
~· 

\ 

" 
Taulu 1 A Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v. 197 4. .. 

Luotsiasema ja vartiopamkka Luotsihenkilokunta 
f; < t-1 t-< ~ siita H 

Asema ja vartiopaikka 0 ~ ~ t-1 1--' 1--' t-< 1--' 
c+ '1 0 ~ !-'· ~ lJ Is: lf.1 ~ ,......p;: !3 

nimi 
CJl c+ c+ 0 m: c+ t-1 <D <D 1--' p;;-t-J CD ~ 

g~ ~ !-'· !-'· CJl c+ ~: CD ~ '1 '1 !-'· Ill: Ill ~I-' 
Ill 0 !-'· CJl llJ: !-'· <D 0 1-'· Ill: "d c.::: !-'· c+<:..J. 
ro "d < <D '1 ro ~ c+ p;;- !3 <D g ~ • CD '1 •• "d 
CD Ill 

~ 
<:..J. llJ: !-'· CJl ro ~ !-'· '1 c+ !-'·~ llJ: 

!3 ~ Ill !-'· Ill: llJ: Ill CD Ill: 1-'·'1 1--'c+ c+ c+ 
~· ro Ill c+ lJ !3 c+ !-'· Ill • c+CD CD 
!»· !-'· !-'· 1--' < <D !-'· f-'• llJ: p;;- 1-'· p;;- ~ ~. < p;;-

~ Ill: ~ !-'· CD Ill: CD 0 ~ ~· c.::: .......... 0 0 Ill ¢:3. lJ ~ cop;;- c.::: 
CD <:..J. !-'· 1--' c+ <D 1-'· '1 <:..J. 1-'·0 CJl 
1-'· Ill Ill ~ ro 1--' <:..J. Ill: g 1-'· • c+ !-'· p;;-

0 CD ~ Pl p;;-ro Ill ro !-'· 
~ .......... c+ <:..J • 0 . ~ ~ '1 
Ill CD ro Ill c+ ~o • <:..J • 
1--' !-'· <D CJl '1 ~ c+ <:..J. <D • • < _ill <:..J 
~ Pl Ill 

Anianpelto 
1--' 

1 c+ 1 1 1 1 • 
He inola 1 

~ 

1 1 1 1 
Sysma .-.; 1 1 1 1 1 
Judinsalo 1 1 1 1 1 
Karkinen 1 1 1 1 1 
Matilanvirta . 1 1 1 1 1 
Viitasaari 1 .· 1 1 1 1 
eituri 1 1 1 1 2 2 

1isvesi 1 1 1 1 
Keitele 1 1 1 1 
Hameenlinna 1 1 1 1 1 
Valkeakoski 1 1 1 1 1 
Orivesi 1 1 1 1 1 
Lempaala 1 1 1 1 
Tampere 1 1 1 1 1 
Murole 1 1 1 1 1 
Mantta 1 1 1 1 1 
Virrat 1 1 1 1 

-

Yhteensa 18 1 18 1 19 n2 1 3 14 2 
If 

,. 

I 



Taulu 1 B. Valtion (MKH;n) loistot ja niiden henkilokunta v. 1975. 

Lois tot Henki .oltt nta 
• E? < <: ~ ~ c..::::r:: Sektoi Lihj ~ <: ~ ~ ~ ~ 

¢:l 

~ § lD ~ p-up-~ ~~ iS: ~ ~ :t~ 0 § 0 
lD .q Ef 1-d < P-i 1-d rt- p.. t:..J . fip.. ..... . ...... c1 CD 1-' · 

NUni 
t:..J. <D ~ lD CD p:l p:l 0 :o.-.·~·~ c+>· c+• B·• c+ ~ c+ ~ CD I--' 

~ 'i c+ 

* 
lD c+ '"0 ~ ~ ~ ~ 1-'0 ...... 0 P' tll ll' p o: 

~ til c+ til c+ 0 oS ~. ~ 1-'·!3 t:..J . ..... t:..J . 0 til~ . 
0 p;;- ~ CD p;;-

~ CD ...... -'• lD p:l 1-'SXl c+sn 1-'·'i 1-'·1-' p:l:g ...... 0 <!'i 0 'i t:..J . :+t:..J. a ct:,.I. etC.. p:lt:..J SDCDPl~ c+ til p:l til til lD ...... ~ il ~ ~ ~ lD 

~ 
<1? c+ 

p:l ~ 1--' sn: g 1--' til t:..J. p 0 p:l 
0 P' 0 

~ 
p:l ~ c+ ~ 

..... p 
p;;- ~ p:l p:l p p 
o: o: o: I I n· 

Pitkaruoho 1 ~)1 
Vasikkaluoto 1 " 
Lehtisensalmi j "'-• 

' 

Muuratsalo 1 
Mullikkasaari 1 
Saji 1 
Haikka 1 1 1 
Haihyva 1 
Juilinsalo 1 
Vaha-Juures 1 
Tehinsilma 1 
Rapala 1 1 1 
Purtisaari 1 
Tappisaa:bi 1 
Kakisalmi 1 
Pulkk1la 1 
Hannys 1 1 1 

l 

Suntinkarki 1 '• 

Suntinkarki etelainen 1 
. Ulvonniemi 1 

'l'orn1onn1em1 I 
1 1 Kui sankarki 1 

Korpsaar i al. 1 
-"- yl. 1 

Jassari 1 
.l.1~U 1 

1 1 Pahittu 1 
Muorinkainalo 1 
Aanisensaari al. 1 

_n_ yl, 1 
1VlurliosaarJ. a.L, I 

1 1 -"- yl. 1 
Keitaanniemi al. 1 

-"- yl. 1 
Ninil uoto 1 
.Loununn1emJ. I 1 1 Hei nsalmi 1 
Neituri 1 
Ne iturintaipale 1 
Kiesimantaipale 1 
l\. .1. tH:nmo. I 1 1 
Kerkko 1 
Kuningas 1 
Rauniosaarlh 1 t--
Ahti 1 
Hirviniemi 1 1 1 Kui vakanta al. 1 

-"- yl. 1 
Siilinkari 1 
Paaskynkari 1 . 
Toi:inonkari 1 
Rypyniemi 1 

Siirto 1 ( 37 1 3 8 7 
! 



Taulu 1 B Valtion (MKH:n) loistot ja niiden henkilokunta 1974 
Loistot Henkilokunta 

~ ~ektori Linja < ~~ ~~ ~$ ~~<~ [~ gg ~ l:d ~ ~::G 
C-J. ~ 11 p 1-'· C-J le 11 ~ 8 p-'((l 

~ 
p.. < ~ 1-d < ~ 0 ((lf-' 

t~ 
c+ 11 c+S: 1-'·c'l ~~ 1-'· ((l ~ ~ ((l ~ ~ '0 1-'·0 1-'·0 ICI· • c+ • ~.~ pr~ 0 0 i- ~ c+ 

* 
~ c+ 0 £"~ o a 0 1-'· ((l 1-'· 

1-'· s ro c+ c+ 1-'· ~ 1-'·~ 1-'· s 0 -~ 1-'·11 C-J. 0 PI-' 
c+ ~ PI ~ 

((l PI ~ CD C-J, C-J c+C-J c+ ~ 1-'· ~ CD 1-'·r' ro o: 
~ C-J. 0 11 0 11 s: 

~ 
((l ~~ ~ C-J c+c... • ((l ~Ul ~=~ 

~ I'll ~ 1-'· ro ~ 1-'· C-J. ro 
~~~ 

p § 5 ~= ro ~= ro ~ 

¥ ~ 1-' 
0 ~ 0 ~ ~ 0 

~ ~ 
p c+ 

1-'· p ;... ~ g-, o: PI o: 

Solkiankari 1 1 
Rasukari 1 1 
Mustasaari 1 1 
Kilvensalmi 1 
Pentinsaari 1 
Nantonsalmi 1 1 Savisaari 1 
Koronranta 1 

Siirto 1 37 1 1 3 8 7 

Yhteensa 2 43 12 3 8 9 

Taulu 1 C .Yksityisten kustantamat loistot y, 1974 

' 

:I J:ch:tclois:tcja alas· 
Luotsausalue Loiston nimi Loistoista .. tus S1 

Sektori Linja ois- c+ 
CD 

huolehtii )ia CD 
ro PI o: ro PI o: 

~ ?:~ 
:p 

~: ~ I-' ~= ~ I-' ro 
P" ~ C-J. ~ ~ C-J. ~C-J ~: 

! PI ro ~ ro ~ ~~ 
o: ~ o: ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ I-' ~ ~ I-' ~ <: ~ 
I-' I-' 0 I-' I-' 0 ~0 0 0 0 0 0 

Anianpelto Vesijarven satama Lahden kaupunki 1 1 
-"- -"- etel, TVH 1 1 
-"- ...... _ pohjoine 1 TVH +) 1 1 

Karkinen Jyvaskylan satama- Jyvaskylan kaupun tci1 1 
Neituri laituri TVH 1 1 Kiesiman kanava Iisvesi Tervonsalmi TVH 1 1 
Tamp ere Tampereen satama Tampereen kaupunki 1 1 

Murole Kutun kanava TVH 1 1 
Virrat Kaivoskanta TVH 1 1 

-"- Herraskosken kanava YVH 1 1 

'.! \. 

Yhteensa 4 1 5 10 

+) pudonnut ~ois epahuomiossa loistokirjas
~ sa n: o 207. 



\ Taulu 1 D. Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v. 1974. 

Moot tori- rviitta-J Huom u 

Luotsiaseman nimi veneitii ~eneitii tuksia 

Anianpelto 1 1 2 

He inola 1 1 2 

Sysmii 1 1 2 

Judinsalo 1 1 2 

Kiirkinen 1 1 2 

Matilanvirta 1 1 2 

Viitasaari 1 1 2 

Neituri 2 1 2 5 

Iisvesi 1 1 2 

Keitele 1 1 2 

Hiimeenlinna 1 1 2 

Valkeakoski 1 1 2 

Orivesi 1 1 2 

Lempiialii 2 1 3 
Tampere 1 1 2 

Murole 1 1 1 3 
Mantta 2 2 4 
1r.;.,...,..!:l+ 1 1 2 

Suolahti varas to 3 3 1+ Klp 
I 

~~ 
Yhteensii 21 5 20 k 

Taulu 1 E. Merinelstuaasemat v. 1974. 

Asemapaikka Aseman omistaja Asemien luku 

Tampere, Mustalahti 
Jyvaskyla, satama 
Korpilahti 

Suomen meripelstusseura 1 
1 
1 -"- -"-

-"- -"-
Lahti, satama -"- -"-

Yhteensa 4 

Taulu 2. Avoimiksi tulleita tai lakkautettuja toimia v. 1974. 

Hameenlinnan luotsiaseman luotsin toimi 

Lempaalan -"- -"- -"-

3 1 • 0 1 • 1 97 4 • 

31.3. 1974. 

l 



'Taulu 3. Nimityksia ja maarayksia vuonna 1974. 

Kurki, Leo maaratty 

Hietaranta , Veikko -"

Rikman,Kalle -"-

tilap. apu.mies 
II 

Anianpel l on 

Heinolan 

Sysman 
Judinsalon 
Karkinen 

Matilanvirta 
Viitasaari 
Neituri 
Neituri 
Iisvesi 
Iisvesi 
Keitele 
Hameenlinna 
Valkeakosken 
Valkeakoski 
Orivesi 
Lempaala 
Tamp ere 
Murole 
Mantta 

1 . as . 16 . 4-1 5 .7. 

-"- 16.4-15.7 

" - "- 1 6 • 4-15 • 7 
Salo,Tauno 
Ruppa,Kari 
Vikki,Veli 

-"-
-"-
-"-

Halonen,Kari -"
Lehmonen,Antt!h -"
HamaHi.inen,pentti -"
Rytkonen,Erkki -"
Vilhunen,lVIarkku -"
Luh.tapuro,Vaino -"
Pietila,Kauko -"-
Tyvi,Timo -"-

" 
" 
" 
" 
" 
" 
II 

" 
,!.. " 

" 
" 
" 
" 
II 

" 
" 

-"-

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

16.4-15.8 
1.5-31.7 
16.4-15.8 

1.5-31.7 
16.4-15.7 

1.5-15.9 
1.5-31.5 
1 .6-31.8 
1.5-31.7 
1.4-30.6 
16.4-31.5 
1.6-15.7 
16.4-15.7 
1.4-30.6 
1.5-31.7 
1.5-31.7 
1.5-30.6 

Blomqvist,Tauno-"
Yrjola,lVIartti -"
Tuutti,Vilho -"
Korte,Pertti -"
Kotisaari,Antti-"
Peltonen ,Toivo -"
Salonen,Jaakko -"
Tuutti,lVIarkku Juhani 

" Virrat -"- 1.5-31.7 
maaratty hoitamaan Lempaalan luotsin tointa 1.1.1974.luk. 

Salonen, Paavo Kalevi -"- -"- Haaeenli.Q..nan -"- -"- 1.4.1974.luk 

Taulu 4. Luotsihenkilokunnalla annettuja ohjauskirjoja v. 1974. 

Ei ole annettu 

Taulu 5. Virkavapaudet v.1974. 

Luotsi Y.H.Niemela, sairauden takia virkavapaa 1.1.-31.1.1974. 
Luotsi P.T.Ruppa, sairauden takia virkavapaa 31.10-31.12.1974. 

Taulu 6. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v.1974. 

Ei ole ollut. 



Taulu 7. 

Nimike 

Johtoloistoja 

Linjaloistoja 

Valopoijuja 

Purj . merkkeja 

Linja -"-
Viittoja 

Majakoiden, merimerkkien y . m. merenkulun turvalaitteiden 

lukumaara v . 1974. 

A. Valtion (MKH:n) kustantamat . 

1. 1. 1974 Lisays 

44 1 

12 

3 

690 2 

210 

1960 12 

Lukumaara 

Poisto 

.... 

1 

6 

9 

31 . 12.1 974 

45 

12 

3 

691 

204 

1963 

Huomautuksia 

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

B. Muiden kuin MKH:n kustantamia. 

Nimike 

1. 1. 1974 

Loistoja 14 

Linjamerkkeja 2 

Purjehdusmerkkeja 2 

Viittoja 13 

Lukumaara 

Lisays 

1 

8 

Huomautuksia 

Poisto 31 . 12. 1974 

4 10 

2 

3 

21 



'Taulu 8 Valaistut vaylat ja niiden pituuaet v. 1974. 

Vaylan nimi 

Jyvaskyla-Lahti 

Judinsalo-Pulkkila 

Kalkkisten kanava
Heinola 

Suolahtm-Viitasaari 

Viitasaari-Keitele
pohja 

Loistojen nimet ja lukumaarat Vaylan 
pituus 
mpk 

Pitkaruoho, Vasitkaluoto, Lehtisensalmi, 
Muuratsalo, Mullmkkasaari, Saji, Haikka, 
Haihyva, Judinsalo, Vaha-Juures, Rapala, 
Purtisaati, Kakisalmi, Pulkkila, Hannys, 
Suntinkarki, Suntinkarki etelainen = 17 kpl 

Judinsalo, Tehinsilma, Purtisaari, Tappisaari, 
86 

Pulkkila = 5 kpl 30 

Ulvonniemi , Tornionniemi, Kuisankarki 
= 3 kpl. 15 

Korpsaari,alempi, Korpsaari ylempi, Jassari, 
Iitu, Pahittu, Muorinkainalo, Aanisensaari 
alempi, Aanisensaari ylempi, Niiniluoto, 
Louhunniemi , Murtosaati alempi, Murtosaari 
ylempi, Keitaanniemi alempi, Keitaamniemi 
ylempi = 13 kpl. 38 

Heinsalmi = 1 kpl 12 

Muorinkainalo-Iisvesi Muorinkainalo, Neituri, Neiturintaipale, 

Iisvesi-Keitele kk 

Keitele kk- Savia 

Tampere-Virrat 

Taulu 9. 

Matkan Kulku- Aika 
suorit-neuvo 
taja 

Luotsi- buss~8.1. 
piiri- pikab. 
paallliknussi 
ko 

-"- auto 30.1. 

-"- bussi13-14.2. 
pikabussi 
bussi 

Kiesimantaipale, Kiesima, Kerkko = 6 kpl 24 
Kuningas, Rauniosaari, Ahti, Hirviniemi 
= 4 kpl 39 
Kuivakanta alempi, Kuivakanta ylempi = 
= 2 kpl 12 
Siilinkari, Paaskynkari, Toikonkari, Sol
kiankari, Rypyniemi, Rasukari, Mustasaari, 
Kilvensalmi, Pentinsaari, Nantonsalmi, Sa
visaari, Koronranta = 12 kpl. 66 

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

Luotsipiiripaallikon tai apulaisluotsipiiripaallikon 
virkamatkat v. 1974. 

Paivien Matkan tarkoitus 
luku 

2 

1 Luotsi Yrjo Niemela luovutti ja luotsi Kalevi 
Siekkinen vastaanotti Hameenlinnan las:n ka
luston ja arkiston tyokyvyttomyyden takia. 

1 Kuormattu 1-742 Puunalassa venemestari Emil 
Paajasen pihassa ja siirtolava-autolla kulje
tettu se Neiturin kanavalle ja luovutettu 
Neiturin ylimo luotsin Elge Viinikaisen kayt
toon viittamoottoriveneemax,. 
Tutustumiskaynti Kotkan merenkulkuopistossa 
tutustumassa tutka simulaattoriin kaynnissa. 



Matkan kulku- Aika 
, suori t- neuvo 

Paivien 
luk:u 

Matkan tarkoitus 

taja 

Luotsi-bussi 20.2. 
piiri- pikab. 
paalli:k-bussi 
ko pikab. 

bussi 

-"- bussi 3.3. 

-"- bussi 11.3. 
pika b. 
bussi 

-"- pakettiaut. 
5.4. 

-"- bussi 7.4. 
pika b. 
bussi 

-"- auto 9.4 

-"- bussi 10.4. 
pika b. 
bussi 

-"- bussi 16.4. 
pika b. 

bussi 
-"- bussi 17-20.4. 

pikab. 

-"- bu~sl au o la 24.4. 

-" ... pakettia. 2.5. 
bussi 

-"- bussi 9.5. 

-"- Bussiaut~ 
3.5 

-"- bussiauto. 

1 

1 

1 

at . 

1 

1 

1 

1 

4 

at. 

1 

at 

1 

14.5. at 

-"-
n ,.. 

v.auto 20-2}:5 5 
ta Paijaane 

t-aksi 
tu~ 1 

Kokous sillanrakentamisen suunnittelusta Kau
tun kanavalle Ha meen TVL-piirin kokoushuo
neessa . Sillan vapaakorkeudesta ja leveydesta. 
Lasna purjehtijoita ja Runoilijantien varusta 
mo + TVH:n vesitmeosastoslta.Kayty suoritta
massa hankintoja Valmetin Linnavuoren tehtail 
la Siurossa. 
Neuvoteltu luotsien kanssa ajankohtaisista 
vayla ja tyoasioista. 
Neuvoteltu luotsien kanssa vayla-ja tyoasiois 
ta. 

Pakettiautolla Suolahden varastolaa viety tar· 
vikkeita L-742 kunnostamista varten Neiturin 
luotsiasemalle . Neuvoteltu luotsi Esko Heinon 
luotsi E.Viinikaisen kanssa ajankohtaisista 
asioista. 
Tavattu uusi Hameenlinnan luotsi Paavo Salonel 
jolle luovutettu Hameenlinnan luotiaseman ka
lusto ja arkisto ja luotsi Kalvei Siekkinen 
luovutti Sairion varastolla.Keskusteltu ajan
kohtaisista vaylaasioista. 
Kayty tutustumassa Keski-Suomen TVL-piirin 
suorittamiin vaylatutkimuksiin Lintulahden 
vaylalla ja kivien raivaukseen ontelopanok
"silla. 
Rakennusmestari N Sakari Pyrhosen kanssa tu
tusjuttu Vaaksyh kanavan ja sulun korjauksiin 
kanavan kuivana ollessa.Keskusteltu ajankoh
taisista asioista toiden valmistumisesta jne. 
Aloitettu kunnostustyot ta Paijanne.Tuotu tar 
vikkeita ja hankittu lisaa kaupungilta.Otto
katselmus laivavaelle suoritettu. 

Luotsipiiripaallikoiden ja luotsien neuvotte
lupaivat Helsingissa MKH:ssa. 

Autolla Jyvaskyla-Heinola matkalla jatetty t~ 
vikkeita ~udinsaloon ja Sysman luotsiasem~lle 
ja tuotu tarvikkeita ta Paijanteeseen Heino~
lassa . 
Tuotu tarvikkeita ja aloitettm ta Keiteleen 
kevatkunnostus Suola~dessa. 
Pikkubussilla Jyvaskyla-Neituri, jonne tuutu 
tarvikkeita Suolahdesta.Neiturissa huollettu 
L-742 ja koeajettu Neiturin kanavassa. 

Koeajettu Oulun luotsipiirin Land Rover ja 
kuormattu rautatievaunuun Jyvaskylaan lahetet 
tavaksi. 

Kunnostettu ja huollettu 1-732 Vilppulassa ja 
keskusteltu luotsi Ahmannin kanssa ajankohtai 
sista asioista. 
Viety ja haettu tarvikkeita Suolahti.Taraks~ 
tettu myytavien valtion veneiden kunto talven 
jalkeen.Tarvikkeiden hanjinna jalkeen jatket
Jyvaskyla-Sysma, missa asennettu uusi akseli 
ja potkuri L-730 ja koeajettu.Keskusteltu a~a 
jankohtaisista asioista luotsin kanssa.Ta Pai· 

janteen viiri nostettu ja tarvokkeiden tayden
nyksen jalkeen ajettu ta Paijanne yoksi Judin 
saloon.Aamulla jatkettu varastolle, minne ja
tetty tarvikkeita ja otettu Pitkaruohon poiju 
mukaan ja asetett~ paikalleen Jyvasjarvella. 



1uotsi-Kulku- Aika 
pi:tri- neuvo 

Paivien 
luku Matkan tarkoitus 

, paallik-
ko 
Luots~- taksi 23-24.5. 
piiri- pikab. 
paallik- taksi 
ko ma Aino 

bussi 

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

v-auto 28-29.5. 2 
bussi 

bussi 30-31.5 . 1 
taksi 

ta Keitele 
v-auto 

4-7.6. 4-7.6. 4 
v-auto 
ta Keitele 
pikabussi 
bussi 

Taksi 12-14.6. 3 
pikab. 
ta Keitele 
v-auto 

v-auto 17.6. 

v-auto 18-20.6. 
ta Keitele 
v-auto 

bussi 24-28.6. 
ta H~ijanne 
bussi 

1 

1 

3 

5 

VayUi- ja maastotarka:stus Uudenmaan Sl:n ko
mentajien kanssa Vaaksy-Linnasaari-Kakisalmi-
Kalkkinen kanava. Jarjestajana Lahden Sp. 

Tarvikkeiden lastauksen jalkeen lahdetty ta 
Keitele Su~olahti-Matilanvirta-Muorinmatala 
vaylatarkastusta ja jaapoijun katoamisen tar
kastus . Huollettu 1-722 ja ta Keitele . 

Tuotu tarvikkeita las:lle fa ta:lle.Tarkastet 
tu Iisakkmlan vayla Neitur~n kanavalle, missa 
huollettu 1-742 ja tuotu tarvikkeita. Ip ajet 
tu vaylatarkastusta Neituri-siptasalmi-suolah 
ti . 
Tarvikkeiden lastauksen jalkeen lahto ta Kei
tele Suolahti-Kolun salmi majkalla jatetty ta 
vikkeita luotsiasemille ja saatu Saynatsalmes 
sa tyontohara hinaukseen.Koottu hara ja harat 
tu Kolunsalmessa E-osa ja asetettu 5 viittaa. 
Luovutettu tarvikkeita L-729 . Jatkettu Kolun 
salmen harausta .Korjattu hitsaamalla sarkynyt 
hara . Tehty viitoille sijoittajat.Jatkettu ul
kopaan harausta Kolun salmessa . Maaratty 5 vii 
tan paikat ja tehty sijoittajat. Tulo Keite-
leen kirkolle ja kiinnitys. 

Lahto ta Keitele tarkistettu E-viitan paikka 
Savian salmessa haraten. Tarkastettu luotsin 
kanssa uusien viittojen sijoittajat ja viit

tojen paikat Kolunsalmessa . Hajoitettu tyonto
hara ja hinattu hara Saynatsalmeen, missa luo 
vutettu hara luotsi huoltoon ja annettu tarvi 
keita. Kiinnitys Suolahdessa telakan rannassa. 
Valtion auton korjauksen jalkeen lastattu ta 

vikkeita ja tuotu ne ta Paijanteeseen ja luot 
sipiirikont torille . 

Tuitu tarvikkeita 1-727- ja 1-724 ja joiden 
kanssa kayty Rautunselalla oikaisemassa jait
ten kallistama terasputkimerkki . Orivedelle 
jatetty ~arvikkeita la:lle . 
Tarvikkeiden lastauksen lahdetty ta Keitele 1 

vayliatarkastaen Suolahti-Listo-Neituri-Konnel 
veden suu. Jatkettu kivikkoista vaylaa Konneve1 den Hayrilan rantaan ja tarkastettu myos uito~ 
vanhaan telakkaan suunniteltu vayla . Keski-8uo ... 

men TVL:n edustajat mukana ja sovittu vayla
tutkimuksen tekemisesta alueelta.Kohneveden 
vaylia tarkastaen palattu lahelle Kolarin tuu
lisatamaa. Otettu Listosta hinaukseen jaitten 
kuljettama jaapoiju korjausmaalausta varten. 
Kiinnitys Suolahdessa. Valtion autolla Jyk:aan. 
Lahta ta Paijanne.Poistettu kassuloistolait~ 
teet Mullikkasaaren loistosta. Asennettu patte
riloistolaitteet Sajin loistoon Karkisessa ja 
sytytetty . Poistettu kaasuloistolaitteet Haik
ka , Haihyva, . Tuotu tarvikkeita Judinsalo . Pois
tettu kasuloisyolaitteet Judinsalo, Purtisaa
ri, Kakisllmi ja maalattu Selkaluodon pm. Tuo
tu tarvikkeita Sysman las ; lle . Poistettu kaasu
laitteet Pulkkila ja kaasupullot . Kaasuloisto
tarvikkeet lahetetty Korjaamolle Vaaksysta. 
Tuotu tarvikkeita Heinolan aaa Anianpellon las 
lle .Keratty kaasupullot Kakisalmi, Purtisaari 1 Haihyva, Haikka . Maalattu Selkaluoto pm ja Saj~ 
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MK-juna 
v-auto 29.7. 1 

Matkan tarkoitus 

Kiinnitetty 1-727 akselin irronnut laippa ja 
huollettu moottori.Keskusteltu ajankohtaisls
ta asioista . Tuotu tarvikkeita Mantan las:lle 
ja huollettu 1-734 Rusin rannassa . 
1ahta ta Paijanne tarvikkeiden kuormauksen j 
jalkeen Keljonlahdella huollettu 1-731 pako, 
putken reika . Maalattu Sajin loisto . Asennettu 
patteriloistolyhty Haihyvan loistolla. Viety 
tarvikkeita Muuratsalon loistolle.Paluumatkal 
la haettu tarvikkeita varatolta ja maalattu 
paivaloistevarilla Sajin loisto.Kiinnitys Jy
vaskylassa ,. 
Kayty tutustumassa kolmeen uuteen siltaan 01-
kahisen lahden yli vastaavan mestarin opastuk 
sella ja kayty Hameen TV1-piirissa asioimassa 
Tampereella. 
1ahto ta Paijanne maalattu Vasikkaluodon lois 
toa.MKalxxix Vaihdettu potkuri tarkastusaluk
seen. Maalattu Sajin loistoa ja haettu tarvik
keita varastolaa. Maalattu Hahyvan loistoa ja 
Sajin loistoa. Korjattu sukkulapoijun maalaus
ta Karkisen salmessa. Asennettu Tehinsilman 
loistoon valokenno ulkoseinaan. Huollettu Vaha 
Juureksen loistoa. Judinsalon ja Haikanloistoi 
hin asennettu ikkunaan valokenno.Tuotu tarvik 
keita varastolle . Palattu Jyvaskylaan.Valtion 
autolla Kerkonkoskelle, missa neuvoteltu Kuo
pion TV1-piirin edustajien kanssa valtion 
viittamoottoriveneen telakoimisesta kanava-a
lueelle.Iisvedella huollettu 1-739 moottori 
ja keskusteltu luotsin kanssa ajankohtaisista 
asioista. 

1ahto ta Paijanne asetettu paristot ja syty 
tetty Pitkaruoho,Vasikkaluoto ja 1ehtisensal
mi . Maalattu Saji . Tuotu tarvikkeita varastolle 
Maalattu Kaisan-pookia . Tarkastettu ja paikan
nettu vedenpaallisia kallionkarkia Haikan E
puolella,johmn on ilmoitettu ajetun karille 
poykurivaurioin. Tuotu tarvikkeita Sysman Las: 
lle . Hitsattu Purtisaaren loistoon patterilyh
tyteline ja sytytetty lyhty . Pulkkilan lois~ 
toon asetettu valokenno ikkunaan ja sytytet-
ty.Haettu Vaaksysta tarviketaydennysta . Kyt

ketty Tehinsilman loisto ja sytytetty. Kayty 
Vaha-Selkasaaressa katsomassa pm sopivaisuut
ta patteriloistoksi . 
Valtion autolla kayty Puumalassa keskustele 

massa muutoksista ja korjauksista viittamoot 
toriveneisiin venemestarin kanssa veistamolla 

1ahta ta Paijanne maalattu Vasikkaluodon ja 
-1ehtisenaalmen loistoja.Sytytetty Muuratsaaon 
loisto seka Mulliikkasaarija Saji ynna Haikka 
Haihyva,Judinsalo, missa korjattu ilmakivaa~ 
rilla rikottuja loiston laseja . Maalattu ulko
a oljyvarilla Tehinsilman loistoa. 
Vaylatarkastus rna Aulanko Tampere-Hameenlin
na.Keskusteltu ajankohtaisista asioista luot 
sien kanssa Hameenlinnassa . 
Valtion autolla Jyvaskyla-Valkeakoski.1as

kettu veteen 1-725 ja koeajettu ja luovutet
tu tilapaiseksi veneeksi 1empaalan luotsiase 
malle . Vaihdett uuusi potkuri 1-724 ja koea
jettu. 
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v-auto 3-6 . 9. 4 
ta Keitele 
v-auto 

v-auto 9-13.9. 
ta Keitele 
v-auto 

5 

Valtion autolla Suolahteen. 1ahto ta Keitele 
tuotu tarvikkeita 1-742 ja 1-741 varten Ker~ 
konkoskelle . Kayty Iisvedella tarkastamassa Sa· 
viniemen mahdollista sopivaisuutta tarkastus
alukseksi.Tarkastettu vayla niinivedenpohjuk
kaan .Hinattu hara Neituriin. Paluukatkalla tar 
kastettu uayla mm Pyyrinlahteen ja purjehdus
merkkien sopivaisuudesta loistoiksi muuttamis 
ta . Suolahdessa aloitettu valmistelut Keitelee 
kuormausta varten . 

Kuormattu ta Keitele ja hara nippunosturill 
Suolahden satamassa rautaievaunuihin. 

Valtion autolla-Jyvaskyla-Tampere-1empaala 
Jatetty tarvikkeita 1empaalan luotsiasemalle 
ja tarlastettu sarkynytta viittamoottorivenet 
ta . Purettu hara ja ta Keitele rautatieuaumust 
Naistenlahdessa Nasijarveen. Siirrytty Mustala 
teen yoksi.Harapaketti hinauksessa lahta ta 
KeiteleTampere~urole kanava luotsiasemalle . 
Koottu haraa ja aloitettu vaylaharaus ja jat
kettu haran vaantymiseen saakka, jolloin pa
lattu las:lle . 

Vesioikeuden maaraama katselmuskokous Ravi~ 
lanlahden pudotmspaikalla Pielaveden kunnassa 

Valtion autolla Jyvaskyla-Muroleen kanava . 1ah 
to ta Keitele harankorjauksen jalkeen haraa-
maan vaylaa, mista palattu las:lle . 

1ahta ta Keitele viimeistelty Kipparinnokan 
vaylaa viittasijoittajia jne . Huollettu 1-737 
moottoria ja kayty asettamassa viitat Kinparin 
nokan vaylalle ja valmisteltu uusi pm.Vaylata 
kastusta Ruovesi-Visuvesi . Huollettu 1-733 moo 
toria . Aloitettu tarkistusharaus Rautavuolteesl 
sa . Viimeistel~n jalkeen muutettu vaylaa, tehl 

ty viittasjoit~ajat, ~setettu kaksi uutta viii 
taa ja tehty uusi pm. arkastettu vaylat Ruovel 
den laituriin ja Kaurala ~ hteen . Kiinnitys Muro1 leessa. 
1ahto ta Keitele tarkastettu vaylat Muroleen 
kanava-Parkkunpohja-1eppalahti-Polsonlahti . 

Otettu polttoainetta ja neuvoteltu vaylatoista 
Hammen TVL-piirissa seka Olkkolanlahden silloi 
ta. Harattu Olkahiden sillan edustalla ja alla 

mitattu korkeus ja maalattu keltaisella hohto
varilla sillan alareuhat ja pilareihin neliot 
Illan pimennyttya suoritettu yoajoa loistoja 
seka viittojen ja pm:ien nakyvyyden tarkkai-

lua Tampere-Iso-Otava . Tarkastettu vayla Pimeen 
salmi-Petajan lahti-Mutalan lahti-Mallaspussi
Saynassaret-Murtosaari-Unnekivi-Muroleen kana 
va. 

Lahto ta Keitele Muroleen kanavalle.Haraten 
tarYastettu vaylaa Koljonsaaren pohjoispuolel
la. Harattu vayla Polsonlahtien ja tehty sijoit 
taja yhdelle viitalle ja seuraavana paivana lo 
puille . Hajoitettu hara pakettiin ja hinattu 
Tampereelle ja kuormattu rautaievaunuun Nais
tenlahdessa . Tehty uusi pm porattu reiat raudoi 
le ja maalattu valkoiseksi pieni kalliosaari . 

Kunnostetty tehtyja sijoittajia Polsonlahdella 
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4 

5 

1 

1ahto ta Keitele Muroleen kanava-Tampere . Ta 
Keitele kuljetettu Mustalahti-Ratinan vuol-

le kuljetusalustalla . 1ahto ta Keitele Tampe
re-Kaivanto-Lempaala .Kuljetettu 1-735 Hiab
autolla Pirkanmaan ammattikoululle korjaus 
ja muutostaita varten. 1ahto ta Keitele 1em
paala-Valkeakoski . Otettu viittavene hinauke 
seen ja palattu 1-728 moottorin huollon jal-
keen 1empaalaan. 
1ahto ta Keitele viimeistelemaan kipparin

nokan vaylaa ja purjehdusmmerkkia . Maa lattu 
hohtovareilla purjehdusmerkkeja Murole-Rauta· 
vuolle . Pimealla tarkastettu hohtolevyjen ja 
hohtomaalien nakyvyytta Rautavuolteella . Tar
kastettu vayla Rautavuolle-Koronranta-Musta
lahti-Herraskosken kanava-Virrta-Jamingin
vuolle . Tarkistusharattu Muroleen kanavana niJ 

pujen kokoamispaikka ja todettu valmiiksi il
moitettu tyo keskeneraiseksi . Tarkastettu vaylE 
Murole-Kuru.Huollettu 1-727 moottoria.Maa lat· 

tu purjehdusmerkkej~ hohtovareilla . 
Valtion autolla yvaskyla-1empaala, jossa 

ta Keitele tehnyt linjatauluja ja k&Kitx 
Palattu 1empaalaan. 
Valtion autolla Jyvaskyla-Tervo . Vesi&mteuden 

maaraama katselmuskokous Kolin kanavan uudel
leen rakentamisesta . Kayty Kolun kanavalla ra
kennustyomaalla.Ta Keitele kuormattu kuljetus 
alustalle . Valtion autolla Tampere-Suolahti. 
Nostettu ta Keitele jarveen Suolahdessa ja 
ajettu Vapon telakalle . 

1ahto ta Paijanne tarkastettu Pitkaruohon 
ja Sajin poiju Ja loisto . Huollettu 1-720,las
tattu ylimaaraisia rakennustarvikkeita Paijan 
teeseen vietavaksi Karkisen va~sstoon ja suo
ritettu koenosto 1-720 talvea varten . Tarkas~ 
tettu vayla Vuoksensalmi-Edessalmi-Tiirinsel-
ka-Karhunsalmi-Kukkarosalmi-Karkisen varssto . 
Tarkastettu vayla Korpilahti-Rutalahti . Kuo

pion TV1-piirissa neuvottelu rakennettavien 
linjataulujen mitoista ja jarjestelyista seka 
toimenpiteista valilla Pielavesi-Kerkonkoski. 

1ahto ta Paijanne tark~stettu vayla Jyvas
kyla-Karkinen-~orpilahti . arkastettu vayla ~ 
Korpilahti-Judinsalo-Vaha~Juures-Karisalmi
~alkkisen lossi . Otettu hinaukseen viittavene 
L-755 . Huollettu L-7~0 moottoria ja keskustel
tu ajankohtaisista asioista luotsi P.Jantin 
kanssa . Vaylatarkastus Kalkkinen lossi-Vaaksyn 
kanava-Hiitola-lahti . Otettu varastolta viitta
maaleja luotsiasemaille.Huollettu 1-721 moote 
toria . Keskusteltu ajankohtaisista asioista l 
luotsi Simpasen kanssa ja Vaaksyn kanavan 

kunnostuksesta johtavien rakennusmestareiden 
kanssa . Tarkastettu vayla 1ahti-Vaaksyn kanava· 

Kakisalmi-Naumin ranta.Jatetty viittamaaleja 
Judinsalonn ja hinattu viittavene 1-755 Jyvas
kylaan. 
Valtion amtolla Jyvaskyla-Keitelekk . Huollet-

tu 1-729 moottoria,pakkasnesteet vaihdettu ja 
suuttimet tarkastettu ja tuotu viittamaaleja 

Valtion autolla Ke Aietele-Viitasaari.Huollettu 
1- 722 moottoria, tarkistettu suuttimet ja pak
kasnesteet ja tuotu viittamaaleja. 



~atkan kulku- Aika 
suorit- neuvo 
taja 

luotsi- v-auto15-18 . 10. 
p~~r~- ta Keitele 
paallik- v-auto 
ko . 

-"- v-auto 21-25 . 10. 
ta Kei tele 

v-auto 

-"- v-auto 28.10. 

-"- bussi 29-31.10. 
ta Paijanne 
bussi 

-"- v-auto 4.11. 

-"- v-auto 6.11. 

-"- v-auto 8.11. 

-"- bussi 19-22.11. 
ta Pai~anne 
pakettiauto 

-"- bussi 25 . 11. 
pika b. 
avto 
p~kab . 

Paivien 
luku Matkan tarkoitus 

4 

4 

1 

3 

1 

at 

a.t 

4 

1 

Valtion autolla Jyvaskyla-Suolahti.Lastat
t~ tarvikeita ja maaleja . Lahta ta Keitele 
Huollettu L-742 moottoria mm vaihdettu pak
kasnesteet, tarkistettu suuttimet,jatetty 
maalit ja tarvikkeet.Kerkonkoskella rak.m. 
Hakkinen Kuopion TVL-piirista tehty poyta
kir3a telakka-alueen vastaanotosta. Huollet
tu Vesikivessa L-739 moottoria mm tarkastet 
tu suuttimet ja pakkasmestett . Jatetty viit
tamaalit.Kerkonkoskelta otettu akkulataaja 
korjaukseen . 
Kaynti Pirkanmaan ammattikoululla seuraa

massa L-735 korjausten edistymista . Tuotu 
tarvikkeita Valkeakosken luotsille ja kes
kusteltu ajankohtaisista asioista . Valtion 
autolla Jyvaskyla-Suolahti.Laahto ta Keite
le haravarustein hinauksessa . Koottu hara ja 
harattu Liston salmen etekapuolella Lirves
saaren kohdalla TVL:n ruoppaamaa etela-viit 
taa taustaa ~a viitan aiheuttamaa lanai-vii 
tan siirtoa yhalahden siitymavaylalle.Kiin 
nitys Suolahdessa.Aloitettu ta Keiteleen s 
riisuminen, Laskettu viiri . Nostettu hara ja 
ta Keitele . Vaihdettu talvirenkaat Aanekos
kella valtion autoon ja ajettu Aanekoski
Jyvaskyla . 
VO:n maarama kokouskasittely Outokumpu Oy:2 

kaivospiirin perustamisen johdosta Pielave
teen Pielaveden kk:lla.Kerkoskqskelle tuo
tu tarvikkeita ja keskusteltu ajankohtaisis 
ta asioista luotsi E.Heinon kanssa . 

Lahto ta Paijanne tarkistettu Pitkaruohon 
poiju ja Korpilahden vayla.Koottu tyonto
hara ja etsitty haraten kadonnutta Toutose1 
sukkulapoijua, joka loytyi vaylatarkastuk-

sen yhteydessa Karkisen laiturin lahelta . 
Vedetty poiju maalle ja puhdistettu. Palat
tu Jyvaskylaan. 
Valtion autolla Jyvaskyla-Helsinki. Neuvo
teltu Laivatoimiston edustajien ja meren~ 
kulkuneuvos Mannisen kanssa.Tuotu korjaa
molle ta Keiteleen kaikukone huoltoon. 

Sammakkomots kunnostamassa telakan kisko~ 
ja Suolahden telakalla.Tuotu valtion autol· 
la tarvikkeita reiturin luotsille ja kes~ 
kusteltu ajankohtaisista asioista . 

Neuvoteltu Hameen TVL-piirissa ajankohtai 
sista vaylaasioista Tampereella. 

Lahto ta Paijanne jatetty tarvikkeita va
rastolle ja otettu haratarvikkeet mukaan. 
Luhangan laivarannassa tavattu sammakko
mies ja panostaja ja kuljetettu Syvasal

men raivauspaikalle . Porattu,ja ammuttu kak 
sikivea.Viety vieraat Luhangan laivaran

taan takaisin. Harattu tyontoharalla Syva
salmessa, jonka jalkeen haratarvikkeet ja
tetty Judinsalon luotsiasemalle . Ajettu vay 
lia tarkastaen Judinsalo-Kakisalmi-Kalkki 

sen lossi-Heinola. Aloitettu riisuminen.Jat 
kettu ta Paijanteen riisumista ja viety a~ 
kut sailoon huoltoasemalle. 
Tarkastettu ta Paijanne ja L-740 konetar

kastaja Karttunen mukana , jonka jalkeen ko 
netarkastaja Karttusen ohjaamalla autolla 
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luotsipiiri 26-28.11. 3 1ahdetty konetarkastaja Karttusen ohjaamalla 
autolla tarkastamaan Suolahti ta Keitele, ja 
1-723, Neituri 1-742, Kerkko 1-741, Iisvesi 
1-739, Keitele 1-729 ja Viitasaari 1-722. 
Kayty tutustumassa Aanekosken Metsaliiton hi 
naajien moottoreiden kumijousitukseen.Jyvas
kylan kautta akaen luotsipiirikonttorille 
poiketen . Tarkastettu Visuvedella 1-733:lla 
tapahtuneita runkorepeamia.Tarkastettu Muro
leen kanavalla 1-727.Palattu Jyvaskylaan. 
Lahdo tarkastamaan konetarkastaja Karttmsen 
ohjaamalla autolla Orivesi L-736, Vehmainen 
1aurell Oy Tampereella 1-733 ja 1-737, Pir
kanmaan ammattikoulu 1-735, Lempaala 1-725 
ja Valkeakoskella keskusteltu veneasioista 
luotsi K.Siekkisen kanssa.Palattu autolla 
Tampereelle, josta pikabussilla Jyvaskylaan. 

paallikko 
a~to . 
plkabuss1 
bussi 



Talu 10. 

Tarkastaja 

Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1974. 

Alus Loistot 

Aika 

Matkan 
pituus 

mpk 

Luotsipiiri- Land-Rover 9. 5. Neituri ja Neiturintaipale 180 km 
paallikko 

-"- :fit:Q:RmmKeitele 31 . 5. Pahittu, Iitu, Jas sari 50 mpk 
220 mpk -"-

-"-
-"-

-"-

-"-
-"-

-"-

_n_ 

-"-
-"-

Keitele 

-"-
-"-

5. 6. 

13.6. 
19.6. 

Paijanne 24-28.6. 

-"-
-"-

-"-

-"--

-"-
-"-

2-4 . 7. 
8-12.7 . 

23-26 . 7. 

1-4.10. 
19.11. 

Kunigas, Syvasalmi 

Hirviniemi 285 mpk 
Jassari,Korpsaari al, Korpsaari 
yl, Aanisensaari al, Aanisensaa-
ri yl. 120 mpk 
Mullikasaari,Saji,Haikka,Hai
hyva,Judinsalo,Purtisaari,Ka-
kisalmi,Pulkkila. 216 mp~ 
Saji,Haihyva,Muuratsalo 
Vasikkaluoto,Saji,Haihyva, 
Tehinsilma,Vaha-Juures,Judin-

121 mpk 

salo,Haikka. 185 mpk 
Pitkaruoho,Vasikkaluoto,Lehtisen
salmi,Saji,Haikka,Haihyva,Judinsa-

lo,Tehinsilma . 226 mpk 
Vasikkaluoto,Lehtisensalmi, 
Muuratsalo,Mullikkasaari, 
Saji,Haikka,Haihyva,Judinsalo, 
Tehinsilma . 
Pitkaruoho,Saji. 
Pitkaruoho 

217 mpk 
40 mpk 
35 mpk 



Taulu 11. 
merenkulun/ 

Luotsi- ja majakka-asemien ja turvallisuuslaitteiden tarkas-

tukset virkamatkojen yhteydessa 1074. 

Tarkastuksen kohde luotsipiiri
paallikko 

·.rarkastusten 
luku 
yhteensa 

Anianpelto luotsiasema X 3 3 
4 
3 

4 
5 
2 

4 
4 
3 
1 

He inola _n_ 

Sysmi:i -"-
Judinsalo _n_ 

Matilanvirta -"'-
Viitasaari -"-
~eituri -"-
Iiavesi -"-
Keitele _n_ 

Hameenlinna -"-
Valkeakoski -"-
Orivesi -"-
Lempai:iHi _u_ 

Tamp ere -"-
Murole -"-
Mantta -"-
Virrat -"-

'1'aulu 12. 

X 4 
X 3 
X 4 
X 5 
X 2 

X 4 
X 4 

X 3 
X 1 

X 4 
X 2 

X 5 
X 2 

X 1 

~ 1 

X 2 

vaylatyot v. 1974. 

Yht. 

4 
2 

5 
2 

1 
J. 

2 

50 
================= 

Anianpellon luotsausalme: Muutettu patterisahkoloistoksi Kakisalmi ja Pulkki 
la loistot. 

Sysman luotsausalue: Muutettu patteriloistoiksi Purtisaari kaasuloisto. 
Judinsalon luotsausalue: Muutettu pattersahkoloistoiksi Haihyva ja Judinsa

lo loistot.Perattu alustavasti Syvasalmessa kivia. 
Karkisen luotsausalue: Muutettu patterisahkolle Mullikkasaari ja Haikka 

loistot.Asennettu patterisahkolaitteet Saji lois
toon. 

Matmlanvirran luotsausalue: Asetettu viitan tilalle kaksi sukkulapoijua vii
ttojen varein maalattuna. 

Keiteleen luotsausalue: Kuopion TVL-piirin valvoman ruoppauksen tarkistus
haraus Kolun salmessa, uuden vaylaosan haraus ja 
viittojen siirrot seka uusien asettaminen viitta
sijoittajin. 



Taulu 13. Tietoja merenkulknturvallmsuuslaitteiden ja luotsiasemien 

Anianpelto: 

He inola 

Sysma 

Judinsalo 

Karkinen 

Matilanvirta 
Viitasaari 
Neituri 

±isvesi 

Keitele 

Hameenlinna 
Valkeakoski 
Orivesi 
Lempaala 

Tampere 

Murole 
Mantta 
Virrat 

uudisrakennus--, korjaus ym toista v. 1974 luotsiasemittain. 

Muutettu Pulkkilan ja Kakisalmen kaasuloistot patterilois
toiksi.Pm:t kalkittu ja maalattu. 
Kalkittu ja maalattu pm:t ja peruskorjattu 2 pm. 
Tehinsilman loisto maalattu ulkoa .Kalkittu ja maalattu pm:t 
Purtisaaren loisto muutettu patteriloistoksi. 
Tehty laituri ja viimeistelty varastoa. Ajatettu varaston 
edustalle hiekkaa korkean vedenpinnan takia. Kalkittu ja maa 
lattu pm:t.Mmmtettu Judinsalon ja Haihyvan kaasuloistot pat
teriloistoiksi .Korjattu saretyt Judinsalon loiston ulkolasit 
Rakennettu Sajin loisto Karkisen salmessa valmiiksi,maalattu 
ja asennettu loistolaitteet . Uusittu laituri viittavarasto
alueella Keljonlahdella.Muutettu patterisahkolle Mullikkae 
saaren ja Haikan loistot ja kunnostettu. Maalattu ja kalkit
tu pm: t. 
Maalattu ja kalkittu pm:t.Peruskorjattu yksi pm. 
Maalattu ja kalkittu pm:t. 
Maalattu ja kalkittu pm:t .Kunnostettu viittamoottorivenetta 
varten vetotelakka Kerkonkoskella kanava-alueella ja viitta
varastoaluetta.Peruskorjattu muutama pm. 

Maalattu ja kalkittu pm:t . Rakennettu maalivarasto ja vahven

nettu laituria Vesikivella korkean veden takia . Peruskorjat
tu yksi pm. 
Maalattu ja kalkittu pm:t ja peruskorjattu 3 pm. Kolunsalmi 
harattu ja asetettu uudet viitat . 
Maalattu ja kalkittu pm:t . 
Maalattu ja kalkittu pm:t .Kunnostettu ja varustettu telakkaa 
Maalattu ja kalkittu pm:t ja peruskorjattu 14 pm. 
Maalattu ja kalkittu pm:t ja peruskorjattu ja kunnostettu 
12 pm. 
Maalattu ja kalkittu pm:t.Rakennettu uusi pm. Harattu ja vii
toitettu vayla Polsonlahdelle.Ajatettu hiekkaa korkean veden 

takia rantatielle . 
Maalattu ja kalkittu pm:t ja peruskorjattu yksi pm. 
Maa~attu ja kalkittu pm:t.Peruskorjattu yksi pm. 
Maalattu ja kalkittu pm:t . Peruskorjattu 7 pm. Harattu Rauta
vuolle tehty uusi pm ja asetettu kaksi uutta viittaa. 



Lempaalan luotsausalue:Rakennettu uusi putki pm Hiiden vuolteeseen.Uusittu 

linjatauluja ja oikaistu yksi pm. 
Tampereen luotsausalue:Harattu Polsonlahden vayla . Asetettu uudet viita ja teh 

ty viittasijoittajat ja yksi pm.Koemaalattu pm:~a hoh
tomaalilla. 

Muroleen luotsausalue: Harattu vaylaosa, asetettu viitat ja tehty yksi pm.Koe 
maalattu useita pm:Ja hohtomaalilla . 

Virrat luotsausalue: Harattu Rautavuolle ja muutettu vayla ja asetettu uu
det viitat . Maalattu hohtomaalilla uusi pm ja koemaa
lattu useita pm:ja hohtomaalilla . Mustala~dessa kayty 
tarkastamassa vanhaa linjataulujen paikkaa lahden poh
jukassa. 



Taulu 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 

merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v.1975. 

Luotsausalue Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 

avautuivat jaatyivat alkoi paattyi alkoi paattyi 

Ania.npelto 14.5 21.12 14.5 27.5 14.5 15.11. 

He inola 14.5 31.12 4.5 17.5 17.5 15.11 
Sysma 13.5 20.11. 4.5 28.5 15.5 ao.11 

Judinsalo 15.5 31.12 15.5 3.6 16.5 29.12 
Karkinen 15.5 29.12 16.5 3.6 16.5 28.12 
Matilanvirta 15.5 29.12 16.5 29.5 16.5 18. 11 

NeiturL 18.5 28.10 14.5 28.5 18.5 28.10 
Neituri ylim 20 5 • 30.11 21.5 7.6 20.5 18.11 

Viitasaari 20.5 23.11 21.5 30.5 20.5 23.11 

Iisvesi 18.5 28.12 19.5 28.5 21.5 15. 11 
Keitele 17.5 1 5 • 1 1 20.5 28.5 17.5 15. 11 
Harne enlinna 7.5 31.12 29.4 15.5 14.5 23.11 
Valkeakoski 6.5 31.12 10.5 17.5 15.5 20.10 

Orivesi 12.5 31.12 13.5 17.5 15.5 20.10 

Lempaala 1.4 28.12 23.4 13.5 15.5 28.12 

Tamp ere 14.5 2.12 14.5 27.5 14.5 2.11 

Murole 14.5 31.12 10.5 23.5 13.5 15.11 

Mantta 6.5 13. 11 6.5 20.5 25.5 20.11 

Virrat 12.5 29.12 13.5 2~Jt 13.5 21 • 11 

Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten toiminnasta 1974. 

Ei ole luotsipiirissa. 



Taulu 16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka- ja paivarahat v. 1974. 

Luotsiasema Luotsi Luotsaukset 

Anianpelto V .Simpanen 8 
He inola P.Jantti 10 
Sysma V.A.Ryppa 6 
Judinsalo J .Halonen 5 
Karkinen P.T.Ruppa 3 

H.Koivunen 
Matilanvirta L.A.Kemppainen 
Neituri E.Heino 
Neituri E.Viinikainen 
Viitasaari P.Halonen 
Iisvesi v.Jantti 
Keitele M.Kytomaa 
Hameenlinna P.Salonen 
Valkeakoski K.Siekkinen 

Orivesi O.A.Laht'eela 
Lempaala M.Tuutti 
Tamp ere H.M.Niininen 
Murole K.V.Kotisaari 

Mantta O.R.Ahman 1 
Virrat K. Virtanen 

Yhteensa 33 kpl 

Luotsausmaksut Luotsaus- Matkarahat Paivarahat 
mk matkat mk mk 

m k 

93,- 100 91,20 176,-
124,- 144 105,60 200,-
70,- 84 72,- 120,-
63,- 73 86,- 164,-
30,- 30 36,- 60,-

96,-

13,-
12,-

11,- 14 40,-
41 ,-

391,- 445 390,80 922,-

Erityispaiva
rahat 

mk 

840 ,-:-
840,-
840,-
840,-
720,-
1CQ-
840,-
840,-
840,-
840,-
840,-
840,-
840,-
840,-
840 ,-
840,-
840,-
840,-
840 ,-
840,-

15940,-
===================================================================================================================== 



Taulu. 17. Paijanteen luotsipiirin alueella v. 19 71( tapahtuneet merionnettomuudet. 

---- -

Onnettomuudet Aluksen Onnett.omuuden tv ahlimgon suuruus 

Paikka Laatu ja Kansall isuuf Kotipaikka Lah to oaikkE Maar a-!Uasti Laatu syy < P> 13H 0 

Aika paikka 
trj ~: 2;: f-J (!)~ 1-' 

nimi 
1-'· ~ CD ~ ~ 13 1-'· 

~: 1-' (/) <D 1-'· p;;-
< 1-'· ?;"" c+m 0 
~ ~ 0 ~ 0:..:::~ 
~ CD 1-'· 0:..::: p;j"CD 1-' 
fi ~ ~ f-J (/) ~ ~ 
1-'· CD 0:..::: ~·Qq 0 
0 ~ p;;- ~:ro c+ 
1-'· (/) ~ (/) . c+ 1-'· 1-'· 
~ 

~fet(l kl..!) -j {)If til Cf lh ~14 () S' uo wtl ' J-a h;., I v ? "JU4l ~z~ fil Ctu k." J. )fg~ kov;lfec; /o )vu/e- 0( - -
~r fqftn' k£4 lcttt' • IJ,1q lo'f 

n~t Cft" f /c;l"./v;~ / k:clv r-
'1:10HJ1~ 

VI ~uolel( 
k'oovv~ ~i'ek11 ~ u{ftlf.:D 

~1 O.t-r 
i4 t&-1«6.'1 lelltt v~ . 
1:::& vjt "'s~ij l&tt 

I 
I 

. . 



Taulu 18. Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja viittakorit v. 1974. 

Luotsausalue Lukumaara Viittoja Kustannuksia Haviamisen 

Viittoja 1fb~~1~- Havinnyt Siirtynyt 
syy 

Anianpelto 100 4 17 tukkilautta 
He inola 68 1 1: 2 -"-
Sysma 125 1 1 - 31 -"-
Judinsalo 87 6 8 -"-
Karkinen 85 6 6 -"-
Matilanvirta 141 21 7 -"-
Viitasaari 160 3 8 _u_ 

Neituri 117 28 19 -"-
Netituri ylim. 118 4 4 -"-
Iisvesi 149 5 18 -"- / 

~ 

Keitele 162 3 4 -"-
Hameenlinna 61 1 17 -"-
Valkeakoski 91 5 18 -"-
Orivesi 74 2 9 -"-
Lempaala 74 5 10 -"-
Tamp ere 105 - 10 -"-
.Murole 100 4 20 -"-
Mantta 80 i 2 2 -"-
Virrat 87 4 12 -"-

Yhteensa 1984 117 200 

y) Viittojen kokonaislukuun sisaltyy myos yksityiset viitat 21 kpl. 



I 

Taulu 19. 
Vii tat 

Luotsiasema Sisavesl 
Kustannuk-

set -
il~I~~.L"tO ~gu 499:6o 
Sysma 125 220,-
Judinsalo 87 425,-
Karkinen 85 •* -
Matilanvirta 141 660,-
Viitasaari 160 •* 1 420,-
neituri ! 117 694,-
eituri ylim. 118 -

Iisvesi 149 564,75 
Keitele 162 1077,-
Hameenlinna 61 315,-
V alkeakoski 91 -
Orivesi 74 280,-
.Lempaala 74 -

Tamp ere 105 170,-
Murole 100 124,64 
Mantta 80 81,-
Virrat 87 -

Yht. T~ 1984 5.942,99 
viittammaleja 3.543,06 

styrox-kohoja 2.541,92 
hohtolevya 10.819,20 

Vii tat ja merimerkit ja niiden kustannukset 1974. 
Merimerkit 

Yksityi Rakennet- Kunnostet Lukumaara 
set tu uudel- tu vuoden Kustannukset 

leen ,,opulla 

\ . ..._ 

4 I 21 ~~ ~~ ~~5~= 
\ 6 2 62 65 560;-

3 2 41 43 310;-- 1 35 44 215~-
- :t 1 39 42 235~-- 1 35 37 165~-
- 4 25 47 365~-- 1 44 45 465~-
- 1 44 50 405~-- 3 39 42 250;-- 1 31 41 215;-- 1 63 70 655;-- 14 46 65 690;-
- 12 40 54 2.560;-- 1 26 27 175;-
8 1 61 62 480~-- 1 37 38 310;-- 7 42 50 585,-

21 57 779 900 9.220,-

!) Viittojen kokonaismaaraan 
sisaltyvat yksit. 21 kpl 

kulj.rahti 6 .1oo;-
sekal. 3.680~-

m.sahoja 6.ooo;-
Yht. ===&&~§~1~41 mk hohtomaale ja ja 14 '' 1 5; 

kalvoja ffxG09t -
Poltto- ja voiteluaineet maksettu 32.16.21.2.1.47 Yht. ==~~~~QQ~~= mk 

Huomautuksia 

1 pm yksit. 

3 pm yksit. 

1 pm yksit. 

eivatka ole mukana kustannuksissa edella:niitten osuus on : 
T a Paijanne+Keitele 

polttoaineet 
vmit. aineet 

Yht. 

i .277,38 
Q.376 ,91 
5.654 29 ========:!=== mk 

valtion m-veneet 13.836,51 
voit. aineet 2.872;59 

Yht~=========j~~tQ~~J~==~ 

i 

1 



Taulu 20. Veneet ja niiden kustannukset v. 1974. " 
s 

Veneet Uudis- KorJauskw t..t>o.L tto- Kustannuk-
Luotsiasema Luotsi- Mootto-Vii t- Soutu tannukset ja voite set . 

kutteri ri ta hankinnat 3216291 luaine 32162922 Huomautuksia 
kustan-
nukset ' 

Anianpelto - 1 - 1 - 2.850,- - 720,- Maalia ja varusteita 

He inola - 1 - 1 - 615,- - 645,.- -"- -"-
t 

1 ' 425,- 356, 16 Sysma - I - 1 - - -"- -"-
Judinsalo 1 ! 1 2.005,- 470,- -"-- ' - - - -"-' I 
Kai.rkinen - 1 ! - 1 - 1.420,- - 565,- -"- -"-
Matilanvirta - 1 - 1 - 1.304,- - 765,- -"- -"-
Viitasaari - 1 - 1 - 1.405,- - 650,- _u_ -"-
Neituri - it1 1 21 - 820,24 - 850,"1"" ,-"- -"-

' 

Neituri yl. - 1 - 1 * 1 3.590,- - 2.200,- -"- -"-
Iisvesi - 1 - 1 - 1.080,- - 1.095,- -"- -"-
Keitele - 1 - 1 - 1.255,- - 585,- -"- -"-
Hameenlinna - 1 - 1 - 660,- - 675,- -"- -"-
Valkeakoski - 1 - 1 - 820,- - 775,-- -"- .- -"-
Orivesi - 1 - 1 - 3.660,- - 805f- Vahvistuksia,maaleja jatarv. 

Lempaala 2 1 4.100,- 615,.- -"- -"- -"-- - - -
Tamp ere - 1 - 1 - 980,- - 420,- -"-maaleja ja tarvikkeita 

Murole - 1 1 1 - 4.500,- - 580,- vahvistuksia,maaleja .ja tarv 

Mantta - 2 - 2 - 7.600,- - 1.600,-- -"''-"-" -"- -"-
Virrat - 1 - 1 - 3.900,- - 750,- _,,_ -"- -"-
Varas to - - i 3 1 - -- - 520,- maaleja ja tarvikkeita 

' l 

Yht. =~~=====~=====~l=======J======~~~~~~~g~====~=====l£~~~~~l£=== 



Taulu 21. 
2-

Luotsi- ja majakka-asemien valaistus- ja lammityskustan
nukset v. 1974. 

Vapon telakka-alueen vuolra Suolahdessa 2.750,- mk 

Taulu 22. Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossapi!o ja ka

lusto seka satamien ja laitureiden uusimiskustannukset 1974. 

(32.14.13.) 32.14.29.2. 

Judinsalo las. 

Karkinen l.as. 

Neituri l.as. 

laituritarvikkeita ja varaston vahvistusta 

laituri- ja telakoimistarvikkeita 

1. 100,-

860,-
5.210,-

7.015,-

650,-
820,-

705,-
630,-

telakka- ja varastotarvikkeita 

Iisvesi l.as. telakka- ja varastotarvikkeita 

Valkeakoski l.as. telakoimistarvikkeita 
LempatHa 

Tamp ere 

l.as. telakoimistarvikkeita 

l.as. telakoimistarvikkeita 

Virrat l.as. telakoimistar~ikkeita 

Yht. 17.000,- mk 
----------------------------------



" 
.) 

3 
Taulu 23. Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja kunnossapi-

tokustannukset v . 1974. 

Loiston nimi ja kustannuksen syy Kustannukset 

yhteensa 

Pulkkilan ja Kakisalmen loistojen muutto pate~risahkoloistoksi 

ja kunnostus.Purtisaaren muutto patterisahkoloistoksi . 

Tehinsilman loiston kunnostus ja maalaus ulkoa. 

Haihyvan ja Judinsalon kaas ulois cojen muutto patterimoistoksi 

ja sarjettyjen ulkolasien uusiminen ja kunnostus. 

Haikan ja Mullikkasaaren kaasuloistojen muutto patterisahko-

loistoksi ja kunnostus . 

Sajin patterisahkoloiston viimeistely ja loistolaitteiden 

asennas. 

Rahteja ja muita kuljetuskustannuksia 

Yht. mk 

620,-

750,-

1.585,-

585,-

1.175,-

2. 165,-

6.500,-
================== 

Taulu 24. Radiomajakoiden ja sumumerkimaitteiden kunnossapito

kustannukset v . 1974. 

Ei ole luotsipiirissa. 

Taulu 25. Majakka-alusten erikoismaararahan kaytto v . 1974. 

Ei ole luotsipiirissa. 



• 
Taulu 26. 

Taulu 27. 

Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkustannukset v.1974. 

Vuosimaksuja 
Puhelumaksuja 

Puhelimen siirtomaksu Lempaa-

mk 3129,43 
tl 5370,34 

lan luotsiasemalla " 80,-

Yhteensa mk 8579,77 
======================= 

Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 

toimittamat tarkastukset v. 1974. 

Tarkastuksen aika Tarkastaja Tarkastuksen kohde 

22.11.1974 

Taulli 28 

Taloustarkastaja Kyllikki Kinnarinen Luotsipiirikont
torin kassa. 

Keskenaraiset asiat vuoden 1974 lopussa. 

Asian laatu ja vaiheet Keskeneraisyyden syy. 

Hameen vesisto 

Paijanne ~ 

Keitele 

Useita harauskohteita Hameen TVL-piirin perkausten jal
jilta ja jotka valmistuivat myohaan syksylla 1974. 
Tehinsilman perustuksen vahvistaminen ja Mullukkasaaren 
korottaminen.Ei ole ehditty . Selkaluodon viimeistely lois
toksi.Uuden vaylan tutkiminen Judinsalon selka-Herjan sel· 
ka-Hmpeaselka-Korvensalmi-Tammilahti vaylalle, seka uuden 
vaylan tutkiminen Karisalmi-Tappisaari oikovayla . Ei ole 

ehditty . 
Pulkkilansalmi-Nilakka valilla useita ruopattuja kohteita 

tarkistusharattava ja asetettava turvallisuuslaitteet. 
Kohteet valmistuivat myohaan syksylla ja uusia on edelleet 

tyon alla mm Kolunkanavan p-suu. Keiteleelle ja Nilakalle 
on TVL-piireilla valmisteilla ja MKH:n luvalla rakenteil

lakin linjatauluja useampia kappaleita. 



• 

Taulu 29, 

Kirjeenvaihto v. 1974. 

6 

Kirjelman lahettaja Saapuneita ki:tjelmia Lahetettyja kir;elmia 

tai vastaanottaja Suomen- Ruotsin- ~teensa Suomen- !{uotsin- YhteeJ 
kielisia kielisia kielisia kielisia sa 

Merenkulkuhallitus 272 - 272 280 - 280 

Luotsi- ja majakka- 81 asemat - 81 237 - 237 

' 81 81 Yksityiset - 59 - 59 

Ynteensa 434 - 434 57b - 576 

==~================================================== F:======== ===== 



• 
Taulu 30. 

Paijanteen luotsipiiriin tmlisi kiireellisesti sijoittaa merenmitta 

retkikunta mittaamaan kaikuluodaten ja haraten seka lentokuviin nojau

tuen merikarttojen n:o 446, 447, 448, 449, 452 kasittava alue ja mah
dollisesti Paijanne-Keitele tulevan kanavan alueen vesireitti seka% 

xtta±xRBX± merikarttojen n:o 445, 444, 443, 442, 441 k"sittava alue . 
Ko . merikarttojen alueelta puuttuvat lahes taysin tarpeelliset 

viitta- ja purjehdusmerkkiselostukset . Merikarttaosastolla on useilla 
kaynneilla ja knjelmilla kiiruhdettu ylla olevaan korjausta, koska luot 
sipiirin voimat eivat riita . Lisaksi tulkoon mainituksei, etta Keurus
selalta Maantan ja Keuruun valilta puuttuvat merikartat ja tarpeelliset 
mittaukset viitta- ja purjehdusmerkki selostuksineen. 

Edella mainittujen merikarttojen alueella on lukuisia lahtia ja su 
rempiakin alueita mm Rasvanki ja Ruotsalainen jarvilla, joilta puuttuu 
syvyysarvoja lukuisista lahdista puhumattakaan. Lisaski merikarttojen 
valmistuksen aikaan vuosisadan vaihteessa ei jaykuvia vedenkorkeusha¥~ 
vaintoja ollut kaytettavissa, mista johtuu heittoja ko kartoissa syvyyk 
sissa . Paijanteen puolella on todettavissa puutteita kartoituksessa ja 
lukuisa joukko matatikkoja puuttuu ulkopuolelta vaylien ja jopa saaria
kin. 

Kasitykseni mukaan merikarttaosaston tai merenmittaustoimiston kay
tettavissa tulisi olla elimia, jotka voisi kalustoineen tarpeentullen 
heittaa maakuljetuksena vastaanottamaan ruopattuja ja pera ttuja koh
teita vaylilla ja tekemaan uusiakin vaylia tarpeen mukaan . Lisaksi tu
lisi haraustyot yksinomaan hoitaa merikarttaosastosta kasin niihinkuu
luvin t~vallisuuslaitteiden rakentamiseen ja karttatyota myoten . Tal
laine toiminta helpottaisi suuresti luotsipiirin toimintaa, jonka voi
mille on nykyisin liika sitomutunut paaasiassa harauksia mm kolmen TV~
piirin voimin suoritetaan perkauksia ja ruoppauksia . Varsinkin valilla 
Pielavesi-Tervo-Saynatsalmi-Neituri ta on menossa laaja projekti lukui
sin ruoppauskohtein tarkoituksella saattaa vaylasyvyys vastaamaan 2,4 m 
niitten nykyisin ollessa 1,5 - 1,8 m. Luotsipiirin muu tarpeellinen toi 
minta karsii mm loistojen tarpeelliset perushuollot uhkaavat jo niiden 
toiminnan tasmallisyytta . Vaylaturvallisuuden ~eruste on kylla vaylien 
haraus ja mittaus ensin ja senjalkeen tulee vasta turvallisuuslaitteet . 

Ta Keiteleen tilalle on odotettavissa uusi alus, joten viittaan tas

sakohdmn vuoden 1973 vuosikertomuksen 30) kohtaan. 
Ta Paijanne tayttaa kohtuulliset vaatimukset asumiseen ja tyontekoon 

nahden. Sosiaaliset tilat ovat kuitehkin heikot mm ruota valmistetaan 
ja syodaan miehistopuolella asuinsuojassa.Peseytyminen tapahtuu WC:ssa 
kissankupin kokoisessa pesualtaassa. Vaatteiden kuivatukseen ei ole ti
loja. Tarvikkeiden varastointi on ahdasta . Alus on kiikkera ja ylapai-



noinen huolimatta 3 tonnin painolastista ja polttoainetankista, johon 
sopii 1,8 tonnia polttoainetta. Alus kallistuu voimakkaasti jo muuta-

man henkilon painosta toisella laidalla. Tarkastusaluksen 15 m pituuteez 
ei ilmeisesti saada sopimaan riittavasti ja tarpeellisia tiloja . Uusi
malla osan kansirakenteita alumiinista tai lujitemuovista saataisiin 
ruuanvalmistukelle tilat kanneltakin. Edeltajani ovat myos aikoinaan eh· 
dottaneet 18 m pituutta tavoitteeksi nyKyisella miehityksella . 

Varaston ja laiturin puuttuminen sen yhteydesta Jyvaskylasta, missa 
asetuksen mukaan luotsipiirikonttori tulee sijaita ja luonnollisesti 
myos paavarasto, kaluston sailytys ja huolto, mika voisi tapahtua myos 

pitkin talvea lammitetyissa tiloissa on puuttunut koko luotsipiirin ole· 
massaolon ajan. Nykyinen ns hatavarasto sijaitsee 2,5 tunnin laivamat
kan paassa saaressa ja kuten jo 1972 tiedoitin varasto on ilman vuokra
sopimusta vieraalla maalla, koska luotsi ioka maa-alueen aikoinaan osoi1 
ti ei ajoissa huolehtinut lohkomisesta osjamaansa saaren osaan. 

Varasto- ja huoltotilojen puuttuminen aiheuttaa ethottomuutta vay
lahoidolle, mika selvasti tulee ilmi kun luotsipiirin henkilakunta on 

riittamaton 
Luotsipiirilta puuttuu myos luotsausaluekohtaiset tukikohdat, missa 

valtion kalusto, tarvitteet ja veneet voitaisiin sailyttaa ja huoltaa, 
valmistaa vaylaviitat ja niitten ankkurit ja va~astoida tarpeelliset ta1 
veaineet, koska kevaalla jolloin tarvikkeet tarvitaan ei niiden toimit
taminen ole mielekasta kankeaa matkahuoltoa ym valikasia kayttaen kuten 
on l~tta useimmilla luotsiasemilla silloin kun vesiteita ei jaitteen tal 

V01/ 
kia kayttaa. 

Luotsi iirin tukokohtien suunnitteluun ja loistojen, linjataulujen 
ja ssurehkojen merimerkkien rakentamiseen tulisi luotsipiirissa olla 
alaanperehtynytta rakennusvakea vakinaista alaisenaan riittava tyaporuk 
ka seka koneita kuljetusvalineineen: maastoautoja , traktoreita, sea
truckeja, lauttoja, ponttooneita, kaivinkoneita, varastoalueita , varas 
toja ja huoltotiloja . 

Turvallisuuslaitteiden, varastoalueiden ja muiden tarpeellisten 
maa-alieiden han~intaan ja vuokraukseen tulisi merenkulkuhallituksessa 
olla elin, joka asioihin perehtyneena joko vuokraisi tai osataisi maa
alueet . Luotsipiirin saamien ohjeiden mukaan maa-alueitten hankinta on 
varsinkin aikaa ja taitoa vaativaa ja monenlaisia lausuntoja ja kasit
telya sisaltava toimenpide . On erittain valitettavaa, etta erittain har· 
va luotsipiirin turvallisuuslaite on jonkinlaisilla sopimuksilla jai pa· 
pereilla paikka varmistettu, jos nyt tulisi saattaa nama puuttuvat tur
vallisuuslaitteet vuokrasopimusten tai oston piiriin olisi tyo maara 
ylivoimainen. Ainoastaan loistot on sopimuksilla, mutta viittasijoitta
jat ja muut merkit ovat lahes kokonaan Herran huomassa. Merkkeja maan
omistajien varsinkin kesamokkilaisten keskuudessa on heraamista havait 
tavissa. Turvallisuuslaitteet eivat ole efes maakirjoissa nakyvissa ja 



osta~a rasitteesta virallisesti tietamaton. Ajankohta alkaa olla kasil 

la , kun naita vanhoja laskuja aletaan peria . 

Pielsijmella on TVH : n toimesta kehitetty uittoakestava uittoviit 
ta. Kelopuu sydamminen kestovarjatylla m~ovilla ja osin lasikuidulla 1 

paallystetty n . 4,8 m pitka uittoviitta , johon kuuluu 1,6-1 ,8 to pai
noinen valettu ja raudoitettu betoniankkuri . Pai~anteekn luotsipiirin 
alueella on lahinna kokeilumielessa asetettuna yli 50 uittovtittaa . Va 
himmat jo neljatta vuotta ,. Likaantumista lukuunottamatta mainittavaa 
ei niille ole yapahtunut . Mika tarkeinta uittoviittoja ei ole tarvin
nut yhtenaan uusia tai siirtaa nippulauttojen hinauksen takia. Uittovi· 
tojen asettelu paikalleen on tapahtunut joko uittoyhtion tai TVL : n ka
lustolla ja varsin tilapaisilla 

Koska nayttaa silta , etta uittoviitta joko nykyisessa tai uusi
tussa muodossa , jolloin perusrunko on muoviputki (mustaa paineputkea) 
tulisi uittoviittoja asettamaan ja huoltamaan rakennuttaa aluksi nelja 
sea-truckia , jotka nostureilla pystyvat kasittelemaan uittoviitan be
toniankkuria . Nostokyky tulisi olla arviolta 3 tonnia . Betoniankkuri 
jos imeytyy saviseen pohjaan on raskas nostettava ja nostamaan sitakin 
joudutaan kiinnit~sten uusimisen ja mahdollisen kmlumisen takia virtai 
sissa tai aallokolle altiillaa paikalla. Uitto viittoja tulisi saada 
joka vuosi joitakin kymmenia kappaleita, jotta viittojen siirtyminen 
loppuisi ja vaylaturvallisuus paranisi . Paijanteen luotsipiiri muodos
tuu viidesta eri jarvialtaasta , joiden valilla ei toistaiseksi ole ka
navia . Viides Keurusselka , missa ei muutamaan vuoteen ole ollut uittoa 
ri tarvisisi sea-truckia, mutta neljalle muulle altaalle tarvittaisiin. 
Mahdollisesti tarvitaan lisaakin riippuen saatavasta kokemuksesta . 

Viittahuolto tai vaylahuolto sea-truckit olisivat sijoitettuna 
esim jollekin keskeisella luotsiasemalle, mista kasin huolto tapahtuisi 
muillekin alueella saavutettavilla vaylilla ja luotsauaalueilla. 

Turvallisuuslaitteiden lisaantyva maara rakentaminen, huolto ja 
uusinta ei onnistu ilman kunnollista kalustoa . Lisaksi asemat tarvitse
vat kaikenlaista varamtelua ja tarvikkeita , mika parhaiten tapahtuisi 
myos sea-truckeilla. ainakin sulana aikana ja kiireellisemmat autolla. 

luotsipiiripaallikko lk~ ~~ 
Veikko Parrio 


