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Asema tai lvp 

2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. v.1979. 

Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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Anianpelto 1 1 1 1 
He inola 1 1 1 1 
Sysma 1 1 1 " 1 1 Sysma Ruppa 

Judinsalo 1 1 1 1 

.. -

Karkinen 1 1 1 1 1 Karkinen Koiv'~ nen 
Matilanvirta 1 1 1 1 

Viitasaari 1 1 1 1 
Neituri 2 2 2 2 
Iisvesi 1 1 1 1 
Keitele 1 1 1 1 

Siirto 11 11 11 1 1 9 2 

luotsivanh. 

luotseja . 
kutt.hoit • . k .. 
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Asema tai lvp 

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

ja tapahtuneet muutokset. v.1979. 

Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 

f-' f--J ~ (]) '<: f--J s '<: ld f--J :5. ~ ~ ..... 1--' 1--' huomautuks. 
~ s:: ~ El ::> s:: (]) f--J (]) ll> ~ s:: 0 1--' S::· ~ 
0 0 c+ !l): c+ 0 11 1-'· 11 1-'· ::r: f--J ::s 8 0 0 
c+ c+ c+ ::s (]) c+ 1-'· ld ~: ~ 

.. (J. CD ll> c+ c+ 
(/) (/) . c+ (]) (/) ~ (]) ::s • (]) ::s Cll (/) 

1-'· (]) ::> 1-'· ::s . ll> 11 1-'· 11 ~ ::s ...... (]) 

<: (J. 0 !l): (/) ld ~: (]) 1-'· ~ ...... ::> ld < ...... 
ll> ll> 1-'· .........._ !l): f--J c+ (/) c t-j • !l): ll> 1--' 

g. c+ (/) ~ (]) 1-'· 11 (J. ~ c+ g. 1--' 
ll> 1-'· 0 (]) (]) (/) ll> ..... • CD . (J. 1-'· c+ ::s (/) (/) t-j ~ . 

.. 
1-'· < (/) 1-'· ...... (J. ..... 
ll> . (]) ll> 11 

(J. <:.J. 
ll> ll> 

ll> 

Hameenlinna 1 1 1 1 
Valkeakoski 1 1 1 1 
Orivesi 1 1 - 1 

Lempaala 1 1 1 1 
Tamp ere 1 1 - 1 
Murole 1 1 - 1 

Mantta 1 1 1 1 1 Mantta Virtane 
Virrat 1 1 1 1 

19 19 16 1 2 16 3 

luotsivanh. 

luotseja 1 ? 1~ 

kutt.hoit. 
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3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 

Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 

_......;.;;;.._ __ henkea 

-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 

-majakanvartijoita 
-loistonhoitajia 

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

Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 

:5} 'f~ VtA'kfo;d" Ta:~ /.un'J'~~SO(, 
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4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 

Majakoita yht. 
- kaasu _ 

verkko 
- paristo 

(muu) ___ _ 

Sektoriloistoja yht. 

- kaasu 
verkko 

- paristo 
(muu) ___ _ 

Linjaloistoja yht. 
-kaasu 
- verkko 
paristo 
- (n;.uu) ___ _ 

Kalastusloistoja yht. 

:m 0">1 
:~ ~ 
:m . 
~ C\J 

'" 3 '" 1'<\ 

fo 

Viittoja yht. ~ 
Tavallisia poijuja 
-- " -- -"- valoll 
Jaapoijuja 
-- " -- valolla 
Purjehdusmerkkeja 5 
Muita yht. 

(/) 

>. :m 
(/) 

·r-1 
~ 

Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 

(/) 

>. 
§ 
Q) 

.£: Huomautuksia :m 

. ; 

~ · 



1-asema 
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5. Val tion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset J'J 9'J -· ·-
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moottoriveneet muut koneell. viittaveneet veneet veneet yht • 
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5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset ;q 1~ 

1-asema moottoriveneet muut koneell. 

I I I 
I j lyhteensa 1 j .3 I I 

kustannukset 

viittaveneet 
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6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka
kalusto seka kaikuluodit. 

Luotsiasema,-vartio tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
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' , ' .. . 8. Valtion rnerenkulun turvalaitteet 

Turvalaite 

Majakoita yht. 

- kaasu 
- verkko 
- paristo 

(rnuu) . ------
Sektoriloistoja yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 

(muu) 

Linjaloistoja yht . .. 
- kaasu 

verkko 
- paristo 

(muu) 
Kalastusloistoja 
Loistoja ja majakoita 
~100 cd yhteensa 
Tavallisia poijuja 
---

11 
--- -

11
- valolla 

Jaapoijuja 
--

11 
-- valolla 

Purjehdusmerkkeja 
Reunarnerkkeja 
--- " --- valolla 
Tutkaheijastintankoja 
Viittoja yhteensa 
- meri-
- selka-
- saaristo-
- sisasaaristo-
Sumumerkinantoasemia 
Tutkamajakoita 
Radiornajakoita 
Muita -------------

'" ~ 
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· .. . . . 9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1929 

Loistot 

Vaylan nimi ja syvyys .p 
Q) 

I'll 
.p ~ ·rl 

"' 0 :>. 
~ ·rl .p 

"' .p ·rl 
'I'"";) rl I'll 

~ "' ~ !> 

Jyvaskyla-Lahti 2,4 19 5· 

Judinsalo-Pulkkila 2,4 5 

Tappisaari-Miestensalmi 2,4-2,1 3 

Kalkkisten kanava-Heinola 1 ,8-3 ,o 3 

Suolahti-Viitasaari 1 ,8 H3 

Viitasaari-Keitelepohja 1,8 1 

ffiuorinkainalo-Iisvesi 1 ,8 8 

Keitele-Savia 1,5 3 

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

Yhteensa 

~ 

Poi jut ~ 
I'll 

5 
.p .p 
Q) ·ri 
I'll Pi s:: ·rl 

0 :>. :~ ·ri .p 
.p ·rl r-i 
r-i I'll :>. 

"' ~ :ro 
!> !> 

I• 
1 86 

30 

5 

15 

1 38 

12 

24 

12 

2 66 

. 
't . 

I• 
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' I •"! 

' 
' 

I· • 
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· .. 10. v. 1979. 

Luotsipiiripaallikko 150 pv. 

11. Loistojen tarkastukset v. 1979. 

4.9. Neituri ja Neiturintaipaleen muutostoita verkkovirralle 

tarkastettu. 

5.9o ·-rnrkastettu K'lllningas ja Louhunniemi 

25.10. T3rkastettu Oinas ja korjattu jaanaiheuttamia vaurioita. 

29.10. Asetettu uusi paristo Tappisaaren loistoon. 



• .. 12, vaylatyot. 

Harausryhma Pollanen tarkistusharasi fiTatilanvirrassa ja vS.yHiosall~ 

liatilanvirta Sittasalmi ja asetti tarpeelliset viitat, jotka laski 

luotsaus alueen luotsi KemDpainen. Viitat vaihdettiin myohemmin uit· 

toviitoiksi L-700:lla. Mc.tilanvirrassa oli Keski-Suomen TVL-piiri 

suorittaBut vaylan reunan perkauksia, mista aiheutui vaylah leveno· 

minen viittoja siirtamalla. 

He.rausryhma Polla.nen tarkisti myos haraten Paalinsalmen perkauk· 

sen ja viittojen uudet paikat seka Harinkaansalmen harauksen ruop

pauksen jalkeen ja viittojen uudet paikat seka Muorinmatalan hera· 

uksen ruoppauksen jalkeen yhf!.en vii tan poiston ja l{::J.hden siirron, 

mista aiheutui levea~pi kapeikkoon tulo ni?pulautoilla. 

Nilakalla harausryhma Pollanen tarkisti eraita erilliaia vii

tanpaikkoja ja Pielavedella Betajalahden vaylaosan harauksen ja u~ 

sien vii ttojen p::.J.ikat, jotka lopi)usyksysta laskettiin ui tto ·-,vfitto: 

na L-700:lla.Petajanlahden r110ppaukset jatkuivat lapi talven pudo
tuspaikalle saakka. 

Savialla rakennettiin uusi purjehdusmerkki ja kunnoatettiin 

edellisena kesana rakennettua terapookia. Samalla tark~atettiin kru 

den purjeh~usmerkin paikat, koska eivat taamanneet karttamerkinnan 

kamssa. 

Viimeeksi harausryhma Pollanen harasi uuden vaylaosan Kapysal

meen Iisveden pohjoisosaan Pulkkilansalmen etelapuolelle. Asetet~~ 

tiin kaks i uutta viittaa ja poistettiin vanhal taq vaylalta itaviit· 

ta. 

NeitHrin j a Neiturintaipaleen m1.mtostyot verkkovirralle 

tiin ke s Hkuussa, mutta jatkuivat yli vuoden vaihteen. 

Keski-Suomen TVL-piiri jatkoi linjata:ulujen ralcentamista 

Keiteleella etta Paijanteella ~~H:n hyvaksyman 

mukaan. 
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13. 1'ietoja rr~.erenkulun turv'1lai tteiden ja luotsiasemien 

uudisrakennus- ja korjaustoista. 

Karkisen l9.s. 
Xarkisen luotsiaseman ja luotsipiirin ;yhteisen tukikohdan kaksi 
l!=d turia ·paalutettiin juuri ennen jaiden suffi.amista ja laudoi tettiin 

valmiiksi. Tukikn~dan aluetta kunnoRtettiin ajatt8malla soran ja 
k::_,,-:)n 1ekaista maata yksi-t:Tisen om'l.kot'iltontil ta ja pintaei'laus mu: 

tamalla kuormA.lla hiekke.a. 'Toiminta tukikohdassa ilman maini ttuja 
toimenpiteita olisi ollut rajoitettua maaperan savisuuden je muati
suuden takia.Myohernmin 'syksylla K-3 TVL-piirin toimesta suoriltett:l:i 
tarpeellinen vaylan rUO')paus, miki.=i W3.hdollistaa ta Rannikon pai.=isyn 

tukikohdan laituriin.Ruoppauksesta ei laskutettu furKH:ta.Parakki waa 
Judinsalon las. lattiin oljyvarilla ja katto vih-

reaksi. 
Moottorivenevajan pohjaa syvennettiin osaksi ampumalla kalliota ja 
kaivamalla savea ja hiekkaao 

LempaaUi las. 
Hameen TVL:lta saatu asuinparakki kunnostettiin ja maalattiin Ha

meen TVL-piirin Yaatimusten mukaisesti kirvesmiesryhrnan avulla MKH: 
sta. Taavetit valettiin uudelle betoniperustalle ja farmarisailiol~ 
le valettiin va3tirnusten mukainen betoni kautaloo Myohemmin syksyll 
Hameen TVL-piiri paalutti maapenkan suojaksi tukkeja. 

~.1urole las. 
Laituria kunnostettiin kertaalleen. 

Heinola las. 
r~einolan kaununki paalutti uuden lai turin uuteen tukikohtaan Kos

kensaareen ja luotsi naulasi lankutuksen paalle.TVL:lta saatu parak 
ki ehostettiin maqlaamalla maastoon sopivalla varilla.Katto pellite 
tiin ja maalattiin vihreaksi. 

Savian avokanavan pohjoispuolelle rakennettiin terasputkista ja 
muoviputkesta purjehdusmerkki pintakivikon keskelle. 

Keski-Suomen TVL-piiri jatkoi tfl{H:n hyvaksyman yleissuunnitelman 
mukaisia linjataulujen pystyttamisia Keiteleell~ ja P§ijanteella.· 
Paijanteella valmistuneet 35 paria linjatauluj~ on purjehdusmerkki
selostuksine3n ja karttaotteineen vahvistettu ~~H:ssa Karkis~n sal
men lansipuolelle. 

L-700 laski betoniankkureilla varustetut System A kuuluvat 
24 kpl muoviputki koeviittoja Pohjpis-Paijanteelle kaksoisviitoituk . sena. 

• • • 



~elostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka merenkulun 

u:_~,_ataise~ta ja. paattymisesta v,1979. 

Luotsausalue Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 

avalltui jattyi alkoi paattyi alkoi p&tttY.i 

Anianpelto 9.5 10.12 9.5 22,5 14.5 30.11 
He inola 7.5 10.12 5,5 10.5 7.5 9.12 
Sysma 2.5 20.12 10.5 21.5 20.5 30.11 
Judinsalo 13.5 14.12 14.5 18.5a 14.5 10.12 

Karkinen 15.5 30.11 15.5 17.5 15.5 12.12 
Matilanvirta 17.5 10.11 16.5 30.5 23.5 15.10 . 
l'lei turi 17.5 1.12 22.5 9.6 23.5 16.11 
Neituri Kerkko 17.5 1.12 17.5 22.5 23.5 5.10 

Viitasaari 17.5 30.11 17.5 23.5 24.5 8,10 
Iisvesi 16.5 3.12 15.5 23.5 17.5 5.10 

Keitele 17.5 22.10 17.5 25.5 17.5 26.S) 

Hameenlinna 7.5 8.12 3.5 10.5 14.5 18.10 

Valke~koski 10.5 0 1" l;. c.. 10.5 15.5 8.5 16.10 
'-'rivesi 9.5 e.12 9.5 15.5 1.6 ( 15.10 
Lempaala 8.5 30.10 14.? 14.5 10.5 15.11 
Tamp ere 11.5 11 .12 15.5 31.5 11.5 29.11 

Murole 11.5 31.11 16.5 4.6 I 15.5 20.11 

Mantta 12.5 8.12 8.5 23.5 15.5 g.11 

Virrat 11.5 8.12 14.5 22.5 11.5 19.11 
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16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka

ja paivarahat v. 19~. 

Luotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
tnaksut luotsia matka- ja 

kohden paivaraha 
20 - 30 % matkakus- mpk. paiva-

tannukset kohden raha 

28,- 28,- 332,30 506,25 

29,60 29,60 311' 17 438,7; 

3,40 3,40 20,30 67,50 

61,- 61,- 511,27 810,-

,.r.· 

s:: 
"(I) 

s:: s:: 
·r-1 rJl Q) rJl 
:c:U :::1 S::::1 

~ co ·r-1 co 
rJl Q)rJl 

·r-1 +> S+> 
fll 0 ·r-1 0 
&j :::1 ·r-1 :::1 

r-1 :>r-1 

25.6 7.11 

25.Q t).11 

6.11 6.11 

' \ 

-). 

I 

~ 
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Luotsiaserna 
J1 

Anianpelto 

Judinsalo 

Karkinen 

Yhteensa 

16. Luotsaukset, luotsausrnatkat ja luotsien rnatka
ja paivarahat v. 1979. 

Luotsausten Luotsausrnatkan Luotsausrnaksut 
lukurnaara pituus 

yht. luotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 % 
kpl. lkohden rnpk. kohden 

10 10 184 184 140,- 112,-

7 7 237 237 148,- 118,40 

1 1 24 24 17,- 13,60 
-

f 
\ 

I 18 18 445 
L 

445 305,- 244,-
---

-
f 

• 

"' 

I' 

' . 

. . 

I 



•' 
(f)'V • 

17. Vr~ 4i-J;;:..e ... luotsipiirin alueella tapahtuneet 

merlvauriot v. 192:9 

Onnettomuuden Aluksen 

Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Lahto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 

j - " •f»\.01 ·~e .-~~~~;k(IX .so Vqfdi~'4-ol ~ /aur!IJ-e, -
~:f~ ttC~ rtJJ: 4~ '0~ 
fat; ,~& , 
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)~ 
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a. Luotsausalue 

Anianpelto 
He inola 
Sysma 
Judinsalo 
Karkinen 
Matilanvirta 
Viitasaari 
Neituri ylim. 

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

.. 

18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat v. 1979. 

Viitojen luku V11CCoja h~v!rnzyt Viittoja siirtynyt Haviamisen syy 

100 
68 
125 
87 
102 
188 
172 
119 
121 
181 
182 
60 

98 
76 

74 
105 
104 
80 

101 

2132 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

6 

1 

1 

18 

3 

41 

8 Tukkilautta 
2 -"-
21 -"-
4 _,,_ 

3 -"-
-"-

4 -"-
2 -"-

-"-
4 -"-
9 -"-
31 -"-
5 -"-
12 -"-
36 -"-
5 -"-
37 -"-
13 -"-
2 -"-

197 



19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 

.. 

Vii tat Merimerkit . 
+> 

.ro +> . 
'r;) ·ri C\1 . . 
0 ·ri ~ 

ro +> :> . 
ro •r;) +> 0 +> ~ +l Luotsiasema 'r;) 0 ·ri +> Q) ;:::! l'f\ Q) 
0 +> ·ri til "" til +l ;:::l +> til +> +> +> :> ·ri 3 Q) +> +> :ro 3 Q) ,, +> ·ri 0 H :ro til +l Q) H til 
·ri •ri +> ro CIJ § ·ri Q) +> :ro § ·ri 
·ri :> til ro s:: :>. § til :ro :>. 
:> :ro ·ri til Q) ro +l 0 § ct1 +> 
·r-l ~ H :ctl Q) +> ., Q) 

~ 
+> ·ri 

H r-1 ct1 til +> til til ~ 3 til til 
Q) Q) ct1 ·ri ~ ;:::! 

~ ~ ~ ~ ~ en en ('1) ~ 

ltJ1) 19U,6: (Jl) f~5 .9-PJ 

~& JE$1,.)..1) - I 
~Jtf?t,, ~( 



19. Vii tat, merimerki t ja niiden kustannukset Jtj '7-9 

"#'. 

Vii tat . Merimerkit -. . 
+J 

ro +J . 
'I"? ·r-1 C\l 
0 ·r-1 "' ro +J :> . 

Luotsiasema 
ro 'I"? +J 0 +J ""' ' I"? 0 ·r-1 +J Q) ;:::1 !'<'\ 
0 +J ·r-1 Ul Ul +J " ;J +J +J 

+J +J :> ·r-1 3 Q) +J +J :ro Q) 
+J ·r-1 0 ~ :ro Ul .p Q) H Ul 
·r-1 ·r-1 +J ro Ul § ·r-1 - Q) +J :ro ·r-1 
·r-1 :> Ul ro - ~ :;:.., § Ul :ro :;:.., 
:> :ro ·r-1 Ul (]) ro +J 0 ~ +J 

·r-1 ~ ~ :ro (]) +J ~ ·r-1 Q) 

~ 
·r-1 

~ r-1 ro Ul +J Ul Ul ~ 3 Ul 
(]) Q) ctl ·r-1 ~ a ~ ~ ~ f ~ Cl) Cl) Cl) H 

J.f~ 

"'I 
:ff; ~ 
675 
~~ 

_}/~ 
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I 20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. . 
; 
! 

' •' ... 

I Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Yhteensa 
t' 

I U>11doald -- 15:l.l/ - - 15'1, 1/ 
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: 

I 
:. 

t 
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• 
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}: 

j. 

,~ 

Yhteensa /71..1/ 
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20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. 19~~ 

kefo~-thih, ~)HUh lt~lfl« tJ jl I Jt~ cl~'f J vd 1 ~u C'Ct to Cf>t/ f/1 'U-111 /,6;, ' 
Kustannukset 

(~V~ Hettfat.) 
/tJ.C la.s Ia> j(/JVjC/tlt f'1 

~ 'HutJ csup {/o Yhteensa 

.It~- I"& - " 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta g ')lflJ I _.- //tTZJ,,.. {}CTD7J,- I tJ I 9-CJ, ,.. I 

Laitteiden korjaus ja huolto It !t 07J7), - {p~,--- £,&~~ ... §lJtfll,- &- trOlJ, - J-j .Jt !r? ?:f -
Kuljetuskustannukset (I; 6"6',- ~&-o,--- {p 6'1- ;G'~ .- I g;;-;- ~V-tt r-o-

I 

Yhteensa 

--



20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis

ja kunnossapitokustannukset. 19'fj 

Kustannusten syy 

Asema 

/llt,;/v ... /" /:r jjle//v d., ~~q I~ (lt~r,'ck 
I u-/s .f,/Q '-'~ YJ?v v 1/o ve .- k 1uJ v r tr6f lie_ 
~ fi h'Jan / .,

1 
/f~u J q/~ ~~~~ n 

1 
~I k../J~q,.,~ 

"Jtt cpYfYUiQi14&t iuoa7ttvS. 

20.D Radiomajakoiden kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset. 

Kustannusten syy 

Y hteensa 

Yhteensa 

Kustannus 

w bttll,-

11)7;~-

\ 

Kustannus 



21. Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelinkustannukset 

Puhelinmaksuja · mk 18169,25 

Vuosimaksuja mk 5397,84 

Puhelinmaks " 12771,41 
Puheliman siirtoja mk 611,90 · 
Toimistomanoja mk6052,29 

Yhteensa mk 24833,44 
----------------------------------------------

v. 1979. 
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Lahetetyt tai 
vastaanotetut 
kirjelmat 

Merenkulkuhallitus 

Luotsiasemat 
Muut henkilot 

Yhteensa 

23 Kirjeenvaihto v. 1979. 

Saapuneita 

Suom. Ruots. Yht. 

139 
134 

56 

329 

139 
131-
56 

329 

Lahetettyja 

Suom. - Ruots. Yht. 

205 
12 

13 

230 

205 
12 

13 

230 

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



22. Keskeneraiset ~siat v. 1979 lopussa. 

Sdelleen korjae.mat i:;a ovat Selkaluodon jai tten kaatama purjehdus• 

merkki ja jaitten runtelema Rapalan loisto, myoskin Siilinkarin 

tarpe sllinen korottaminen ilkivallan takia. 

Hame~n TVL-piirin valvomana alkoi Jaminginvuoltee,Kirnusalmen 

ja Tervasalmen ruonpaus, joitten pitaisi valrnistua kevaaksi -80 

TVL:n tulee sopimusten mukaan suorittaa vastaanottoharaukaen 

ja valmistaa viittaseJostukset ja karttaotteet. 

Neiturin ja Neiturintaipaleen loistojen verkko~irralle muutta• 

minen valmistui tarnmikuassa 1980 vaikean kaapelin kuljettamisen ta 

~ia siltapenkan l8pi, koska avolinjoja ei kanava-alueella saa olla 

Haraukset vaylien muut tarniseksi 2,4 m tekematta merenmittareit 

ten puutteen takia Pielavedelta-Suolahteen ja Aanekoskelle seka 

Virroilta-Visuvedelle ja Visuvedelta-Muroleen kanavalleo 

Keski-Suo~en TVL-piiri jatkaa linjataulujen rakentamista Keite 

leella ja Paijanteella. 

Joitakin pienehkoja K-S TVL:n suorittamien perkausten tarkis

' tusharaukset ja muutokset viitoituksessa tekematta. Osa valmistui 

vasta jaiden tulon aikaun. 

Suo~~ ' dessa laiturin tay.tto kesken ja samoin kannen kiinnitta-

min en. 

Perkausten jalkeinen tarkistusharaus Kalkkisten kanavan yla• 

puolella suorittamatta ja tarkistamatta myos Ulvonniemen kautta 

kulkevan vaylall kulkusyvyys. 

Ilmoitettujen pohjakosketusten takia tulisi kiireellisesti 

harata alue Tehin laiturista koilliseen lansiviitaata n. 50 m KA, 

lisaksi VesijArvella on il~oitettu pohjakosketus 2,1 m vaylalla 

Hollolaan k8.annytt ae s sa Jjqhdesta tul taessa. 
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23 Y..irjeenv8.ihto v. 1979. 
------------------

-
Uihetetyt tai Saapune i ·ta Lahetettv-ja 
vaataanotetut 
kirjelmat Suom Ruots. Yht. Suom. · Ruots. Yht. 

Mt:re.nkulkuhalli tu.s 139 139 205 205 ,. 
Luotsiasemat 134 1.31. 12 12 
!lluu.t henkilot 56 56 13 13 

' • 

Yhteensa .329 329 230 230 
----·~--- -- ----~- --- - --------------------------- ---------------------------------k-=-------=--=-----------------------------------------------------------------------



24. Loppulausunto. 

PRijanteen luotsipiirmn a lueelle tulisi kiireellisesti saada meren-

mittausretkikunta kuten on vuodesta to:l.seen luvattu aina vuodesta 

1966 uudestaan mittaamaan Paijanteen ja Keiteleen vesistot ja lieal 

si Ruotsalaisen, Konniveden ja Keurusselka .• Samassa yhteydessa tar 

kistamaan turvallisuuclaitteet julkisilla kulkuvaylilla. On voitu 

todeta jopa puutteellisuuksia kartoituksessa Paijanteella saarien 

karien ja matalikkojen merkinnoissa. 

Vuodesta 1977 on vuosittain harausryhmat suorittaheet haratik

sia vaylilla , mutta aika on kulunut vain Kolmen TVL-piirin suorit· 

tamien tai valvomien ruoppauskohteiden kasittelyyn.Luotsipiiri on 

edellisten vuosien lukuisten TVL-piirien suorittamien ruoppausten 

johdosta niin tyollistetty tarkistusharauksista etta turvallieuus• 

laitteiden huolto ja kunnostus on karsinyt vaylilla kUL~ lisakai 

viittamoottoriveneetkin vaativat maaraaikaisia ja toisinaan muuta-

kin yllattavaa korjattavaa ilmaantuu jolloin kaynnisaa olleet tyot 

on siirrettava kun on vain yksi konemestari. Se etta luotsipiirin 
l 

moottorit ovat 9B% kotimaista Valmettia on auttanut monelta ·seiso• 

kilta kun on saatu Valmet paikalle tai Valmetin piirihuolto, mutta 

muutakin sarkyy veneissa , jonka korjaaminen kay kadenkaantees sen 

taitavalle, mutta jollaisia on nailla main harvassa. 

Keski-Suomen TVL-piiri rakentaa Paijanteelle ja Keijeleelle 

linjatauluverkostoa, jo~'lon tulisi s a.ada lv'IKH:n kustantamat 

tinparistol;yhdyt, jos TVH saa asettaa omansa on tuloksena 

erilaisia loistolaitteita ja huolto putoaa hallinnasta eika 

perusteltuakaan. 

Suuri puutett!l.uotsiasemilla" on lai turei tten ja ennenkai.k:."'ea 

puutteelliset laitteet vena:l!tten·1ylosottoon talve.ij:ei ja alasla.skuu 

kevaall~ tai Viittojen ja muun kRluston sMilytyk~een pienieaa 

laatikoissa )a:'_ enirlli'Tlakseen vii tat tai vasalla. ·. 

~--~- ----------~--
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Varsinkin kalusto karsii sijoituksesta paljaan taivaan alle saan 

armoille.Paras ratkaisu olisi venevaja vaikka kelluvakin, jonne vii· 
tamoottoriveneen voisi nostaa ylos talvehtimaan tai huoltoon j~ ~os 

sa se kesallakin olisi suojassa saal~a,~ ja mahdollisesti vaylatarvik 

keetkin saman katon allao 
TVL-Keski-Suomen piiri rakentaa MKH:n hyvaksyman yleissuunnite . 

man mukaisesti linjatauluja Paijanteelle ja KeiteleelleoNaihin lin
jajrauluihin tulisi saada MKH:n kustamtamat valonheitinparistolyhdyt 

Jos niihin ryhdytaan as~ntamaan TVH:n kokeilemia maantieestelyhtyja 

tulee loisjojen huolto erittain kirjavaksi ja turvallisuus tulee 
karsimaan ajanoloono 

Paijanteen luotsipiirilta puuttuu edelleen maakuljetukseen so
piva tyoalus=tark&stusalus.Siihen tulisi sopia koko tarkastusalukse: 
miehisto ja muutamia vierspaikkoja laivavaen asunnoista annettujen 
asetuster.. ja ohjeitten mukaan majoittumaan.Tarvikkeiden kuljetuksee. 
tulisi olla riitta~at tilat myos polttoainaen kuljetukseen tukikoh 
taanoVarustettuna hyvilla ruokailu- ja saniteettitiloilla mm sauna

tarpeellinen.Muoviputkiviittojen ja muiden raskaiden kappaleiden no 
teluun ja liikutteluun hydraulinen nosturi varustettuna vaijerike

lalla seka nostokyky 3-3,5 tonniao Vene-,moottori-ja majakkalaittei 
den korjaukseen ja huoltoon tyoskentelytilat ja laitteet suojassa 
saaltooLuotsipiiri pyrkii paikanpaalla huoltamaan loistot ja mootto 
rivennet omin voimin ja kustannuksia pienentaen.Varsinkin venekor
jauksiin perehtyneita korjaamoita ja telakoita puuttuu luotsipiirin 
alueelta ja usein joudutaan maakuljetuksena siirtamaan pitkia matko 
ja ja vene aina karsii kuljetuksista ja sen ika lyheneeo 

Tyoaluksen moottorin tulisi olla tai moottoreitten joustavalla 
kiinnityksella varuatettuija Diesel- mmottoreita esim. kotimaista 
Valmet 611. Vauhdin tulisi olla 15 solmuao Kytkenta verkkovirtaan 
mahdollisuus maissa. Oma agregaatti kehi ttamaan vaihtovir.taa 220 V 
ja samalla voimavirtaakin ja mahdollisuus antaa virtaa vaylan var
rella tyokohteella aluksen ulkopuolellekin.Ohjailukyky tulisi o1la 
hyva kaantyvat potkurinlavat, kaantyva tunneliperasin tai 360 astei 
ta kaantyva potkurilaite, vaikka pidan sen sarkymisen vaaraa suurer 
ja korjausmahdollisuuksia vaikeina luotsipiirinalueellao Maakuljett 
sia varten tarpeelliset nostokorvakkeet rungossa esimo vahvistet.ut 
pollarit.Hyvat nykyaikaiset navigointilaitteet ja radiot yhteyden 
pi toon. 

TVH:n kehittama muoviputkiviitta on osoittaunut varsin kaytto
kelpoiseksi ja jos niihin viela saadaan tutkaheijastimet ja heitl~s · 

tusnauhat ovay ne entista taydellisimpiaoMatalammille kuin 2,4 m 01 

kehitteilla oma muoviputkiviittatyyppi, koska nykyiset eivat . menes· 
• 

muuten kuin kaivamalla ankkuri pohjantason alapuolelle 3 m alakesk 
vedesta~ 
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Muoviputkiviitan ankkuri on kutistunut alkuperaisesta 1600-1800 kg 

painoisesta betoniankkurista 1000 kg, mika tuntuu hyvin riittavan. 
Tallaisten annkureitten ja muoviputkiviittojen kasittelyyn tulisi 

luotsipiirin saada 1-700 lisaksi terasrunkoisia viittamoottori tai 

tyoveneita=vaylaho~toveneitaoNykyisin on kaytetty paljon TVL:n ti

lapaista viitanlasku kalustoa , joka tyokohteet loputtua puretaan 

eika ole kaytettavis s a moneen kuukauteeno 

Teraksinen vaylahoitovene tulisi olla varustettu vahvalla Valmet . . 
611 diesel-moottorilla, vauhtia 12 solmua, hydraulinen nosturi varus 

tettuna vaijerikelalla viittojen, annkureiden ja muiden painavien 

kappaleiden liikutteluuno Miehistoa kolme miesta, joille yopymisti

lat ja muut asetuksen vaatimat tilatoTarvikkeille riittavat sijoi
tustilatoVarusteisiin -viela ~avigointivalineet mm tutka ja radiopu

helin yhteyden pitoa varteno 
Nykyisin alkaa jokaisella luotsilla olla uusi puinen puumala

tyyppinen viittamoottorivene, mutta vanhimmat alka~at olla jo 14 
vuotta vanhoja hitaan rakentamistahdin johdostaoSiksi tulisi kiiree 
lisesti edella kuvatuilla ominaisuuksilla varustettu luotsipiirin 
ns toisen polven vaylahoitovene saattaa suunnittelun ja rakentamise 
piiriin. Veneen tulisi olla helposti ja k~tevasti ohjailtavissa kah 

desta paikasta yhdeltakin mieheltao Varustettu hydraulisella nostu

rilla ja vaijerikelalla, jossa nostokykya 1,5-3,0 tonnia 

luotsipiiripaallikko 
Veikko Parrio 


