
.u. 1J6 7- R 

SISALLYSLUETTELO ft(tr 

1. Johdanto. 

2. Luotsiasernat ja niiden henkilokunta, tapahtu-

neet rnuutokset ja rnyonnetyt ohjauskirjat. 

3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta. 

4. Yksityisten kustantarnat merenkulun turvalaitteet. 

5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto. 

7. Ra:ngaiErtuja luotsi je Hiejeltlmhenlciloita. 

8. Valtion rnerenkulun turvalaitteet. 

9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
10. Tarkastusmatkapaivat. 

11. Loistojen tarkastukset. 

12. vaylatyot. 

13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsi
asemien uudisrakennus- ja korjaustoista. 

14. 'f'ietoje merkinantoasemien toiminna:sta-;--

15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 

seka merenkulun alkamisesta ja paattyrnisesta. 

16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka-

ja paivarahat. 

17. Luotsmpiirin alueela tapahtuneet merionnettomuudet. 

18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat. 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset . 
..ZO.AwR.akennust-en--3..~-t;ys , valaistus ja ki:iyttOli;us:&armukset. 

20.B Rakennusten ja satarnalaitteiden korjaus- ja 
kunnossapitokustannukset. 

20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset. 

20.D Ra:diomajakoiden kayttow ja: kunnossapitokusta:nnukset. 
21. Luotsipiirikonttorin ja luotsiasernien puhelinkustannukset . 

22. Keskeneraiset asiat v. 1911 lopussa. 
23. Kirjeenvaihto. 
24. Loppulausunto. 



Asema tai lvp 

~inapelto 
He inola 
Sysma 
Judinsalo 
Karkinen 
Matilanvirta 
Viitasaari 
Nei turi 
Iisuesi 
Keitele 

• 

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

ja tapahtuneet muutokset. 

Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 

~ ~ ~ CD 8- ~ s '< I'd ~ ~ ~ ~ ....... ~ ~ huomautuks. 
,:: ~ ~ s ,:: CD ~ CD jl) 

~ ~ 0 1--' s:: s:: 
0 0 c+ §: c+ 0 1-1 1-'· 1-1 1-'· ~ ~ s 0 0 
c+ c+ c+ CD c+ 1-'· I'd ~: 2 .. c..; • CD jl) c+ c+ 
(/) (/) . c+ CD (/) ~ CD ~ • CD ~ {/) (/) 

1-'· CD P" 1-'· ~ . jl) 1-1 1-'· '1 ~ ~ 1-'· CD 
<: c..;. 0 jl): (/) I'd ~: CD 1-'· ~ 1-'· :::; I'd <: 1-'· 
jl) jl) 1-'· ........... jl): ~ c+ (/) s:: '1 • jl): jl) 1--' 

5- c+ (/) ,:: CD 1-'· '1 c..;. ~ c+ g. ~ 
jl) 1-'· 0 CD CD (/) jl) ....... • CD . c..;. 1-'· c+ ~ (/) (/) '1 ~ . 
1-'· <: (/) 1-'· ....... c..;. ....... 
jl) . CD jl) '1 

c..;. c..;. 
jl) jl) 

jl) 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 - 1 
1 1 1 1 
1 1 - 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

Siirto 11 11 9 1 1 1 4 

luotsivanh. 

luotseja 

kutt.hoit. 

yhteensa 



,. 

Asema tai lvp 

Hameenlinna 
Valkeakoski 
Ori'Vesi 
Lempaala 
Tamp ere 
Murole 
Mantta 
Virrat 

• 

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

ja tapahtuneet muutokset. 

Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 

I-' I-' ~ (!) 8- I-' s '< t(j I-' ~ ~ ~ ....... ._.... ._.... huomautuks. 
~ ~ ~ s ~ (!) I-' (!) jl) :::0::: ~ 0 ._.... 

~ ~ 
0 0 c+ §: c+ 0 "i 1-'· "i 1-'· ::r: ._.... ::s s 0 0 
c+ c+ c+ (!) c+ 1-'· t(j ~: 2 .. (.J • ro P> c+ c+ 
UJ UJ . c+ (!) UJ ~ (!) ::s • (!) ::s (J) (J) 

1-'· (!) P" 1-'· ::s . jl) "i 1-'· "i ~ ::s ...... (!) 

<: c..J. 0 jl): UJ t(j jl): (!) 1-'· ~ 1-'· ::r' t(j <: 1-'· 
jl) jl) 1-'· ........... jl): I-' c+ !3 UJ ~ "i • jl): jl) ._.... 

g. c+ UJ ~ (!) 1-'· "i (.J. ~ c+ g. ._.... 
jl) 1-'· 0 (!) (!) (J) jl) ...... • (l) . (.J. 1-'· c+ ::s UJ UJ "i ~ . 
1-'· <: UJ 1-'· ...... (.J. ....... 
jl) . (!) jl) "i 

c..J. (.J. 
jl) P> 

P> ' 

1 1 1 1 1 Lempaala 
1 1 1 1 
1 1 - 1 
1 1 1 1 1 Hameenlinna 
1 1 1 1 
1 1 - 1 
1 1 - 1 
1 1 1 1 

19 19 14 1 2 16 6 

luotsivanh. 

luotseja 1 2 16 

kutt.hoit. 
1 2 16 

yhteensa 
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3. Val tion merenkulun turvalai tteiden kayttohenkilokunta I '1 l-7 

Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 
-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 

-majakanvartijoita 
-loistonhoitajia 

----~;9~-- henkea 

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

Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 

!) yl:.~· VC11Jf ""'(/w .-IQ·., 4,·huo, 



4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 

M ajakoita yht. 

kaasu 
verkko 
paris to 
(muu) 

s ektoriloistoja yht. 

kaasu 
verkko 

e paris to 
(muu) 

- - L 
injaloistoja yht. 

p 

K 

v 
T 

J 

kaasu 
verkko 

aristo 
(ffiuu) 

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

11
- valoll 

aapoijuja 
- II -- valolla 

urjehdusmerkkeja p 

M uita yht. 

:ro t( I 
:~ f\ 
:ro . (I) 

~ C\J :>, 
'" :ro 

3 
. (I) 

'" ·rl 
r<\ f--1 

10 -

M -

-'? -

v uoden aikana tapahtuneet muutokset: 

(I) 

:>, 

§ 
(j) 

..c: Huomautuksia ~ 

-

-

-

I 



- • -· 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset f P~ 

1-asema moottoriveneet muut koneell. viittaveneet 

. 
rl 
rl 
Q) 
Q) 

~ 
0 
~ 

soutu
veneet 

jaa-
veneet yht . 

· SV~m6 I 1 2 
. 7WJ/ ,·~ ~et ltJ J I 2 

"~ e;rkf•t:tut, I I Z 

1AUYAtft:: tcr "' 1 , 2 I ··-· - ·-· - - - - - - -- -t-=~'------t ... ----+-..:.---+----+--::;.._-
--------------------+-------~--~--~----~---~·-----~-=-~~~~~t~------·~-~----~----~~------

yhteensa I I 
,,. 

If' I SD 
Tapahtuneet muutokset: (),,·,e.e/4//4 
mti tf H IJII i J.. • ~tlf? ~ycm~ 11 

let.~tt/IA . '!) J.~$..·l!u/lu4. 

Jk.o· ~ ut.e.A ,· # Kef It:.; 
M-d", j~ 

IJrJ • ~- ~~'' .r)'.r 
J. ... ~Z"' lo~. Vor"··'t 



\. 
-....!. • •• 

5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset ~ 

soutu-
1-asema moottoriveneet muut koneell. viittaveneet veneet 

. . 
;j f.) . 

f.) p. f.) . . 
·.--! 0 ·.--! 
;j ~ ·.--! 
~ 0 ~ 

rl f.) 
rl f.) 
Q) Q) 

·.--! ~ f.) ·.--! Q) (!) 
U) '"d ;j 

~ ctJ :>. ;j 
~ ~ 
0 0 

rl ..c: s ri ~ ~ 

I I I 
I 2 ~ 

I I 

' I ~ 

I If 
kustannu.l{set 

poltto- ja voiteluain. 

korjaukset 

'!) C ii lv vl 
/~i·k t/OV/ ~ {J II* IN Nf,,, • /, -?~/ 'l/'fdVfJk4;f ,,· 

../. ~1'a .,~ ~'la: rd 1~. f ~ -; ~, -~o~· i#l ~r 
·v& {Jus~ lly tJ!c VIII ., • 

jaa-
veneet yht . 

2. _ 
f, 

l* ,_ ,, 
~ 

~' 

/pm/hi/.~~., 

' ~ l~tJI;I'D 
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6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka

kalusto seka kaikuluodi t. 1q 't '7-

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

1a <?&.tJ & 11nQ.. "Y:}f I 

/voJ.in'd? ~·,.,-~u fhf',' :l 
L -760 V; I 
).. -7#, I 

;.. -7-et~ I 

h-71f8 I 

J_.-7/tq I 

Yhteensa i :(; 

Huomautuksia: '>Y 1~~· rre, fi.V11C: T&levet CitJ i0 ~a~uft.tl.l/'t. 
~..J !16-A PU lb 

" 



8. Valtion merenkulun turvalaitteet 

Turvalaite 

Majakoita yht. 

- kaasu 
verkko 

- parisio 
(muu) ·----

Sektoriloistoja yht. 

- kaasu 
- verkko 
- paristo 

(muu) 
e Linjaloistoja yht . .. 

- kaasu 
- verkko 
- paristo 

(muu) 
Kalastusloistoja 
Loistoja ja majakoita 
~100 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 ---------------

3 
4'1 

! 55 

Huomautuksia 



e 
e 

9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~ 

Loistot 

Vaylan nimi ja syvyys .p 
(J) 

rJl 
.p s:: ·r-f 
cU 0 :>. 
~ ·r-f .p 
cU .p ·r-f 
'IJ rl rJl 

~ cU ~ :> 

JyvaskyUi-Lahti 2,4 17 5 

Judinsalo - Pulkkkila 2,4 5 

Tappisaari - Miestensalmi 2,4-2,1 3 

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

Suolahti - Viitasaari 1,8 13 

Viitasaari - Keitelepohja 1,8 1 

Muorinkainalo - Iisvesi 1,8 6 

Keitele - savia 1,5 3 

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

Yhteensa 61 9 

~ 

Poi jut ff 
rJl s 

.p .p 
(J) ·r-f 
rJl Pi 

s:: ·r-f 
0 :>. :§ ·r-f .p 
.p ·r-f rl 
rl rJl :>. 
cU ~ :ro 
:> :> 

2 86 

30 

5 

15 

1 38 

12 

24 

12 

2 66 

5 334 
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10. Tarkastuamatkapaivat v. 19771 

Luotsipiiripaallikko 138 pv 

11. Loistojen tarkastukaet v. 1977. 

6.7. Kunnostettu Vaha-Juures ilkivallan jaljilta. Kuisankarki,~or~iona~ 
n~em~. 

12-15.7. Vasikkaluoto,Lehtisensalmi,Mullikkasaari,Haikka,Haihyva,Judin-

4.8. 

salo, Tehisilma,Vaha-Juures,Purtisaa~i,Tappisaari,Kakisalmi, 

Pulkkila,Tanpisaari. 

Saji 

8.8. Pitkaruohonpoiju 

19.8. Kuisamkarki, Tornionniemi, Oinas. 

22.8. Kakisalmi 

24.8. Kaartti 

08.9. Oinas, Kaartti 

14.9. Kattilasaari yl. ja alempi 

15.9. Pulkkila 



12. vaylatyot. 

Peratut kohteet Kuhaluodossa, Lokkisaaressa ja Matilanvirrassa harat· 

tu poistettu ja siirretty viittoja. 

Kuivatyona ruopattu Hampaisten ja Toltaansalmien haraus ja viit· 

tojen ja purjehdusmerkkien maaraaminen ja viittojen lasku.(T.Kaksonen) 

Ruoppausten jalkeiset tarkistusharaukset Pulkkilan- ja UiperonsaJ 

met seka vastaanotto haraus Kerkonkosken alpuolinen vaylaosa Ninive

delle viittojen paikkojen maarays ja viittojen lasku.(T.Kaksonen) 

4t Ruoppausten jalkeinen tarkistuharaus Paalinsalmi,Sadinsalmi viit· 

_, tojen maaraaminen ja parin kohteen viittojen paikan tarkistus. Sumiai· 

sen ja Konginkankaan vaylien haraus ja viittojen maaraaminen jaasetta· 

minen.(T.Kaksonen) 

Juurikkasaaren vaylan haraus, viittojen maaraaminen ja asetus. 

Keljonlahden vaylien linjataulujen osoittamien vaylien tarkistusha

raus ja viittojen maaraaminen ja lasku. 

Tarlastusalukset vaylatyossa: 

ta Paijanne 18 pv 



13. Tietoja merenkulunturvalaitteiden ja luotsiasemien uudisrakennus

korjaustoista. 

Keiteleen las:n laiturin viimeistely ja maapenkan vahvistaminen kivi

lougoksella. 

Neiturin las:n Kerkonkosken laiturin paalutus ja kannen teko.Vayla

ruoppaUksen maamassojen tasoitusta.Vetotelakan iusimeinen. 

Suolaijden varaston ja Matilanvirran las:n myrskypuomien laitto, 

maarajan vahvistaminen~ivilouhoksella, sahkojohjojen uusiminen ja a

sennuksia varaetossa ja pihalla. 

4t Iievesi las. 

~ Laiturin vahvietaminen ja kannen teko. 

Karkinen las. 

Vetopaalun upotue ja venekelkkojen teko. 

Lempaala las. 

Syvennetty kaivanmalla laiturin liettynytta sivua. 

Rakennettu Oinas ja Kaartti loistot Vesijarvella. 

Asennettu valonheitin paristolyhdyt Kattilasaari ylempaan ja alempaan 

linjatauluun Miestensalmen suulla. 

Vaha-Juureksen sektoriloiston ulkovarjostuslasit uusittu ilkivaltai-

sesti sarjettyjen tilalle.Lmfuston maala~s uusittu kauttaaltaan 



e 
-

e 
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1~ Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka meren

kulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1977. 

Luotsausalue Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 

avautui jaatyi alkoi paattyi alkoi paattyi 

Anianpelto 10.5 22.12 12.5 24.5 10.5 30.11 

He inola 7.5 28.11 4.5 10.5 7.5 28.11 

Sysma 8.5 4.5 16.5 20.5 

Judinsalo 7.5 9.5 16.5 8.5 27.11 

Karkinen 7.5 8.5 12.5 7.5 

Matilanvirta 18.5 5 • 1 1 20.5 3.6 21.5 20.10 

Neituri 16.5 27. 11 18.5 10.6 16.5 20.11 

Nei turi Kerkko 10.5 19. 11 11 • 5 20.5 19.5 10.11 

Viitasaari 13.5 23.10 16.5 20.5 20.5 23.11 

Iisvesi 10.5 28.11 18.5 23.5 18.5 12.10 

Keitele 14.5 20.11. 17.5 26.5 23.5 10.9 

Hameenlinna 6.5 21. 11 2.5 10.5 23.5 12.10 

Valkeakoski 7.5 27.11 11.5 17.5 24.5 8.10 

Orivesi 7.5 23.11 ·10 .5 17.5 10.5 23.11 

Lempaala 21.3 3.12 3.5 12.5 21.5 21. 10 

Tamp ere 6.5 5.12 9.5 23.5 6.5 28.11 

Murole 6.5 10.12 9.5 24.5 . 19.5 18. 11 

Mantta 7.5 28.11 3.5 20.5 19.5 18. 11 

Virrat 6.5 28.11 9.5 20.5 9.5 2.12 



Luotsiasema 
j1 

e 

Anianpelto 
He inola 
Valkeakoski 

Yhteensa 

16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka
ja paivarahat v. 1911 

Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
lukumaara pituus 

yht. lluotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 % 
kpl. lkohden mpk. kohden 

4 4 85 85 63,- 52,40 

6 6 84 84 78,- 62,40 

1 1 24 24 22,- 17,60 

11 1 1 193 193 163,- 130,40 

---

-
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16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka
ja paivarahat v. 19]1. 

rr..uotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
~aksut luotsia matka- ja 

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

tannukset kohden raha 

10,60 10 , 60 64 , 80 2,- 180 ,-
15,60 15,60 64 , 80 2,- 180 , -
4,40 4,40 3 , 60 2,- 60 ,-

30,60 30 , 60 133 , 20 420,-

I 

~ 
.Q) 

s:: ~ 
·rl tJ) Q)tl) 

:m :J ~ :J 

~ cO ·rl cO 
tJ) Q)tl) 

·rl -f..l S-f..l 
tJ) 0 ·rl 0 

~ :J ·rl :J 
ri :>ri 

11/5 20/6 
11/5 20/6 
17/6 17/6 



17. 

Onnettomuuden 

Aika Paikka 

-:......:.,.~~:::::::!:~ luotsipiirin alueella tapahtuneet 

merivauriot v. 19~ 

Aluksen 

Laatu ja Kansalli- Kotip. LB.hto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 

~7.? -;t~ ~~ ~~ ~~&tv ~1; JJJl/J fA 'J'~ I#IA/Znw 
kit/ 

·~ 

MM~ 1~. ':j ~ ~ !!iCdow; va~ 
-?'} /au~ fJUtJf~ ~ ~ /~t1 ~e, 

e 

~ 
"'I 



18. U cLllee.:l i etetut ja korj'ltUt Viltat._ e 

Luotsausetlue Viittojen lul:u. Viittoja havinilyt Viittoja siir~ynyt .... . . . .. 
_,o.v lu. .. lst:n syy 

.tinianpellJO 1v0 3 12 .._\ .k .. .:._a tat 

He inola of! 2 .1 -"-
..:::ysma 125 .1 14 - II -
Juuinsalo [7 2 6 -"-
Karl{ in en 91 3 -"-
I. at ilan·v irta 1J5 1 -"-
Viitasauri 175 1 6 -"-
I'.ei turi ylim. 122 6 10 - !I -
Heituri .117 1 - II -
Iisvesi 1) 3 3 7 -"-
Keitele 1"" 1 1 3 " 0{ - -
Hameenlinna 61 3 28 - " -
Valkeakoski 92 5 - II -
Orivesi 74 10 - " -
LempaEi,li:i 74 1 1 37 -"-
Tamp ere 106 2 13 _!I_ ja ... -vane 

rllurole 104 12 21 -"-
IIantta 80 1 -"-
Virrat 98 2 14 -"-

Yhteensa 2029 65 193 



19. Vii tat, merimerki t ja nitlen kustannukset J q 7-7- e e 

Vii tat Merimerkit . 
4J 

cU 4J . 
"I.) ·rl C\J 
0 ·rl .,.... 

cU 4J :> . 
Ctl •I.) 4J 0 4J .,.... 4J Luotsiasema "I.) 0 ·rl 4J (!) ;:::1 I'<\ (!) 
0 4J ·rl til til 4J ;:::1 4J til 4J 
4J 4J :> ·rl 

~ 
(!) 4J 4J :Ctl 3 (!) 

4J ·rl 0 H :ro til 4J (!) H til 
·rl ·rl 4J Ctl til ·rl (!) 4J :m § ·rl 
·rl :> til Ctl >::: :>, § til :m :>, 
:> :ro ·rl til (!) cU 4J 0 9 Ctl 4J 
·rl ~ H :m (!) 4J ·rl (!) 

~ 
4J ·rl 

H r-i Ctl til 4J til til ~ 3 til til 
(!) (!) cU ·rl sS a ~ ~ a ~ ~ Cl) Cl) Cl) .....:l 

.Arna t'l!.~ 11o _ f{)O 5J-fi!P ,~o J-/ I?J )7 J.J t/!; ,50 - ·- - - -- ·- ,- . 1-- -;.k./ J1() ttl 
1-

(p~ 7-~1-,~~ fif $8 ~IL 1 1V I 
S''l~mtf" -

-- - - ·----~ 1--- - - --
1~6 J ?J:J~g![ ~ a., ifO (Jfi +~ ,,P.t( 

I~ - -- :--- - - 9-r + -- - - -
J:vol / u ~ct U, - /fJ~'l1 E6 2; /If ).j;j $.116',1? - r- 1-- -- -koi .. k:4 vrQ 11.- 01 196', J{CJ /Jj Jj_)j 3~1) -
)1 Ct l1 ftt 11 II/ rrr/t{ 

1-'"- -- :-- - - ]~J-f!P,u 
- 1- --- ~ I- I . -

~ 

_/__§~ - -- - -- cY} ~ ~ 1-f go /.;- -1//i .fa sa a/' i - /?'J 1-
J{fl',t,go- - - )Jf $9 - ~~g).'O 

;t~·~& ,.,' I :;q r=t7!JJ, 33 I 1"2.. fdL _ 
~ 

-- /oJto 1 ·flJ r-- -- - 7jJJ - - -- --
~ ~/s Pd--S' i I{; :5'i1 I 5' P.., I .'?J 60 3~f,o5" 

Yhteensa /af !> 

Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 



• 
19. Vii tat' merimerki t ja niW en kustannukset I q '17- e • 

Viitat Merimerkit 

. 
(\j 
~ . 

Luotsiasema 

------

Yhteensa 



--
20.B Rakennusten ja satamalai tteiden korjaus- ja kunnossapi tokustannukset. /iq/J-

;!I&J k ,. i [a~ . p/kJe/a~ 1/~ J1 e G/ I a.s,. k up em? cf i/!{}!'1. Kustannukset 

/<irlululw~ 
/0{.', k a~fut Yhteensa 

Kaluston ja tarvikkeiden hankinta Jrt~ b?l J g 5tlltJo t~- /@b~- )f1tmt'5 f!J~60 

Laitteiden korjaus ja huolto 5'~/0 - 6Mt- 27Fsff0;15 4 ?J?:t/~0--
Kuljetuskustannukset 6 !tJ,- ;go;- 67J,- J!LIJ;- )j 11t;15" 1,i?~l~ 

Yhteensa 



20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis

ja kunnossapi tokustannukset. It'll'/ 

Kustannusten syy Kustannus 

(; /" {J' 5 ;'a ka a" lh. I M's b;a I(. l"q ~ tt let 111 /"' e It- IJe_.; //if,,-,' .{ '157/Zl, ~ J/ 

Cit; Jkr:tlaftJIJ tzu'lt'~t. /y l ~!, " !Jt s.re VI n 0 t. /4; f{; fa ~ctq f"/ 1 tJ 1 CJ, _ 

y teut( ~~ Ctl~utt ; ~ys.m.:.. 

e 
e 

+!alv!.lrrt 
1 
~~2cy~ kiaobs,·q 1/ 7-JtJ,tJV 

1tor lbl4zCt !titsJc 01. 'lug ,f.,;,., /wMJtocM Jf ?~ -

20.D Radiomajakoiden kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset. 

Y hteensa 

Asema Kustannusten syy Kustannus 

Yhteensa 



~/. Luotsipiirikonttorin · ja luotsiasemien puhelinkustannukset v.1977. 

Puhelumaksuja mk 9745,11 

Vuosimaksuja " 5841,24 

Puhelimen siirtoja " 400,-

Puhelimen korjauksia " 289,- ) -e ' 

Toimistomenoja " 272,80 , 
Yhteensa 16548,15 
----------------------------------------
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22. Keskeneraiset asiat 1977 lopussa. 

Kerkonkosken ylapuolisen vaylan haraus ja turvalaitteiden maaraami-

nen. 

Ukonsalmen ja Ruotinrannan vaylaosie~ haraus ruoppauksen jalkee~ 

ja viittojen ja muiden turvatlisuuslaitteidenmaaraaminen. 

Kuivatyo .. talven aikana ruopattavan Kilvensalmen haraus ja tur

vallisuuslaitteiden maaraaminen ja asettaminen. 

Matilanvirrana loppuosan haraus perkauksen jalkeen. 

adinsalmen loppuosan haraus perkauksen j alkeen ja m~dollisten vii1 

tojen maaraaminen. 

Ahosalmen haraus ja turvallisuuslaitteiden maaraminen ruopppauke 

sen jalkeen. 

Rapalan loiston perusteellinen uudelleen rakentaminen jaitten 

ruhjomisen jalkeen. 

Selkaluodon purjehdusmerkin perusteelminen uudelleen rakentamineJ 

ja varustamien patterilois t olla.Jaat ovat runnelleet pm:kin. 

Eraiden luotsiasemien telakka- ja laituripaikkojen kohentaminen 

ja rakentaminen. 

Lempaalan viittavaraston ja venetaavettien perustuksen uudel

leen rakentaminen ja·vahvistaminen. 

Keski-Suomen TVL-piirilla ilmoitaksen mukaan tulee linjataulw 

kuluvana (1978) ulottumaan laaninrajalle eli n. Judinsalon korkeu

delle. Uittoviitoja mahdollisesti tullaan TVL-piirien toimesta las 

kemaan lisaa va~lille, mutta uusien viittajarjestelmien tulon ta

kia saattaa viivastymista aihentua. 
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Lahetetyt tai 
vastaanotetut 
kirjelmat 

Merenkulkuhallitus 
Luotsiasemat 
Muut henkilot 

e 
Yhteensa 

23. Kirjeenvaihto 

Saapuneita 

Suom. Ruots. 

142 
137 
59 

338 

Lahetettyja 

Yht. Suom. Ruots. Yht. 

142 252 252 
137 3 3 
59 24 24 

338 279 279 
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24 Loppulausunto . 

Luotsipiirilta puuttuu edelleen maakuljetukseen sopiva tyoalus, jo· 

hon sopiai tarkastusaluksen koko miehisto muutamin vieraapaikoin asun-

noista annettujen ohjeiden mukaiaeati majoittumaan. Tulisi olla riitta 

vat tilat tavaroiden kuljetukaeen myos polttoaineen. Hyva; ruokailu ja 

saniteettitilat mm sauna tarpeelinen. Uittoviittojen ja muiden rastai

den kappaleiden nosteluun ja liikutteluun hydraulinen nosturi vaijeri

kelalla seka nostokykya 3 - 3,5 tonniin. Metallin ja puun kasittelyyn 

laitteet ja auojatut,valaistut tilat korjauaten ja muutosten suoritta

miseen paikanpaalla, koska luotsipiiri pyrkii huoltamaan mm viittamoot 

toriveneet omin voimin sopivien korjaamoiden puutteessa ja ilman odotu 

ta. Moottori tai moottorit tulisi olla joustavalle kiinnityksella die

sel tyy pia eaim. Valmet 611, vauhtia tulisi olla 12-15 mpk/t. Verkko · 

sahkon liitanta maista. Oma agregaatti kehittamaan vaihtovirtaa ja an

tamaan tyokohteellekin aluksen ulkopuolella. Ohja.lukyky hyva ja varus 

tettuna nostokorvakk•eilla rungossa. Hyvat nykjaikaiset na~igointi 

laitteet jne. 

TVH:n eri valivaiheiden kautta kehittama uittoviitta, joka on 

18 sm lapimittainen, 5-6 m pi~ka, lapivarjattya muovia ja sisaanraken

nettu tutkaheijastin on osoittautunut tahan mennessa pysyvan paikalla 

kesat talvet nippulauttojen hoylayksessa,jaitten liikkeet jne ja voi
on/ 

taneen antaa mainesana ihmeellinen ja liaakai kotimainen tuote. Niita 

pitaisi valttamatta saada lisaa myoskin luotsipiirin hankkimana, silla 

tahan mennessa TVH on kuatantanut uittoviittojen hankinnan ja laskun 

veteen, jopa vanhemman uittoviitan vaihdon viimeiseen malliin. Ankkuri 

on enaan n. 800 kg painoinen. TVH om kayttanyt tilapaisia laskuvalinei

ta , jotka tehtavan jalkeen hajoitetaan ja mahdollisen tarpeen ilmetes 

sa ei~at ole usein kuukausiin kaytettavissa vaylaviittojen hoitoon. Si 

si tulisi luotsipiirilla olla seatruck-tyyppisia terasrunkoisia viitta 

moottori tai tyoveneita , joilla uittoviittojen kasittely kavisi pain

sa. Moottorivene tulisi olla varustettu vahvalla dieael-moottorilla, 

vauhtia 12 mpk/t, hydraulinen nosturi vaijerikelalla viittojen ja mui

den paikavien kappaleiden liikuttelua varten. Miehistoa n 3 miesta. 



Asetuksen mukaiset asumistilat , tarvikkeille riittavat sijoitustilat. 

Varustettuna navigointi valineilla mm tutka ja radio yhteyden pitoon. 

Parin vuoden kuluttua ovat luotsit saaneet jokainen puisen uuden 

viittamoottoriveneen ja hitaan rakentamistahdin johdosta alkavat ensim 

maiset jo ikaantya ja kaytossa kuluakin. Siksi tul·si suunnitella tera~ 

" " runkoinen toisen olven seatruck-tyyppinen viittamoottorivene, vaijvall~ 

diesel-moottorilla (kotimaisella) ja siten etta luotsipiirin olosuhtee1 

huomioiden yhdenkin miehen hallittavissa kahdesta kohdasta, varustetttU 
3 tonnia/ 

na hydraulisella nosturilla ja vaijerikelalla, hyvat tilat tarvikkeil E 

4t tilapainen majoitus mahdollisuus kahdelle miehelle.jne. 

4t Luotsi iirista puuttuvat useimmilta luotsiasemilta kunnollise1 

ylosveto tai nostolaitteet viittamoottoriveneitten talvehtimista varteJ 

Samoin maali; kalusto-ja viittava~astpt ja varsinkin kalusto karsii 

sailytyksesta taivasalla. Paras ratkaisu olisi xexata venevaja-tyyppi 

nen, missa moottorivene nostetaan suoraan ylas vedesta ja mihin myos 

muut edella mainitut tarvikkeet mahtuisivat. 

TVL Keski-Suomen piirin parhaillaan rakentamaan linjataulu ver

kostoon tulisi MKH:n puolesta saada valonheitin lyhdyt patterilla sil

la muuten TVH mahdollisesti sijoittaa omia lyh ~jaan ja huoltotoimet 
m~ 

tnlevat turhan hajoitetuksi moniin tyyppeihin ja huolto vaikeutuu ~ 

vaylaturvallisuus tulee karsimaan. 

Paijanteen luotsipiiriin tulisi kiireellisesti saada merenmit

tausretkikunta uudeataan mittaamaan Paijanteen, Ruotsalaisen , Konni

veden ja Keiteleen vesistot ja tarkistamaan turvallisuuslaitteet julki· 

silla kulkuvaylilla mm jopa kartoitukseasa on puutteellisuuksia Paijan 

teella paikoitellen ja matalikkojen ja karien merkinnassa. 

Viime kesana T.Kaksosen harausryhma suoritti laaja-alaisia ruop 

pauskohteiden harauksia ja suoritti viittojen uudet paikat ja siirrot. 

Luotsipiiri on ollut lukuisten TVH:n suorituttamien ruoppauaten 

harausten takia niin tyollistetty viime vuosina ettei turvallisuuslai• 

teiden rakentamiseen ja huoltoon ole liienn t aikaa kun luotsien viit

tamoo~ veneetkin vaativat maaraaikaiset huoltonsa. 

luotsipiiripaallikko -&~-~-·--~~~~------


