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2.4 .. 

ja my6nnetyt ohjauskirjat. 
Valtion merenkulun turva1aitteiden k~ytt6h~nkil6kunta. 

Yksityisten kustantamat merenkulun turval~itteet. 

Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto~ 

Luotsiasemien j a luotsi veneiden radio-· j a tut"kakalusto sek1i 
kaikuluodit. 

Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkil~{tl. 

turvalaitteet. 
niiden pituudet. 

Valtion merenku1un 
Valaistut v~yl~t ja 
Tarkastusmatkap~ivat. 

Loistojen tarkastukset. 
Viiylatyt>t. 

Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustaist~. 

Ti~toja merkiRaRtoasemieR toimiRRasta. 
Selostus vaylien jtlao1osuhteista, viitoituksesta sek~ 

merenkulun alkamisesta ja p~~ttymisest~. 

Luotsaustoiminta . . 
Luotsipiirin a1uee11a 
Uudel1een asetetut ja 
Viitat, merimerkit ja 

Yhteysalustefl radio 

tapahtuneet merionnettomuudet. 
koriatut viitat. 
ni.i .. rlen ](u~tannukset. 

ja Jl8¥ip,. laitteet. 
YAteysahtsteH kuljetussuoritteet ja tulot. 
Kirjeenvaihto. 
Keskener~iset asiat. 
Loppulausu.nto. 

\ 
; 

\ 

' 
~· t 
. \ 



2. Luotslasemat ja } vartiopaikat, niiden henkilok~ta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtun~ muutokset. 4t 

Asema tai lvp Henkilokunta .. Patevyys Ohjauskirjat 

....., ....., ~ (I) '< 1-' 9 '< ~ 1-' ::!!: ,.. ,.. .... ...... ...... huomautuks. 
s::: s::: s::: 9 ::r s::: (I) 1-' (I) sn ~ t: 0 ...... c t: 
0 0 c+ §= c+ 0 '1 ..... '1 ..... .... :s B 0 0 
c+ c+ c+ (I) c+ ..... '0 ~: ~ 

.. c... • ~ c+ c+ en CA • c+ ~ en ,.. (I) :s • • ca at ..... <D ::r ..... • ~ "1 .... " '1 ,.... g.· .. • < c... 0 P1: CA w <D ..... ,.. .... 'tS < .... 
~ 

I» ..... ' P1: ....., c+ Dl c '1 • sn: I» .... 
c+ Ol s::: <D ..... '1 c... ~ c+ g. .... 
SD .... 0 (I) <D m I» .... • • • (.J. ..... c+ a- Ol at .., ~ • ..... < CA .... c... ...... 
sn • (I) ... .., 

(.J. c.,. 
llJ ID 

ID 

~ianpelto 1 1 1 1 
einola 1 1 1 1 

Sysd 1 1 1 1 
Judillsalo 1 1 1 1 
KM.rkinen 1 1 1 1 

Matilanvirta 1 1 1 1 
Viitasaari 1 1 1 1 
Mei.ttPi:Jle,.~" hJ~· 2 2 2 2 
Iiaveai 1 1 1 1 
Keitele 1 1 1 1 

11 11 1 1 1 1 9 

. 

luotsivanh. 

luotseja 

kutt.hoit. 

yhteensa 

• 
I . 



2. Luotsiasemat ja l vartiopaikat, niiden henkilok~ta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapaht~t muutokset. 4t 

-
Asema tai lvp Henkilokunta ' Patevyys Ohjauskirjat 

....... ....... ~ (I) '< ....... a '< ttj ...... 
~ ""' ""' .... ...... ..... huomautuks. s: s: s: 8 ::s- r:: CD ...... CD Ill c 0 .... s:: s:: 

0 0 c+ ~ c+ 0 ~ ..... "1 ..... ..... ts Ef 0 0 c+ c+ c+ CD c+ ..... ttj if ij .. ~ • • ~ ~ 
to Ol • d- (I) Ol ~ (1) ::s • ca ::s .. fjl ..... CD ::t .... ::s • ~ ~ .... 

""' & .... • < ~ 0 ~ m 
m= CD .... ~ .... '0 

= 
.... 

~ 
g) ..... ' pX ..... c+ m fi 

.., . • pX ..... 
c+ m r:: · (1) ..... ~ ""' ~ g. ..... 
CD ..... 0 (I) (1) r.e CD .... • • • c... .... c+ ::s to Ga "1 · ""' • . .... < 01 ..... ... ~ .... 
~ • CD CD "1 

<:..J. ~ 
CD ID 

ID 

Hameenlinna 1 1 1 1 
Val.J[eakoski 1 1 1 1 
Oriveai 1 1 1 1 
LempiUiHl 1 1 1 1 
Tamp ere 1 1 1 1 

Mu.role 1 1 1 1 
Jlllnttlt 1 1 1 1 
Virrat 1 1 1 1 

19 19 19 1 2 16 

. 

luotsivanh. 

luotseja 

kutt.hoit. 

yhteensa 
1 2 16 



• 

3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 

Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 

14 henkea ------
-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 
-majakanvartijoita 
-loistonhoitajia J'tx) 

Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys kpl ---
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 

'j l<~lk; ov~ k.trfr~~ . 



/1981 
4, Yksi tyisten kustantamat 

turvalaitteet 

Turvalaite 

1.Majakoita 
yht. ___ _ 

--

-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paristo 
-muu 

2.Sektoriloistoja -kaasu 
yht. . 3 -valtakunnan verkko 

-oma voima-asema 
-paristo 
-muu 

3.Linjaloistoja -kaasu 
yht. ____ _ -valtakunnan verkko 

-oma voima-asema 

4.Kalastusloistoja 
-sektoriloistoja 
yht. ____ _ 

-linjaloistoja 
yht. ____ _ 

-paristo 
-muu 

-kaasu 
-paristo 
-valtakunnan verkko 
-kaasu 
-paristo 
-valtakunnan verkko 

5.Reunamerkkejii., valolla -paristo 
yht. -kaasu 

-muu. ___________ _ 
Reunamerkkeja ilm. valoa 

6.Loistoja ja majakoita ~ 100 cd. 

7.Jaapoijuja, valolla 
11 ilman valoa 

8.Tavallisia poijuja, valolla 
II 

II ilman ·valoa 

9.Tutkaheijastimia, valolla 
11 ilman valoa 

10,Linjatauluja, ilman valoa 

11.Tunnusmajakoita 

12.Kummeleita 

13.Viittoja -meri 
-saaristo 

~ 
\ 

~~ 
p.~ 

I 

~ 

J.. 

y_ht~ " 
~sisivesi ja sisasaaristo ~ 
-muoviviittoja ¢ 16 

14.Sumumerkinantoasemia 

1·5. Tutkamajakoi ta - 3 em 
-10 em 

16.Radiomajakoita 

17.Muita~-----------

¢ 22,5 
muut 

----~----~--- -

fl) 

.~ 
fl) 

•ri 
..:I 

0 
+' 
fl) 

•ri £ Huomautuksia 



Luotsipiirin venee :J muu kuljetuskalusto seka ntJ'en kustannukset I J.s-1 
Luotsikutte- Viitta- ja 

Vastuualue rit ja yh- tyoveneet 
teysveneet tlljyntor-
nurnerot juntave-

neet n~t 

~·a,J)~llv 1- .. 7~~ 
m'll

1
0 )Q }.. '7~0 

S\l~mef /. .. PI? 
1 {;oi;~~~ e a 'to l- .. :r5-r 
c.l~£1' /G,')I~ 1.,- ?Jf' 

fi.ICL Ill a 11 vl,. fr< . 1- 7.-t~ 
f/1//P c-a~v/ A. - 7,1,2., 
}4 I' WJ II ac;G-4. A - .:rto . . --- -, /., -;z.tt j 
Ji s vllA, • ;..,-;19 
~·,h}p_ ·· }...·7Z'l 

1-f.c> 1/(UJI 14~t HQ ).. .. ?-N 
//a I ~a~«!&~, /.. .. ~:1.-5 

Lukumaara yhteensa 
,_, 

KUSTANNUKSET mk 
Poltto- ja voitelu-
aineet . 

Korlaus- ja kunnos~ 
sap to - · 

Toimintamenot-

Yhteensa 

Kuljetusvalineiden polttoaljyn ostot yhteens~ 

Kuljetu·svalineiden pol ttooljyn kulutus yhteens3 

Hydrokop-
terit 

numerot 

-

1 

1 

. 

Au tot ,Moot tori- Muut 
kelkat kulku-

viUineet 

numerot numerot nurnerot 

~, r¥7-

J..·r~~ 
J.. -;92 
~'~72 
~ .. rf.J 

7i.JKo/,~,' ~D J.-1~9 
f j. -7~1 

)..·791 -- - - .. 

, ). -;¥, 
),-19Jf 
;_ -;zs~ 
J--rG6 
t -7~6f 

I /,1 

. 
f• . ' 

':• 

Voitelu5ljyn ostot yhteensa 

Bensiinin ostot yhteensa 

Yhteensa 

~ 

:t 
J., 
-1, 
.J 
~ 
~ 
~ 

.e· 
!l 
l 
2, 

A . 

.. 

. 

kg 

1 

: 

. 



5. Luotsipiirin vene J muu kuljetuSialusto sekli .den kustannukset 11~4 
Luotsikutte- Viitta- ja Hydrokop-

Vastuualue rit ja yh- tyoveneet terit 
teysveneet lUjyntor-
nurnerot juntave- nurnerot 

neet nurerot o,,. ,u-.· . ~-15~ 

4~~tA fi" o /cf /.. .. ;z 5! 
/Qf.n.ntwP /.. .. 7), ,. 
fi'tu:d }t_ ~-757 . 

~ .. :;,~ 
;tt tS~ f-lcr )-. ... :;91 
J/,i, I"~ 1- /.. -.'1 ~~ 

~Uc)(q!{ 1\' jqU; ktJft/-et /.., -7~0 
';.,,.~ 

J. -799 ,' ,If :J:FJ 
J.Lyt iJ ~ ~' l«J It rh:t t- rfl ·7- J. .. rol 

).,· r'~ 
L-79& ·' 

~ +wr ri~·· kd¥/fo,l#,. 

Lukum~Ulr 3 yhteend !J ,5* 1-
KUSTANNUKSET mlt 
Po1tto- ja voitelu- 2S52& Bo 9'70t8 $f"' 0 
aineet - I • 
Korlaus- ja kunnos~ 
sap to. 3'11"&~ 8~'J¥Jt /~ 0 
Toimintamenot J-96(J,/f~ ttl {;b ~ tJ!i () 

Yhteensa 59~11,1~ ~o/539,a? 6J 
Kuljetus~lineiden polttooljyn ostot yhteens§ ~~~411 

Kuljetusvalineiden pol ttooljyn kulu~us yhteens:~g[/!J65i 
··~ 

Au tot Moot tori- Muut Yhteensa 
kelkat kulku-

valineet 

nurnerot numerot nurnerot 

t-r~ t,.· 

J..-~~ •• 
J. '~n, L · 

J--?~? 2,. 
).. ~ rko 

fvll/,r/~~elftJ J..- ~61 ~ 

i-1~ .z· 
L -19' 

j..- ~!10 
~ 

"D.S- f~ -~ -;t~~ ,, 
. 

Jt~-x /v If J.,.,.;• *tJP o 2 
~ 

"'' 
.\ ZZ 5~ 

-

/07~i-- ,~1/.Jo 0 15610/,30 
12,6~/t g~~c-o 34101~ I O:t. 6§lJ. 10 

/9i0
1

1!} 5tJ.2,?16 ggo,- ,q!VId~- . 

Wfo't3,25 I I It :3 ,J/.J 1J60,:2o .2 ?V~~ "'tl~ 
Voitelualjyn ostot yhteens~ /~/~ kg 

Bensiinin ostot yhteensa 81 fJ/,5 1 



6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka
kalusto seka kaikuluodit. 198~ · 

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

-----t-- - - ---

---1------l- ·- - ----- __ _J 

I 
·---- - -------+-------11---- --------

}., - 7J,J . ----=------- 4----1----·· 
j_-f'5ZJ !~ A-1'/7 

- ------~------~----------
/~"~ 
I 

J. ·7Si I 

L -PI~ 
--·---~---------

/ -,_) ---- . -- ---. . -

~-19? I 
---- ---- ------- ---- ----------- -1------

I 
-- ·------ -+----+------

A·+~ I 
k~-k-,.-,-iJ-, ,-;--~ ...... ---1------l--.t, · ---~-- - ---·--+---- g iij .. 

Yhteensa 



. 
·-·· -8;valt10n oml.stamat J& 

yllipitimit turvalaitteet 

Turvalaite 

1.Majakoita 
yht. ___ _ 

2.Sektoriloisioja 
yht. w 

3.Linjaloistoja 
yht. jJ/ 

4.Kalastusloistoja 
-sektoriloistoja 
yht. ____ _ 

-linjaloistoja 
yht. ____ _ 

5. Reunamerkkej a, valolla 
yht. ____ _ 

-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paristo 
-muu~---------

-kaasu 
-val takunnan verkko 1/ 
-oma voima-asema 
-paristo If 0 
-muu 3 

· -kaaau 
-val takunnan verkko 
-oma voima-asema 
.-paristo ~1 
-muu~----------

-kaasu 
-paristo 
-valtakunnan verkko 
-kaasu 
-paris to 
-valtakunnan verkko 

-paris to 
-kaasu 
-muu~----------

Reunamerkkeji ilm. valoa 

6.Loistoja ja majakoita ~ 100 cd. 

7 .Jiipoijuja, valolla 
" ilman valoa 

8.Tavallisia poijuja, valolla 
" 
II ilman valoa 

9.Tutkaheijastimia, valolla 
" ilman valoa 

10.Linjatauluja, ilman valoa 

11.Tunnusmajakoita 

12.Kummeleita 

13.Viitto~a -meri 
-saaristo . Yht_. ~,2 ~ 2... 

~~g~ -sisivesi ja sisisaaristc //2 
-muoviviittoja ~ 16 ~ 

14.Sumumerkinantoasemia 
i 

15.Tutkamajakoita - 3 em 
-10 em 

16.Radiomajakoita 
17 .Mui ta:.__ ____ __ 

~ 22,5 40 
tnuut 

Huomautuksia 

~ 
~;,L: 1!i 

'~~""~ 



9. Valaistut vaylat ja niiden pi tuudet v. 19.SJ/. 

~ 

Lois tot Poi jut ~ 
til 

Vaylan nimi ja syvyys 
g 

+' +' +' 
Q) Q) ·r-f 
til til Pi 

+' Q ·r-f Q ·r-f 
Cd 0 :;,..,. 0 :>.. :§ ~ ·r-f +' •r-f +' 
Cd +' ·r-f +' ·r-f rl 
'r') rl til rl til :>.. 
~ ~ ~ Cd ~ :ro 

> > 

JyvaskyUi-Lahti 2,4 26 2 1 86 
Judinaalo-Karisalmi 2,4 5 1 30 
Tappiaaari-Miestensalmi 2,4-2,1 5 1 5 
Miestensalmi-suopelto 2,1-2,4 1 3 
Kalkkisten kanava-Heinola 1,8-3,0 3 2 15 
Heinola-Lapionsalmi 2,4 1 3 
Suolahti-Viitasaari 1 ,8 15 5 38 
Viitasaari-Keitelepohja 1 ,8 1 12 
Muorinkainalo-Iisves1l 1,8 10 2 24 
Iisvesi-Kolunkanava 1,8 2 3 23 
Kolunkanava-Rusinmutka 2,4 2 1 11 
Keitele-savia 1,5-2,4 3 2 12 
Tampere-Virrat 2,4-1,8 1 14 1 2 66 
Lepaa-Viidennumero 1,8-1,2 1 2 9 

Yhteensa 1 87 3 25 33'i 



Taulu 10. x) 
Taulu 11. Loistojen tarkastMs v. 1984. 

10.7. 

1.8. 

2.8. 

9.8. 

14.8. 

16.8. 

12.10. 

15.8. 

16.8. 

29. 11 • 

Neituri, Neiturintaipale. 

Rutaniemi alempi ja ylempi. 

Pahitun alempi ja ylempi. 

Matilanvirran valoviittapoiju. 

-"- -"-
Murtosaaren alempi ja ylempi. 

Neiturin NeituriKeitele alempi ja ylempi. 

Pahitun ylempi. 

Vehkasaari 

-"-
Matilanvirran valoviittapoiju. 

Vehkasaari. 

-"-
Suntinkarii ja Suntinkarki etelainen. 

x ) Taulu 10. 

Virkamatkapaivia 104 paivaa/vrk . 



12. Vtiyl~ty~t 1984. 

Harausryhma Rauli P~llaneri (tua Sesta/II MR) jatkoi 2,4 m vay

lan harausta seka vaijeri (100 m) etta ty~nnettavalla tankoharal

la Kolun kanavalta lahelle Iisveden satamaa ja Saynatsalmen suuta. 

Harausryhma suoritti tarkistusharauksia .Paijanteella kevaalla 

Saynatsalmen vaylalla ja Karkisen salmen etelapaass~ ja syksylla 

Pulkkilan harjun P-puolella ja Kirkkosalmessa seka Kalkkisen kana

van suulla.Harausryhma talvehtii kokonaisuudessaan luotsipiirin 

Suolahden tukikohdassa. 

Proomu 1-704 siirrettiin rautakanavaa pitkin Suolahdesta Pai

janteelle ja 1-701 avustuksella saatiin Paijanteella j[jelle jaa

neet puuviitat vaihdettua muoviputki tai valoviittapoijuiksi. 

Hameen TV1-piirin avuksi siitrettiin maantiekuljetUksena 1-700 

ponttoonialus Orivedelle ja sen avustuksella vaihdettiin kaikki 

puuviitat muoviputkiviitoiksi 165 kpl.1ukuunottamatta Keurussel

kaa kaikki Kokemaenjoen vesiston viitat ovat muovipykiviittoja tai 

valoviittapoijuja. 

Muroleen kanavan alapuolinen vayltiosa ruopattiin t2,4m vaylti

syvyytta vastaavaksi .Hameen TVL-piirin valvonnassa ja maarattiin 

viittojen uudet paikat . K-S TV1-piiri on harannut jo toista kesaa 

Keurusselan uusia ja vanhoja vaylia ja viimeistelee 1985 jolloin 

jo alkaa muoviuutkiviittojenkin lasku n. 50 kpl. 

Kolme valviittapoijua laskettiin muovip¥tkiviittojen sijaan, 

joista kaksi Vesijarvella.Paristovalolaitteet asennettiin Rutanie

men ja Pahitun linjatauluihin ja muutettiin Vehkasaaren pm sektori· 

loistoksi.1istonniemi alemman rumpulinssi vaihdettiin valonheitin

lyhtyyn.Myllysaaren ,M~ratsalon,Kokinluodon ja Sirkatniemen pm:t 

uusittiin vaylaaluksen voimin. 



13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 

uudisrakennus- ja korjaustoista. v, 1984. 

Entisen Neiturin ja nykyisen Kerkonkosken luotsiasemana valmis

tui kesaanmennessa tukikohta ja 3.5.-84 siirrettiin ylim.luotsin 

Elge Viinikaisen muuttokuorma Kerkonkosken luotsiasemalle ja asema 

otettu kayttoon. 

Paijanteella saatu vaihdettua kaikki muoviputkiviitat puis

ten sijaan ja jatkettu myos Keiteleen puolella.Hameen TVL-piiri 

vaihtanut kaikki Tam,ere 0n etelapuoliset puuviitat muoviputkivii

toiksi 165 kpl ja suorittanut Kyllonj oessa perkausta 1-700 avustuk

sella ja mammuttipumpulla. 

Keiteleella uusittu pm:t Myllysaari kaivonrenRain ja Maratsalo 

osaksi luonnonkivista ja ylaosa puusta ja muovilevysta.Paijanteella 

uusittu kaivomrenkain Kokinluoto ja Sirkatniemi Sysman luotsausalu

eella.Rutaniemenja Pahitun linjatauluihin asennettu paristolyhdyt 

ja Vehkasaaren pm kunnostettu paristoloistoksi. 

Karkisen luotsiasemalle teetettiin kaksiakselinen viitta

moottriveneen perakarryksi talvehtimista varten. 

Vesijarvella asennettiin kaksi kardinaali valoviittapoijua 

ja Vanajal le yksi lateraa li valoviittapoiju 



Luotsaustoiminta /{,. 
' • 

Loot- Kutterin-· Lootsaa-
tUOtsiasema seja ooitajia via loot-

seja 

Judinsalo 1 1 

t:arkinen 1 1 

Mantta 1 1 

Vi r rat 1 1 

e 
-

1teensa 4 
.. 

4 
.. 

~i iirikonttori n p 
lO\,dauslaskut 

kir j oitta:mat 

I 
1otsiasema yht. yht. L\Dtsaus-

kpl npk . irBksu 'llk 

. 

teens a . 

- -- ------------ · 

Luotaallk•la .I:uotal.ttu' matlta, M 
Yhteen- lr - ... . .... -...-ygo; Yhteenaa Lootsaavaa 
sll 

1 

5 

' 2 

1 

9 

llX)tsia l\Dtsia 
lcohdEm kdlden 

18 

125 

33 

23 

J 

~. 

.. 

. . 199 
.. 

· K 'd .. ah en luotsin luotsa~aet 

Yll!olevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaUkaet merkit~!n 
eri suoritteikai. Em. tilas
toon sisKltyvien kahden luot
sin luotsausten luku-

,· . 

~ 

m!!r! 
matka 

----~--------kpl 
________ M 



17. 
{j)r-'-~ '!Ct( I 0111 luotsipiirin 

(J Li1 
merivauriot v. 19~~ 

alueella tapahtuneet 

lfJ. ~ ~ ~ 
H s 

I-I c g 1-'· 

Aluksen Onnettomuuden <: n>: ~ (/l 1-'· ~ 
Pl 1-'· 0 (/l 0 c (/l 1-'· 

~ ::r 
1-j CD (/l CD I-I 
1-'· c+ CD 

~ ~ c 
lasti 0 c+ 0 

1-'· <: ~ . c+ 
Laatu Syy c+ Pl <: (/l (/l 

Pl c n> 1-'· s 1-'· 
1-j c CD 
1-'· 1-j :J 
0 1-'· CD 
c+ 0 c+ 

c+ • 

.. 
~ hf2rtJ~cq £, cJ 

I"' e. 

e 
. 

-- - ,_ --



Taulu 18. 

Luotsausalue Viittojen 1 Havinnyt Siirtynyt Haviamisen syy 
·, 
1\,nianpelto 97 
He inola 65 

Sysma 120 

Judinsalo 87 2 1 jaat 
l:arltinen 109 

Matilanvirta 185 

Viitasaari 174 1 

l:erkonkoski 241 1 

Iisvesi 179 1 

Xeitele 190 2 1 

Hame enlinna 69 

Valkeakoski 89 

Orivesi 72 

Lempaala 75 3 kiinnitys irronnut ankkurista 
Tamp ere 100 

Murole 140 4 
Mantta 100 1 1 

Virrat 100 3 kiinnitys irronnut an.kkurista 
Yhteensa 2192 10 11 



) ) I'Jl 
19. Viitat, merimerkittf ni1den kustannukset /~&Jr 

) ) 

• .. 

Vii tat Merimerkit . 
+> cu +> . 

'r) ·rl C\J 
0 ·rl ._-

cu f.) > . 
cu ' r) f.) 0 +' ._- +> Luotsiasema 'r) 0 ·rl +' Q) ;j !'<\ Q) 
0 f.) ·rl 11.1 11.1 +> ;j +> 11.1 +> 
+> f.) > ·rl ~ Q) +' +> :cu 3 Q) 

+> ·rl 0 ~ :(lj ;j 11.1 +' Q) ~ 11.1 
·rl ·rl +> cu ell § ·ri Q) +> :cu § ·rl 
·rl > 11.1 cu s:: » § 11.1 :ro ::>. 
> :ro ·rl 11.1 (j) cu +> 0 § cu +' 
·ri ~ ~ :ro (j) f.) ·rl Q) § +' ·rl 
~ M cu 11.1 -+J 11.1 Ul ~ 3 11.1 11.1 

' Q) Q) cu ·ri :8 ;j 
~ ~ ;j ~ ~ Cl) Cl) C/J ~ ~ ....:l ~ 

_A.1;i Q H /)(!. IJ.c 91 '-r 1-o .z5" I ~?- ?Jr 11400 
IJe,.• Jc1~. ~5' II 8{J .Z? J[) 58 15:t0 1 .tot.. 
~th,.,t1~ /~0 ~I 90 I ·- 3 2 57 ,, · ~ 13 "}_ 
1&-~'u!cr)o 87- J 5 g '},7-5' 3 'tj ir? ~936 
CJ /{.~ r ~· u~ /~j Jlji9,J,JJ" ~~ 19 ~fio 
~ J; [q £1 Jl/~ lr.. 

·- t--·-· 
li~ JJ 'J 1-b ,~~ 11 97 11j7-6 

~ Vn~r~q,,. 
~---

l_':f/__ '31 f-5, 57) :t ,, tl- ?J~'}h 
--~-~-11..~"_ I--· .lJ J/1 .J.t 3 CJ K.-.zlfi Yf 9/ :'}j(jJ-.¥ 

-;Ji.rv~ r-r:t -:; 7..tl16 .r-7 g ,, 51 ~08'0 

Yhteensa ~~~,.,. "~@ltOfiJ ~6 )¥Jj #.' 5'8Jf ~BtJlJ I ~:I., 

Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 

. . 
' ..... 

-~ 



19. Viitat, merimerkittt 
) 

ni1den kustannukset 
) 

Vii tat Merimerkit . 
I +l 

ro +l . 
•r:> ·rl N 
0 ·rl I ~ 

ro +l > . 
ro •r:> +l 0 +l I ~ +l 

Luotsiasema •r:> 0 ·rl +l Q) ::s I'<) Q) 
0 +l ·rl Cl) Cl) +l ::s +l Cl) +l 
+l +l > ·rl ~ Q) +l +l :ro 3 Q) 
+l ·rl 0 ~ :ro ::s Cl) +l Q) ~ ell 
·rl ·rl +l ro Cl) § ·rl Q) +l :cu § ·rl 
·rl > Cl) ro s:: :>. § ell :cu :>. 
> :cu ·rl Cl) Q) ro f-J 0 3 ro f-J 
·rl ~ ~ :ro Q) +l ·rl Q) ~ f-J ·rl 
~ H cu Cl) +> ell Cl) ~ § 3 ell Cl) 
(]) Q) cu ·rl ~ ::s ~ cu a ~ ~ Ul Ul CJ) ~ 0:: ~ ~ 

~h)~ /50 1~fD1>.6V I r; ~It 6.2~8 

fi..Ci 111 U-11 ~·~c"" a '~ I :2J 'S9 I J, I;) l .Jo 'tb Jt'too 
Va{k.Latc.., ~- '' I {p 2J.f .~IJ" I 3 33 !)q ~'}lb ~ ja7• 

- (p,,'y~· 1o "?J 1J.f," 0 :3 3.L 1r 53/,1-f 

_)...e.'Z,§d y: -. '":(! r& bi.11J 2 ~I 5'), ltit91, 
· Ta 11 a,~ 

----·- - - -·-- ---
~5"110 /{)t) I K 2J6',- ?J(J; $8 

I M {)lo_lld. lito fJ.J!f55, - ~~ (,:I. I g ;tJ.{ 

• A{__~,!ft:J ltrO I g J.JS - 9j 3C ff{) /g 
f.--- -- - - , __ --·- --- -v;,.-e,.,.. IDV lg :Lf,- / ~'f 5lJ It r:;oJt 

Yhteensa J/9! Jto~oo ~- 6 1/ JJj.{) lll.2k BOlt~? lj !Oj 

Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 



,• 

t,f, 
~. Kirjeenvaihto 

Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 

vastaanotetut 

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

Merenkulkuhallitus 72 85 

Luotsiasemat 118 15 
Muut henkilot 49 20 

- 239 120 
teen sa 

--

I 



23. Keskeneraiset asiat v. 1984 lopussa. 

Tehinsilman mureneva perusta edelleen peruskorjaamatta ja kor

jausta on pyydetty K-s TVL-piirilta. 

Haruksia Keiteleen vaylien muuttamiseksi 2,4 m syvyiseksi 

jatkui harausryhma tua Sesta/II MR toimesta Kolun kanavalta IisvedE 

valittomaan laheisyyteen ja Saynatsalmen edustalle.Siita jatkuu 

haraus edelleen Suolahteen ja Aanekoskelle, mika vienee viela muutc 

man vuoden. 

Vaylan saattaminen syvy.iseksi valilla Kautun kanava-Visuvesi

Virrat ei ole edistynyt k.o. vaylalla. Kapeikot on ruopattu ja 

harattu, mutta valiin j aava t vaylaosat ovat haraamatta. 

Perkauksen jalkeinen tarkistusharaus puuttuu edelleen Ulvonnie

men kautta kulkevan vaylanosalta. 

Ilmoitettujen pohj ak osketusten takia tulisi kiireellisesti 

harata Vesijarvella 2,1 m vaylalla Lahden vaylalta Hollolaanpain. 

autun kanavan perkaus on kesken. 

K-S TVL-piirn toimesta on Keurusselalla suoritettu vaylaharaus

ta kahtena kesana ja vahaisia osia jaa vuodelle 1985 ja muoviputki

viittojen asnnus samoin n. 50 kpl. 

Ainoastaan Keiteleen puolella on hajanisin paikoin vaihtamatta 

muovioutkiviittoja puisten tilalle n. 60 kpl. luotsipiirin alueel 

la. 
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24. 1oppulausunto. 

Nykyis~t muoviputkiviittojen ankkuripaino~ ,ovat niin painavia, 

kasittelyyn tarvitaan alus, jolla on nostovoimaa vahintaan 1500-1800 

kg ja teknillisen t J imiston viittapainoistahan tuli 1800kg eli 300 k. 

ylipainoa kalustolle, joka oli hankittu kasittelemaan iorkeintaan 

1500 kg. Viittojen asettaminen, siirtaminen ja kaikenlainen kasitte

ly ei siis olekaan enaa yhta helppoa kuin ennen vaan aikaa ja kalus

toa kysyvaa jos sitten pareJ@in paikallaan pysyvaa ja kestavampaao 

Tata kalustoa on vasta kaksi nostoponttoonia 1-700 ja 1-701 ja 

viittoja tulee olemaan n. 2300 kpl jakautuen viidelle eri vesial

taalle. Nostoponttoonei$a8tulee saada lisaa ja niitten lisaksi tay

dentamassa laatikkomaisia ponttooneita tarvikkeita ja muoviputkiviit 

toja var~n eli varastoponttooneita, jota varsinainen nostoponttooni 

tyomtaa ja kuljettaa sivullaan aina ti lanteen mukaan.Talla jarjestel 

malla saataisiin viittatarvikkeita ku l kemaan kerrallaan runsaammin, 

mika nopeuttaisi ja tehostaisi vaylahoitoa, koska nostoponttoonit 

ovat hitaita n. 6 solmua parhaimmillaan, edistaisi kerralla mukana 

kulkeva tarvikemaara vaylanhoitoa huomattavasti. On huomatta~a, etta 

edella mainittu yhdistelma sopii myos kaikkeen muuhun vaylarakentami 

seen ja huoltoon. Toistaiseksi ei nostopontooneja ole saatu lisaa ja 

tyontoponttooneja ei ~inuttakaan esityksista huolimatta. Yrityksista 

huo~imatta ammattikurssikeskuksille ei rakentamis tarjoukset ole sy 

tyttaneet kiinnostusta ja valmistaminen on lisaksi kiinni IDurssitus

tarpeesta ja valmistamien saattaa kestaa parikin vuotta, kun ponttoo 

nilaatikon valmistamiseen kulunee aikaa pari kuukautta ammattitaidol 

Kesalla 1983 luotsipiiriin onnist uttiin ha.nkkimaan Peuran sahalta 

15 m vanha "halkokotti" eli teraksinen halkoproomu joka ehostettuna ' 

osallistui Keitelella ja Paijanteella viime kesana muoviputkiviitto- · 

jen vaihtamiseen puisten tilalle.Kerralla kulkt 20 betoniankkuria 

ja viittaa, mika hyvin riitti paivaannoks~ksi laajoilla ulapoilla. 

Viime kesana saatiin Paijanne kokonaan muoviputkitettu~ ja samoin 

Hameen vesistossa paitsi *eurusselka , joka on viela tarkistusharaus~ 
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ten kohteena ja muoviputkiviitat ilmestynevat 1986 Keurusselalle. 

Keiteleella tullaan lisaamaan muoviputkiviittoja joitakin kymmeni 

mutta Vesannon vaylan viittojen vaihto janee odottamaan lyhyitten 1 

vaylalle sopivien muoviputkiviittojen kehittelya. 

TVL Hameen piiri suunnittelee Murole-Virrat vaylaosan tarkistus

harausta ja vaylan saattamista 2,4 m vaylaksi ja yhteispalaverin ja] 

keen Jyvas~ylassa syksylla 1984 tulee TVL Kuopion, Hameen ja Keski

Suomen piirit ryhtymaan viittaselsotusten laatimiseen ja viittakohta 

tean tarki~tusharaukseen luotsipiirin alueella seka viittasijoittaji 

rakentamiseen tarpeellisin kohdin. Koko vaativan tyon on kaavailtu 

valmistuvan kolmessa vuodessa .Kute n tunnettua viitta- ja purjehdus

rnerkkiselostukset puuttuvat suurelta osin luotsipiirin alue elta.Vars 

kin viittaselostusten puuttuminen o.iheuttaa uuden lomalain tultua vo 

maan tilanteita ettei esim. tuuraava luotsi pysty paikantamaan siir-

tyneen tai havinnen viitanpaikkaa.Vaarinasetettu viitta on aiheutta

nut uppoamisia, oikeudenkayntej a j a yhteisvastuullissesti rniljoona 

korva.uksia luotsi piiripaalliko lle ja luotseille. Vaylaturvallisuus 

karsii nykyisesta tilqnteesta, josta jo vuodesta 1964 olen asianomai 

sia MKH:ssa valistanut kirjein ja keskusteluin. 

Ensimmaine luotsitukikohta Kerkonkoskella on valmistunut, mutta 

puutteelisena.Alueen ja rakennusten kayttooikeutta selventava luovu

t usasiakirjat ovat edelleen saamatta.Juomavesi on haettava lahteesta 

tai naauurin kaivosta.Korjausta on tulossa vuoden sisalla, kun kunal 

nen vesijohto val~istuu.Rakaslaiturin kohdalla tingitaan ja tyrkyte

taan kanavan kivista laiturireunaa sen sijaan, mutta jonka kaytto 

esim raskaitten ankkuripainojen varastointiin lienee mahdotonta. Sa

main vetotelaman siirto vastarannalta viipyy ja tuntuu tuottavan vai 

keuksia. 

Ensi syksyna alkaa seuraaMan luotsitukikohdan saneeraus Tervosa 

vanhaan sillnkaantajan asuinrakennukseen.Vaaksyn osalta suunnitelmat ~ 

ovat valmiit, mutta tyollisyysvarojen saanti ei ole onnistunut toist . 

seksi.Kesalla 1985 teknillinen toimisto ja TVH katsastaa uusia tuki · 
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kohta aihioita Kangasala, Lempaala ja Ruovesi. Judinsalon osalta on 

MKH antanut toimenpide hyvaksymisen tukikohta-alueen siirtamiseksi 

TVH:lta MKH:lle luotsitukikohdaksi. 

Tukikohta verkoston uusimisen myota ja siihen perustuen on uuden 

luotseille tulevan vaylaaluksen lopulline hahmoittelu viela kesken. 

Uuten tukikohta verkostoon nojautuen tulisi vaylanhoitovene=viitta

moottoriveneitten nopeus nousta vahintaan 15 solmuun.Nykyiset "puuma· 

laliset" kulkevat vaim 8 solmua ja alkavat vanhemmasta paasta olla 

ikaantyneitakin .Vanhin 1-722 on rakennettu Puumalassa 1968. 

Luotsipiirin ja luotsien nakemysten mukaan uuden tyyppisen vayli 

hoitoveneen tulisi olla teraksesta, kansirakenteet alumiinia, hydrau· 

linen nosturi vahintaan 2 tonnia, 2-3 miehen miehitys, yopymismahdol· 

lisuus, syvays alle metrin,hyva ohjailukyky,tutka,kaikuluotain,auto

r adiopuhe+in,maakuljetusta varten korkeus kolista kansirakennukseen 

saatava 3,2 m,jolloin kuljetuslavalla mitattu kuljetuskorkeus saisi 

olla tienninnasta 4,2 m.M·aston tulisi olla vedessakin kaadettavaa 

mallia siltojen alitusta varten. Edella mainittua vaylahoitoveneen 

kehittelya varten on Jyvaskylassa pidetty palaveri venetoimikunna~ 

ja laivatoimiston edustajien kanssa kevaalla 1984. Lisaksi venetoi

mikunta on kaynyt Utossa tutustumassa viittamoottoriveneeseen ja Uu· 

denkaupungin veneveistamolla tutustumassa parhaillaaij rakennettaviin 

lujitemuovisiin viittamoottoriveneen rungolla rakennettaviin meren

rnittausveneisiin ja terasksiseen Ahvenanmaan vaylahoitoalukseen. 

~euvo t teluja laivatoimiston ja venetoimikunnan kanssa tullaan jatka

maan ja samoin tutustumista vesisuihkuperiaatteella toimiviin mootto· 

riveneisiin ja koeajamassa .Milloin ensimmainen uusi luotsitukikohtaaJ 

suunniteltu vaylahoitovene valmistuu on viela tietamatonta, mutta 

ensimmainen olisi tarvittu 1984 ja seuraava jo 1986. 

Ensirnmainen aurinkopameelilla varustettu loistoa~ennetaan ke

vaalla 1985 Vesijarvelle Oinas loistoon ja tullaan jatkamaan asenta

mista budjettivarojen puitteissa. Paaasennusalue lienee kuitenkin 

Saimaan luotsipiiri, missa on satoja patteri1oistoja kaytossa. 


