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Ase rna 

• • 
2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 

ja tapahtuneet muutokset. v.1978. 

tai lvp Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 

1-' 1-' ~ CD '-<: 1-' 8 '-<: 'd 1-' ::?: ~ ~ ....... 1-' 1-' huomautuks. 
s:: s:: c 8 P"' c CD 1-' CD Ill ~ c 0 1-' c s:: 
0 0 c+ §: c+ 0 >i f-'· >i f-'· ::r: 1-' ::s a 0 0 
c+ c+ c+ CD c+ f-'· 'd Ill: < .. (.J • CD Ill c+ c+ 
Ul Ul . c+ CD Ul ~ CD s s:: ::s • CD ::s Ul Ul 
f-'· CD P"' f-'· ::s . Ill >i f-'· >i ~ ::s f-'· CD 

< (.J. 0 llJ: Ul 'd llJ: CD f-'· ~ f-'· P"' 'd <: f-'· 
Ill Ill f-'· ........... PJ: 1-' c+ s Ul c >i • OJ: Ill 1-' 

5- c+ Ul s:: CD f-'· >i L.J. ~ c+ g. 1-' 
Ill f-'· 0 CD CD Ul Ill f-'· • ro . L.J. f-'· c+ ::s Ul Ul >i ~ . 
f-'· < Ul f-'· f-'· L.J. ....... 
Ill . CD Ill >i 

(.J. L.J. 
Ill Ill 

Ill 

Anianpelto 1 1 1 1 
He inola 1 1 1 1 
Sysna 1 1 - 1 
Judinsalo 1 1 1 1 
Karkinen 1 1 - 1 
Matilanvirta 1 1 1 1 
Viitasaari 1 1 1 1 
Neituri 2 2 2 2 
Iisvesi 1 1 1 1 
h.eitele 1 1 1 1 

Siirto 11 11 9 1 1 9 

luotsivanh. 

7 
luotseja 

kutt.hoit. 

yhteensa 
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Asema 

. . 

• • 
2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 

ja tapahtuneet muutokset. v.1978. 

tai lvp Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 

1--' 1--' ~ (j) e. 1--' 8 '< fQ 1--' ::?. ~ ~ I-'- 1--' 1--' huomautuks. 
s:: s:: s:: s s:: (j) 1--' (j) Pl ~ s:: 0 1--' s:: s:: 
0 0 c+ PJ: c+ 0 1-$ 1-'· 1-$ f-' · ::r: 1--' ~ a 0 0 
c+ c+ c+ ::s (j) c+ f-'· fQ PJ: 2 . . <:..J • (j) Pl c+ c+ 
rn rn . c+ (j) rn ~ (j) 8 ~ . (j) ~ (/) (/) 

f-'· (j) :J f-'· ::s . Pl 1-$ f-'· 1-$ ~ ~ 1-'· (j) 

<: <:..J, 0 PJ: (/) 'd PJ: (j) f-'· ~ f-'· :J 'd <: 1-'· 
Pl Pl f-'· ........... p): 1--' c+ s rn c 1-$ . PJ: Pl 1--' 

~ c+ rn s:: (j) f-'· 1-$ <:..J. ~ c+ ~ 1--' 
Pl f-'· 0 (j) (j) rn Pl 1-'· . <1> . <:..J. f-'· c+ ~ (/) (/) 1-$ ~ . 
f-'· <: (/) 1-'· 1-'· C,_j, 1-'· 
Pl . (j) Pl 1-$ 

C,_j, C,_j. 

Pl Pl 
Pl 

Hameenlinna 1 1 1 1 
Valkeakoski 1 1 1 1 
Orivesi 1 1 - 1 
Lempaala 1 1 1 1 
Tamp ere 1 

' 
1 1 1 

Murole 1 1 - 1 
Mantta 1 1 - 1 
Virrat 1 1 1 1 

19 19 14 1 2 16 

luotsivanh. 

luotseja 1 2 16 -. 
kutt.hoit • 

1 2 16 
yhteensa 
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3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta v.1978. 

Henkilokuntaa yhteensa 

-radiomajakkamestareita 

-majakkamestareita 

-radiomajakanvartijoita 

-majakanvartijoita 

-loistonhoitajia 

9 henkea -----

8 x) 

Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys ___ kpl 

Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
x) yksi valopoiju Ta:n hoidossa • 
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4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 

M ajakoita yht. 

kaasu 
verkko 
paris to 
(muu) 

s ektoriloistoja yht. 

L 

p 

K 

v 
T 

J 

kaasu 
verkko 
paristo 
(muu) 

injaloistoja yht. 
kaasu 
verkko 

aristo 
(11:uu) 

alastusloistoja yht. 
iittoja yht. 
avallisia poijuja 
- II -- -"- valoll 

aapoijuja 
- II -- valolla 
urjehdusmerkkeja p 

M uita yht. 

:~ )<11 
:m ) 
:m . (/) 

§ (\j :>, 
~ :m 

~ . (/) 

3 ~ ·rl 
!'<\ ....:! 

: n --

-:.."'>. 

-I') ·--

Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 

(/) 

:>, 

§ 
Q) 

..c: Huomautuksia ~ 

-

-

-

. 



1-asema 

, 
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5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset fg;r(f 

moottoriveneet muut koneell. viittaveneet 
soutu
veneet 

. 
rl 
rl 
Q) 
Q) 

~ 
0 

- '-- ~ 

I 
I 
I 
I 
I 
/ 
I 

!L 
I 
I 
/ 
I 
I 

>!)/ 

. 
+' 
+' 
Q) 
Q) 

s:: 
0 

____.~.__ ~ _ __!__ 

I 
/ 

7 
I 
7 
I 

I 
7 
I 
I 
I 
7 

jaa-
veneet yht • 

2 
2 

l I 

2. 

.2. 

2 

yhteensa I ;; I 15'" .$() 

Ta:ahtuneet :uut~kset: )f,vp/~" /o~1/t, 1/VI,. /.·7§1 YN~ ,_Jin,'Vtlt# ~~ t:J,l~th" /~.r.~ Pu~~t' ~ ·?~~. i -73/ 
.rh,,. If ,4fc,,/,;, A1..tr• 1/, ~rl~~~ ltJu,·~te~~, J. -7s; IPDI'v 1.!~ ~~~~d~~kJJu~/le, .A -;z.r~ IPHPI.~ 

/lli.NJ,;. f."'"Jw,.Jt. ~· ,r.,_/,11'11~ 1/J;.,,.,, J,·,,.,r fp.r:;~ J.-~ /" k~u .br.~ .t-~P'/ ~ ~
-J..-? _$1'1~ Vt1Po.·, ~1ft ).. ... 7¥? . ;lle~~61~ br.· I~ 4,,,,t!'~ ). -?~ ~~~ ~- 1/.4-po:., "k-.46~ s~"'·~ 
1/o/11~ j,"t,/NI.r-' J,-1~ /~ ~'qp~!/~,!, ,.{- ~~ 



• • 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset Jgt~ 

soutu- jaa-
1-asema moottoriveneet muut koneell. viittaveneet veneet veneet yht. 

. . 
::s ..j-) . 

..j-) ..j-) p.. ..j-) . . 
·rl ·rl 0 ·rl rl ..j-) 

I H ..j-) ::s ~ ·rl rl ..j-) 
rJ) Q) Q) ~ 0 ~ Q) Q) :m ..j-) Ul ·rl H ..j-) ·rl Q) Q) 

H ..j-) ·rl rJ) 'd § § ~ ~ 
Q) ::s ::s cU :>, 0 0 

..j-) ~ p.. rl ..G s rl ~ ~ 

: Tq~I'~IJ I I /, -----·- ._. 
I ~ 

. 
Af~,.~l!! I ; 

#~~~~ I .2 J.. lj 
~ 

f7~r~r 
~ -·- - I I ,I 

VAPtJ:11 li:il~io ~----u· J{ z z I II ¥ 6' ,, 
- - - -

17 Uf)~JIIii'/Juv~·+ ~Jr't, f 3 9 
11Yhteensa -..s ";) 

'I I 1 ' I IJI/ Jf J6'" 'r- i 

i 
kustannukset 

' poltto- ja voiteluain. - .. . . 1~ ~!~~~ • I7JJ~.n ~lia :llldNt 
~7T'T.. -t~ .. .. • • 3$ ~68,1#. 

korjaukset ·- ti.(,() /??f.~J 191.- I/~! llt~"G Ul~/,1~ - . $~-f,. /() llfk 'IJ£'" 
I 

j 

~1)6" ~- 5,P.JM,-
:I 

toimintamenot -· b!J.IID /5"/)(J.l.tJ J~tJ,- ll'f; /() UlltJ.If .. -
~79,- ~J,'ild ~Jill. II/ 1DI~1t() "'" ~()J,Jl I yhteensa ... - ?6,f;d~ 1164--,tl 



6. Luotsiasernien ja luotsiveneiden radio- ja tutka
kalusto seka kaikuluodit. 1978. 

Luotsiaserna,-vartic tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 

ta Paij :;nne +) 1 1 
1 ) 

luotsipiirikontto, i 2 

L-750 +) 1 1 

L-726 1 

L-722 1 

L-748 1 

1-749 1 

L-720 1 ++) 

L-729 1 +++) 

Yhteensa I 
2 2 2 6 

Huornautuksia: ,) Siirrettava Televa autoradiopuhelin, 1 )2 AGA PU 16, 

++) Palokunnan pelastus~alvelua asentarna Luhanka, ++) Palokunnan pe

lastuspalvelua varten asentarna, Keitele. 
Vuoden aikana tapahtuneet rnuutokset: ++) ja +++) asennettu 1977.-
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8. Valtion merenkulun 

Turvalaite 

Majakoita yht. 

- kaasu 
- verkko 
- paris to 
- (muu) . 
Sektoriloistoja yht. 

- kaasu 
- verkko 
- paris to 

(muu) -
Linjaloistoja yht . . 

- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) 
Kalastusloistoja 

Loistoja ja majakoita 
L.. 1 00 cd yhteensa 

Tavallisia poijuja 
___ 11 --- - 11 - valolla 

Jaapoijuja 
-- 11 -- valolla 

Purjehdusmerkkeja 
Reunamerkkeja 
---

11 
--- valolla 

Tutkaheijastintankoja 
Viittoja yhteensa 
- meri-
- selka-
- saaristo-
- sisasaaristo-
Sumumerkinantoasemia 
Tutkamajakoita 

Radiomajakoita 
Muita 

turvalaitteet 
'•-
~ . .,. 

' 
,..., 
,. ' 

' "-. 
-:: . ' 

I 

! ' . 
' '~ .J... 

;;_ 
~J 

'i-1 

I : 
I ,, 

,.., 
' ., 

.... , 

"' 

_"7 Ll~) 

1.1 

. ,.., 

'i. 

-
-;b ... 

' "'' 

-
-
" .-v 

/tjtj(( 
• '.J 

/, 

:), 

.:;; 
:;;-. -

I? . Huomautuksia 

-
-

-
-
--



9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1978 

~ 

Loistot Poi jut ~ 
{)) 

Vaylan nimi ja syvyys g 
+> +> +> 
Q) Q) ·r-1 
{)) {)) p. 

+> s:: ·r-1 s:: ·r-1 
m 0 :>. 0 :>. :§ ~ ·r-1 +> ·r-1 +> m +> ·r-1 +> ·r-1 r-l 
•r:> r-l Ul r-l {)) :>. 
~ m ~ m ~ :m 

::> ::> ::> 

Jyvaskyla-Lahti 2,4 19 5 1 86 

Judinsalo-Pulkkila 2,4 5 30 

Tappisaari-Miestensalmi 2,4- 2,1 3 5 

Kalkkisten kanava-Heinola 1 ,8 - 3,0 3 15 

Suolahti - Viitasaari 1,8 13 1 38 

Viitasaari -Keitelepohja 1,8 1 12 

Muorinkainalo - Iisvesi 1,8 8 24 

Keitele - Savia 1 '5 3 12 

Tampere - Virrat 2,4 - 1,8 10 4 2 66 

t 

Yhteensa 65 9 5 334 



21.6. 

10. Tarkastusmatkapaivat v. 1978. 

Luotsipiiripaallikko 149 pv 

11. Loistojen tarkastukset v. 1978. 

Tarkastettu Kilvensalmen loisto. 
Tarkastettu Pitkanruohon pOlJU ja asetettu apikalleeno 
Tarkastettu Suntimkarki, Suntinkarki etelainen, Oinas, Hannys, 
Kaartti loistot. 
Tarkastettu Pulkkilan loisto. 
Tarkastettu Kerkon loisto. 
Tarkastettu Hirviniemen ja Kuivakannan loistot. 

Kayty vaihtamassa patterijohdot Ahyi loistoon ja uusittu ilki
valtaisesti katkotut paa johdot Rauniosaaren loistolla. 

Huollettu Neiturin ja mole1rrmat Kiesiman loistot. 
Vaihdettu Rasukarin paristojohdot samoin Solkiankarin ja Rypy
niemen loistoilla. 
Vaihdettu paristojohdot Savisaari, Nantonsalmi, Pentinsaari, 
Kilvensalmi, missa muutettu sektorilaseja vaylarumppauksen ta
kia.Mustasaaressa vaihdettu paristojohdot. 
Vaihdettu paristojohdot Siilinkarin loistoon. 

Vaihdettu paristojohdot Niiniluodon, Aanisensaaren linjaloista 
hin samoin Muorinkainalo, Pahittu, Iitu j a Jassario 

25.7. Vaihdettu paristojohdot Louhunniemen, Keitaanniemen, Murtosaa
ren ja Heinsalmen loistoilla. 

26.7. Asetettu paristot ja sytytetty Pitkaruoho, Vasikkaluoto ja Leb 
tisensalmi. 

3.8. Vaihdettu uusi lamppu muu~atsalon loistoon.Kunnostettu Sajin 
loistoa. 

4.8o Kunnostettu Jas sari loistoa.Tarkastettu Korpsaaren loistot. 
12.8o Neiturin loistoon asetettu se~torit ja tarkastettu Keitelenei· 

turin linjaloistoto 

18.8. Tehty aallonmurtaja Kuninkaansaaren loistolleo 
22 .8. Oikaistu taljoilla Kuninkaansaaren loisto ja valettu betonista 

tuki perustan ymparilleo 
25.8. Tarkastettu Keitelenenturin linjaloistotl 
12.9. Oikaistu valamalla Heinsalmen loisto, poistettu vahha lyhty, , 

asetettu uusi lyhty ja asetettu uudet varjostuslasit. 
12.10. Tarkastettu Muuratsalon ja Haikan loistot. 
18.10 Tarkastettu Kuisankarki ja Ulvonniemi. 



12. vaylatyot. 

Kilvensalmen ruoppauksen valmistuminen, vastaano t toharaus 

(Pentti Partanen harausryhma) uudet viitat ja viittojen siirrot. 

' Luotsipiiri suoritt L tarpeelliset Kilvensalmen loiston settoreiden 

muutostyot. 

Ruotinrannan tarkistusharaus ruoppauksen jalkeen ja viittojen 

paikkojen maarays. 

Matilanvirran ylaosan ja keskiosan perkauksen jalkeinen tar

kistusharaus ja viitan paikkojen maarays. 

Sadinsalmen yla- ja alaosan tarkistusharaus perkuksen jalkeen 

ja viitan paikkojen maarays. 

Kerkonkosken ylaos an tarkistusharaus ruoppauksen jalkeen ja 

viittojen paikkojen maarays. 

Savian kanavassa tarkistusharaus ja viitan paikan maaritys 

ruoppauksen reunaan. Luotispiiri rakensi Savian avokanavan varteen 

purjehdusmerkin Savian pookin. 

Taristusharaus suoritettiin myos Litesalmessa sillanrakentami· 

sen johdosta ja siirretty yksi viitta. Tarkistusharaus suoritettu 

myos Pulkkilansalmessa ja asetettu yksi viitta lisaa. 

Luotsipiiri rakentanut Rovastin pookin purjehdusmerkin Vaaja

salmen lahelle pintakalliolle. 

Luotsipiiri asentanut Keiteleneituri linjatauluihin valonheiti 

lyhdyt ja ,atterivarustuksen. Neiturin loistonn lisatty punainen 

sektori kelluvan aallonmurtajan takia ja Kuopion TVL-piiri asetta

nut kolme loistopoijua punaisella vilkulla aallonmurtajan eteen 

turvaksi. 

Keski-Suomen TVL-ppiri rakentanut MKH:n hyvaksyman yleissuun-

nitelamn mukaan linjatauluja Keiteleen ja Paijanteen vesistoon ku

ten Riihiniemi ylempi ja alempi, Iso-Urtti ylempi ja alempi, Keljo 

ylempi ja alempi, Murtoniemi ylempi ja alempi ja maantieloistojen 

kinnittaminen koemielessa Aijalansalmen ylempaan ja alempaan. 



Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka merenkulun 
15. 

alkamisesta ja paattymisesta v.1978. 

Luotsausalue Viitoitus Laivaliikenne 

avautuivat jaatyi alkoi paattyi alkoi paattyi 

Anianpelto 15.5. 2.12 12.5 24.5 12.5 31.11 
He inola 13.5 24.11 3.5 14.5 14.5 23.11 
Sysma 5.5 13.12 15.5 23.5 20.5 15.11 
Judinsalo 14.5 12.12 15.5 19.5 15.5 30.11 

Karkinen 16.5 20.12 17.5 19.5 16.5 22. 11 
Matilanvirta 15.5 13.11 18.5 31.5 20.5 6.10 
eituri 20.5 25.11 19.5 7.6 20.5 2. 10 
eituri Kerkko 19.5 27.11 16.5 22.5 20.5 2.10 

Viitasaari 21.5 20.11 22.5 19.5 23.5 27.9 
Iisvesi 16.5 25.11 17.5 25.5 20.5 9.10 
Keitele 16.5 30.10 17.5 29.5 17.5 24.10 
Hameenlinna 12.5 2.12 2.5 16.5 15.5 16.10 

Valkeakoks.lti 12.5 2.12 15.5 19.5 18.5 26.11 
Orivesi 11.5 30.11 12.5 19.5 1.6 30.10 
Lempaala 3.5 20.11 3.5 17.5 12.5 7.11 
Tamp ere 12.5 2.12 15.5 29.5 H~.5 8.11 

Muro.le 9.5 29.11 16.5 30.5 16.5 21 • 10 
Mantta 12.5 27.11 2.5 23.5 21.5 24.9 

e irrat 15.5 2.11 15.5 30.5 5.5 16.11 



e 

16. Luotsaukset, luotsausrnatkat ja luotsien rnatka
ja paivarahat v. 19JB 

Luotsaus- yhta Lu'otsihenkilokunnan Apulaisen 

maksut luotsia rnatka- ja 
kohden paivaraha 

20 - 30 % rnatkakus- rnpk. paiva-
tannukset kohden raha 

. 

13,60 13,60 367,20 2,- 224,-
4,40 4,40 4,- 2,- 64,-

. 

. 
I . . 

. . . 
. .. 

18,- 18,- 371,20 288,-

~ 
' Q) 

~ ~ 
·ri Ul Q)U] 

:m ;::1 ~;::1 

§ ctl ·ri ctl 
Ul Q) Ul 

·ri +-> S+> 
Ul 0 ·rl 0 

~ ;::1 ·ri ;::1 
rl :>rl ' 

31.8 10.10 

27.6 



--

Luotsiasema 
Jl 

Judinsalo 

16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka
ja paivarahat v. 1978. 

Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
lukumaara pi tw.-~ s 

yht. luotsia yht. luotsia 100 % 80 -

kpl. lkohden mpk. kohden 
70 % 

4 4 98 98 68,- 54,40 

Valkeakoski 1 1 24 24 22,- 17,60 

' 

I 

I c 2 
I Yht eensa I 

5 5 , 122 122 90,- 72,-
- -- --·- -~-·- --~-

' 



17. Paijanteen luotsipiirin alueella tapahtuneet 

merivauriot v. 19_18 

Aluksen 

lasti 

rna Suomi 
natkustajia 

rna Suvi 
matkustaji ~ 

~ 
Onnettomuuden < 

Ill 
~ 
'1 
1-'· 
0 
1-'· 

Laatu Syy c+ 
Ill 

pohjakoskett s Liian hiljainen vauhti, jost ~. X 

johtui sp orron takia savipenk • 
kaan kosketus. 

pohjakosketus Virhe etaisyyden arvioinnissa 
josta johtui peran raapaisi me~ 
rikarttaan merkittyyn vedenal~~ 
seen kivikkoon. 

~ 
P' 
jl): 
1-'· 
Cll 
CD 
c+ 

< 
Ill 
~ 
'1 
1-'· 
0 
c+ 

X 

~ ~ H 0 g f-J 
f-J ~ 1-'· 
~ Cll 1-'· ~ 
0 Cll 0 
1-'· 

~ P' 
Cll CD f-J 
CD 
~ ~ ~ 

c+ 0 
~ . c+ 

< Cll Cll 
Ill 1-'· 13 1-'· 
~ CD 
'1 ::1 
1-'· CD 
0 c+ 
c+ . 



18. 

Luotsausalue 

Anianpelto 
He inola 
Sysma 
Judinsalo 
Karkinen 

Matilanvirta 
Viitasaari 
Neituri ylim 
Neituri 
Iisvesi 

Keitele 
Hameenlinna 
Valkeakoski 
Orivesi 
Lempaala 

Tamp ere 

Murole 
Mantta 
Virrat 

Yhteensa 

• • UUdelleen asetetut ja korjatut viitat v.197S. 

Viittojen luku 

100 
68 

121 

87 
102 

183 
170 
118 
121 

119 

170 
60 

90 

74 

74 

106 

104 
80 

100 

2047 

Viittoja havinnyt 

2 

4 

3 
2 

3 

3 
1 

2 

6 

2 

27 
2 

2 

66 

Viittoja siirtynyt J 

9 
1 

34 

3 
3 

9 
6 

1 

4 

2 

21 

3 
13 

54 

1 1 

33 
1 

3 

221 

Haviamisen syy 

Tukkilautat 

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

-"-
-"-

-"-
-"-

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

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



19. Vii tat, merimerki t ! niiden kustannukset ;q 'lg • 

Vii tat Merimerkit . 
-fJ 

cU -fJ . 
'I.) ·rl N 
0 ·rl ,..-

cO -fJ :> . 
cU •I.) -fJ 0 -fJ ,..- -fJ Luotsiasema •r:> 0 ·rl -fJ (!) ;::j t<\ (!) 
0 -fJ ·rl U) U) -fJ ;::j -fJ U) -fJ 

-fJ -fJ :> ·rl ~ (!) -fJ -fJ :m 3 (!) 
-fJ ·rl 0 H :ro ;::j U) -fJ (!) H U) 
·rl ·rl -fJ cU U) § ·rl (!) -fJ :ro § ·rl 
·rl :> U) cU s:1 :>, § U) :ro :>, 
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21 Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelinkustannukset v.1978. 

Puhelinmaksuja 

Vuosimaksuj a 
Puhelinsiirtoja 
Toimistomenoja 

mk 10307,30 

" 5734,44 

" 
" 

240,-
58,54 

Yhteensa 16340,28 
===================== 



£2. Keskeneraiset asiat 1978 lorussa. 

Harinkaansalmen ja Muorinmatalan ruoppusten jalkeiset tarkistus

haraukset. 

Rapalan lois ton perusteellinen uudelleen rakentaminen jaitten 

ruhjomisen jalkeen. 

Selkaluodon purjehdusmerkin perusteellinen uudelleen rakentami

nen ja patteriloiston asentaminen laitteineeno Purjehdusmerkki on 

ollut jaitten ka~tamana jo nelja vuotta. 

Heinolan viipaleparakin katon kunnostus ja parakin maalaus vih

reaksi ja laiturin rakentamineno 

Lempaalan viittavaraston kunnostus varastoksi ja maalaus vihrea~ 

si.Venetaavettien nerustuksen uusiminen ja vahvistamiaan. 

Keljonlahden viipaleparakin kunnostus varastoksi ja maalausuv~

reakeiGja laituteitten ja veneitten kiinnit~spaikkojen rakentaminer 

Eraiden luotsiasemien mm Hame .:;nlinnan ja Muroleen telakka ja laj 

turipaikkojen kohent aminen ja rakemtaminen. 

Keski-Suomen TVL-piiri tulee jatkamaan linjataulujen rakenta

mista Keiteleella ja Paijanteella. 

TVH:n ilmoituksen mukaan vayla Pielavedelta kanavien kautta 

Suolahteen ja Aanekoskelle on ruoppausten jalkeen vahvistettavise 

2,4 m syvyiseksi, mutta haraukset ruoppaus ja muitten parannuskoh

teiden oasalta tekematta ja viitat ym turvallisuuslaiteet tarkis

tamatta. 

Perkauksen jalkeinen tt.arkistusharaus Kalkkisten kanavan yla

suulla suorittamatta ja tarkistamatta myos Ulvonniemen kautta kul

keva vaylaosao 



23. Kirjeenvaihto 8 v. 197 • 

Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 

vastaanotetut 

kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
I 

Merenkulkuhallitus 145 145 226 371 
Luotsiasemat 138 138 7 145 
Muut henkilot 87 87 21 108 

Yhteensa 370 370 25 4 624 



24. Loppulausunto. 

Paijanteen luotsipiirilta puuttuu edelleen maakuljetukseen sopiva 
tyoalus=tarkast salus. Siihen tulisi sopia koko tarkastusaluksen mie 
histo muutamin vieraspaikoin laivavaen asunnoista annettujen asetus~ 
ten ja oijjeitten mukaisesti majoittumaan. Tarvikkeiden kuljetukseen 
tulisi olla riittavat tilat myos polttoaineen. Varustettuna hyvilla 
ruokailu ja saniteettitiloilla mm sauna tarpeellinen. Uittoviittojen 

ja muiden raskaiden kappaleiden nosteluun ja liikutteluun hydrauli
nen nostmri varsuettuna vaijerikelalla seka nostokykya 3 - 3,5 ton
niin. Vene-, moottori- majakkalaitteiden korjaukseen ja rakentami& 
seen suojaiset tilat ja laitteet, koska luotsipiiri pyrkii paikan~a 
paalla huoltamaan majakat ja moottoriveneet omin voimin kohtuullisi~ 
kustannuksin. Varsinkin venekorjauksiin perehtyneita korjaamoita ja 
telakoita puuttuu luotsipiirin alueelta. 

Tarkastusaluksen moottorin tai moottoreitten tulisi olla jous
tavalla kiinnityksella diesel-moottoreita esim kotimaista Valmet 611 

vauhtia tulsi olla 12-15 solmua. Verkkovirtaan kytkenta mahdollisuus 
maista.Oma agregaatti vaihtovittaa 220 V kehittamaan ja antamaan vi1 
taa vaylan varrellakin tyokohteella ja aluksen ulkopuolellekin. 

Ohjaikukyvyn tulisi olla hyvan. Siirtoja varten tarpeelliset nos 
tokorvakkeet rungossa esim vahvistetut pollarmt. Hyvat nykyaikaiset 
navigointilaitteet ja radiot yhteyden pitoon. 

Tie- ja vesirakennushallituksen vesitieosaston eri valivaihei
den kautta kehittama lapivarjatysta muovista valmistettu uittoviit
ta on osoittautunut kestavan erinomaisen hyvin karkean kevat jaan 
ruhjomista ja nippulauttojen hoylaysta. Uittoviitassa on lisaksi si· 
saan rakennettu tutkahei~astin, mutta latvamerkkien kaytto ei ole 
mahdollista nippu-uiton takia. Uitto viittoja tulisi saada lisaa 
myoskin luotsipiirin hankkimana, silla yahan mennessa on TVH kustan
tanut uittoviitat ja niiden kokeilunkin myoskin jatkossa. Uittoviit
tojen laskeminamkin on tapahtunut TVH:n tilapaisella kalustolla. 

Parin tonnin betoninen ankkuri on kutistunut n 800-1000 kg painoi 
seksi. Tallaisten ankkureiden 1000-2000 kg kasittelyyn samoin uitto 
viittojen tulisi saada luvtsipiirin kayttoon seatruck-tyyppisia te
rasrunkoisia viittamoottori tai tyoveneita, koska TVL:kin tilapais
ta kalustoa kaytetaan muossakin vesistotoissa pitkiakin aikoja ei
ka ole joustavasti ja viivytyksetta saatavissa viittojen laskuun ja 
tarpeelliseen viittojen huoltoon. Tallainen seatruck tulisi olla va· 
rustettu vahvalla diesel-moottorilla, vauhtia 12 solmna, hydrauline~ 
nosturi varustetuna vaijerikelalla viittojen , ankkureiden ja mumdet 
painavien kappaleiden kliikuttelua varten. Miehistoa n. 3 miesta. 



Seatruck=viittamoottoriveneessa tulis i olla asetuksen mukaiset yopy
mistilat, tarvikkeille riittavat sijoitustilat.Varustettuna navigoi!i 
tivalineilla mm tutka ja radio yhteyden pitoon. 

N. vuoden kuluttua on jokainen luotsi saanut uuden puisen viit
tamoottrmveneen, mutta hitaan rakentamistahdin takia alkavat ensim
maiset jo mkaantya ja kaytossa kuluakin. Sikmi tulisi kiirellisesti 
edella kuvatuilla ominaisuuksilla varustettu luotsipiirin toisen poJ 
ven seatruck-tyyppinen viittamoottorivene. Se tulisi varustaa vah
valla kotimaisella diesel-moottorilla. Viittamoottorivene tulisi ol· 
la helposti ja katevasti ohjailtavissa yhdellakin miehella ja halli1 
tavissa kahdesta kohdasta sisalta ja ulkoa sivulta keulasta tai keu· 
lapuolelta. Hydrauaisen nosturin , joka on vaustettu vaijerikelalla 
tulisi tehoa olla 1.5 - 2,5 tonniin. 

Suuri puute n luotsiasemilla laitureitten ja ennenkaikkea tal· 
vehtimista varten ylosveto tai ylosnostolaitteet.Samoin maali-,kaluf 
to ja viittavarasto puuttuvat varsinkin kalusto karsii sailytyksestE 
paljaan taivaan alla saan armoilla.Paras ratkaisu olisi venevaja 
vaikka kelluvakin, jonneviittamoottorivene nostetaan talveksi ylas 
vedesta ja jossa se kesallakin on olisi suojassa ja vayla tarvikkeei 
kin saman katon alla. 

TVL-Keski-Suomen piiri rakentaa MKH:n hyvaksyman yleissuunni· 
telman pohjalta linjatauluja Keiteleelle ja Paijanteelle. Naihin ~±: 
linjatauluihin tulisi saada MKH:n kustan.tamat valonheitin lyhdyt, 
jos niihin asennetaankin TVH:n kokalemat maantielyhdyt tule loisto
jen huolto erittain kirjavaksi ja turvallisuus tulee karsimaan ajan 
oloon. 

Paijanteen luotsipiirin alueelle tulmmi kiireellisesti saada 
merenmittausretkikunta uudestaan mittaamaan Paijanteen ja Keiteleen 
vesistot ja lisaski Ruotsalaisen ja Konniveden seka Keurusselka. T 
Tarkistamaan turvallisuuslaitteet julkisilla kulkuvaylilla mm jopa 
kartoituksessa on puutteellisuuksia Paijanteella seka karien ija ma
talikkojen merkinnassa. 

1977 T.Kaksosen harausryhma ja 1978 P.Partasen harausryhma 
suorittivay ruoppauskohteiden tarkistusharauksia, suoriitti viitto
jen paikko~en maaritykset ja luotsi toteutti siirrot ja uusien las
kut. Luotsipiiri on ollut edellisten vuosien lukuisten TVL-piirien 
suorittamien ruoppausten johdosta niin tyollistetty ettei tarpeelli 
seen turvallisuuslaitteiden huoltoon ja rakentamiseen ole liiennyt 
tarneellista aikaa kun luotsien viittamoottoriveneetkin vaativat 
maaraaikaiset ja toisinaan yllattavatkin konehuollot. 

luots' piiripai:Ulikko lftU ~ 
Veikko Parrio 


