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N: o 1. ----------
Luettelo luotsi-, majakka-, semaf'ori- j~-~~!:~12~!.~~!"'!:!~~~~~~~!~-~~lf~ --------------------------------------
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A. L u o t s i a s e m a t . -------------------------

Aseman nimi 

Luotsipiiri
konttori 

Syvarin 
luotsiasema 

.Aanislinnan 
luotsiasema 

Limosaaren 
luotsiasema 

Poventsan ( Tul v
ojan) luotsias. 

Yhteensa 

1 2 

1 1 

1 1 

1 

4 5 

1 

1 7 

3 

-I • 3 

3 

1 1 

t. Huomautuksia. 

1 

8 

3 

3 

3 

18 

Luotsipiiripaallikko. 

Entinen Sortanlahden 
luotsivanhin. Puolus
tuslaitoksen palkkaama • 

===============--==--==-====-====-====-====-====-===================== 
Huom. Aanisen luotsipiiria varten oli maaratty lisaksi 2 ylimaaraista 

luotsia, jotka eivat kuitenkaan olleet saapuneet viela 31/12-42. 

-------------------------- ---------------- --------------------------

Majakan tai loiston nimi. 

Niska 2 

Kallio 

Soutjarvi 

Soksu 

Lukkost.. ni 

Limonsalmi 

) 

Yhteensa 

fajakoiden tai 
!2~~!Qjeg_1~~ 

1 

· :t 

1 

1· 

1 

Lois
toja. 

2 

-
-

Huomaut1.1ksi a. 

---------------------------
enkilokuntaa ei ole palkat-
u majako~ta varten. Meri
arttalaitoksen sotilaskalus
osta on asennettu linja- ja 

johtoloistoja lisaksi 32 kpl. 
. . 



c. b_~_:Q_~-~-~-lf-~-~-~-~:.~7~-!-~-~--j-~ __ y_~_!_!_!_Q_~ 
o m i s t a m i a _v e n e i t a • 
--------~----------------~~--------

A!nisen luotsipiirissa ei ole luotsikuttereita tahi muita 

valtion omistamia veneita. Tarvittavat veneet on toistaiseksi_saatu lai

n®ksi puolustuslaitokselta. 

Aanisen luotsipiirissa e~ ole myrskyvaroitusasemia. 

Aanisen luotsipiirissa ei ole meripelastusasemia. 

N:o 2. 
~:!!!::!!!~= 

~~Q!!Q~~~~-!~2!~!:_j~·-JE~j~~~~~!!2~~!~~-!~!_!~~~~~!!~j~-Y~E~2j~ 

!~g~~~g_!~2~~!~!!E!~~~-Y~~12i~~ 

Luotsipiiri on toiminut valiaikaisena luotsi9iirina , joten 

koko henkilokunta on ollut ylimaaraista. 

!t;.~L2..!. -----

N!JE~!l~~~~-j~-~~~E~l~~~~-!~g~~~g_!~2!~!E~!E~~~~-y~_12i~~ . . 
Luotsipiiriin ei ole nimitetty ketaan virafrtai toimen-

haltijaa . 

Aanisen luotsipiiri 

Vaasan luotsipiirin apulaisluotsipiiripa:.illikko Einar 

Fredrik T o u r i maarattiin valiaikaisen Aanisen luotsipiirin paalli-

koksi 1/3 1942 lukien. 

Aanisen luutsipiirin alueelle ylimaaraisiksi luotseiksi 

toistaiseksi m .. arattiin Merenkulk.uhalli tuksen toukok:l.nm 12 p: na 1942 

tekeman paatoksen mukaisesti luotsi Daniel Jaakonpoika Tanmela, kalas

taja Eemeli Moltsi , kalastaja Johannes Ovaska, laivuri Tauno Sihvonen, 

luotsin poika Mauna Tolvanen, kalastaja Vilho Tuutti, kalastaja ~~atoli 



Tammela, kersantti Robert Tapanainen, sotamies Armas Ijas, .merimies 

Hugo Johannes .Jump~anen, sisavesilaivuri Arvid Kyllonen ja merimies 
,._ '.. . .... .. -

Erkki Rovi toukokuun 1 p:sta lukien. 

Luotsipiirin ylimaaraisiksi luotseiksi toistaiseksi maarat-

tiin Mere!'..kulkuhallituksen toukokuun 15 p:na 1942 te:Keman pliatoksen 

mukaisesti kalastaja Emil Kukko, pursimies Vilho Kiiski, merimies Einar 

Tiainen ja merimies Eskil Hellen toukokuun 15 p:sta lukien 1942 . . .. " ... - -
r.uotsipiirin ylimaa.raisiksi luotseiksi toista iseksi miiarat-... 

tiin Merenkulkuhallituksen toukokuun 22 p:na 1942 tekemiin paatoksen 

mukaisesti kalastajat Juho ja Pekka Uimonen kesakuun 1 p:sta 1942 lukien 

Luotsipiirin tar1~astusaluksen valiaikaiseksi konemestariksi 

miiarattiin Merenkulktlhalli~lli(sen heinakuun 3 p:na 1942 tekeman paatok-

sen mukaisesti tarkastusalus ttp_nsion" kone:mestari Eelis Hakka.rainen 

heinak.uun 1 p:sta 1942 lukien. Maarays peruutettiin purjehduskauden lo

pussa j oulukuun 5 p: sta 19~2, _jollo~n- konemest~ri Hakkarainen ryhtyi 

hoitamaan vakinaista tointaan . 

Luotsipiirin ylimaaraisiksi luotseiksi toistaiseksi maariit-

tiin Merenkulkuhallituksen syyskuun 8 p:na 1942 tekeman paatoksen mukai

sesti merimies Yrjo Aleksanteri Saarinen ja laivuri Yrjo Turkki siita 

paivasta lukien kun he voivat ryhtya toimeen. Samalla Merenkulkuhallitu~ 

peruutti Robert Tapanaiselle toukokuun 12 p:na 1942 ja Vilho Kiiskelle 

toukokuun 1·5 p :na 1942 annetut maaraykset toimia ylimaaraisina luotsei-
~ ~ ~ 

·~ ... - .._ _ 
na Aanisen luotsipiirissa. 

Luotsipiirin ylimiiaraiseksi luotsiksi toistaiseksi miiariit-

tiin Merenkulkuhallituksen joulukuun 1 p:na 1942 tekeman paatoksen mu

ka1sesti alikersantti Viljam TilCkineh.~ Samalla MerenkuDall1allitus pe

ruutti toukolrrn.m 12 p:na 1942 Ma"Lillo Tolvaselle antamansa ma~rayksen 

toimia ylimaaraisena luotsina Aanisen luotsipiirissa. 

r N:o 4. -----------
Vuoden 1942 menosaannon m~~aan vakinaisesti tau+tamatta olevia luot-
----------~-----------------------------------~~--------------------

si-'··" ja majakkahenkilckunnan virkoja tai toimia Xanisem lu-otsiniirissa 
-------------------------------------------------------------~-------,, 

.Aanisen luotsipiirissa on ainoastaan ylimaaraista henkilo

kuntaa, joten virkoja tai toimia ei ole otettu menosaantoon • 
• 



.Aanisen luot'sipiirin luots-eille ei vieHi toistaiseksi ole 

annettu ohjauskirjaa. 

vapautta . 

. . 

rangaistuk:sia. 

N:o 6. ------------

Luotsipiirin ylimtiaraiset luotsit eivat ole saaneet virka-

H..!Q _ _0_ ----

1~Q~~!:_j~-~~j~~~~~~2~~~~11~-~~g~~~~j~ 

!.'~~~!~~~~~~!. 

Luotsipiirissa ei kuluneen vuoden aikana ole annettu 

. . 

!lr :o 8. ------------

e~~Q~!~~-~~2!!!~!~!~!~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-j~.~~!.'~~~!~~~-!~g!~~~ 

!~2!~i~!!~!~~~--Y!._l2~g!. 

Varsinaista merenmittausta ja harausta ei luotsipiirin 
I • 

toimesta ole suoritettu. Sen sijaan suoritti Aaniselle lahetetty ylimaa

rainen retkikunta Limonsalmen vaylan tarkist uksen ja jarjestelmallisen 

merenmittauksen Kontupohjan lahdessa seka pitkin lansirannikkoa Suvisaaren 

salmen etelapaahan. 

Luotsipiirin aloittaessa tyonsa kevaalla ei luotsipiiri~la 

ollut muuta aineistoa kaytettavissaan kuin .Aanisen ventilaiset merikortit 

seka ruskokopioita venalaisista vanhentuneista mittauksista Syvarilla. 

Valmistavien toiden jalkeen aloitettiin heti avoveden jalke~n viitoitus. 

Dyvari poijutettiin kayttaen apuna entisia venalaisia laivu;.. . ' 

reita. Pian huomattiin kuitenkin, etta jokaisella laivurilla ali oma mie

lipiteensa poijujen asemapaikasta , jonka vuoksi ali valttamatonta tutkia 

Syvarin vayla ainakin osittaisesti . Toukokuun 14 p:na aloitettiin haraus 

Syvarilla. Harauksen tarkoituksena ali todeta Syvarin linjamerkkien paik-



kansapiti'vyys seka vaylan syvyys . Harauksen ajaksi saatiin sotilasvi-. . 

ranomaimlta lain~~si ~ieni hinaaja-alus . Harauksen yhteydessa asetet

tiin poijut asemapaikkoihinsa . Vaylan syvyyden seka vedenkorkeuden 
. -

vaihtelevaisuuden takia asetettiin Niskaa1;1, Evassaareen ., Nikolaan ja 

Nishin kylaan vaylansyvyysasteikot, joista liiken~oitsijat osaisivat 

huomioida matkan varrella vaylan syvyyden . TarpeeiUsissa kohdissa muu-

tettiin linjamerkkien suuntaa. 

Pian huomattiin, etta ryssien kayttamat poijut olivat Syva

rilla epakaytannollisia , jonka vuoksi siirryttiin viit6ituksessa suoma

laiseen sisavesi-viitoitusjarjestelmaan. 

'Aanisella viitoitettiin vaylat osittain ryssilta saatujen 

tietCjen mukaan,(jolloin asemapaikat oli kuitenkin tarkistettava) seka 

luotausten avulla. 

· Ryssilla ei ole ollut viittoja varten minkaanlaisia sijoit

tajamerkkeja. 

Lisaksi tutkittiin Aanisella Kulikovan niemen etelapuoli, 

jonka perusteella Niskasta Aaniselle johtava vayla voitiin johtaa la

hemmaksi rannikkoa. Ryssien-aikainen vayla kulki liian lahelta heidan . 

linjojaan. 

J~~j~Q!~~~L-~~E!~~E~!~~-l~~~-~~E!~1!!~~~~!~!~~~~~~~-1~~~~~E~ 

4~g!~~g-~~Q~~!E!~E~~~~-!~-!~1g~ 

L1.1kum. 
====================-======= 

"'ajakoita 5 

Loistoja 2 

Sumumerkinantoasemia 3 

Viittoja 200 

Sisavesiviittoja 177 

Huomautuksia. 
============================================ 
Kallio,Soutjarvi,Soksu,Lukkosaari,Limon

salmi 
Niska ylempi ja alempi 

Soutjarvi, Lukkosaari, Limonsalmi 

Aanisella 

Syvarilla 

Huom. Luetteloon ei ole viela otettu tunnus~ajakoita, kaasoja, kum

peleita ja linjamerkkeja s~Jsta , etta merkit ovat viela toistaiseksi 

luetteloimatta . 



-----------

- . 
~~~!!~~~!~-j~-~~~g~~~~~!~-4~~~~~~-~~2!~~£~~~~~~~-!~ __ !2~~~ 

Majakat ja loistot: Sen johdosta, etta ryssat olivat poistaneet valolaitteet 

maj~koistuan ja linjaloistoistaan, asennettiin sel laisiin majakoihin ja 

loistoihin~ joita valttamattomasti tarvittiin, uudet vilkkulaitteet. 

Taman lisaksi r~kennettiin 10 metria korkea Soksun majakka Soksun nie

meen. Aanisen luotsipiirin toimesta on sotilaskalustosta asennettu tar-

keimmille vaylille 32 linja- ja sektoriloistoa. Loistojen huollosta ja 

toiminnasta on huolehdittu luotsipiirin taholta. 

Linjamerkit: Uusia linjamerhl~eja on rakennettu 8 kpl., naista 4 kpl . 

Viitat: 

Kulikovan etelapuolitse johtavalle vaylalle ja 4 kpl. kaatuneiden vena

laisten merkkien tilalle. Lisaksi on korjattu, vahvistettu ja maclattu 

57 linjamerkkia. 

Kaikille ulos asetetuille viitoille on laitettu sijoit-

tajat. 

Rakennukset: Omia rakennuksia ei luotsipiirilla ole. Ne rakennt~set, 

jotka on luovutettu luotsipiirin kaytton , on kunn~stettu asuttaviksi. 

Sumumerkinantoasemat : Aanisen sumuisuudc~ ta~ia ascnnettiin Limonsalman, Luk-

kosauren ja Soutjarven majakoiden yhteytecn laukaisu-sumumerkinanto-

asemat. 

N: o 11 . --------------

b~Q!~i~!!~!Q~~!~!;~~-!2!~!!!~~!_!~~~~!~~~~!_±~2!~~£~~~~~-~~j~: 

koilla ia luotsiasemilla vuoden 1942 aikana. 
-------~---------------------------------------

Luotsipiirin viela ollessa perustamisvaiheessa on luot

sipiirip~allikko yhtamittaisesti kaynyt tarkastamassa majakoita ja luot-

siasemia. · 

N:o 12. ------------

Piirioaallikon tekemat virkanatkat. 
====~========~==================== 

Paitsi Helsinkiin Merenkulkuhallitukseen tekemaansa 

4:aa virkamatkaa on piiripaallikko yhtamittaisesti joutunut olemaan 

virkamatkoilla uutta piiria jarjestettaessa. 



Aanisen luotsipiirikonttorista lahetettyja ja luotsipiiri-

konttoriin saapuneita kirjeita: 

Saapuneita Lahetettyja Thteensa. 

Uerenkulkuhallitus 122 128 250 

Luotsi- ja majrud~a-asemat 27 42 69 

Yksityiset 21 30 51 
------------ -------------

Thteensa 200 370 

N:o 20. ------------

1~~!!~12_~~~~1~~~~-~~~!~!~!~~~-j~-Q~Y~~~~~!~-Y~~!Q~~!~-j~ 

EQ!j~~~!~-~~}f~_Y!!!!~Q~~!~!~--4~!I!~~~-~~Q!~!J2!!~!~~~-Y!._!2~~~!.-

Luotsiasema 

-----------------------------------

Syvari 

Aanislinria 

Limosaari 

Tulvoja 

Lukumaara. --------- -------- ------
Viittoja Poijuja Koreja 
----------------

43 

8 

22 

5 

- ====== 

180 

- ---- -------

14 

31 

18 

--------------------------------------------

-------------------- --------- -------- ------ -------------------------· 
~~om. Poijut tarkoittavat Syvarilla kevaalla asetettuja puupoijuja, 

jotka poistettiin tahi muuten irtaantuivat asemapaikoiltaan. 

, Sen johdosta, etta luotsipiiri on vasta ollut perustamis

vaiheessaan ja etta luotsipiiri toimii viela toistaiseksi sotatoimi

alueella, ei kaikkia tietoja ole voitu tarkasti antaa vuosikertomukseen. 

Luotsipiirin perustamispaivana voidaan pitaa maaliskuun 

1 paivaa, josta paivasta lul~ien Kauppa- ja Teollisuuministerio myonsi 

maararahan Aanisen luotsipiirin luotsipiiripaallikon palkkaamiseksi ja 

kunnostustoita varten. Peruatamistoita haittasi suuresti se, etta luot-



sihenkilokunta saapui vasta byvin myohaisessa vaiheessa . Taman lisaksi 

ei piirilla ollut kaytettavissaan omaa tarkastusalusta ennen syyskuuta, 

jolloin tarkastusalus "Aaninen" valmistui liikennetta varten . Alus on 

Lumpoisista saatuja sotasaalisveneita , joka luovutettiin Merenkullruhalli 

tuksellc ja joka Merenkulkuhallituksen kustannuksella laitettiin lopulli~ 

seen kuntoon. 

Tyoohjelma saatiin suurin piirtein toteutetuksi ja 

voidaan Aanisen viitoittaminen saada ensi purjehduskauden aikana lopulli 

sesti suoritetuksi . Pahimpana epakohtana on se, ettei viela tiedeta vay

lien taattua syvyytta . Tama epakohta saataneen kuitenkin ainakin paavay

liin nahden lahimpina vuosina korjatuksi . 

.Aanisen luotsipiirikonttorissa tammikuun 23 p :na 1942. 

E . Touri . 


