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AnianPelto 1 - ~- 1 .. - 1 1 1 

- ,He inola 1 1 1 1 1 

Sysma 1 1 1 1 1 

e Judinsalo 1 1 1 1 1 I 

Karkinen 1 1 1 1 1 
1'1atilanvirta 1 1 1 1 1 

Viitasaari 1 1 1 1 1 

N'eituri 1 1 1 1 2 2 
,_ 

Iisvesi 1 1 1 1 

fteitele 1 1 1 1 

Hamaenit:inna 1 1 1 1 1 

Valkeakoski 1 1 1 1 1 

Orivesi 1 1 1 1 1 

Lemnaala 1 1 1 1 1 

e TamPere 1 1 1 1 1 

durole 1 1 1 1 1 

Mantta 1 1 1 1 1 

Virrat 1 1 1 I 1 

Yhteensa 18 1 18 1 19 14 1 3 13 2 
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Taulu 1 1 

Solkiankari 1

11 
~·:~ 

Rasukari . 
Mustasaari 11 

1 

~ilvensalmi 11 
entinsaari 1 1 

--~N~a·~ton-sal~----------------r--~+-~~~,--~+-4-~--+-~~~--~-+--~--~-
Savisaari 1 1 
Koronranta 1 

Siirto 1 7 29 11 3 8 7 
II 

Yhteensa 2 73'6" 12 3 8 9 ==l=====p= ====-== I=====---================= 
i i l I ! I I l I I ! 

1. c · Yksityisten kustantamat loistot v . 1973 . 

--! 
. alas -

Luotsausalue I Lois ton nimi Loistoista Johtolo sto:ia tus- ~ ~ I huolehtii lois ~ / l Se ~tori Linja toja . J~ . 
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ianpelto Vesijarven satama Lahden kaupunki 1 1 

ianpelto Vesijarven etel . TVH 1 1 
Anianpelto Vesijarven kanava TVH 1 1 

Karkinen Jyvaskylan satama- Jyvaskylan kaunun- 1 1 
laituri ki 

Neituri Kiesiman kanava TVH 1 1 

Iisvesi Tervonsalmi TVH 1 1 
l.isvesi Koluntaipale kanav~ TVH 1 1 . 
Tampere Tampereen satama Tampereen kaupunk ... 1 1 

Murole Kautun kanava TVH 1 1 

Virrat Kaivoskanta TVH 1 l 1 

Virrat Herraskosken kanava TVH 1 1 

Yhteensa 5 1 6 k 
12 - - - - --
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T u 1 D. V~ltion veneet v, 197l· 
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Anianpelto 1-'· 1 1 2 ct 

Heinol&3 
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1 1 1 ,. 
syua 1 1 2. 
Judinsalo 1 I 1 2 
Karkinen 1 1. 2 
Matilanvirta 1' 1 2 
Viii aaari t t 2' 
Neituri 2 2 ~ 
Iia:ve•i t 1 2 

e Keitele 1' 1 2 
Hamee.nlinnat 1 1 2 
Valke akoski 1 t 2 e Orivesi 1 1. 2 
tempaala 1 1 2 
Tamper ' 1 1 2 
Murole 1: 1 1 3) 
Mantta 2 2' ~ 
Virra.t 1 1 2 
Suolahti varas to 2 5 71 

:-· - ·- -

Yhteenu 2 20 7 20 49 

Taulu 1, E. M :ni"Qelastusas raat V!s 1973, 

Aseraapaikka Aseraan oraistaja. Aseraien luku 

Tampere,. Mustalahti 
Jyvaakyla, aatama . 
Korpilahti 

Suomen raeripelaatu .. eura 
" " 

1 
t 
t 

Lahti, aataraa 

.... 
" -" .. -

- -" .. -
" - - =----~--~1 ____ __ 

Yhteensa 4 

Taulu 2. Avoimiksi tulleita tai lakkautettuja. toimia T, 1973, 

Virrat luotaiaaem n luotsin toirai 



Taulu. 3. Nimityksia ja maarayksia vuonna 1973. 

Kiuru, Martti maaratty tilap .apum. Anianpellon l.as. 16.4-15.7 
Hietaranta, Veikko -"
Rikman, Kalle -"-
Salo, Tauno 
Ruppa,Kari 
Vikki, Veli 
Halonen,Kari 
Lehmonen,Antto 
Hytonen,Markku 
Rytkonen,Erkki 
Leinonen,Auvo 
Huuskonen,Pauli 
Pietila,Kauko 
Ki iniemi,Pauli 
I o,Voitto 
B~strom,Harri 

Makinen,Eero 
Kotisaari,Antti 
Syvanen,Martti 
Salonen,Jaa.kko 

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

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Heinolan -"- 1.4 -30.6 
Sysman -"- 16.4-15.7 
Judinsalon -"-
Kiirkisen -"-
Matilanvirran -"
Viitas~aren -"-
Neituri -"-
Neituti -"-

16,4-15.10 

1.5 -31.7 
16.4-15.7 
1.5 -31.7 
16.4-15.7 
1.5 -31.8 

Iisveden -"- 1.5 -31.5 
Iisveden -"- 1.6 -31.f 
Keiteleen -"- 16.4-15.8 
Hameenlinna -"- 1. 4 -30,6 
Valkeakosken -"- 16.4-15.7 
Orivesi -"- 1.4 -30.6 
Lempaala -"- 16.4-15.7 
Tampere -"- 16.4-15.7 
Muroleen -"- 1.5 -31.7 
Mantta -"- 16.4-15.7 
Virtain -"- 1.5 -31.7 

Jantti,Paavo Ilmari nimitetty luotsin toimeen Heinolan luotsiasemalle 3.4-73.luk 
Virtanen,Kalevi Juhani miiiiriitty hmitamaan vt.luotsina Virtain l.as. luotsin toi~ 
ta 1.5-73 lukien 

Taulu 4 • Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v.1973. 

• Ei ole amnettu. 

Taulu 5. Virkavapaudet v.1973. 

Luotsi Y.H.Niemela, sairauden takia virkavapaa 29.8.73 alk.vuoden loppuun 
Luotsi P.Jiintti, sairauden takia virkavapaa 13.11 - 20.11.1973. 

Taulu 6. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloitii v.1973. 

Ei ole ollut. 



e 
e 

Taulu 7. Majakoiden, merimerkkien y.m. merenkulun turvalaitteiden 

lukumaara v. 1973. 

A. Valtion (MKH:n) kustantamat. 

Nimike Lukumaara 

1.1.1973 Lisays Poisto 31.12.1973 

Johtoloistoja 42 2 44 

Linjaloistoja 6 6 12 
'J 
Valopoijuja 3 3 
'l' r 

Purj.merkkeja 687 4 1 690 

Linja -"- 208 2 210 

Viittoja 1e59 14 13 1960 
=============:================================= 

B. Muiden kuin MKH:n kustantamia. 

Nimike Lukumaara 

1.1.1973 Lisays Poisto 

Loistoja 14 

Linjamerkkeja 2 

Purjehdusmerkkeja 2 

Viittoja 13 

31.12.1973 

14 

2 

2 

13 

Huomautuksia 

Huomautuksia 



Taulu 8 Valaistmt vaylat ja niiden pituudet v. 1973. 

Vaylan nimi 

Jyvaskyla-Lahti 

Judinsalo-Pulkkila 

Kalkkisten kanava
rleinola 

Suolahti-Viitasaari 

Loistojen nimet ja lukumaarat 

Pitkar~oho,Vasikkaluoto,Lehtisenslmi, 
Muuratsalo, [ullkikkasaari ,Haikka, Hai
hyva,Judinsalo,Vaha-Juures,Rapala,Pur
tisaari,Kakisalmi,Pulkkila,Hannys,Sun
tinkarki,Buntinkarki etelainen = 16 kpl 
Judinsalo,TehinsilmaT urtisaari,Tapni
saari,Pulkkila = 5 kpl 

Ulvonniemi,Tornionniemi,Kuisankarki 
= 3 kpl 

Korpsaari alem i,Kornsaari ylemni, Jassari, 
Iitu,Pahittu,Muorinkainalo,Aanisensaari 
alempi,Aanisensaari ylempi,Niiniluoto, 
Louhunniemi, urtosaa:f1i alemni,Murtosaa-
ri ylemnm,Keitaanniemi alempi,Keitaan
niemi ylemni = 13 knl 

Vaylan 
nituus 

mnk 

86 

30 

15 

38 
tt Viitasaari-Keitele- Heinsalmi = 1 knl 12 

nohja 
Muorinkainalo-Iisvesi Muorinkainalo, Neituri, Neiturintainale , 

h.iesimantaiilale,Kiesima,Kerkko = 6 knl 24 

lisvesi - Keitele kk Kuningas ,Rauniosaari ,Ahti, Hirviniemi 
= 4 knl 39 

Keitele kk-Savia Kuivakanta alem i, Kuivakanta ylemni = 2 knl 12 

Tamnere-Virrat Siilinkari,Paaskynkari,Toikonkari, Sol
kiankari,Rypyniemi,Rasukari,Mustasaari, 
Kilvensalmi,Pentinsaari,Nantonsalmi,Sa-
visaari,Koronranta=12 kpl 66 

Taulu 9. 

Yhteensa mpk 322 
=========================== 

Luotsiniiripaallikon tai anulaisluotsiniiripaallikon 
virkamatkat v. 1975. 



Matkan Kulku- Aika 
suorit -neuvo 

Paivien :l:lilfli 
luku 

'Iatkan tarkoi tus 

taja 

~uots1-autolla 25.1. 
piiri
naallik
ko 

1 

-"- bussi 31.1.- 3 
nikabussi 2.2. 
NK-juna 
bussi 

-"- naketti 10.2. 1 
autolla 

-"- bussi 12-14.2. 3 
pikabussi 
bussi 

e -"- Autolla 23 . 2. 1 

-"- bussi 8-9.3. 
juna 
bussi 

-"- autolla 20.3. 
nikabussi 
bussi 

-"- bussi 21 . 3. 
nikabussi 
bussi 

e 
-"- bussi 30-31.3. 

nikabussi 
bussi 

-"- bussi 

-"- bussi 10.4. 
nikabussi 
bussi 

-"- autolla 16.4. 
nik&ussi 

bussi 

-"- bussi 19.4. 

-"-

T)ikabussi 
autolla 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Kuormattu Puumalassa 1-'740 kulJetusta var
ten kuorma-autoon ja purettu Heinolan Kone
pajan rammassa.Moottorivene katettu valitto 
masti. 

Turvakokous Helsingisaa merenkulkuhallituk
sessa 

Pakettiautolla Jyvaskyla-Orivesi.Purettu 1-
736 kuorma-aton lavalta Venehojan rantaan 
korjauksesta tulleena. Vilpnulassa kuormat 
tu 1-732 korjaukseen vietavaksi. alattu Jy
vaskyUian. 

Kayty ~H:ssa merenkulkuneuvos O.I.1ehmuska1 
lion luona ja ~ffiH:n erm osastoilla ja toimis 
toissa.Kayty Hylkysaaressa katsomassa tarjol 
la olevia moottoriveneita luotsiniirille ja 
kayty eri osastoilla ~~H:ssa . 

Otettu vastaan ja nurettu kuorma-autosta 1-
732 Vilnnulassa.Kuormattu L-733 korjausta 
varten kuorma-autoon Hiab- nosturilla Heino
lassa. 

Kayty Rauma- Renolan tetakoilla Savonlinnassa 
tutustumassa mahdollisesti 1uotsipiirille sc 
nivia veneita ja aluksia. 

Kayty tutustumassa Keski-Suomen TVL-niirin 
suorittamia tutkimuksia vaylanerkausten suo
rittamiseksi Heinsalmessa ja Keitelenohjan 
vaylalla. 
Nelb.v!bttelu Tamnereen kaupungin edustajien 
kanssa linjaloistojen sijoittamisesta Musta
lahden sataman sisaantuloa ohjaamaan.Hukana 
MKH:sta ins. Lavikainen. 

Kayty tutustumassa Asikkalan kunnantoimistos 
sa KD 1046/73/595 koskevia lannasillan asia
nanereita.Keskusteltu luotsi V. Simnasen kans 
sa ajankohtaisista tyoasioista . Suoritxettu 
hankintoja luotsiT)iirille ja tarkistettu ~v 
loiston aikkoja Mustalahden satamassa. 
Neuvoteltu eiturin ja Matilanvirran luotsie 
kanssa ajankohtaisista tyoasioista. 

KD 980/73/505 mukainen Keiharinkosken nudo
tusnaikan katselmuskokous VO:n maarayksesta 
Viitasaaren urheilutalolla. 
Aloitettu ta Paijantee kunnostustyot pohja
maalauksin ja tarkastettu talven aikna suo
ritetut tyot.Kayty keskustelemassa luotsi 
Simnasena kanssa ajankohtaisista vayla- ja 
tyoasioista. 

Tuotu tarvikkeita, tarkastettu suoritettuja 
kunnostustoita ja ta Paijanteen veteenlaskus 



~atkan Kulku- Aika 
suorit-neuvo 

Paivien 
luku 

taja 

luotsi-autolla 24.4. 1 
piiri- nika-auto 
naallik-
ko 

-"- nika-autQ5-26.4. 2 
nikabussi 

-"-

-"-

--"-

-"-

bussi 

bussi 28.4. 

nika-auto2.5. 
nikabussi 
bussi 

nakettiauto 
ta Paijanne 
taksi 8-11.5. 

bussi 17 .5. 
n!bl'~abussi 
bussi 

-"- bussi 
juna 
bussi 

-"- taksi 23-25.5. 
bussi 
taksi 
bussi 
ta Keitele 

-"- bussi 28-3(D.5-
ta Keitele 1.6. 
bussi 

1 

1 

4 

1 

1 

3 

5 

Matkan tarkoitus 

1askettu v~teen 1-733 joka on ollut kunnos 
tettavana Loviisassa.iuotsi Tarmo Salmi luv 
vutti ja vt luotsi Kalevi Virtanen vas;aan
otti Virtojen luotsiaseman kaluston venei
neen ja varasDoineen. 
Koeajettu 1-740, nostettu viiri ta Paijanne 
tehty jaatiedustelu matka Kuisankarkeen.A
loitettu sahkojoh~ojen veto 1-740 ja kunnos 
tettu ta Paijanne. 

Kayty Va~on telakalla Suolahdessa tarkasta
massa 1-'(23 kevatkunnostusta ja hakemassa 
laiva- ja venetarvikkeita luotsiasemille ja 

tarkastusalukselle.Keskusteltu luotsi Kemp
naisen kanssa ajankohtaisista tyoasioista. 

Tuotu laiva- ja viittamoottorivenetarvikkei 
ta ja jarjestetty molemnien kunnostusta Hei 
no las sa. 

Tuotu harakalusto ja tarvikkeita ta Paijan
ne Suolahden varastosta.Kunnostettu 1-740 
lammonvaihtajaa ja ta Paijannetta mm magne 
sy~ kompassia.Asentaja sahkoliikkeesta nai
kallisti vian komnassissa.Tilattu uusi osa. 
Saatu merenkulkuneuvos O.I.1ehmuskalliolta 
luna nahtea liikkeelle STTK:n lakeeta huoli· 
matta.Tavattu 1-721 ja luotsi Simnanen vay
laviitoituksessa.Harattu Huovarin salmi ja 
todettu vaylasyvyyden jalleen riittavan = 
2,4 m.Judinsalon luotsi alonen tavattu hei· 
hasniemessa ja luovutettu tarvikkeita.Kayty 
taydentamassa varastolla. 1730 kiinnitetty 
Jyvaskylan satamassa. 

Meuvoteltu ajankohtaisista asioista 1aiva o: 
Matkailun kanssa Tamnereella.1ayty tarkista 
massa kaauelitaulujen naikat Hameentinnan 
satamassa. 

Pystytetty uusi putkiloisto Jassari.Oikaist1 
Korpsaari ylemni loisto Tirfor-taljoilla ja 
betonoitu rako.Otettu ovi korjattavaksi Suo· 
lahden telakalle. 
Pellitetty loiston ovi jaasetettu paikalleel 
Raanattu ta Keiteleen katto ja ajettu ta K
Keitele Kerkonkoskelle hakemaan vuotavaa 1-
737 korjaukseen ja hinattu Suolahteen.Nos
tettu telakalle tuormamsta varten.Kunnostet 
tu ta Keiteletta ja 1-723 
Korjattu ta Keiteleen vuotavaa kattoa . Kuor
mattu viittamoottorivene 1-737 kuorma-au
toon korjaukseen kuljetettavaksi 1osisaan, 
netinvahvistusta ym varten.Mitattu Korpsaa
ren linjaloistoihin patterilyhtyjen jalus
tat .Valettu ja nystytetty uusi terasnutki
loisto Iitu Iitsalon itapuolelle . Haalattu 
(uusi ttu) Pahitun pm oranssilla.Maalattu 
paivaloistevarilla Iitun loisto.Tarkastettu 
vaylat Pahittu-Muorinmatala-Harinkaa.Tavat
tu 1-722, johon asennettu sahkoinen kierros 
lukumittari. 



Matkan Kulku- Aika 
suorit- neuvo 
taja 

Luotsi
piiri-
naallik
ko 

-"-

e 
e 

-"-

-"-

-"-

-"-

auto 5-86. 
ta Keitele 
auto 

taksi 12-15.6 . 
bussi 

taksi 
ta Kei tele 

bussi 
nikabussi 
taksi 

bussi 18-21.6. 
pikabussi 
bussi 
ta Keitele 
1'ikabussi 
taksi 

taksi 26-29.6. 
pikabussi 
ta Kei tele 
nakettiauto 

bussi 2-6 . 7. 
ta aijanne 
bussi 

Paiviem 
luku 

Matkan tarkoitus 

4 

4 

4 

4 

5 

Ta Keiteleen ja L-722 yhsitetyin voimin ha 
joitettu ja noistettu Aanisen kivinen pm ja 
kivilla koroitettu Iitsalon vaylan nm.Ta
vattu luotsi Heino Kirvessaaren varastolla 
rakennustoissa.Tarkastettu Nimniveden vay
lat.Tavattu luotsi V.Jantti Vaajasalmella 
ja tarkastettu natteriloistolyhtya (Raunio
saari) . Kayty katsomassa Saynatsalmen ruon
naustyomaata.Toista natoa noistettiin.Pa
luumatkalla maalattu Pahitun pm toiseen ker 
taan.Suolahdessa maalattu tarkastusaluksen 
katt!b . 

Kayty 1-731 moottoria tutkimassa konevian 
takia konenaallikko Nieminen loysi vian rik 
koutuneesta magneetosta, joka lahetetty kor 
jaukseen. Otettu tarvikkeita Jyvaskylasta 
vietavaksi Suolahteen. Ta Keiteleeseen las
tattu rakennustarvikkeita ja otettu L-726 
hinaukseen.1uovutettu Kerkonkoskella 1-726 
koeajon jalkeen vt luotsi Hainon kayttoon 
ja nurettu rakennustarvikkeita Kirvessaaren 
varastotarneiksi.Jatkettu Iisvedelle ja a
loitettu 1-739 kulkuvalojen, valonheittimen 
ym asennaa, joka saatm valmiiksi ja lahdet
ty naluumatkalle ja tarkastettu vaylia Iis
vesi-Kerkonkoski-Neituri. 

Haraustarvikkeiden jalkeen lahdetty Suolah
desta ta Keitele . Tavattu luotsi Jantti Say
natsalmella ja luovutettu laivatarvikkeita. 
Koottu hara Savialla . Kova tuuli estm harauk 
sen ruonatussa Savian salmessa.Asennettu 
kulkuvalot ym laitteet 1-729.Harattu TVH:n 
ja Vesi-Pekan edustajien lasna ollessa val
misosa Savian salmesta ja alavirran liitty
ma vaylaan saakka. 
Harattu ta Keitele ylaosa Savian urakka-alu 
etta.Tarkistusharauksia Savian kanavassa.A
loitettu liittyman ylapuolinen haraus.Harat· 
tu ta Kei ele lajitysalueen kohta ja asetet· 
tu 5 viittaa ja sijoittajat.Hajoitettu pm 
Savialla.Harattu liittyma valmiiksi j~ yri 
tetty harata viittojen tarkistuksia. Felto
salmessa. 
·.rarkistusharattu yhden vii tan j a ilmoi tetun 
matalan paikat Nilakalla.Asennettu aanimer
konantolaite 1-729.Hajoitettu hara ja koot
tu nakettiin. Huollettu L-739 moottori Iis
vedella Vesikivi.Tuotu tarvikkeita Neiturin 
las:lle.Tavattu luotsi Halonen j~ L-722 nat· 
teriloistojen asentajien kanssa Aanisen saa· 
ressa ja tarkastettu natteriloistojen asen
nusta Aanisensaaressa ja Keitaanniemessa. 
Kayty nimealla tarkistamassa loistojen toi
mintaa TVL:n moottorilla. Kiinnitys Suolah
dessa. 
1ahto ta Paijanne~Asetettu ~ehtisensalmeen 
loistoon paristo.~aettu kaasupulloja iullik· 
kasaaresta,Haikasta,Haihyvasta.Asennettu va
lonheitin ja tuululasinpyyhkija 1-720.Haet-
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tu tyhjia kaasunulloja Judinsalosta ja nois 
tettu kaasulaitteet Tehinsilmasta, joka on 
muutett~ natteriloistmksi.Aloitettu kaiteit 
ten vahvistaminen Vaha-Juures.Haettu tyhjia 
kaasunulloja Purtisaari,Kakisalmi,Pulkkila, 
Vaaksyssa purettu 18 knl A 50 kaasunulloa 
lahetettavaksi ~otkan luotsiniirille ja pa
kattu kolme laatikollista kaasuloistotarvik 
keita Korjaamolle(MKH)1ahetetty Vaaksysta 
20 knl A 50 kaasunulloa Kotkan luotsiniiril 
le.Jatkettu kaiteitten vahvistamista Vaha
Juures . Maalattu kaksi terasnutki nm ja ase
tettu Pitkanruohom poiju asemapaikalleen. 
1ahetetty 16 knl kaasunumloja tayttoon Var
kauteen 

Ha Tarjanne tarkastettu vaylat Virrat-Tam
nere.Ma Roine tarkastettu vaylat Hameenlin
na-Kaivanto (Kangasala) 

kunnostettu ta Keitele ja nostettu maalle 
L-726 . 

Vaylatarkastusta Suolahti-1istonsalmi-Hanni 
lansalmi-Ruunonsaari mukana Sisa-Suomen so
tilaslaanin komentaja kenr.luutn . Haaksalo 
ja kaksi esikUIL~an edustajaa . Asennettu kxk
xt 1-722 lasinnyyhkija ja aanitorvi .Keskus-
teltu vaylaasioista luotsin kanssa . Tarkas
tettu vayla Viitasaari-1ouhunniemi-Pahittu
Suolahti . 
1ahto ta Eaijanne mitattu Jyvasjarvella 
vauhtirajoitustaulujen koko.Asetettu patte
rit Vasikkaluotbon ja vaihdettu uusi lamnnu 
Muuratsalo.Asetettu sukkulanoiju E-viitan 
sijaan Karkisen salmessa. Asetettu kaasupul
lot Haikka.Aloitettu Judinsalon maalaus . 
Asennettu aanimerkinantolaite 1-720.Maalat
tu Judinsalon loisto. Asetettu patteri Rapa 
lan loistoon ja kaasunullot Purtisaari,Kaki 
salmi.Asennettu 1-721 aanimerkinantolaite, 
ankkurilyhty ja lasinpyyhkija.Paluumatkalla 
tavattu luotsi Rupna Purtisaaren luona ja 
autoardilla selvitetty Vulsensalmen lossin 

viipymista luotsaukseen.Kiinnitetty hohto~ 
levyt Karkisen molempiin sutkulapoijuun ja 
jatetty tarvikkeita varastolle. 

1ahto ta Keitele, viety tarvikkeita Kerken-
koskelle ja otettu hara vastaan luotsi Jan 

tilta Saynatsalmessa.Koottu tyontohara ja 
harattu lansipuoli Saynatsalmen ruopattua 
uutta vaylaa ja asetettu viitat paikalleen. 
1 arattu itaosa Sayhatsalmen ruonatusta vay
lasta asetettu ~iitat naikoillee ja luotsi 
Jantti tehhyt sijoittajat viitoille.Tarkis
tettu lansinuoli haratenoHarattu Iisveden 
sataman laheisyydessa uuden karin naikka ja 
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asetettu 1-viitta ja tarkistettu vanhan L
viitan paikka.Asennettu L-739 aanimerkinan
tolaite.Hajoitettu hara naketiksi.Viety ha
ranaketti Liston salmeen. 1330 saavuttu 
Suolahteen. 
Lahto ta Keitele kalkittu Kornsaari ylempi 
ja almeni, josta poistettu vihreat varjos
tuslasit.Koottu hara ja harattu neratun L
viitan n:o 30a alue ja lansiosan vaylansi¥ 
vua.Poistettu 1-viitta ja asetettu kaksi v 
viittaa ja tehty sijoittajat.iarkistettu M 
Muorinmatalan pohjoissuu.Korjat~u 1-741 pa
koputki ja annettu tarvikkeita.larkistusha
rattu Luohunniemessa I-ja L-viittojen sivut 
Keratty kaasuloistotarvikkeet Louhunniemen 
jaNiniluodon loistoilta.Huollettu L-722. 
Tarkistettu 1~viittojen paikkoja Muorinmata 
lan suulla.Paluumatkalla kayty Pahitun lois 
tolla TVL:n tj:n kanssa ja osoitettu vah
vistusvalun tarve loiston jalkaan.Saavuttu 
Suolahteen ja pakattu kaasuloistotarvikkei
~a laatikoihin. 
Lahto ta Paijanne vaylatarkastus Jyvaskyla

Vaheri+ kantotasoalus Tahin ilmoittamaa vay
laestetta etsimaan.Jatetty tarvikkeita Jue 
dinsalon luotsille, kaasupulloja lumstoille 

jaasennettu aanimerkinantolaite 1-740:een. 

ta keiteleen ja haran kunnostusta kuorma
usta varten rautatievaunuun. 

.t~uormattu ta Kei tele Ob-vaunuun ja hara tar 
vikkeineen Hkk-~aunuun.Suolahden satamassa. 

Vesibussilla Tamnere-Hameenlinna vaylatar
kastusta.Kayty tutustumassa KD 2323/73/505 
ja KD 2324/73/505 asiakirjoihin Valkeakos
kwn jarjestysoikeudem toimistossa.Tavattu 
luotsi Niininen IJiustanlahden satamatoimis
tossa ja keskusteltu Siilinkarin ilmoitetus 
ta nalamattomuudesta ja vaylaasioista. 

Pakettiautolla Jyvaskyla-Tampere.Ta Keite~e 
laskettu veteen Naisetnlahden satamassa.A~ 
jettu ta Keitele Tampereen luotsiasemalle 
Muroleen kanavalle.Pakattu kaasuloistotar
vikkeet.AsennettuL-727 valonheitin,lasinpyy 
kija ym sahkajohtoja.Tarkastettu Ry.pyniemen 
Solkiankarin ja Siilinkarin loistot.Eaylat 
tarkastettu mennen tullen,1ahetettykaasu~e 
loistotarvikkeet korjaamolle Helsinkiin ja 
kaasunullot Kotkan Lp:lle.Viimeistelty 1-
727 sahkokytkennat hankintojen jalkeen Tam
reella.Tarkastettu nalosammuttimet ta Kei
tele ja L-727.Siirretty ta Keitele ustalah 
desta-Ratimaan ja ajettu vaylat tarkastaen 
tempaalaan, missa nurettu kuormaustarvik-
keet. 

ta Keitele ajettu 1emnaala-Valkeakoski.Koot 
tu hara ja harattu Hantasaarensalmi .Poistet 
tu kaksi viittaa.Harattu Kairanmutka ja 'e 
noistettu yksi viitta, siirr9tty yksi ja 
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noistettu kaksi linjataulua. iehty viitansi
joittajat ja hankittu rakennustarvikkeita. 
~uhdistettu tarvikkeita maalausta varten. 
Vahvistettu Kampinsalmessa pm: a ja siirryt
ty Valkeakoski - 1emnaala. 

Lahto ta Keitele ~empaala-Ronni . Aloitettu 
tyonyoharalla Purnmn vaylan haraus . Asetettu 
kaksi viittaa. Jatkettu harausta ja tehty kal 
si linjataulua. Ta Keitele siirretty Ronni -
1empaala . 
Harattu Hahkalansakmessa ja siirretty yksi 
nohjaviitta . Pystytetty Nikkilan uusitut lin· 
jataulut ja siirrytty Valkeakoskelle . Hankit · 
tu rakennustervikkaita. Pystytetty Hantasaa
ren salmeen uusi pm ja harattu Harhalan sil 
lan alusta nerkauksen jalkeen. Haettu Jussin 
saaren varastolta tarvikkeita ja siirrytty 
1empaalaan kovassa tuulessa. 
Lahto ta Keitele linjataulujen kuormauksen 
jalkeen Valkeakoskelle . Pystytetty linjatau~ 
lut 2 paria , joista toinen siirretty raken
nettavan sillan alta nois . Uusittu Hantasaa
ren linjataulut •• Viimeistelty m n:o 1 ja 
18a Hameenlinnan alueella , Pystytetty uusi 
pm Kirstulan selalle . Siirrytty kovassa aal
lokossa ja tuulessa Hameenlinna-1empaala 
matkalla nostettu Nikkilan ylemni linjatau
lu pystyyn . 
Keskusteltu Virroil~ luotsien kanssa vayla· 
ja viittaveneasioista . 

1ahto ta heitele pystytetty kaatunut Nikko
Ian linjataulu. Kuormattu 1-724 rautatievau
nuun.1empaalassa kuormattu ta Keiteleen las 
t aus tarvikkeet ja pystytetty uusi pm Touto
sen selalla.Siirretty ta Keitele Nasirrarven 
puolelle . Laskettu veteen 1-737 , joka himauk 
sessa ajettu Muroleen kanavalle.Harattu Un
nekiven nerattu salmi, siirretty yksi viitta 
, luovutettu L-737 luotsi Kotisaarelle . Otet
tuL- 757 ja 1-764 hinaukseen. 0830 tulo Nais
tenlahteen Tamnereella, jossa kuormattu ta 
Keitele ja kaksi viittavenetta rautatievau
nuun . Pakettiautolla Tampere- Jybaskyla . 
Ha~attu Unnekiven salmi ja asetettu kaksi 
viittaa ja tehty sijoittajat.Ajettu ohjaus
kirja ajo Hameenlinnan luotsausalueella luot 
si Kalevi Siekkisen kanssa . Vaylatarkastusa
joa 1- 728 Valkeakoski-Harhala-Vitaialanvuol
le-Lehesmaki- Hantasaaren salmi-Valkeakoski. 
Lahto ta Keitele haranaketti hinauksessa sa
maten sukkulanoiju.1-viitan variseksi maalat 
tu sukkulapoiju asetettu Muorinma·talan kaan
nosviitan tilalle TVL:n kalustolla . Matilan
virran suulle asetettu valonoiju TVL:n kalus 
tolla kokeilua varten.Luovutettu viittamaale 
ja las:lle ja jatetty haranaketti edelleen 
vietavaksi Iisvedelle luotsimoottoreilla hi
naten. Tarkastet ·!iu Konneven vaylia j a ita Kei 
teleen Viitasaarelle saakka . Ajettu Suolah~ 
teen ja laskettu veteen 1-724 ja koeajettu 
satamalahdell Suolahdessa . 
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Vastaanottoharaus ~~H:n edustajana Kolunsal 
men ruonnausten valmistuttua . 

ta Saimaalla vaylatarkastusta syvavaylalla 
Kuopio Kumpusen satama-Varkaus Taipaleen ka 
nava . 

Lahto ta Paijanne rakennustarvikkeiden las
tauksen jalkeen.Otettu varastolta tyontoha
raponttoonit.Purettu rakennustarvikkeita Ju 
dinsalossa . Saatu tieto Tehinsilman sammumi-
sesta ja palattu Korpilahdelle, jossa saa

tu uusi naristo ja varastolta varakaasunul
loja, joista kaksi jatetty Judinsalon lois
tolle . Rakennettu pm Selkaluodolle. Viety 
uusi naristo Tehinsilmaan.Anianpellon luot 
sille viety A-15 kaasupullo ja otettu viit
tamaaleja luotsiasemalle vietavaksi . Purti
saaren loistolle jatetty A-25.S~sman luote 
sille tuotu viittamaal@@a ja lapapultteja . 
Judinsalon luotsille viety viittamaaleja . 
saavuttu Jyva~~~an kiinnitys. 

ta Keitele nosto telakalle ja talvikuntoon 
1aitto . 

Lahto ta Paijanne varusteiden lastauksen 
jalkeen.Otettu tarvikkeita varastolta ja tu 
tu Judinsaloon varastolle . Asennettu ovet va 
rastoon.Tehty valumuotit.Valettu laiturin 
jalka ja maalattu kannatuskiskot. 

Lahto ta Paijanne Judinsaloon. Poistettu ki
via rajaytysten jaljilta ja ajettu valuhiek 
kaa valmiiksi.Jatkettu Judinsalon varastoa
lueen viimeistelya.Jatkettu varaston viime 
meistelya mm laudoitettu maalivarston vali
seina.Viety haraponttoonit ja var ' usteita 
Vaha-Pala~an varstolle. 

Lahta ta Paijanne, rakennettu uusi pm Karki 
seen salmeen ja otettu tarvikkeita varastol 
ta . Tuotu tarvikkeita Judinsaloon.Nostettu 
ylo3 1-720 ja korjattu vioittunut nerasin 

ja potkurin lainat.Varastolla kunnmstettu 
nostolei ttei t . ''laalattu Selkaluodon pm pu

naisella pohjavarilla .Kiinnitys Heinolan 
Konenajan rannassa.Luotsipiiripaallikoiden 
neuvottelut nelsingissa . Raycon-majakan, pul 
lokaannien ja kuulolaitteiden esittely luot 
sipiirinaallikoille Upseerikasinon rannassa 
ta Helsinki . 
ta Paijanteen riisuminen rleinolan telakalla 
ja aloitettu ylesnosto.Viirilaskettu. 
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Taulu 11, Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulunturvallisuuslait-

teiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1973. 

Tarkastuksen kohde Tarkastusten 
luotsiPiiri- luku 
paallikko. yhteensa 

AnianPelto luotsiasema X 3 3 
He inola -"- X 4 4 
Sysma -"- X 3 3 
v 
Judinsalo -"--t 

X 5 5 
.1¥1atilanvirta -" - X 6 6 

Viitasaari -"- X 3 3 
Neituri -"- X 3 3 
~ 

lisvesi -"-, X 4 4 
lteitele -"- X 3 3 
Hameenll:inna -"-
Valkeakoski -"- X 4 4 
urivesi -"- X 2 2 
LemPaala -"- X 5 5 
Tam'TJere _n_ 

X 2 2 
Murole -"- X - * Mantta -"- X 2 2 
Virrat -"- X ~ 2 

Yht. 51 ------------------------------------
Taulu 12. Va;Ilat;tot v. 1973. 

Viitasaarin luotsausalue: TVL:n Perkauksen jalkeen tarkistuharattu Muorin 
matalan Vaylan itareunaa ~a Poistettu yksi L
viitta ja asetettu kaksi . aihdettu Patterisah
kolle Niiniluodon ja Louhunniemen ~oistot ja a
sennettu Patterisahkolaitteet Aanisensaaren lin 
jatauluihin kuten myas Murtosaaren ja Keitaan
niemen linjatauluihin. Poistettu yksi Pm Aanisel 
saaresta. Asetettu uittoviittoja. 

Matilanvirta luotsausalue: Pystytetty ja asennettu Jassarin ja Iitun lois
tot.Muutettu Patterisahkolle KorPsaaren linja-
loistot. 

Iisvesen luotsausalue: Tarkistusharattu Saynatsalmen avokanava ruoPPaw 
sen jalkeen ja asetettu uudet viitat ja tarkis
tettu viittojen Paikkoja molemmin Puolin avoka
navaa. Iisveden satamavaylalla tarkistusharaukP 

sen jalkeen asetettu yksi viitta. 
Kieteleen luotsausalue: Ruonnauksen jalkeen tar3istusharattu Savian avo· 

kanava ja liittyma vaylaan molemmin Puolin ja 
~oistettu kolme viittaa ja asetettu uudet viita1 
arkistusharattu yhden viitan Paikka ja tarkis

tusharattu ilmoitettu matalikko vaylalla . 
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Taulu 12. Vi ylatyot v. 1973 jatko 

Valkeakoski luotsausalue: TVL:n Perkauksen jalkeen tarkistuharattu Han
tasaaren salmessa, oistettu yksi viitta ja 
rakennettu Putki Pm. 

Hameenlinnan luotsausalue: TVL:n Perkauksen jalkeen tarttstusharattu I
son-Vuolteen vaylalla viittaPortti, siirretty 
yksi viitta ja ?oistettu toinen. 

LemPaalan luotsausalue: Rakennettu Putki nm. 
TamPereen luotsausalue: TVL:n nerkauksen jalkeen tarkistusharattu Unne

kiven salmi. Siirretty yksi viitta ja asetettu 
yksi uusi viitta. 

Oriveden luotsausalue: Harattu Purnun vayla ja asetettu kaksi viittaa 
ja rakennettu linjataulut. 



Taulu 13. 

Anianpelto: 

He inola: 
Sysma 

Judinsalo 

Karkinen 

a 

Viitasaari: 

Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 

uudisrakennus- korjaus ym. toista v. 1973 luotsiasemittain. 

Korjattu perusteellisesti kaksi purjehdusmerkkia, maalattu ja 
kalskittu lahes kaikki pm:t.Muutettu pateerisahkolle Suntin
karki E,Suntinkarki ja Hannys. 
Kalkittu ja maalattu pm:t .Kunnostettu 4 pm. 

Korjattu 3 pm. Rakennettu uusi putki pm Tehinselalle Selkalluo 

dolle.Muutettu patterisahkolle Tehinsilma. 
Rakennettu vene- ja viittavarasto ja laiturinperustus.Kalkittu 
ja maalattu pm:t. 
Rakennettu uusi putki-pm Karkisen salmeen.Maalattu ja kalkit
tu pm:t. 
Maalattu ja kalkittu pm:t.Muutettu patterisahkolle Korpsaari 
al.aa Korpsaari yl. Pystytetty uudet patterisloistot Jassa.ri 
ja Iitu. 
Maalattu ja kalkittu pm:t.Korjattu perusteellisesti yksi pm. 
Muutettu patterisahkolle Niiniluoto ja Louhunniemi seka Aani
sensaari al.,Aaanisensaari yl,Murtosaari yl, Murtosaa~i al, 
Keitaanniemi yl,Keitaanniemi al. 

Neituri:- Tehty vetotelakka ja pieni varasto Pien-Hukkasaareen.Kalkittu 
ja maalattu pm:t ja loistot. 

Neituri ylim: Maalattu ja kalkittu pm:t.Peruskorjattu yksi pm. 
Iisvesi: Kokonaan uusittu 7 pm ja korjattu 2 pm.Muutettu Rauniosaaren 

patteriloistoon Jaompi lyhty. 
itele: Uusittu 3 pm ja maalattu seka kalkittu pm:t.Peruskorjattu yksi 

pm ja hajoitettu yksi pm Savian suulta. 

Hameenlinna: Viimeistelty kahta putki pm.Pm:t maalattu ja kalkittu.Raken
nettu yksi uusi pm Kirstulanselaa!i 

Valkeakoski: Korjattu kolme pm, uusittu kolme paria linjatauluja.Rakennet
tu yksi putki-pm ja korjattu yhta.Maalattu ja kalkittu pm:t. 

Orivesi: Rakennettu kaksi linjataulua.Korjattu 9 linjataulua.Maalattu 
ja kalkittu pm:t. 

Lempaala: Rakennettu yksi putki-pm.Korjattu 2 kpl pm. Uusittu linjatau
luja 3 paria. 

Tampere: 

Murole: 
Mantta: 

Virrat: 

Maalattu ja kalkittu pm:t.Muutettu patteriloistoiksi Siilin
kari,Solkiankari ja Rypyniemm. 
·~ fralkittu 54 pm.Valettu laiturinalustoja. 
Purjehdusmerkkeja uusittu 2 kappaletta.Maalattu ja kalkittu 
pm:t. 

Tehty ponttoonilaituri ja rantavajaan sisuatettu varastokop

pi. Maa+a~tu ja.kalkittu pm:t.Mmmtettu patteriloistoiksi Nan
tonsalm~ Ja Sav~saar1. 



Taulu 15. Selostus vaylien jaasubtei~ta Ja viitoituksen seka 

merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v.1973. 

Luotsausalue Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 

avautuivat jat:.tyivat alkoi paattyi alkoi paattyi 

Anianpelto 2.5 4 .1 2 2 . 5. 11.5 2.5. 14.11 

He inola 3.5. 1 5 • 1 1 5 . 5. 10.5 3 . 5 . 8. 11 

Sysma 2.5. 11.12 2.5 . 9 . 5 8.5. 1 5 • 1 1 

Judinsalo 2.5 . 30. 11. 3.5 . 9 . 5. 3.5. 1 5 • 1 1 
Karkinen 7.5. 16.11. 8.5 . 28.:> 9 . 5 . 1 6 • 1 1 

Matil~-.nvirta 11 • 5 • 28 .1 0 . 9 .5. 24 .5 1 1 • 5 • 18.10 

r uri 7.5. 11.19 4 . 5. 24.5. 24.5. 19.10 
8 . 5. 15 .11. 9 . 5. 24 . 5. 8 . 5. 23.10 

tasaari 2 . 5. 12.11. 2 . 5. 22 .5. 14.5. 31 , 10 

Iisvesi 7 . 5 . 16 .11 7 . 5 23 .5 8.5 19. 10 

Ke itele 7.5. 19) .10 7.5. 16.5 9 .5. 10.10 

Hameenli.Qna 
Valkeakoske 2. 5 . 21 • 11 3.5. 14 . 5 21.5 . 18.10 

Orivesi 2.5. 21 • 11 3.5. 9 .5. 3 .5 24.10 

Lempaiila 24.4. 19 . 10 25 . 4. 8 .5. 23.5. 17. 10 
Tamp ere 2.5. 2.12. 3 .5. 21 .5. 7 .5. 22 .11 

Murole 4 . 5 . 16.11 5 • 5 • 16.5. 4 .5. 29 .11 

Mantta 3.5. 19. 10 26 . 4 . 11 • 5. 7.5. 19. 10 
v· rat 2.5 . 11. 11 4 .5. 16.5. 8.5 8. 11 

Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten toiminnasaa 1973. 

Ei ole luotsipiirissa . 



Taulu 16 Luotsaukset, ! otsausmaksut ja luotsien .. mav a- ja paivb.rahat v . 197 3. 

Luotsiasema Luotsaukset Luotsausma.ksut Luotsaus- Matkaraha Paivara.ha Erityispaiva-
mk mat.kat raha 

mp.k mk mk mk 

J,.nianpel to 8 103 ,- 130 21,60 157 , 50 840 , -
He inola 9 113 ,- 131 64,80 157 , 50 840 ,-
Sysma 6 81 ,- 103 43 , 20 122 , 50 8~0,-

Judinsalo 5 77 , - 102 36 ,- 157 , 50 840 ,-
Karkinen 1 10,- 10 45 ,- 840 ,-
Matilanvirta 840 ,-
Neituri 840 ,-
Neituri ylim . 840 ,-
Viitasaari 840 ,-
Iisves i 840, -
Keitele 840 ,-
Hameenlinna 468 ,-
Valkea~koski 1 22 , - 24 35, - 840, -
Orivesi 840 , -
Lempaala 840 ,-
Tamp ere 840 ,-
Murole 840 ,-
Mantta 840, -
Virrat 840, -

·---- -- --·- ~--·- - ~ . - ' .. - - ·-- -.- ' --- - -~-

Yhteensa 30 kpl 406, - 500 mpk 165,60 675 ,- 14748, -
================================~======================~===========================~ 



• --
Taul. • 17. Paijan ipiirin ueella v. 1973 ta ahtuneot merionnet omuudet. 

erio t 



Taulu 18. a uudelleen etetut viitat a viit 

Luotsausalue Lukumaara Viittoja Kustannuksia Haviamisen 

Viittoja Viitta- Havinnyt Siirtynyt syy 
koreja 

Anianpelto 100 1 16 
He inola 68 1 2 tukkilautat 
Sysma 121 6 15 -"-. 
Judinsalo 87 2 9 
Karkinen 87 3 12 
M.atilanvirta 143 7 16 -"-
Viitasaari 161 6 31 -"-
Neituri 117 38 20 -"-
Neituri ylim. 118 3 3 -"-
Iisvesi 149 8 19 -"-
Keitele 162 2 10 -"-
Hameenlinna 61 
Valkeakoski 89 3 13 -"-
Orivesi 76 5 27 -"-
Lempaala 74 9 10 -"-
Tamp ere 100 ,, 6 -"-
M.urole 94 2 30 -"-
Mantta 80 2 1 

Virrat4 86 5 10 -"-
-

Yhteensa 197:3 104 250 
=--------=-=-=========================~========================== 



Taulu 19 -Vii tat 
---

Kustan- Yksityi-fi~~iu-
nu.kse;j set uudel-

Luotsiasema Sisavesi leen 

Anianpelto 
He inola 
Sysma 
Judinsalo 
Karkinen ' 
Matilanvirta i 
Viitasaari 
Neituri 

100 
68 

121 
87 
87 

143 
161 
117 
118 
149 
162 

300,-
710,-
250,-
300,-

-r---
1 4 1 

4 
4 

-"- ylim. 
Iisvesi 
Keitele 
Hameenlinna 
Valkeakoski 
Orivesi 
Lempaala 
Tamp ere 
Murole 
Mantta 
Virrat 

61 
89 
76 
74 

100 
94 
80 
86 

510,-

1 
11.742,50 

I 68o,-

135,-

235,-
231,21 
208,-

3 
3 
3 

1 
9 
4 
3 

10 
1 1 
9 

2 

Vii tat ja 

kunnos-[ 
tettu 

31 
28 
49 
38 
34 
35 
4CP 
39 
45 
38 
35 
32 
53 
53 
40 
21 
54 
34 
44 

merimerkit iden kustannuk.set 1 • 
kit 

------
Lukumaara Kustannukset Huomautuks1.a 
vuoden 
lopulla 

-- -- ----
38 220,- 1 k 1 yksit. pm 
36 160,-
66 215,-
43 616,-
45 61 
42 60,-
40 65,-
47 
45 110,-
50 305,-
42 580,-
41 115,- I 3 70 450,- kpl yksit pm 
67 138,-
54 698,-
26 
61 52,-
38 60,-
49 70,-

----r----- _ _._ - -- -- -- - - ----

_j_ 55,-

- ------
Yhteensa 1.973 5.301,17 13 58 

viittamaaleja 863,94 
viittaraudat 3.112,78 
Styrox-koho; 243,52 

~~~=~======2~~~1~~~ 

743 900 4.030,-
kulj.rahti3.150,-

kartiokohot 14.000,-
sekal. 2.820 1 -

Yht. mk 24.000,-
Pol;to- ja voiteluaineet maksettu 32.16.21.2.1.47 eivatka ole mURana=~us~ann~sissa edella.Niitten osuus on: 

ta Paijanne+Keitele 
polttoaineet 1.768,27 
voit.aineet 200,00 

Yht. mk 1.998,27 
===================== 

luotsien omat veneet 
valtion m-veneet 

voit.aineet 
Yht. mk 

311,24 
3.010,32 
1.055!02 
7.376,58 

======================== 



-
Taulu 20. Veneet ja niide kustannukset v. 1973 

Luotsiasema Luotsi- Vene 3t Korjaus- Polt~ Kustannukse 
kutterit ~ootto- Viit- Soutu Uudis- kustannu.k- voiteluai-

Huomautuksia ri ta hank in- set kustannukse 32162922 nat 3216291 
' ' 

Anianpelto - 1 - 1 - 700,- -- 1ffio ,- maaleja,varusteita. 
He inola 1 1 1 m.v. 750,- 2.069,~ ruorihytti,maaleja,varus-- ~ - --

Sysma - 1 - 1 - 250,- -- 559,- teita. 
Judinsalo - 1 - 1 -- 750,- -- 690,- maaleja,varaateita 
Karkinen - 1 - 1 -- 150,- -- 585,- maaleja,varusteita 
Matilahvirta - 1 - 1 -- 750,- -- 882,- maaleja, varaateita 
Viitasaari - 1 - 1 -- 756,- -- 793,- maaleja,varusteita 
Neituri - 1 - 1 -- 354,- -- 505,- maaleja varusteita 
Neituri ylim. - 1 - 1 -- 155,- -- 715,- maaleja,varusteita 
Iisvesi - 1 - 1 745,- -- ,781 , - maaleja,varusteita 

I 
Keitele - 1 - - 1 s. v . 702,- -- 815,4:3a..,- maaleja,varusteita 
Harne enl inna ~ 1 - 1 -- 298,- -- 432,- maaleja,varusteita 

alkeakoski - 1 - 1 -- 440,- -- 708,- maaleja,varaateita, 
Qrivesi 1 I I 1 4.610,- 462,- korjauksia,maaleja,varust. - - -- --
Lempaala - 1 I - 1 -- 4.725,- -- 810,- -"- I -"- -"-l 
Tamp ere - 1 - 1 -- 775,- -- 400,- maalaja,varaateita, 
Murole -!" 1 1 1 -- 5.810,- -- 408,- korjauksia,maRleja,varust 
Mantta - 2 - 2 -- 9.290,- -- 650,- korjauksia,maaleja,baraat I 

Virrat - 1 - 1 .UJJ. 4.550,- -- 415,- -"- -"- -"-I ' 
Varas to - 2 5 1 -- 450,- -- 1.435,- maal~~a, korjauksia,kulje-

tuskustannuksia.varusteita 
Yhteensa -- 21 7 21 2 37.000, -- 15.000,-I= 

========= 1=======: ==-==== ====== F======== !========= !============. == I============ I= 

, 

I 
I 

' 



Taulu 21. Luotsi- ja majakka-asemien valaistus- ja lammityskustannuk

set v. 1973. 

VaPon telakka-alueen vuokra Suolahdessa mk 1.655,-

Taulu 22. Luotsi- ja maRakka-asemien rakennusten kunnossaPito ja kalus· 

to seka satamien ja laitureiden uusimiskustannukset v. 1973. 

Keitele l.as. telakoimistarvikkeita 

4t Judinsalo l.as. laituri- ja telakoimistarvikkeita seka 

tt vene-ja viittavarastotarvikkeita 

Neituri l.as. akkulataaja ja telakoimistarvikkeita 

LamPaala l.as. 

Tam ere l.as. 

Ruovesi l.as. 

Virrat l.as. 

telakoimistarvikkeita 

telakoimistarvikkeita 

akkulataaja ja telakoimistarvikkeita 

telakoimis- ja varastotilavarmsteita 

Yhteensa mk 

650,-

9.311,-

551,-

550,-

455,-

900,-

483 , -

13.000,-
============================ 



e 
e 

Taulu 23. Johtolois t ojen j a valoPoijujen rakentamis - ja kunnossaPito-

kustannukset v. 1973 . 

Loiston nimi ja kustannuksen syy Kustannukset 
yhteensa 

Suntinkarki etelainen , Suntinkarki muutettu Patterisahkalle 
ja kunnostettu 
Hannys muutett~ Patterisahkolle , kunnostettu ja maalattu 
Tornionniemen ja Kui sankarjen loistot muutettu Pattersahkol
le ja kunnostettu. 
Siilinkari ,Solkiankari ja RyPyniemi mmutettu Pattersahkolle 
ja kunnostettu. 
Tehinsilma muutettu Patterisahkolle ja kunnostettu. 
Nantonsalmi ja Savisaari muutettu Patterisahkolle ja kunnos 
tettu. 
Judinsalo maalattu 

400 ,-
450 , -

380 ,-

535 , -
395 ,-

500 , -
360 ,-

Vaha- Juures vahvistettu betonmsta kaidetta lisavalmlla . 405 , -
Niiniluoto ja Louhunniemi muutettu ~atterisahkolle ja kunnos-

tettu. 545 ,-
Haihyva maalattu 470 , -
Jassari rakentaminen , maalaus ja Patterisahkolaitteiden asen-
nus. 
Iitu rakentaminen ,maalaus ja natterisahkolaitteiden asennus. 
Rahteja ja muita kuljetuskustannuksia . 

Yht . mk 

790 , -
750 ,-

1020 ,-

7 . 000 , -
=================== 

Taulu 24 . Radiomajakoita ja sumumerkimamt teiden kunnossapitokustan
nukset v . 1973. 

Ei ole luotsiniirissa. 

Taulu 25 . Majakka- alusten erikoismaararahan kaytto v . 1973. 

Ei ole luotsiniirissa . 



Taul u 26 . 

Taulu 27. 

Luotsi- ja maj~ka-asemj~. puhelinkustannukset v . 1973 . 

Vuosimah.suja 

Puhelinmaksu j a 
2746 ,03 
185 1, 22 

Puhel imen hankint a Vi r t a i n l. as 151 6,50 

Yhteensa mk 6113,75. 
====================== 

Merenkulkuhal l ituksen j as enen tai vir kamiehen 

to imit tamat t ar kas t ukset v . 1973 . 

Tar kastuksen aika Tar kasta j a Tarkastuksen kohde 

1. 197 3 •• 

- .10.1 973. 

Merenkulkunelivos O.I.Lehmuskallio Luot sipiiri kontto
r i. 

Kamr eeri Mikko Jurvela Luotsipiiri konttorin 
kassa 

Taulu 28. Keskeneraiset asiat vuoden 1973 loPussa. 

Taulu 28 . Keskenera i s et as i a t vuoden 1973 lopussa . 

As ian laat u ja vaiheet KeskenerB.isyyden syy . 

Hameenvesisto . Useita harauskohteita lukuisten Hameen fVL-Piirin Per-

e l'aijanne 

Keitele 

kausten jaljilta ja joita ei ehditty syksylla 1973 
jaiden tmlon takia tarkistaa. 
Tehinsilman Perustuksen vahvistusvalu ja Mullmkkasaare~ 
korottaminen. Ei ome ehditty Selkaluodon ja Karkisen 
Putkiloistojen viimeitely ja lyhtyjen asen~us.Katso~ae 
taan jaiden lahdon vaiku t usta Putkien kestavyyteen. 

UUden vaylan tutkimen Judinsalon selka-Herjan selka• 
HoPeasalmi-Korvensalmi-Tammilahti vaylalle. 

Uuden vaylan tutkimmnen Karisalmi-TaPPisaari oikovaJ 
la selan yli Tapnisaareen. Ei ole ehditty. 
rleinsalmi loiston oikaisu. Ei ole ehditty. Riit~almen 
tarkistusharaus ruoPPauksen jalkeen ja viittojen sijoi ~ 

tus . Ei ehtinyt valmiiksi ennen talven tuloa. Koilunsal

men viittojen asettelu ja sijoittajien teko . Talven t ulc 
esti jatkotyot. 



Taulu 29 . 

Kirjeenvaihto v .1 973 . 

I 

Kirjelm&n Uihettaja Saa_pune ita kirjelmHi Lahetettvja kirjelmia 

tai vastaanottaja Suomen- iRuotsin- Suomen- Ruotsin- Yh-
kielisia ~ielisia tyhteensa kielisia kielisia ieen-

sa 
I 

Merenkulkuhallitus 17 3 - 173 34 1 - 341 

Luotsi- ja majakka-
asemat 203 - 203 41 - 41 

Y~tyiset 68 - 68 62 - 62 

e Yhteensa 444 444 444 444 
=============== ~============= ========== ====~===== :::::::::::==::::=::::= :::::::::::::::::::::::=::::= ===== 



e 
e 

Taulu 30. 

Paijanteen luotsipiiriin tulisi kiireellisesti sijoittaa merenmit

tausretkikunta mittamaan kaikuluodaten ja lentokuviin nojautuen meri

karttojen n:o 446,447,448,449,452 kasittava alue ensisijaisesti ja 

mahdollisesti Paijanne-Keitele tulevan kanava-alueen vesireitti seka 

toissijaisesti merikarttojen n:o 445,444,443,442,441 kasittava alue. 

Edella mainittulen merikarttojen alueella on lukuisia lahtia ja 

suurempiakin alueita mm Ruotsalainen ja Rasvanki jarvillxa, joilta 

puuttuu syvyysarvot kokonaan. Lisaksi merikarttojen valmistusaikaan 

vuosisadan vaihde paaasiassa ei vedenkorkeushavaintoja ollut kaytetta-

vissa kuten vuodesta 1931 alkaen on ollut asianlaita ja siita johtuu 

etta varsinkin Keiteleella WJICJ~·~ sysvyysarvoissa on heittoa.Paijan

teen puolella on todettavissa puutteita kartoi~uksessa ja lukuisia ma-
ei/ 

talikkoja puuttuu ulkopuolelta vaylien.Ko aluilta puuttuvat myos viita-
lo purjehdusmerkkiseloetukset lahes taysin. 

Merikarttaosaston tai merenmittaustoimiston kaytettavissa tulisi 

olla elimia, jotka voisi tarpeen tullen heittaa maakuljetmksena kalus

toineen vastaanotto haraamaan ruopattuja kohteita vaylilla ja tekemaan 

uusiakin vaylia tarpeen mukaan jae~{~frettaisiin haraustyot yksinomaan 

merikarttaosaston huollettavaksi ja siita ijohtuvaa karttatyota ja tur-
tten/ 

vallisuuslaitteiX. ilmoittamiseen ja rakentamiseen saakka .Tallainen 

toiminta helpottaisi suuresti luotsipiirin toimintaa, joka pienella 

voimalla on nykyisin liikaa sitoutunut paaasiassa harauksiin ja mm 
jo/ 

loistojen tarpeelliset perushuollot uhkaavat niiden toiminnan tasmalli-

syytta. Vaylaturvallisuuden perusta on kylla vaylien haraus ja senjal-

keen tulee vasta turvallisuuslaitteet. 

fa Keitele rakennusvuotena 1907 on jo aikansa elanyt ja sulatusuu-

niin valmis paloiteltavaksi. Alus on pieni ja ahdas.Pituutta 13,25 m ja 

leveytta vain 3 m. Edella mainittuihin tiloihin ei saada sopimaan koh

tuullisia oloskelu- ja yopymistiloja henkilokunnalle= 5 miesta. Sosiaa

liset tilat ovaj olemattomat.Pestaan, syodaan, keitetaan ja tiskataan 

konetilassa, koska muuta tilaa ei ole.Hyttililat ovat alle asetusten 



e 
e 

maaraysten. Ko olosuhteet aiheuttavat tyytymattomyytta ja tehottomuut

ta tyonteossa, koska tiedossa on etta merenkulkulaitoksen aluksista 

Keitele on ehdottomasti pohjanoteeraus ja alle ihmisaavoisen oleskelun 

slummitila. On erittain valitettavaa, ettei lupauksisaa ja Merimies

Unioninkin huomautuksista huolimatta vielakaan ole tiedossa mitaan uu

desta ajanmukaisesta ja asiallisesta tarkastusalukseata. Silloin kun 

miehisto kieltaytyy majoitumasta enaa alukseen on ainoa vaihtoehto su~ 

rittaa tarpeellisia vaylatoita vain maalaa kasin tilapaisilla jarjes

telyilla ja on selvaa, etta vaylahoito tulee jaamaan olemattomaksi ja 

laitteet vaylan varsmlla rappeutumaan. Tarkastusalus mahdollistaa liik

kuvan tukikohdan sijoittamiseen tyokohteen valittomaan lohemsyyteen 

usein suorastaan viereen, mika saastaa tyokohteelle muuten menoon ja 

tuloon kaytettavaa aikaa , silla tulee ottaa huomioon, etta maatukikoh

dasta kasin saattaa tahan tarpeettomaan edestakaiseen kulkuun kulua 

suuri oaa tyopaivaa. Maatukokohtia ei ole suinkaanhelppo saada kayttoon 

ja sisamaassakin on laajoja alueita ilman asumuksia ja maaseutu tyhje

nee voimakkaasti kaiken lisaaki.Teita ei ole suinkaan joka rantaan, mis· 

ta kasin matka kohteelle olisi sopivin jne . Tarkastusaluksella voidaan 

myos kuljettaa tarpeellisia kaasu- ja sahkohitsausalitteita, joita tar 

vitaan turvallisuuslai t teiden hoidossa, varaosia ja tarpe~isia metal

li ja puuosai voidaan yehda paikan paalla , rakennustarvikkeiden kulje

tus on mahdollista. 

Ta Paijanne tayttaa kohtuuliset vaatimukset asumiseen ja tyotekoon 

nahden.Sosiaaliset tilat ovat kuitenkin heikot mm ruotavalmistetaan ja 

syodaan miehistopuolella asuinsuojassa. Peseytymiaeen on kissankupin ko

koinen pesuallas WC:ssa.Vaatteiden kuivatukseen ei ole tiloja.Tarvikkei 

den varstointi on ahdasta . Alus on kiikkera huolimatta 3 tonnin painolas

tista ja polttoainetankista, j ohon sopii 1,8 to . Alus kallistuu voimak

kaasti jo muutaman henkilon painosta toisella laidalla.Tarkastusalukaen 

15 m pituuteen ei ilmeisesti saada sopimaan riittavasti ja tarpeelisia 

tiloja. Edeltajani ovat myos aikoinaan ehdottaneet 18 m pituutta tavoi

teltavana. 



e 
-

Varston puuttuminen Jyvaskylasta, missa asetuksen mukaan luotsipiiri

konttori tulee sijaita ja luonnollesti myos paavarasto ja kaluston sai

lytys seka huolto , mika voisi tapahtua myos pitkin talvea on puuttunut 

luotsipiirin olemassaolon ajan. Nykyinen hatavarasto sijaitsee 2,5 tun

nin ajomatkan paassa saaressa ja kuten viime vuonna tiedoitin varasto 

on ilman vuokrasopimusta vieraalla maalla, koska luotsi joka maa-alueen 

piti omistaa ei aikanaan ajanut lohkomista ostamaansa saaren osaan. 

Varasto- ja hultotilojen puuttuminen aiheuttaa tehottomuutta vay

lahoidolle, mika selvasti tulee ilmi kun luotsipiirin henkilokunta on 

riittamaton. 

L~otsipiirilta ouuttuu luotsikohtaiset tai luotsiasemakohtaiset 

tukikohdat, missa moottoriveneet ja muukalusto voitaisiin sailyttaa ja 

huoltaa, valmistaa vaylaviitat ja ankkurit ja varstoida tarpeelliset 

tarveaineet, koska kevaalla jolloib tarvikkeet tarvitaan ei niden toi

mittamien ole mielekasta busseja kayttaen, kuten on laita useimmilla 

luotsiasemilla silloin kun vesiteita em voikuljettaa jaaesteiden takia. 

Luotsipiirin tukikohtien suunnitteluun ja loistojen, linjataulujen 

ja suurehkojen merimerkkien rakentamiseen tulisi luotsipiirissa olla 

alanasiantunteva rakennuvakea alaisenaan riittava tyoporukka seka ko

neita kuljetusvalineineen maastoautoja, tarkatoreita, seatrakkeja, laut 

toja, ponttooneita, varastoja ja huoltotmloja. 

Turvallisuuslaitteiden, varastoalueiden ja muiden mtarpeellisten 

maa-alueiden han3intaan ja vuokraukseen tulisi merenkulkuhallituksessa 

olla elin, joka asioishin perehtyneena joko vuokraisi tai os t aisi maat. 

UUsittujen ohjeiden mukaan onmaa-alueittem hankinta varsinkin aikaa 33 

ja taitoa vaativa, Jos nyt tulisi kaikki tur~allisuuslaitteet esim. 

saattaa vuokrasopimuksten tai maaoston alaisuuteen Paijanteen luotsipii· 

rin alueella olisi tyo maara ylivoimainen, silla ainoastaan lahes kaik 

ki loistot on vuokra-alueilla, mutta viittasijoittajat ja purjehdusmer

kit lahes kokonaan Herran huomassa. Merkkeja maanomistajien varsinkin 



e 
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mokinmaat ostaneiden keskuudessa on heraamista havaittavissa, koska 

turvallisuuslaitteet eivat ole edes maakirjaasa nakyvissa ja ostajam 

rasitteesta tietamaton. Ajankohta alkaa kohta olla kasilla, kun naita 

vanhoja laskuja aletaan peria. 

Pielisgoella on TVH:n toimesta kehitetty uittoakestava kelopuu sy

daminen kestovarjatylla muovilla ja osin lasikuidulla paallystetty 

uittoviitta, jolla pituutta n. 4,8 m ja siihen n. 1,6-1,8 to painoinen 

betoniankkuri. Paijanteen luotsipiirin alueella on lahinna kokeilumie

lessa ollut kaytettavana lahes 50 ko uittoviittaa. Vanhimmat kaksi Rei

nolan edustalla aloittavat kolmannen vuotensa eika likaantumista lukuun 

ottamatta mainittavaa ole niille sattnut ja mika tarkeinta viittoja ei 

ole tarvinnut yhtenaan uusia tai siirtaa paikalleen. Sijoituspaikassa 

on virtainen salmi ja kaikki Heinolan ohi meneva nippulautoissa kulkeva 

puumaara ui jatkuvasti yli naiden viittojen. Huomattakoon sijoittamisen 
ole/ 

sa jalkeen ei viittoja tarvinnut koskea tahan mennessa. Uittoviittojen 

asettelu on tapahtunut joko uittoyhtion tai TVH:n kalustoilla ja varsin 

tiapaisilla. Koska nayttaa silta etta uittoviitta olisi joko nykyisessa 

asussaan tai jossain parannetussa tulevaisuuden kapine pitaisi saada 

alukai ainakin nelja seatrakkia, jotka pystyvat kasittelemaan n 3-4 to 

painavia ankkureita,Lisanostotarve kjohtuu siita, etta betoniankkuri 

savisella pohjalla on vaikea nostettava ja nostamaan niita joudutaan 

ainakin muutamien vuosien valein huoltoa varten. Uittoviittaa tulisi 

vuosittain saada muutamia kymmenia kappaleita lisaa vuosittain jotta 

vaylaturvallisuus varmistuisi. Paijanteen luotsipiiri muodmstuu viides

ta eri altaasta, joiden valilla ei ole kanavia.Viides Keurmsselka, mis-

sa muutamaan vuoteen ei ole ollut uittoa ei tarvitsisi seatrakkia, mut 
yksi kullekin/ 

ta neljalle tarvittaisiin aluksi ja lisaa tarpeen mukaan, kun viittojen 

maara kasvaa. Viittaseatrakit olisivat tarkastusalusten lisana esim. 
koko/ 

jonkun keskeisen luotsiaseman kaytossa alueella. 

luotsipiiripaallikko v~ ~ 
Veikko Parrio 


