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Kertomus 

a i j ·· n t e en luot .ipiiriin kluluvi"'sa veeist· i<' 8. toi

mitevu'"'s kulkuv ·~ylien t.utkimi t:5ista. vuonna 1 . 3 5 • 

p a i j a n n q. V n~aGelka Paijanteen merikart~a 

: 0 2. 

Sitt ... kun p··ij.::ntec;lHi. laivaliiket ·Ja harjoituavat aluaten omis

tajat seka Rorfilo.h<ie , Luhanean ja Janu.a.n pitfi.jan VanhaseHin ran ... 

tueilla asuv rn~u.nor.1it'ta.jat oli vat t~erenkulkuhalli tlikselle Hihet-

t.:..noet 31/r:-34 pa.iva.tyn anomuke n, mi .. .:.:. pyydetian, 6tta val~ion 

kustc.nnuksalla. tu'tJkittaitain ja viit i1;,ettainiin laivakulkuvaylii 

Vanl1ase en itrai..,en rv.nnan puolella .. ilven'·almeeta Keihasnie"'len lno

na olevalle en e~rtaAn ttttkitul e lai a'."i.Yliill.e ja (erenkulkuhallitus. 

saa.mansa. lausul"non j a kuetannuseh otuJrpen perusteella kirj elmiillii"n 

I I I I 2 4-3'1 K. n • . 14 1,34 1 601/ ilrnoit aa r.:i>..:. -~··nneen i:i allekiri ittane~n 

suorittamaan main' tun tytln ja ~yonta~: t varat 78 0 :-- ~ar~kaa 13 j . 

L . IV:6 kohda.lta. t1:1iden euori~~a.rlista vu..ten, ryhu~riki n allekirjo·t

tanut toteut~amaan saamaansa maa.,.ii.ysta k~e~kuur. a.l, eta alkae:- • 

.unnen varsin a. ista to1,nitusta paikalln oli tyo·noottorivene ja 

lurau . :· aincH:t _,uotn va H .. r!lee nlinnaa a.. ol evtJ.sta v~ru .. t ceta .J yviL .. k. Hi.~ 

harn.uuvalirHd ii, orju.t av':l. , riot.'. nkltu.riv1ittojo. tohtava uusia. . 

o.reinain0n tutkimu tytl v"y .... tillb. r~liJi.,ettiin k sikuun 6 p : na . 

7-yossu kayte tiin t;~mcottoria , johon vastavalmist1nut l uo-

~au vi~ 'uri oli sete~tu j~ luo~aJs~a toim1 e tiin har~uk en yh

t{:;)ydas :. . rJuot::.na 'iiytet. iin 19 g . ain, vas. kaluluo~j a, j oka riip

_pui l. 5 1!l!n. teraslangas2a. . Luoda.tr.se sa il·nu.n amanaikaieta haraus-. 

ta kiiytet"tiin .G, kt.> . kalaluotia aii ta yys~e. e ~~ta noottori lteneen 

ncpeu.3 ol · st..~ :rem i, n .1.n 8 j a 9 km . unni za, sy-vem.11asaa n. 30- 40 

m. v d ssa n . G j-... 7 b.Jn . Luotu.:.1s- ja hurausl:Lnjojer. merkkina k'.'y .. 

te · ti in rintiun~kuri ko 1ovi i ttoj a . Hara.na. oli kaht€ en palkcvenee ... 

seen laitet~u ~utkisto. jollaiat piiri LK on mene~tyksellH k~y

te:.·c.~r vuodeota 1024. 7yoviikena oli tarkastusalua nsion viiesttl ja 

lisi.i.n~. kRk i a.4ue,n luo -~aia ni:nL :ikoin~. milloin ei heidiin tar

Vlnnut v!ylantarkaatuk~eaaa ollu. 

Kun anottu vL..yl8. Kilveneal en luona e1 liitt·rnyt ennen tutkit-



tuun kohta.an oli hara'.H3- ja lno auto,Jtyo alcte"';te.va. T<'ontur·'n so.lmen

ta, j etta vi.i.yHi tulici yhteniiiaeksi. Ha!"an pohjaputki aeetettiin 

4,1 m. vedenpinnasta alae. Tama syvyys saatiinkin aina Kilvens~l

men laivalaiturin laheisyyteen, mutta noin 80 m matkan oalmen ka

peinta kohtaa. on vain n. 3 m ayvaa j a mat alan veden aikana no in 2 ~ 

Pohjanlaatu hienca hiekkaa. /Taman aalmen matalu· desta on Hameen 

tie- ja vesiraker.ruspiirin pii ri-insinoorille eriid.n l ausunnon yh

teydessa muinit u huomio on-ottamiata v&..rtan vaylien ayventaclietoi

den ynteydessa./. 'l:Iarausjyota jatke;:,'tiiin edolleen jal{sottain; Kil

vensalmi - Ru_pp~saari ... J<etvole - Ri1niu.rli - Luodon ki !"java , Rii

niemi - Sikasaa.ti. Piini~mi . Slk::.jiirYen ran ta, i kaGaa:ri - Hars

niemi, Sikasaari - Rii laht i, Luodon ki !"j va - Pi il qhti . Tyo aa.ati irt. 

paa tteeseen kesakJun 21 p:na. 

Till- ajalla 1oritettiin 

1346 lu.odinpudotuata haraukser: yhtJydesoa; 

noin 600 luodvn-pudotusta koeluotauksec a; 

tutkittu kolme selkarnatalaa / Kouhiniemi, Ju r nonluodot,Riini emi 

22,fl k.T. . vayl i;.pituutta: Koutlirinsalmi - ilarsniemi; 

125 km. harauepituutta, h~tratun vayl ··n leveya vaihtelo.s. 

30 - i50 m; 

a.setatt iin ..L2 uutJiiS. vii +taa, 8 kirjavaa ja 4 punaista 5 a 6 m 

syva§.n veteon; 

rakenna tiin kolme uutta r~sti'; 

n&itii toi tt:. varten kaytet . iin 14 pai ~d.b. vastaten 70 miest ytl

pai vb.Et. 

Viilipaivina kij.vi allekirjoit t.anut tarkastus luaAnsiolla pii-

rissa muilla tarpeblliailla matkoilla. 

Myonnetyt varat, 780 :-- kaytet t iin eeuraavasti : 

Moottorivenoen ja harausvalineiden rahti rautateitee 

Hiimeenl.innasta Jyviiskylaan 2311: BO 

Sel"!Oj n rahti rautateiee Jyv& kyHistii Ori eden Hie-

dan ea+.amaan 7fl:·-

Tyopal~koja 734:--

Tarvikkeita 288:40 

Mi ehi stan asunn on vu okraa 73:--

Sii rto 4157:90. 



Siirto 4157:90. 

Viittoja 360:--

Pienempia rahteja ja sekalaista 47:50 

Puolet luotausvintturin kustannuksesta 3BOO markk. 1750:-

Kaytt!matta jai tarkoitukseen myBnnettyja varoja 1484:60 

Yhteensa S m k • 7800:--, 

Vay1an tutkimisessa tultiin havaitsemaan etta louhinniemen ul

kopuole1la oleva ki vikkomata.la on Piiijanteen merikarttaan ~ 2 mer

kitty n. 18 m. kauemmaksi rannasta kuin mita se todella on. Maini

tun kivikon luona on vastatutkitun vaylan kirjava viitta, joka on 

noin 15m. kivikosta. Kivikon oikea asema selviaa viylakartan ja1-

jennl:ikaesta ja viittaselityksesta, Viitta- ja rastiselitykaet sel

viavat erikseen laadi tui.ssa selostuksi sa. 

Vaylan syvyydek.si tulee osalla Kouti-Kil vensalmi 3, 5 m, ja 

Kilvensalmi-Harsniemi /Keihasniemessa/ 3,9 m. Kilvensalmi on n. 80 

m. matkalla ainoastaan2 m syvyinen m talanveden aikana. 

Lehtisensalmi , Pai jan teen meri kartta ~ 1. 

Kun useat a1usten pa"1likBt blivat i1moittaneet etta Lehtisen

salmessa on kapeimmassa kohdas a Lehtisensaaren puole11 matala, j o-. 

ka tuntuu va taavnn a1uksen pohjaa /- on hiipa emaisillaan/, ja k~ 

tyHmoottori ja harausvalineet olivat valmiina kaytt~kunnossa tutkit

tiin mainitun salmen syvyys kesakuun 25 p:na, mutta otaksuttu mata

la on siksi lahella Lehtisensaaren rantaa et ei sita varten voida 

eeittaa viittaa asetettavaksi. Samalla harattiin ja luodattiin ealmi 

koko pituudeltaan aina Lehtisensalmen johtoloistolle asti. 

Ma.llaevesi, 

Laivavaylan osa Lankipohja-Valkeakoski on suunnitelman mukaan 

kartoitettu niin etta tarpeellieeksi havaitut ja tehdyt korjaukset 

ja muutokset voidaan selitysten perusteella merkita kartalle. Tahan 

kulkuvaylaan liittyy Mallasveden reitti lisavesineen, joka reitti on 

myoskin tarkistuksen tarpeesaa. Valkeakoaken ylpuolella olevan !pi

anselan keskelta kirjavan vi ita.n luota erkanevat Lan elmavedelle ja 

allasvedelle johtavat vaylat. Jotta tamakin reitti eaadaan valtta

vaan kaytttskuntoon on Merenkulkuhallitue mytsnt .. nyt 2/4-35 .~ 663/f>76/ 

paivatylla maarayksella varat ttsiden uorittamista varten. 



Kun Paijanteella suoritetut vastaavanlaatuiset tytlt 6aatiin 

valmiiksi ja ty<:sss& tarvi ttavat tytsviilineet, ty1:Smoottori, haraus .. 

valineet , risti.ankkuri viitat. kartoitusty~valineet y .m, oli saatu 

siirretyk i Oriveden aseman Hiedan satamaan , alettiin valmistavat 

tyot heinakuun 2 p:na. 

Ttsihin otti vat osaa Hameenlinna.n ja Ori ved.en luotsipaikalte 

maaratyt ylimaaraiset luotsioppilaat Yrju iemela ja 0. Arvid Lah

teela, tarkastusalus Anaion pursimiea ja. laivamies seki kartoitus::_ 

ttsiden aikan A. O.Urvas. joka aikaisempina vuosin on ollut vas

taavi., L.a toissa . Lisaksi on ollut ttsissa mukana sen luotsipaikan 

luotsi ., jonka hoitoalueella taita on toimitettu . Siita syysti etta 

on toimi tettu vaylin sii vousttii t8. swnanaikais~sti 1 abden erik seen 
,, 

mytlnnettyjen kayttovarojen rajoissa, on ty<:tjoukkuekin tilitysta vaz~ 

ten eroitettu oacaksi kahteen ryhma n . Yksi ryhmli ty~skenteli Orive

den luotsa.usalueella. uusien rastien tyi:i a sa, j osta kulut makset ti in 

13 P.L . III : 5 kohdalta /Merenk .hallit . maar , 12/2-35 - ~ 436 / 5'19/ ja 

toinen ryhmi. Valkeakoaken luotsausalueella luotaus- ja. ka.rtoi tus

ttliss&, joista kulut maksettiin 13 P.L .IV:6 kohd lta, 

Uusien rastien teko on eriloisena ty~na mainittava siita syys. 

ta, etta aikai sempina vuosina on perinpohj is en harauoty~n tuloks.e

na peruste 11 m·1utett-u elk-vaylUi syvempai:im ja sel vemp!Uin kohtaan 

eli niin ettei vat viiylat tule eniia muuttumaan j onke. . vuoksi vayUt

m_rkit. jotka. useimmieaa tapauksi sa on pidettav·· kokkame:rkkeinii. 

~ _k.nnettiin kooltaan ja muodoltaan entist!i.an huomattava.mma.ksi ja. 

ineeltaan rautabetooni ta . Tallaisia rasteja rakennettiin Orive-

d n luotsausalueelle viiai ja Valkeako ken luotsausalueelle yksi. 

Naiden lisrikai rakennettiin •&ylan muuton takia kak~i rastia ladO

tuista kivista ja. yksi puusta. Entisia raateja jai tarpeettoman 

kayt5sta viisi, Uudet rastit ovat nimelta1n: Nunnankallio. Kallio.. 

salo, Vantasluoto, Tossankari, Telttasaari, Kaatiosaari. Huhtisaari, 

Lieasaari, ja Rarhalan karki . Naista on laadi t.itU eri ois- seli tyk

sensa merikarttalai tokselle, 

Kustannuksetc ja.kaantu vat seura.ava.sti 

Tyi1palkkoja 

tautoja y .m. puu- aineita. 

2201:15 

428:80 

Siirto 2629:95, 



Samenttiii 

Ra.uta.a 

Kalkkia. 

Vuokria ja sekala.ista 

Siirto 2629:9~ 

738:45 

164:65 

72:--

207:45 

Edelliaelta vuodelta jaaneita ja nyt kaytetyita ra-

kennus-aineita oli lisa.k·ai noin 350 markan arvosta 350:--

Yhteensa Smk. 4162:50. 

Luotaus- ja haraustoita suoritettiin: 

Laajasalmen uusi vayla, muutettu entisen matalan /1,8/ asemestaJ 

syvempaan /2,6/ ja selvakulkuisempaan kohtaa:n. 

Malla.sveden etela.- osan poikki Ilanta,eaaren salmesta Huhti saaren 

vieritse johtavalle vaylii.lle harattiin ja luodattiin uusi vayHi. 

Tata vaylaa ovat kayttaneet hinaajat kuljettaessaan n. 3-6 lasti

proomua. kerrallaan,. s.ilUi lyhempi. mutta. kapaa. ja mutkika.s Verkko. 

salmi on vaikeasti kuljettava isoilla kuormilla. 'Kokke.- i v~yUi

merkkina voidaan pitaa. Valkeakoskelle mentaeasa Huhtiee.fl ren rastia 

aikai kunnes yhdytaan Huhtisaaren vieritee joh.ta.valle viitcitetul

le vaylalle, ja Lange~avedelle mantae sa Hantasaaren ealmen ete~ 

laist! rastia.Vayla on suora ja selva, kuten laadituata karttapiir· 

rokseeta selviaa. 

)lallasveden selkav"y~~L f!uhtisaari ... Aimalanniemi .. Uuta.na

K osti an vi rransp.u. /Uut_ana -K ostianvi rransuu hara.ttu v. 1925/. Vayla 

on ayvyydeltaan hyvin vaihteleva. Ennestaan merkitylla vaylalla ei 

loyd,tty muuta k ~in yksi uusi matala, joka merkittiin pysyvasti 

uitalla~ ennen asatettujen viittojen kohdat ovat oikein merkityt. 

Loydett y matala on noin 20 a 30 m. laaja selkamatala, jonka kum

ma.llakin puolella on ayva vesi, mu.tta. laajuutenea puolesta ei voi

tu si ta jattaa risti riitan va.raan, vaan a.setetti. in pa.ikalle kir

ja.va iitta. 

Ximalanniemen kohdalta eroa.a selkavaylii.lt& niemen ja Liessaa

ren vali stii i taan j ohtava Hauhon rei tti, j onk vii t oi tet u alue 

myoskin kokonaan tutkittiin haraa~alla ja samalla luotaamalla. Tama 
reitti johtaa haaraantumatonta vaylaa kapeahkoa vesisttlii. kolmen 

kiintean ma.antiesillan alitse aina Hauhonselalle. Viitoitettu reit

ti paattyy Alvettulan maantiesillan aukkoon, josta Hauhons~lka alkas 



·• 

Vaylan tarkkailuty~ paattyi ta3in. Tasta eteenpain kulkavat puuta

varoita kuljettavat hinaaja-alukset nii ssa vesistoissa, jotka kulku

k lpoi ina. yhty vat auhon elka··n. 

TyC1n a.ika.na. tapahtunaista vii tt oj en j a rasti en a.settamisesta on 

merikarttalaitoksalle laadittu erikois-selitykoensa. 

Kart oi tustoi ta suori tettiin sopi vina aikoina alkaen heinakuun 

15 p:sta ja paattyen elokuun 20 p:na.. Tana a.ikana. sat tiin !alle.sve

si kokonaan kartoitettua seka lisaksi Hauhon reitista e osa, joka 

kuuluu viitoitettuun vaylaan. a.lla veuen etela-osasoa olevasta 

saaristosta se seutu, joka koskettelee Hirvonaelan ja Valkeakosken 

valisii kulkurei ttia on kartoitettu aikai emmin valmi stetulle ty~

lehdelle, johon kuluvana vuonna. valmiatunut tyolehti on jatkona. 

~~raavina pi teina on pidet t y Palk~neen kirkontornia pohjoisesea. 

ja etelassa Valkiakosken tehtaan savutorvi eka v r.hempaa etta na-

kyvai yytensa puolesta enemman uu empaa torvea. Viela kartoitastytin 

jalkeen 20/9 et ittiin Karsan talon laheisyyrlessa oleva vanaa k~in

topisto&n koht , jota pai~kakuntalaisat a novat Forkee arj ksi. Ta. 

ma pi steen kohta. merki ttiin tyolehteen. 

artoitetun alueen tytintulokeet jakaantuvat eur v~eti 

allasvedellii 

~a.ntaviiva.a 64,9 km. 

Tyoasemia 36 

Tahtayksia 89 

Saari a 69 

Ki v~a 0 

Viittoja 3 

Raateja. 5 

Aikaa kului tyoaikana 8 yaivaa. 

Hauhonrei ti llii. 

Rantaviivaa 74.4 km. 

Tyl5asernia 42 

TB.htayk 
... 

1320 18. 

Saari a 21 

Vii ttoja 11 

'PasteJa 5 

Erikseen mainit.takoon, et:.a lei ¥1<-aus- ja ty{5asernien kohtia ma··-
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rattaeasa on huamat 0u kolmioverkon kiintopisteiden merkkitorneja 

Ilmoilan selan laheisyyde ·sa kuten Humpavuori ja. Liina.vuori eteHi

puolella aekii nimeltaan tuntematon torni pohjoispuolella KyllCSnjoen 

lahei ayyda seii.. 

Aikaa kului tyon aikana 12 paivaa. 

Harags.. ja luota.ustytsn tulokaet. 

·Laa.jasalmi: VU.yHipi tuus 2,4 km • 

Ha1·auspi tuutta. 9,6 

Luotien luku 345 

Haran syvyys 2,6 

• 

{allasveden etela- osan poikki vti.ylii: 

Viylapituus 2,0 km. 

Ha.rauspituus 9t0 .. 

Luotien luku 113 

Haran syvyys :3,6 

Mallasveden selkavayla: 

Hauhonreitii: 

Vay&pituus 9,0 km. 

Harauspituus 48 * 
Luotien luku 464 

Haran syvyys 3,6 

Vay liipi tuus 20 km. 

Ha.rauspituus n.l20 

Luotien luku 611 

Haran ayvyye 2, 6 

• 

Kustan:nukset uallasveden ja Hauhonrejt in kartoitue ja haraust<H

hin myonnetyista varoista 650 markasta jakaantuivat seuraavasti : 

Tybpalkkoja 4205:--

Rahteja 

Asunnonvuokria 

826 :--

308:--

Ajurirm. ks uj a 37:--

Vii t to j a 9 0: - -

Kayt tama t t a j ai,_--=1~0~33~:;.._ ... _-

Yhteensii Smk. 6500: ... -. 

Tyot paatettiin syyskuun 13 p:na~ jonka jalkeen tyovalineet ja 

moottorit vietiin Hamecnlinnan Sairion sata.mau.n talviteloilleen. 
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Luotauksesaa kaytettiin merenkulkuhallituk en toimesta lahe

tett a n. 28 kg . painavaa kalaluotia. jota kesan kuluessa menestyk

s~lHi kliyue~ tiin . Luotiliinana eli 1,5 mm la:pimitaltaan oleva te ... 

rii.slanka., j ot a holde vtiin tarkoi tusta. va.rten tehdyn vintturin avul

la. 

Rartoitust , luotausta ja harauata elittavat tyBlehdet ovat 

toistaieeksi sailytettyna piirikonttorissa vaataieta tarvetta varten~ 

~Jyvaskyla , Paijanteen luotsipiirikonttorisea , marrae

kuun 30 pai vilna v. 1 35 . 


