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N:o I 

Luettelo luotsi- ja majakka-asemista, hengenpelastusasemista, luotsikutte-

reista, niiihin kuuluvista toimihenkiloista luotsipiirissa syyskuun 15 p:na 1944. 

A. Luotsiasemat. . 
+> 

mt 
~ .. • 0 I s= 

I l\1 ri I I l\'l ;:s ;:s l\1 •ri (!) 

I 0 'r;) 1-4 :o ·ri •ri M s= 'r;) :o (!) 

·ri l\1 +> 0 0Ml\'l OlA. (!) M+' 
Ol ·ri Ol...\4 ~ •ri l\'l +' El • • Ol •ri ..s:: 
+' El gj...\4 ~..14+>10•ri..S:: -~ ~ ...14>. 
0 (!) 1-4 •ri s=s=s= ;:s..s::s= r;) 0 .,.., s::= . 

I uotsiasemien nimet: ;:s Ol l\1 l\'l ~m;:s-1S::I11 (!) ;:s (!) M ::S (!) :l\'l:l\'l 
o-1 l\'l >A. ..S::..I4 <11> to :z; Ol >-tri ::X::+>Ol 

> 
L 

uotsipiirikonttori I 2 
I 

2 

I . I I 
etsamon luotsiasema 1 1 1 2 1 3 9 

L 

p 

1 1 2 I 1 2 1 3 11 . 

B. a.jakka -asemat. 

ajakka-asemia ei luotsipiirissa toimintavuonna ole ollut. 

C. Luotsikuttereita ja valtion veneita. 

Petsamon luotsipiirissa ja valtion satamassa. 

Luotsipiiri Satama 

Asemien nimet: Moot t ori- Soutu- -MOottori- Soutu-
veneita veneita veneita veneitii 

-
Petsamon luotsiasema 1 - - 2 

Liinahamarin satama - -
1 - - I 2 

:o II 

Eronnei ta tai lakkautettuja luotsi- ja majakkahenkiloita .ja toimia Petsamon 

1uotsipiirissa v. 1944. 

Vali~auhasopimuksen mukaan luovutettiin Petsamo Neuvostoliitolle 15 p:na 

syyskuuta 1944. T~n mukaan on koko henkilokunnan toirnet luotsipiirissii lakkau

tettu31 paivana lokakuuta 1944. iita ennen, maalisku~n 31 paivasta alkaen, on v.t. 

luotsipiiripaallikko J.S. Auer-Collianderille annettu maarays peruutettu . 



~. 

N:o III. 

Ylennettyjii tai toimeen otettu,ia luotsi- ja majakkahenkiloitii Petsamon luotsi-

piirissii vuonna 1944. 

Luotsipiiri- Luotsi- Vanhempia Ylim.nuor. Yhteensii. 
Aseman nimi paallikoita vanhimpia luotseja luotseja 

Luotsipiirikonttori 1 1 

Petsamon luotsiasema 1 1 1 3 

4 

Petsamon luotsipiirikonttori. 

V.t. luotsipiiripiiiillikkoinii on toiminut merikapteeni J.S. Auer-Colliander 

ajalla 1/1 - 31/3 ja merikapteeni Arvo Heikki Sainio ajalla 1/4 - 31/10. 
V.t. konttoriapulaisena on toiminut neiti Aino Pyolio a j alla 1/1 - 30/9. 

Petsamon luotsiase Da. 

Luotsi 1anhimman virkua on vakinaisena hoitanut luotsivanhin Viktor Suoma

lainen 1/1 - 31/3, jolloi n siirtynyt elakkeelle • 

. v.t. luotsivanhimpana on toiLinut vanhempi luotsi Johannes Kalskela ajalla 

1/8 - 31/10. 
Vakinaisia vanhimman luotsin toimia ovat hoitaneet luotsi Johannes Kalskela 

ajalla 1/1 - 31;1- ja auri Ilmari Kal j unen ajal1a 1/1 - 31/10. 
Vakinaisen vanhimman luotsin Johannes Kalskelan viransijaisena on toiminut 

luotsi Vilho Ilmari Haapala ajalla 1/8 - 31/10. 
Nuorimu:.an luotsin tointa on viransijaisena hoitanut Vilho Ilmari Haapala 

ajalla 1/1 - 31/'f. 
Yl imaiiriHsina nuorimpina luotseina ovat toimineet L\.yosti Johannes Niskanen 

j a Emil Evert Kemell ajalla 1/1 - 31/10 sekii Rikhard Niilo Raina ajalla 1/8 - 31/10. 

N:o IV. 

Vuoden 1944 menosaiinnon mukaan vakinaisesti tiiy~..tiimiitta olevia luotsi- j a majakka

henkilokunnan toimia Petsamon luotsipiirissa 15 p:nii syyskuuta 1944. 

Vakinaisesti tiiyttiimiitta ovat olleet luotsipi iri Jaallikon, kon1toriapulaisen 

ja nuorimman luotsin toimet. Luotsivanhimman toiwi on ollut vakinaisesti tiiyttiimat

ta 1/4 lukien. 

N: o V. 

Ohjaustodistuksen suorittaneita luotsihenkiloitii Petsamon luotsipiirissa v. 1944. 

Petsamon luotsiasemalla on kaiki l la muilla paitsi ylimaaraisilla nuorimmil

la luotseilla ohjauskirjat siksi kunnes ylimaaraiset nuorimmat luotsit Kyosti Jo

hannes Niskanen ja Emil Evert Kemell 4/5 -44 saivat ohjauskirjansa. 

Ylim. nuor. luotsi Rikhard Niilo Raina on ollut ilman ohjauskirjaa. 

N:o VI. 

Lomalle piiiistetty.iii luotsi- ,ja ma,jakkahenkiloita Petsamon luotsipiirissii v. 1944 . 

Koska Petsamon luotsipiiri on ollut sotilaallisesti alistettuna Petsamon 

Meriosastoon on sotilasviranomaisten taholta annettu lyhyita lomia varsinaisten 

vinkalomien ollessa peruutet cuina. 

Sairauden vuoksi on vanhempi luotsi Mauri Ilmari Kaljunen nauttinut virka

vapautta ajalla 14/3 - 30/6. 



N:o VII. 

Luotsi- ,ja majakkahenkilokunnalle annettuja rangaistuksia Petsamon luotsipiirissa 

vuonna 1944. 

Kuluneena vuonna ei ole annettu rangastuksia. 

N: o VIII. 

Majakoiden, merimerkkien y.m. turvallisuuslaitteiden lukum.aarii Petsamon luotsi-

Nimitykset: 

Maja'koita 

J ohtoloisto,· a 

eriviittoja 

Lin.j atauluj a 

Sumukelloja 

Kiinnityspoijuja 

Tilapaisloistoja 

piirissa v. 1944. 

u k u m a a r a 

4 

1 

4 

3 

N:o IX. 

4 

.1 

4 

3 

Huomautuksia. 

Sytytettian tarpeen vaatiessa. 

Paksuniemen itiiviitta, Petsamon vuono ssa 

Laitteet liihetetty Ahvenanmaalle 

3 poijua meressa Liinaha:l.larin satamassa 
1 varalla maissa• 

1 Nurmensiitissii salsalaisten kaytossa 
2 satamaloistoina Liinaharissa. 

Luotsipiiripiiiillikko kiiynyt v. 1944 luotsi- .ja ma,jakkapaikoilla. 

Petsamon luotsiaseu;a on samassa rakennuksessa kuin luotsipiirikonttori, 

joten luotsipiiripiiiillikko on paivittiiin useampaan kertaan kaynyt luotsipaikalla. 

N:o X. 

Tapahtuneet merivauriot Petsamon luotsipiirissii v. 1944. 

Vihollisen sotatoimista johtuvia pienempiii merivaurioita on sattunut lukui

sia eika niistii voida antaa tarkempia tietoja. . 
Keeakuun 28 paivana upotti veniilaisten ampuma torpeedo saksalaisen, Liina-

hamarieta liihteneen ha Nerissan Nurmensatin pohjoispuolella, noin 1-2 mpk piiiissii 

rannasta. Aluksen mukana hukkui 5 miestii. Samana p9iviinii klo 03.30 upotti venalais

ten kranaattituli Liinahamariin matkalla olleesta saattueesta saksalaisen hoyry

alus Vulkanin. Alus sai useita kranaatin osumia. Aluksen luotsi, Ilmari Haapala 

ohjasi sen uppoavana matalikolle Petsamon vuonoon, Num.eroniemen liinsirannalle. 

Alus upposi, mastojen ja osan savupiipusta jiiadessa vedenpinnan yliipuolelle. Viies

to pelastui joukossa muutamia lieviisti haavoittuneita. 

N:o XI. 

Loistojen toiminnan tarkastuksia Petsamon luotsipiirissii v. 1944. 

Loistot ovat vuoden pimeanii aikana olleet toiminnassa vain tilapiiises

ti tarpeen tullen. Koska vihollisen sotatoimien vuoksi ei varsinaisia loistotar

kastuksia ole voitu suorittaa, ei myoskiiiin huomattavista parannuksista ole voitu 

huomauttaa merenkulkuhallitukselle. Loistoista on ainoastaan Numeroniemen johto-



loisto vaurioitunut vihollisen kranaattitulen v~ikutuksesta. Tarpeelliset pienet 

korjaukset on tehty luotsipiirin omasta alotteesta. 

N:o XII. 

Loistonhoitajat Petsamon luotsipiirissa v. 1944. 

-
Loiston nimi Loiston laatu Loiston hoitaja 

Vuoremi Johtoloisto, kaasu Niilo Turunen 

Numeroniemi " It Vilho Ilmari Haapala 

Ristiniemi " " II " .. 
Tauriaisenniemi II " II " " 
Kultakuru Sumukello, hiilihappo Anton Oriidd 

Kaikkien loitohoitajien maariiykset peruutettu syyskuun 30 piiivasta lukien. 

N:o XIII. 

Luettelo luotsatuista aluksista Petsamon luotsipiirissa v. 1944. 

-

Kuukausi 

T anunikuu 

Helmikuu 

M 

H 

T 

aaliskuu 

uhtikuu 

oukokuu 
~K esiikuu 

Heiniikuu 

I ~ 
a:! . a:! 
{t) s:: ;:1 {t) 

~Q),.!o4 ~ 
0 ~ ;:1 0 
;:I CO..-! ;:1 

...:1 ;:1 ...:1 

41 

45 

38 

21 

6 

9 
1 

I L u o t saustu 1 0 t ~ 
a:! • 
E ..!>4 

a:! 0.. 5 1o 20 % 75% ;:1~ E 
~ 

610 1619:20 6476:80 24288:-

557 1603:75 6415:- 24056:25 

506 1700:45 6801:80 25506:75 

334 732:45 2929:80 10986:75 

85 173:45 693:80 2601:75 

139 185:80 743:20 2787:-

14 4:50 18:- 67:50 

100 % 

32384:-

32075:-

34009:-

14649:-

3469:-

3716:-

90:-

E lokuu 8 102 104:65 418:60 1569:75 2093:-

Syyskuu - - - - - -
Yhteensa 169 2347 6124:25 24497:- 91863:75 122485:-

l/ t/ 

N:o XIV. 

Petsamon luotsipiirikonttorista lahetettyjii ja sinne saapuneita kirjeita v.1944. 

M 

M 

0 s 0 i t · e Saapuneita Lahetettyja 

erenkulkuhallitus. 195 225 

uut virastot ja yksityiset. 103 187 

Y h t e e n s a 298 412 

Kirjeiden lukumaiiriiiin sisaltyvat myoskin ne kirjeet jotka o~at saapuneet tai la
hetetty toimintakauden jalkeen, siis vielii vuoden 1945 puolella. 

N:o XV. 

Kiisittelematta ,jaaneitii asioita Petsamon luotsipiirissii v. 1944. 

Asiat ovat tulleet kiisitellyiksi_ sen mukaan, kuin niitii on saapunut tai liihetetty. 

Hangon luotsipiirikonttorissa maaliskuun 14 piiiviinii 1945. 

v. t .luot sipiiripaallikko: J b#czJZ~~ 
A.H.Sainio. 



P e t s a w o n w e r e n k u 1 k u p i i r i • 
=============================================== 

Petsamon merenkulkupiirin v.t. merenkuluntarkastajina ovat toimintakautena 1944 

toimineet ajalla 1/1 - 31/3 merikapteeni Johan Sigurd Auer-Colliander ja 1/4 - 31/10 

merikapteeni Arvo Heikki Sainio. 

Petsamon merenkulkupiiri on ollut jaettu kahteen katsastuspiiriin, nimittain 

Petsamon ja Inarin katsastuspiireihin. 

1 Petsamon katsastuspiiri. 

Merikelpoisuuden katsastaja ajalla 1/1-31/3, merikapteeni J.S.Auer-Colliander 

ja ajalla 1/4 - 31/10, merikapteeni A.H. Sainio, molemmat Liinahamarista. 

Alusten rungonkatsastaja ajalla 1/1 - 31/3, merikapteeni J.S. Auer-Colliander 

ja ajalla 1/4 - 31/10 merikapteeni A.H. Sainio, molemmat Liinahamarista. 

Laivahoyrykattilain katsastaja ajalla 1/1 - 31/5 konemestari R.Nummelin ja 

ajalla 1/6 - 31/10 konemestari Anton Oradd, molemmat Liinahamarista. 

Koneiston katsastaja ajalla 1/1 - 31/5 konemeetari R. Nummelin ja ajalla 

1/6 -31/10 konemestari Anton Oradd, molemmat Liinahamarista. 

Merimieskatselmusmiehina, toimipaikkana Liinahamari ovat toimineet ajalla 

1/1 - 31/3 merikapteeni J.S. Auer-Colliander seka ajalla 1/4 - 31/10 merikapteeni 

A.H.Sainio. 

2. Inarin katsastuspiir~ 

Merikelpoisuuden katsastaja ajalla 1/1-31/10 poliisikonstaapeli Herman Kyro, 

Alusten rungon katsastaja 

Koneiston katsastaja 
" 
" " 

Katsastukset Petsamon katsastuspiirissa v.1944. 

" os. Ivalo. 

" 

Toimintakauden aikana on suoritettu vain kaksi merikelpoisuuden katsastusta, 

jolloin suomalaiselle ha Ruijalle ja norjalaiselle ha Transportille annettiin va

liaikaiset katsastustodistukset matkaa varten Norjan satamiin korjauksia varten. 
Katsastuspalkkioina kannettu mk 202:50 

Meriliikenne Petsamossa v. 1944. 

Liinahamarin satamaa on kaytetty vain saksalaiseen sotilasliikenteeseen, 

joten kuljetuksetkin ovat olleet sen mukaisia. Kuljetukset ovat tapahtuneet saksa

laisten saattuiden turvin. Satan~ssa kayneet alukset ovat kansallisuudeltaan ol

leet saksalaisia ja norjalaisia. Koska sataman kautta tapahtuneet kuljetukset o

vat kasittaneet vain sotatarvikkeita, niin ei niista voida antaa mitaan tilastol

lisia tietoja. - Ainoa Petsamossa liikennoinyt suomalainen kauppa-alus vuoden 1944 

aikana on ollut ha " Ruija ~ Alus on koko ajan ollut rahdattuna saksalaisille 

suomalaisella vaestolla. Alus siirtyi syyskuussa myynnin kautta saksalaisille so

tilasviranomaisille. 

Petsamon merimieskatselffiusmiehen toiminta Liinahamarissa v.1944. 

Merimieskatselmusmiehen toiminta on ollut hyvin vahaista koska satamassa 

ei ole liikennoinyt muita suomalaisia aluksia kuin ha Ruija, joten kaikki ~eri-

{ 



mieskatselmusmiehen toimituksetkin on suoritettu Ruijan vuoksi. 

Ottokatselmuksia 10, paastokatselmuksia 18. 

Annettu vastakirjoja 10, merimieskirjoja 11, miehistoluetteloita 1, vuo

silomaluetteloita 1 ja ylityopaivakirjoja 1 kpl. 

Nostettu palkkioina katselmuksista mk 1,230:- seka merimieskatselmusmie

hen muista toimituksista ja antamista kirjoista mk 424: 70, yhteensa mk 1,654:70 

Hangon lu~tsipiirikonttorissa .huhtikuun 4 paivana 1945. 

v.t.luotsipiiripaallikko: 
A.H.Sainio. 



L i i n a h a m a r i n v a 1 t i o n s a t a m a. 
=====--======:============ ------------------------------------------------

1. Henkilokunta. 

Virkailijoina ja palveluskuntana ovat kuluneena vuonna toitLineet: 

V. t. sata.~.akaEteeneina ovat toimineet Petsamon luotsipiirin paallikot merikap

t eeni Johan Sigurd Auer-Colliander ajalla 1/1 - 31/3 ja merikapteeni Arvo Heikki Sai

nio ajalla 1/4 - 31/10. 

V.t. konttoriapulaisena on toiminut neiti Aino Poylio ajalla 1/1 - 30/9T 

Satamakonstaapeleina ovat toimineet dvin Aartola ja l rans Raina seka Petsa

mon Meriosastolta komennettu matruusi Arvo Suomalainen. 

2. Satamaliikenne. 

Satamaa on kaytetty sotatoimien vuoksi vain sotilastarkoituksiin ja kaikki 

liikenne on ollut sotilasliikennetta, joten sataman kautta kuljetettu tavara on ollut 

yksinomaan sotatarvikkeita, joista ei voida antaa mitaan tilastol lisia tietoja. 

3. Sataman kunnossapito ja hoito. 

Sataman kunnossapitoon on kaytetty 13 Pl.V:2 maararahoja mk. 211.756:40 

(menorastej a mk. 1.946:-). 

4. Liinahamarin valtionsataman ko-

konaistulot v.1944. 

Tulo j a jotka on kannettu ajalla 1/1 - 31/10-44. 

Vesimaksuja ajalta 1/1 - 31/10 

- II - (tulorasteja) 

Tonttivuokria 
II ( tulorasteja) 

Yhteensa 

83.510:-

10.780:-

60.894:-

622:-

155.806:-

Satamatuloissa on jatetty huomioimatta merenkulkuhal l ituksen t oimintakauden 

jiilkeen Puolustusministerion Yhteysosaston kautta saksalaisilta perityt maksut joihin 

kuuluvat m.m. varasto- ja tonttivuokrat, nostokurjen kaytto, tulot saksalaisille 

myydyistii t arvikkeista j.n.e. Sataman kokonaistuloihin ei myoskaan nyt, kuten ei 

aikaisemminkaan, ole otettu Liinahanarin valtionsatarnan sahkolaitoksen tuloja sah

kovirrasta ja myydyista tarvikkeista. 

1. 



5. Sataman kokonaistulot jakaantuvat seuraavasti: 

Kuukausi 

Tammikuu 

Helroikuu 

Maaliskuu 

Huhtikuu 

Toukokuu 

Kesakuu 

Heinakuu 

Elokuu 

Svvskuu 

I Vesimaksut I Tonttivuokrat-t·-------Y_h_t_e_e_n_s_a_·-------+ 

(tuloras{eja) 7.180:-~ -:- 1 7.180:-

19.180:- ) 772:- 19.952:- +) 

10.310:-

21.670:-

I 12.940:-

I 4.980:-

4.570:-
-

7.160:-

6.300:-

Yhteensa 94.290:-

g~ ~j 0:-
mukaanluettuina. +) tulorastit 

-·-.. 
-:-

-:-

-:-

3· 356:-

57-388:-

-:-

61.516:-
t 1-f, 6,,,,_ 

I 
I 
I 

I 

10.310:-

21.670:-

12.940:-

4.980:-

7.926:-

64.548:-

6.300:-

155.806:-

6. Yleiskatsaus satanaan saapuneiden ja sielta liihteneiden alusten kansallisuuteen. 

Knnsallisuus Kpl. ~ Nettovetoisuus, rek.tonnia. 

Norjalaisia 3 I 6.779 

Saksalaisia 68 

I 
122.414 -

Yhteensa . 71 129.193 

Taulukossa mainittujen lisaksi on satae1assa toimintakauden aikana liikennoi

nyt saksalais'tien kaytossa ollut Loviisan Kalastus Oy :n oraistama ha "R.uija". Alus on 

koko ajan liikennoinyt vain Petsamon vuonossa ja Liinahamarin satarr.a-alueella. 

1· Lyhyt katsaus toimintakauden aikaisiin sotatapahtumiin Liinahamarissa. 

roimintakauden 1/1 - 15/9 valisenii aikana on sataman sotapaivakirjaan tehtyjen 

rnerkintojen muk~an ollut ilmahalyytyksia 86 paivana, nousten paivittaisten keskeyty

vien hiil)ytysten luku aina 30:eenkin. Halyytysten aikana on lentoporrunituksia ollut 

20 eri paivana, jolloin pommitukset ovat kohdistuneet joko Liinaharaariin tai lahi

ymparistoon. olemminpuoleista tykistotulta on ollut 67:na paivana, jolloin vihollisen 

kranaatit ovat tulleet joko Liinahamarin satar a-alueelle tai lahi seuduille. - Omas

ta henkilokunnasta ei ket~an ole kaatunut tai haavoittunut. Omista aineellisista va

hingoista mainittakoon: 4 saksalaisten kaytossa ollutta varastosuo Jaa palannut ja 

Veneniemen polttoainevarasto rajahtanyt il.aapommituksen johdosta, kranaattituli vi

oittanut laitureita, kranaatin osuma satamakonttorin rakennuksen seinaan j.n.e. 

Lisaksi ovat kranaatit rajahtaessaan katkoneet sahkolaitoksen sahkojohtoja ja pylvai

ta. Satamakonttorin rakennuksen ikkunat ovat. sarkyneet useampaan kertaan. 

Valirauhasopimuksen. ja Petsamon luovutuksen johdosta oli henkilokunnan pois

tuttava Liinaha:narista 12 paivana syyskuuta, allekirjoittaneen jaadessa sinne viela 



15 paivaan. Evakuointivaikeuksien vuoksi saatiin vain arkisto ja tarkei~~a.t esineet 

siirrettya eteliHin, kalwton ja suurimman osan varastosta jaadessa Liinaha:uariin. 

Hangon l uotsipi i rikont t orissa, huhtikuun 5 paivana 1945. 

v.t. luotsipiiripaallikko: 

A.H. Sainio. 

!J, 


