunen ja luovute· 
tukoeajon jalkeen 1- 739 kayttoon ja sa
malla luovutettu erinaisia tarvikkeita 
Palattu Si~ asalmeen yoksi. Saavuttu 

Suolahteen ja vedetty viittaveneet ylos 
ja vakmistettu loistotarvikkeita lahety1 
kuntoon Pakettiautolla Suolahti- Jyvasky· 
la . Purettu tarvikkeita Ta Pai 'anteeseen 
ja ajettu luotsipiirikonttorille . 

1ahto ta Paijanne viemaan pattereita 1 
loisto ' lle ja keraamaan tyhjia kaasupul· 
loja lo ' stoilta. Va'hdettu 1-720 o ttoa: 
nepumppu ja katsottu lampo . Jat ettu pu: 
lojen kerailya . Kiristetty L- 730 kansia 
ja huollettu. Jatkettu pullojen kerailya 
ja huollettu 1-721 . Pitkaruohonpoi u 

asetettu paikalleen ja toimitettu tyhja· 
kaasupullot VR- kautta tayttoon 

Lahto ta Paijanne.Siirretty Pitkaruohon 
poiju paikalleen, vesottu Ahosaari alem· 
man t aulun alueella moottorisahalla, ko: 
jattu varaston laituria. Mullikkasaarem 
rikotun loistolasin tailalle asetettm 
perspex- lasi, maalattu loistoa . 

Tehty laiturin paallys valmi ' ksi, ma. 
lattu Mullikkasaaren l oistoa, uusittu 
1ehtisaaren loistoa portaat. 

Lahto ta Paijanne maalattu loiston por
tamta ja huollettu 1- 731 moottoria Kel
jonlahdella. 

1ahto ta Paijanne kuljetettu loistoille 
pattereita ja kaasupulloja ja sytJteyty 
loistot . Jatkettu Judinsalo, Tehinsilma , 
Purtisaarlh, Kalcisalmi , Ulvonniemi, Pulk· 
kila,Hannys , Suntinkarki,Suntinkarki E, 
Vaaksyysa vaifidettu L-721 olttoai epum 
pu ja asennettu sahkoi 1en kierroslukumi· 
tari . Jatkettu 1- 721 huoltoa. Sysman ja 
Judinsalon luotsiasemille jatetty styro: 
kohoja.Varstolta otettu tarvikkeita ja 
Saijin-poijuun kiinnitetty uusi kivi pa 
noksi . 

vs luotsi H.Koivunen luovvtti ja YS luo 
si M. Ruppa ott1 vastaan I:tsved~n 1as:n 



Matkan Kull<u
suorit -
taja neuvo 

Aika 

1 otmm-
piiri- bussi 2. • 
paallik- ta Paijanne 
ko bussi 

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

bus.i 3 g.-4•8• 
ta Paijanne 
bUSf'i 

taksi 7- 9 . 8 
buss i 
ta Keitele 

taksi 
bussi 

bussi 
pika b . 
bussi 

11 . 8 . 

taksi 14- 18 . 8 . 
ta Paijanne 
taksi 

bussi 21-22 . 8. 
pika b. 
taksi 
MK- juna 
bussi 

bussi 24 8 • • 

bus s i 25 . 8 . 
nikab. 
bussi 

pakettiauto 
ta Keitele 
juna 28- 30.8. 
taksi 

Paivien 
luku 

1 

X 2 

3 

1 

5 

2 

1 

1 

3 

atkan tarkoitus 

kalus t on ja arkiston Vaajasa rnella . 

Lahto ta Paijanne . Tarkastettu verkkovir· 
ralle muutetun Muuratsalon loiston asen 
nustoit a ja maalattu loistoa samoin Mul· 
likkasaaren loistoa 

Laht§ ta Paijanne .Maalattu Muuratsalon 
ja Mullikkasaaren loistoja 

Lahto ta Keitele . Tarkastettu vaylia Suo
l ahti-Muori nkainalo . 

Tarkastettu Keski- Suomen TVL- ppirin 
linjataulutyomaalla Honkasaaren vaylaoi· 
kaisupaikal a suoritett ja toita ja tar 
kastettu vayla Muorinaka&nalo- Viitasaarj 
-Muorinmatala.Tavattu vaylalla luotsit 
Halonen ,Kemppainen ja Viinikainen, joi~ 
den kanssa kayty neuvotteluja ajankoha~ 
taisista asioista. Tarkastettu Kevatlah
den vayla . 

Seurattu Heinolassa nippulautan ylimeno~ 
Seppalanniemessa uittov11ttojen (TVH) ylj 
Kayty Voikkaalla tarkasta assa ylapuolis
ta uiton kayttamaa vesialuetta Saukkolas
sa Kymijoen varressa 

Lahto ta Paijanne . Maalattu MuuratsalQn 
l oistoa ja Mullikkasaaren loistoa ja V1e-
ty loistoille kaasupulloja: Judinsalom 
luotsille voiteluoljya . Viety kaasupullo 
ja Kakisalmen loistolle . Haettu tarvikke j 
ta Sysman kirkolta Pystytetty taavetit 
v"ittamoottorivenetta vartem Verkkosaa
ren ka liolle vesirajaan.Jatetty Judin
salon loistolle kaaaupullm. 

Tarkastettu Orivedella luotsin rakenta
maa ruorihyttia . Tutustuminen Lielahden 
tehtaiden nippu-uit~n nostolaitteisiin, 
jonka jalkeen autoilla ja hinaajilla e
rehd~tty paikanpaalla nippu-uiton pullo~ 
kauloihin vaylilla Virrat-Murole- Lielah 
ti . 

Jarjestelyja ta Keiteleen kuormausta var 
ten Suolahden satamassa 

Ta Keiteleen kuormaus Suolahdessa rauta
tievaunuun. 

Laskettu ta Keitele Na ijarveen ja lah
detty Muroleen kanavalle vaylHi tarkasta 
ma~n . Tarkastettu vayla Muroleen kanava
Vittaskari-Vilppula, missa tavattu luot
si Ahman ja otettu L-755 hinaukseen Ruo-
vedelle . Tehty perusporaukset uuteen ur 

jehdusmerkkiin ja hinattu L- 755 vaylia 
tarkastaen Virroille . 



l'i'Iatkan Kulku
suorit- neuvo 
taja 

Aika 

luotsi- autolla 1 9. 
piiri
paallik
ko 

-"-

-"-
e 
e 

-"-

-"-

taksi 4-8.9. 
juna 
ta Keitele 
bussi 
MK- juna 
Taksi 

bussi 11-15.9. 
pika b . 
bussi 
ta Keitele 

bussi 
pika1'• 
b s 1 

bussi 18- 22.9. 
pika b. 
ta Keitele 
bussi 

pika b. 
bussi 

bussi 25-29 . 9 . 
ikab. 

bussi 
ta Keitele 
autolla 

Paivien 
luku 

Matkan tarkoitus 

1 

5 

5 

5 

5 

Vt luotsi Jantti vastaanotti ja vs luot 
si M. Ruppa luovutti vaajasalmella ka
luston ja Viittamoottorivene 1- 739 Iss 

veden luotsipaikalla . 

Virroilla kayty jarjestamassa varastol
la tilaa haraveneil e ja tarkastettu 
vayla Virrat- Herraskoskmn kanava . Puret 
tu harat tarvikkeineen rauta~ieasemalla 
ja viety varstolle . Lahte ta eitele Vir 
rat- Tampere . Ta Keitele siirretty kulje~ 
rusalustalla Mustalahden satama- Ratinan 
vuolle . Lahta ta Keitele Tam ere- Lempaal 
Huollettu L-735 moottoria, jonka jalkee 
ajettu Orivedelle.Otettu polttoainetta 
600 1 ja tuotu L- 726 hinaten Valkeakos
kelle Jussinsaaren varastolle, josta 
tettu haraponttoonit ja tarvikkeet hi
naukseen Lempaalaan . 

Kayty Hameen TVL- piirissa ins. Vahatalo 
keskustelemassa vayla ruoppauksista ja saa 
tu asiapapereita ruoppauskohteista.Yli-ins 
Pontynen ja ins . Dahlquist kaynect tutustu 
massa ta Keitele ja L- 735 keskusteluja aja 
kohtaisista asioista ja suoritettu koeajot 

Ta Keitele siirretty haran kanssa Vaantee 
vuolteelle . Harattu Viialan eaustalla ruopa 
tut alueet ja poistettu yksi ija siirretty 
yksi viitta. Korjattu haraputki ja raken
nettu uusi purjehdusmerkki Vaanteen vuol~e 
teeseen ja kaadettu vanhat tarpeettomina. 
Harattu Viidennumeron edustalla ja asetet
tu uusi viitta Rikkoutuneen latturin tilal 
le saatu uusi . Harattu Toijalan laheila E
viitan alue ja viitta pmistettu ja paikan
nettu uusi kari 
Lahto ta Keitele Lempaala-Nokia Oy : n laitu 
ri.Harattu tankoharalla vayla Nokia Oy te
lakan laituriin.Rakennettu linjataulu uude 
le vaylalle ja maaratty viittojen paikat . 

Tarkistusharattu Hiidenvuolteessa kahden 
viitan paikat entisten sijoittajien havit
tamisen takia.Harattu Visavuoren laituriin 
johtava vesiaaue Rautunselalla. Rakennettu 
Tuomassaarille purjehdusmerkki Visavuoren 
liikennetta varten.Palattu Lempaalan luot
siasemalle ja hajoitettu hara kanavaan me
noa varten. 

Kayty keskustelemassa ajankohtaisisaa vay~ 
laasioista Hameen TVL- piirissa ins . Vahatal, 
kanssa.Lahto ta Keitele kayty maalaamassa 
pystytettyja purjehdusmerkkeja . Hankittu tar 
vikkeita ja taydennetty polttoaine ym varas 
toja.Kayty nayttamassa L- 726 rak.m. Pyrhose 
le Pystytetty terasputkista kolme pm pinta
kiville ·a huollettu L- 729 moottori . Harattu 
Vehomiemen laiturin lahella ja maaratty uu
den lansiviitan paikka.Tehty uudet sijoitta 
jat kahdelle viitalle.Huollettu Oriveden L-
736 mmottori ja todettu pakoputkessa pieni 
vuoto . 



Matkan Kulku
suorit- neuvo 
taja 

Aika 

luotsi- auto 2- 6 . 10 . 
iiri- ta Keitele 

paall ·k- autolla 
ko 

-''-

- ''-

e 
e 

-''--

-"-
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autolla 9 .1 0 . 
bussi 

taksi 9- 13 . 10. 
bussi 
ta Keitele 

autolla 

taksi 16- 20.10 . 
bussi 
ta Keitele 
autolla 

taksi 25-27 .1 0 . 
ta Paijanne 
taksi 

taksi 1- 2.11. 
ta Paijanne 
bussi 

taksi 6- 7•11 • 
ta Paijanne 
bussi 

Paivien Matkan tarkoitus 
luku 

4 

1 

4 

5 

3 

2 

2 

ta Keitele lastattu tarvikkeita Lem~aalas
sa.Pystytetty kolme terasputkea purJehdus
merkeiksi Rautun ja Vanajan selalle . 
Rakennettu uusi purjehdusmerkki puusta 

Hantasaaren salmeen. Purettu hara kuljetus
kuntoon .Kuormattu L- 726 ja hara rautatieva~ 
nuun YPW:n nosturilla Valkeakoskella . Pysty
tetty Saviselalla uusi pm terasputkesta . 

Kuormattu ta Keitele Tampereella Ob-vau
nuun Viinikan ratapihalla . 

Ta Keitele, L- 726 ja haran purkaus rautatie 
vaunusta satamassa . Varusteiden vaihto tela
kalla. 

Ta Keitele lahto Viitasaarelle ja matkan 
varrella tutustuminen TVL:n rakentamiin l!n · 
jatauluihin.Mukana TVL:n tyonj . Mustonen. Ha 
ra hinauksessa. Hara koottu ja harattu Kei
taanniemen vaylaa tarkmmtuksena TVL : n ruop~ 
pausten slueella . Muutettu eta-viitta pohja~ 
viitaksi . Huollettu L- 722 . Uusille linjataului 
lle maaratty maqntieteelliset paikat ja mi
tattu ne.Jatetty har a Neiturin luotsille e~ 
delleen kuljetettavaksi.Jatetty viittarauto
ja l . as:lle .Muutettu Muorinkainalon loiston 
eraat sektorit punaiseksi Huollettu L- 738, 
L- 726 talvehtimiskuntoon. 

Lahto ta Keitele . Poistettu nelja viittaa 
Muorinkainalon linjalta . 

Luovutettu era viittarautoja Neiturin l . as 
kayttoon.Luovutettu viittatarvikkeita Iisve
den l.as : lle ja otettu tyontohara mukaan . 

Huollettu L- 729 ja korotettu ja betonoitu 
yksi pm. Purettu ta Keitele talvisailytyj

seen ja nostettu te akalle 
Lahto ta Paijanne . Tarkastettu vaylat Jyvas
kyla-Muuratsalo- Haihyva- Judinsalo-Vaha Juu-

res-Rapala- Verkkosaari . 
KOEnostettu L- 730 taaveteilla ylos ja suo 

ritettu laitteisiin tarpeellisia muutoksia. 
Tarkastettu vaylat Verkkosaari -Muurisalmi
Padasjoki-Kellosalmi- Harmoisten lahti-Kuh
moinen 

KD 3258/72/505 mukainen VO:n maaraama alku 
kokous Kuhmoisten kunnantalolla . 

Tarkastettu vaylat Kuhmoinen-Judinsalo
ja yoajoa Haikka- Muuratsalo-Jyvaskyla . 

Lahto ta Paijanne . Tarkastettu vaylaa ja te
rasputkien mahdollisia kiinnityspaikkoja. A
loitettu varaston jarjestely ja lastattu ~ 
luotsipiirikonttorille vietavat kalusteet 
laivaan. 

Jatkettu varaston jarjestelya ja pol 
tettu roskia ranaasaa . Palattu kaupungin ran 
taan ta Paijanne . 

Lahto ta Paijanne matkalla pystytetty kak
si terasputkea purjehausmerkeiksi pi taki
ville.Huollettu 1- 720 Vaherin laiturissa mm 



Matkan Kulku
suormt- neuva 
taja 

Aika 

luotsi 
piiri
paallik
ko 
-"-

_n_ 

bussi 
pikab 
bussi 
pikab 
bussi 

13.11. 

taksi 14-17.1 1. 
ta Paijanne 
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autolla 

bussi 21 24 11 - . . 
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ta Paijanne 
autolla 

pika b . 27-28 . 11 . 

autolJ~ 21 .1 2. 

Pai11ien 
luku 

Matkan tarkoitus . 

1 

3 

4 

2 

1 

lisatty pakkasnestetta koneeseen.Pluumat~s 
kalla maalattu yhta pystytettya putkea . 
Kiinnitys Jyvaskylassa. 

Tutustuminen Hauhon kunnantoimistossa KD 
3135/72/505 katselmuskirj ofumn 

Lahto ta Paijanne nostettu ylos Pitkaruoa 
hon poiju ja viety varastoon.Riisuttu osaka 
si alusta . Tarkastettu vayla Korpilahti
Haikka-Karhunsalmi-Edesealmi-Pihlajakoski
Tehinsilma-Virmaila . Pystytett kaksi putkea 
pm Sysman vaylille.Vaaksyssa huollettu L-
721. Matkalla Heinolaan beton itu Virtasal~ 
men pm. 

Lahto ta Pailanne ohjauskirja-aioon Heinol 
Vuolenkoski-Sulkavankoski-salmet-Heinola . 

VPlmistelti ta Paijanne talvehtimiskuntoon 
Neuvoteltu korjauksista ta~akan johdon ja va 
vaylaasioista KliT:n apul . uittop- Peipon kans 
sa.Laskettu viiri ta Paijanne, viimeistelty 
talvikuntoon laittoa, viety akut sailoon jn 

Tarkastettu luotsipiirille valmistuvan vii 
tamoottoriveneen rakentamista ja nemvote tl 
yksityiskohdista ja alustavasti kuljetukse'3 
ta Rci11elaan 

Lappeenra11.nassa ne voteltu Lappeenramnan 
Konepajalls ins . Pitkanen mahdollisen uuden 
tarkRstusal ~sen omi ~ aisuuksista ja valmis
tumisajankohdasta ja kuljetusmahdollisuuk
sista :rnf:i9rattyjen mitt~rajojen pnitteiss a 

Katselmuskokous ~uuramen runnan v1rastota
lolla Muuramen kirkonkylan ja.tevesien joh
tamiseen vesistoon Muuramen kunnassa 

Yht . 142 v . 



Taulu 10. 

Tarkastaja 

luotsipiiri
paallikko 

-"-
-"-

-"-
-"-
-"-
-"-

e -"
e 

-"-

-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-

-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-

Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v . 1972. 

&lus Aika Loisto 

ta Keitele 15.6 Muorinkainalo,Neituri 

Matkan 
pituus 

mpk 

45,0 

ta Paijanne 4.i 7 Vasikkaluoto,Lehtinen, 
Muuratsalo, Mullikkasaari 16,0 

24,0 
20,0 

-"- 5.7. Haikka,Hahyva,Judinsalo, 
Tehinsilma, Purtisaari 

-"- 6.7 Kakisalmi,Pulkkila, 

-"-
-"-
-"-

-"-

-"-

-"-
-"-
-"-
~"-

-"-
-"-

-"-
-"-

1 7. Pitkaruoho 

14.7 Mullikkasaari, Lehtinen 

24.7. Vasikkaluoto,Lehtisensalmi, 
Muuratsalo,Mullikkasaari, 
Haikka,Haihyva,Judinsalo 

64,0 

16,0 

50,0 

25.7 . Tehinsilma,Ourtisaari, Kaki
salmi, Ulvonniemi, Pulkkila. 45,0 

26 .7 Hannys,Suntinkarki,Suntinkarki 
E, 20,0 

27 .7. Ulvonniemi 

2.8. Muuratsalo 

3.8. Muuratsalo,Mullikkasaari 

-"- -"-

35,0 

16, 

16,0 

16,0 

14 8. Muuratsalo,Mu likkasaari 16,0 

15.8. Mullikkasaari,Haihyva,Judin-
salo 45,0 

16.8. Kakisalmi,Pulkkila 

18.8. Judinsalo 

ta Keitele 30.8 . Mustasaari 

20,0 

24,0 

48,0 

49,0 
25,0 

-"- 16.10 Muorinkainalo,Neituri. 
ta Paijanne 14.11 . Pitkaruohon oiju 



Taulu 11 Luotsi- ja majakka-asemicn ja merenkulunturvallisuuslaitteider 

tarkas~ukset virkamatkojen yhteydessa v. 1972. 

Tarkastuksen kohde 

1 otsipiiri
p''i=il ikko. 

Tarkastusten luku 

Yhteemsa 

Anianpelto 
He inola 

Sysma 
Judinsalo 
:Matilanvirta 
ViitasaPri 
Neituri 

luotsiasema X 3 
X 3 
X 3 
X 3 
X 4 

X 3 
X 3 
X 4 
X 1 

3 
3 

3 
3 

4 

3 
3 
4 
1 

bi::.trlK Iisvesi 
Keitele 

tlameenlinna 

- alkeakoski 
Orivesi 
Lempaala 
Tamp ere 
Murole 
Mantta 
Virr<h:R 

Taulu 12 

-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
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-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-

4.. 
X 4 
X 3 
X 4 
X 1 

X 1 

X 2 

X 2 

vaylatyot v . 1972 

Yht. 

1-J. 
4 
3 

1 

1 
2 

2 

4 ~ -----------------------------

Viitasaaren luotsausalue: Tarkistusharattu Muorinmatala ja maaratty viitto~ 
jen paikat Tarkistusharattu Honkasaaren vayla ja 
maaratty vii ttojen paikat ja hyvaksytty ~[uorinR:ai 
nalon ja Honkasaaren vajlliin liittyvat 3 paria lin 
jataulua paikat 

Matilanvirran luotsausalue: Pystytetty terasputki pm. 
Karkisen luotsausalue: Pystytetty kaksi terasputki pm. 
Sysman luotsausalue: Pystytetty terasputki pm. 
Muroleen luotsausalue: 
Lempaiilan luotsausalue 

Pystytetty yksi terasputki pm. 

Haratty Vaanteen iuolle ja Viialan edusta TVL:n 
ruo pauksen jalkeen. Poistettu kaksi v:Littaa ja siir 
retty yhta .Poistettu linjataulut ja rakennettu uu 

si · taulu.Harattu Viholan laituriin Nokialla v, .. 
vayla.Asetettu nelja ~iittaa ja yhdet linjataulut 
Pystytetty yksi terasputki pm. 

Hameenlinna luotaausalue:Harattu Viidennumermn laituriin vayla ja asetettu 
uusi viitta.Harattu Visavuoren laituriin vayla ja 
tehty uusi Em Harattu Rautunselalla ristiviitan 



e 
e 

alue TVL:n ruoppauksen jalkeen ja poistettu ristiviitta Pystytetty kolme 
terasputKl Ym Ja polstettu yksl Vlltta tarpeettomana. 
Kekan saaren luona tarkistusharattu etelaviitan ruopat 
tu alue ja poistettu viitta. 

Valkeakosken luotsausalue: Pystytetty kolme terasputki Pm ja poistettu 
yksi viitta tarpeettomana Hantasaaren sal 
meen pystytetty uusi purjehdusmerkki puinen 
taulu. 

Orivesi luotsausalue: Harattu Kaivannon laituriin vayla ja pystytetty 
yksi viitta ja maaratty kahden kiinnityspoijun 
opaikat ja muutettu kahden viitan sijoittajia poi 
piha-alueelta 



e 
e 

Taulu 

Anianpelto: 

Heimilla: 
Sysma: 

Judinsalo: 

Karkinen 

Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja ien 

uudisrakennus-korjaus ym toista v. 1972 luotsiasemittain 

Ko jattu perusteellisesti kaksi purjehdusmerkkia . Kalkit 
tu useita purjehdusmerkkeja. 

Siirretty yksi linjataulu.Kalkittu useita purjehdusmerkkeja 

Pysteyt~tty,taavetit~Pystytettyhterijsputki p$.Korjattu kol~ 
m~ pm. Kalklttu use1~a pm Ja T~ lnSllma,Rapala,£urtlsaarl 
Kal~ittu usmita purjehdusmerkkeja .Korjattu perusteellises~ 

ti kaksi purjehdusmerkiia. 

Pystytetty kaksi terasputki pm .Maalattu kunnostettu Mullik
kasaari,Muuratsalo,Behtisensalmi,Vasikkaluoto.Kalkittu usei 
ta um Perusteel isesti korjattu yksi pm. Muutettu verkko-

Matilanvirta: 
vi~ra le M~~~~e~±e Muufatsalon loisto . 
Pystytetty yksl teraspu ki m.Mu tettu patterisahkolle Pa-

Viitasaari: 

Neituri: 

hittu ja kalkittunuseita m 
M tettu patterisahkoll Muorinkainalo ja muutettu sektor~i 

ta punaiseksi Rakennettu yksi uusi pm isolle kivelle.Kalkit
tu useita pm ja lmistot Muorinliainalo,Niin'luoto,Louhunniemi 

Maalattu varaston katto. 
Muutettu patterisahkolle Neituri,Neiturintaipale,Kiesi anta 
pale,Kerkko.Kalkittu useita pm ja loistot Neituri, Neiturin 

taipale,Kiesimantaipale,Kerkko.Maalattu varaston katto. 
Iisvesi: Kunnostettu ja kalkittu Rauniosaari ja Kuningas KorjRttu pe

rusteelliseti kaksi linjataulua. Kalkittu useita pm. 
~alcittu useita pm Kunnostettu telakka ja siirretty se uu~ ,,. 
teen paikkaan joka kunnostettu 

Hameenlinna : yatytetty kolme terasputki pm ja yksi puinen p rjehdusmerk 

Valkeakoski: 

Orivesi: 
Lempaala: 

Tampere: 

Murole: 

Mantta : 

Virrat: 

ki 
Pystytetty kolme teras utki pm ja yksi puinen pm.Kalkittu u 

seita pm. U sitt kaksi linjataulua ja yksi pm. 
Ka kittu useita pm ja korjattu 19 purjehdusmerkkia . 

Pystytetty yksi terasp tki m ja yks' puinen pm ja ~si p i
nen l'njataul .u sitt ka si linjata lua j~ kolme pm Uusittu 
lai turi ja syvennetty la . turin ech-tsta . 

Kunnostettu ja maaJatt u Siili.nkari,Solkiankari,Rypynie":lj_,Kal
kittu _seite. ~::-2 . 

Rakennettu yksi terasputki pm. Muutettu atterisahkolle Rasu

kari seka kunnostett~ ja maalattu Kalkittu useita pm. 
Kalkitt usieta pm ja korjattu kolme sortunutta purjehdusmerk 
kifi. 

Muutettu patterisahkolle Mustasaari ,Kilvensalmi,Pentinsaari . 

Kalkittu useita pm. 



Taulu 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 

merenkulun alkamisesta ja paattymisesta. v.1972. 

Luotsaus-
alue vaylat Viitoitus Laivaliikenne 

Avautuivat Jaatyivat Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 

Anianpelto 13.5 27.12 13.5 24.5 13.5 28.11 
He inola 9.5 28.11 3.5 16.5 9.5 28.11 
Sysma 15.5 27.12 12.5 19.5 18.5 24.11 
Judinsalo 14.5 27.12 15.5 19.5 15.5 29.11 
Xarkinen 15.5 23.12 16.5 30.5. 17.5 22.12 
Matilanvirta 18.5 28.11 19.5 20.5 18.5 28.11 
Viitasaari 20.5 20.11 19.5 31.5 17.5 28.10 
Neituri 19.5 6.11 10.5 1.6 20.5 19.10 
Neituri ylim. 18.5 6.11 19.5 31.5 18.5 6.11 

r eresi 16.5 21.12 25.5 2.6 19.5 19.10 
tele 23.5 23.10 24.5 2.6 24.5 21.10 
enlinm 13.5 27.12 28.4 24.5 5.5 12.11 

Valkeakoski 12.5 25.12 15.5 20.5 23.5 21.12 
Orivesi 13.5 17.12 15.5 20.5 23.5 15. 11 
Lempaala 6.5 26.12 2.5 15.5 14.5 11 • 11 
Tamp ere 13.5 26.12 15.5 26.5 13.5 26.12 
Murole 13.5 18.12 13.5 25.5 12.5 16.12 
Mantta 13.5 25.12 4.5 17.5 13.5 16.12 

Virrat 14.5 17.12 15.5 25.5 15.5 16.12 

Taulu 14. - Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten toiminnasta 1972. 

Ei oleluotsipiirissa. 



Taulu 16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka-

Luotsiasema Luotea
ukset 

Anianpelto 
He inola 
Sysma 
Judinsalo 
Karkinen 
Matilanvirta 
Neituni 

ituri ylim 
tasaari 

e ·vesi 
Keitele 
Hameenlinna 6kpl 
V~lkeakoski 4 " 
Orivesi 
Lempaalaa 4..J 
Tampere 
Murole 1 
Mantta 
Virrat 1 

eensa 16 

ja paivarahat v. 1972. 

Luotsa
usmaksut 

mk 

148,-
80,-

72,-

16,-

11,-

327,-

Luotsa
usmatkat 

mpk 

162 
60 

140 

27 

15 

404 

Matka 
raha 

mk 

42,-

140,-

27,-

15,-

224,-

Paiva 
raha 

mk 

12,-
220,-

58 

139,-
83,-
12,-
60,-

110,-
182,50 
149,-
71 ,-

192,-
90,-

102,-
72,-
69,-

1620,50 

Erityis
paivaraha 

mk 

840 
840,-
840,-
8~0,-

840,-
840,-
840,-
840,-
840,-
360,-
840,-
840,-
840,-
840,-
840,-
840,-
840,-
840,-
840,-

15480,-

=============~================================================================= 



Taul u . 17. Paijan;j luots i piiri n alueella v.4t9 tapahtuneet meri onnett omuudet. 

I 

Onnettomuudet lu~se t Onnett omuuden Vah · ngon suusr us . 

' 
- ,,.J. 

: - -
X'XYx . 

Kotipaikka Maar a - ~ast i La~tu Syy ~ tJ> 

~i 
0 

i ka Paikka Y11J~RXXX* Kansallisuu ~ Lahtopaikk l::j <: ([) f-J 1--l 
paikka 1-'· ~: f-J ~ 1-'· 

P' ~ {/) ~ 
XmlB <: {l): 0 4~ 0 

Laatu ja ~ t;· 1-'· ~ p ~I'D f-J 

n i mi 
11 ([) ([) 

~ (!) :<§ s:: 
1-'· p p 1-'· 0 
0 ~ {l);([) c+ 
1-'· rn p {/) 

\ c+ 1-'· 1-'· 
{l) 

0 

!Merip e l ae-Kesalla Kapalau - suomalai n . Jyvaskyl a Jyvaskyla Koros- tyh j a kari lle lansi- X e i e i 

~een edus- tusalus 
poh j a a j o v iitta 

siirty 
tall a . Ur tt i ny t. 

sy.ijaylla Tiuha~en rna 
saar en Tuu.l ante i - "- He inola He i nola Kall io-matku s -"- Oi kais- X ei e i 
lansipuo-

- saari t a j ia sut ul· . 
lella . kopuo-

I r I lella 
0' vaylan 
0" 
C'\ 
C\ 

. 
. , 



Taulu 18. Havinneet ja uudelleen asetetut viitat v.1972. 

Luotsausalue Lu.kumaara Viittoja Kustannu.k- Haviami-
Viittoja Havinnyt Siirtynyt sia sen syy 

Anianpelto 100 2 9 tu.kkilau-
tat 

He inola 66 2 -"-
Sysma 125 2 12 -"-
Judinsalo 87 3 3 -"-
Karkinen 88 3 7 -"-
Matilanvirta 141 7 3 -"-
Viitasaari 160 2 24 -"-
Neituri 119 3 3 -"-

-"-(Kerkko) 116 26 76 -"-
Iisvesi 148 12 6 -"-

162 8 17 -"-
61 1 17 -"-

oski 90 3 3 -"-
Orivesi 74 6 19 -"-
Lempaala 74 2 8 -"-
Tamp ere 99 2 15 -""-
Murole 94 10 6 -"-
Mantta 80 1 3 -"-
Virrat 86 3 8 -"-

Yhteensa 1972 91 241 
============================================ 



Taulu 19 Viitat ja mer ja niiden kustannukset 1972. 
Vii tat rimerkit 32.14.29.4. 

Kustan- Yksityi-ttHiu- kunnos- Lukumaara Kustannukset Huomautuksia 
tettu vuoden .nukse;j set uudel- lopulla Luotsiasema Sisavesi leen 

Anianpelto 100 312,- 4 2 21 38 200,-
He inola 68 490,- 3 36 
Sysma 125 400,- 7 4 65 410,-
Judinsalo 87 420,- 3 2 43 140,-
Karkinen 88 900,- 3 12 44 350,-
Matilanvirta 141 - I 

I 1 14 j 42 200,-
Viitasaari 160 I 1 16 45 150,-... I Neituri 1 t6 I 
Nei turi lllim. 119 1396,50 j~ 92 
Iisvesi 148,+ 140,- 2 50 160,-
Keitele 162 966,60 43 
Harne enlinna 61 510,- 4 40 455,-
Valkeakoski 90 394,- 7 15 65 550,-
Orivesi 74 100,- 2 17 65 1.105,-
Lempaala 74 8 2 53 1.020,-
Tamp ere 99 416,- 26 
Jlurole 94 413,- 1 60 300, .... 
Mantta 80 235,- 38 
Virrat 86 410,- 49 

Yhteensa 19 '2 .503 10 13 895 5.04~ -7 7 , 
viittamaaleja 1.873,95 
v-rautoja 3.119,60 

Styrox-kohoja 1.164 13 
Yht. 13.666,78 mk. 

, 
kulj.hhti 960,-

sekalaista 14.000,-
===Xg~~=~====~~~~~~~~= 

Poltto- Ja vo~telua~neet on maksettu 
Niitten osuus 

32 16.21.2.1. eivatka ole mukana kustannuksissa. 

ta Paijanne+Keitele 
polttoaineet 2.224,99 
voit. aineet 190,97 

Xg~~======2 ·~J~4~g mk 

on: 

luotsien omat veneet 
valtion m.-.veneet 

voiteluaineet 

polttoa. 1.636,59 
6.613,88 

439,19 
xg~~==~=======~~g~~~gg= 



20 Veneet 1 

Luotsias Luotsi- v 
kutteri moot- pol tto-ja Kustannukse Huomautuksia tori voiteluaine 

kustann. 
Anianpelto 1 150,- maaleja,tervaa 
He inola 1 1 1200, .... ~HM!R~~in ~a akselinvahvis-m aleja varsute1ta , , 
Sysma 1 1 250,- 150,- maaleja,tervaa,konetarvik-

keita ja osia. akku. Judinsalo 1 1 100,- 50,- maaleja, tervaa,kunnostettu 
polttoainepuappu. Karkinen 1 1 80,- eja. 

Matilanvirta 1 1 245,- varusteita,maaleja 

Viitasaari 1 1 50,- 175,- maaleja,tervaa,varusteita 

Neituri 1 2 1 500,- 1900,- vorokki-kelkka,maaleja,alum 
veneen varsutelua. Iisvesi - 1 1 100,- 250,- varusteita,tarvikkeita,maa-
leja. r/ Keitele 1 1 5100,- 1750,- vorokki,vausteita,tar 
ikkeita,maaleja Hameenlinna 1 1 165,- tarvikkeita,maaleja 

Valkeakoski 1 1 1 .-
1685,- varusteita,maaleja 

Orivesi 1 1 2850,- 355,- konekorjauksta,varusteita, 
tarvikkeita,maaleja. Lempaala 1 1 2500,- 650,- korjauksia,maaleja,tarvikke 
ta. 

Tamp ere 1 1 1 595,- maaleja,varaateita 

Murole 1 1 150,- maaleja,tervaa 

Mantta 2 2 5000,- tJ0§,-600 -alum.veneotten korjausta, 
~~!~M~eita,maaleja,tarvik-Virrat 1 1 100,- maaleja,tervaa . 

Varasto 2 2 kelkkavorokki,maaleja,varms 
17 3 o,- teita, tarvikkeita. 

) 



e 
e 

Taulu 21 . Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-ja lammityskustannM!-

set v. 1972 . 

Vapon telakka-alueen vuokra Suolahdessa mk 1.655.-

Taulu 22. Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito ja ka-

lusto seka satamien ja laitu!'eideYJ. tusimisk stannu...l.{set 

v. 1972 

(32 14.13.) )2.14 29 2 

Leopa··ui J . 8.s . 1-- ituri uusittu jA. edusta syvennetty :ra
ennettu aita 

S;;rsma l.as . pystytetty taavetit viitt ~venee~ ~oo~o~ ~ !'t en 
ve<'lesta 

Keiyele l.as. Akkulataaja ja telakkatarpeita 

Iisvesi l.as . Akkulataaja ja telakkatarpeita 

Mantta l.as . telakkatarpeita 

Valkeakoski l.as. laituritarpeita 

Matilanvirta l.as. telalka- ja laituritarpeita 

Yht mk 

2 100,-

7rl"'\ ..i -- ,-
700,-

500,-

510,-

650,-

2.050 

7 . 260,-
=========================== 



e 
e 

Taul 23 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja ktmnossapito-

kustannukset v . 1972. 

Loiston nimi ja kustannuksen syy Kustannukset 
yhteensa 

Mullikaaaari 
IVlu ratsalo 

maalattu ja kunnostettu 
maalattu, kunnostettu ja muutettu verkkovir

ralle 

Lehtisensalmi kunnostettu suojuksia ja portaita 
Siilinkari, Rypyniemi ja Solkiankari maalattu ja kunnostettu 
Pahittu, Muorinkamnalo muutettu patterisahkolle ja kunnos-

tettu 

Neituri,Neiturintaipale,Kiesimantaipale ja Kerkko muutett 
patterisahkolle ja kunnostettu 

800,-

650,-

150,-
1 010,-

100,-

230,-
Toikonkari ja Paaskyhkari maalattu ja kunnostettu 150,-
Rasukari,Mustasaari,Kilvensalmi ja Pentinsaari muutettu atteri-

sahkolle ja kunnostettu 300,-

Erilaisia rahteja ja muita kuljetuskustannuksia 610,-

Yht. mk 4 eoo,-
============;=========== 

Taulu 24. Radiomajakoita ja sumumerkttlamtteiden kunnossapitokus-

tannukset v. 1972 

Ei ole luotsipiirissa . 

Taulu 25 . Majakka-alusten erikoismaararahan kaytto v • 1972 ~ 

Ri ole luotsipiirissa 



Taulu 26. Luotsi- ja majkka-asemien puhelinkustannukset v. 1972. 

Vuosimaksu 
Puhelamaksuja 

Puhelimen siirtom. 

1888,15 
1098,53 
200,-

Yhteensa 3186,68 
------------------------------------------

Taulu 27. Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen toimit

tamat tarkastukset v. 1972. 

Tarkastuksen aika Tarkastaja 

29.8.1972. Kamreeri M.Jurvela 

Tarkastuksen kohde. 

Luotsipiirikonttorin 
kassa 

Taulu 28. Keskeneraiset asiat vuoden 1972 lopussa. 

Asian laatu ja vaiheet Keskeneraisyyden syy. 

resi to 

Keitele 

Useit a harauskohteita lukuisten TVL : n ruoppausten ja 
erka sten ja jilt a ja j oi t a ei ehditty syksyl a 1972 

suorittaa. 

Huovarinsal men haraus t a ei ole ehditty t oteuttaa . 
Tehi ns i man perustuksen j a lanval un uusinta ja l ois
t on maala1 .Ei ole ehditty 
Mullikkasaar en l oiston kor ottaminen.Ei ol e ehditty. 

Korpsaari ylemman 1 · njalois t on u simin~n . Ei ehditty . 
Heinsalmi loiston oikai su. E· ehditty. 

Uuden vaylan tutki inen J udinsalon se ka- Herjan selka 
Hopeasalmi-Korvessal mi-Tammilahti vaylalle 

Uuden vayl an t ut kiminen Kari sal mi- Tappisaari oikovay 
la selan yl i . Ei ole ehdit t y 



Taulu 29. 

Kirjelman lahet
taja tai vastaan

ot~a 

Merenkulkuhallitus 

Luotsi- ja majakka
asemat 

Yksityiset 

Yhteensa 

... 

Kirjeenvaihto v. 1972. 

Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirjelmia 
Suomen- Ruotsin- Suomen- Ruotsin- Yhteen-
kielisia kielisia Yhteensa kielisia kielisia sa 

184 

194 

65 

443 

, 
v-

184 

194 

65 

443 

388 

51 

61 

500 

-
388 

51 

61 

500 I 

--416==========================================================~=================1 

e 

• 



Ta lu 30 . 

Ta Keitele rakennusvuotena 1~07 alkaa olla erittain aikansa elanyt ja 

alus ieni ja ahdas . Pituutta on 13 25 m ja leveys 3,0 m jot ta edes koh 
tuulliset tilat loytyisi henkilo~unnalle on tilavnmpi saatava.Nykyises• 
sa sosiaaliset tilat ovat olemattomat.Pestaan, s odaan, keitetaan ja ~~ 
tiskataan konetilassa koska muuta tilaa ei ole . Hyttitilat ovat alle a~ 
setusten aara sten, mika kaikkineen on aiheuttamassa tyytymaatamyyttti 
ja tehottomuutta tyonteossa, koska tiedossa on erinomaisesti var~$t et
tuja merenkulkulaitoksen aluksia on ero huimaava verrattaes sa olosuhtei 
ta 

Ta Paijanne tayttaa kohtuulliset vaatimukset asumiseen ja tyontekoon 
nahden Sosiaa lmet tilat ovat kuitenkin heikot mm ruokavalmistetaan ja 

syodaan miehistopuolella asuinsuojassa . Peseytymiseen vain kissankupin 
kokoinen pesuallas WC:ssa . Vaateeiden kuivatL~seen ei tiloja ja tarvik~ 

keoden varastointi ahdasta ; Alus lisaksi erittain kiikkera huolimatta si 
ta , etta painolastia on korome tonnia ja polttoainetankkiinkin sopii 1,8 
tonn · a pohjalle ijo m utaman henkil ., toisella laidalla saa lauksen kalli 
tumaan . Tarkastusaluksen 15 m pituus ei ilmeisesti saada sopimaan riit• 
tavasti ja tarneellisia tiloja ja aikaisemmatkin luotsipiiripaallikot 
ovay ehdottaneet k · rjeissaan 18 m pituutta tavoiteltavana. 

Varaston uuttuminen Jyvaskylasta, missa aset uksen mukaan luotsipii 
rik nttori tulee s·jaita ja luonnollisesti myos ns. aavarasto ja kalus 
ton sailytys seka huolto voisi tapahtua talvikuukausihakin on puuttunut 
~osikymmenia . Nykyinen hatavara varasto on 2, 5 tunnin laivamatkan peas 
sa ilman sopimuksia ja vuokra kin koska P- LH : n omistuksessa ollut 1~ ~ 
ha maa-alue Paijanteen rannalla on luovutettu toistaiseksi ammattikurs
sikeskuksen haltuun Varastoa een ja varastotilojen puuttuminen huolto
tiloist ~uhumattakaan aiheuttaa tehottomuutta vaylahoidolle , mika sel
vasti tulee esi·n kun luotsipiirin henkilokuntakin on vahainen. 

Luotsipiirin tukikohtien suunnitteluun , loistojen , linjataulujen 
ja suurehkojen merimnekkien rakentamiseen tulisi luotsipiirissa olla 
alanasiantunteva rakennusme r stari alaisenaan riittava tyoporukka ja ko
neita kuljetusva ineinaen maastoauto·a, traktoreita, seatrakkeja , pont ~ 

tooneja ja varasto ja huoltotilat . 
Merimarkkien ja muiden tarpeellisten maa- alueiden hankintaan varten 

tulisi merenkulkuhallituksessa olla elin, joka asioihin perehtyneena 
joko vuokraisi tai ostaisi maat Uusittmjen ohjeitten mukaan on maa-alu
eitten hankinta aikaa ja taitoa kysyvaa ja yksin omaan jos- luotsipiiri 
kaikki m rk · t ja oistot tulisi olla aperilla sovittuja niin tyo aara 
olisi yhdella iskulla vaitava . Merkkeja maanomistajien heraamiseen on na 
kynyt ja ajankohta on ilm~isesti lahestymassa jo loin naita vanhoja las 
kuja" aletaan 


