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SMvesilalvuú k¡boo

'Me n¡kennamme vesiväylät"

lulevaisuuteen
Hannu Hilden joutui sattu-

Kansanedustaja Pekka
Kuosman¿n (kok) sanoo
rohkeasti, että "me raken-

malta 34 vuottâ sitten

nmme ne". "Me"

alkoi Päijänteellä yhdellâ
laivalla, muna ueitavuosia

sisävesilaivuiksi. Homma

on edus-

Iunan "kmavapuolue" ja
"ne" Kymijoen ja M¿inty-

h¿inen luotsaama¡sa

hrjun ympäri vuoden käy-

on kùljef¡anut kÂ¡saa veden

Fitys

jo viidellä laivalla.

tössâ olevat sisävesileitit.

päällä

sivu 12

Kaiken kaft

Uitto yhä merkittävä

SiwG

Uiton miehet voisivat ilmoittaa niin kuin entinen
"vainajakin": "huhut kuo-

Vçlvåylllle komlsl

ki aan Ptiij ?in_
æelä, Vesijärvellli ja Keiteleen kan¿valla o¡ vùosittaitr
nattust¡jiå jo,10 000.

3prwnile

lemastani ovat ennenaik¡i-

càlÌ
Ei uitto kuollut, vailikajokiuino onkin hävinnyt. JäniSuomessa puuta huilaa vesillä vielä parisen miljoonaa

lan johøman v¿iylärnaksu-

työryhm¿iû mukaan llihes

kulumattomien avo- ja
sulkukanavien korkopro-

kuutiometriä vuodessa.

sentiksi on laslielmissa oæt-

Suurempaankin mäârään
olisi mahdollisuuksia, sillä
vesiäja kalustoa kyll¿i on.
Uitto ei ole hidas.

Se

tava 3 prosenttia, vaikka
pienemmällekin korolle oli-

si hyvi¿i pensteiÞ. T¿im¿i
korkoprosentti nostaa hui-

kilpai-

masti mm. Kymijoen ja

lee tasavertaisesti minkä ta-

Mäntyhujun sisävmi-väylien kannattawutta.
Sivu 3

hansa liikennemuodon
kanssa pitemmillä reiteillä.
Se on halpa ja saastut-

tamaton. Eivåitkä puut
sinisty rai pilaannu, kun
uittoaika on vain parisen

Savoss¡-' uskotuon
n¡rtkr¡luull

viìkkoa.

Projektisihæeri Eija Råiisänen tuli Pohjoisesta Kuopioon, Sydän-Savoon. Hlin
tietäti sen että malkailun
kehittämiseen on paneudunava voimakkaasti, monþuolisesti ja laaj a-alaisesti. On nåihtävâ kokonaiÉuus'

Uiton näkymistä kenomme
slvu 11.

Metsåtcollisuus on
utelhs vesivliyllstü
Valtaosa Suomen meßäteollisuudesta sijaitsee Kymijoen ja Mäntyhrjun sisä-

ivâylilparin vaikutuspürissä.. Me¡sãteollisuus o¡
kuitenkin varoDut oüâmâsta mi¡kälinlaista ka¡taa nüden rakentamiseen tai rakentamatta j:itt¿¡miseen.
Mutta tiettyä mielèDküntoa
silläkin altaa jo olla. Metsäteollisuus ry:n asiamiqs
IIad Rumpuen rarkastêIec
ves

lässä lehdessil
tielüke. næen näkymiit

Slw

10.

vesi-

.

'Lüke¡nenini steriön
kansìiaplüillikkô Juhani Korpe^

ja màhrlollis¡¡i¿¡;

Tt¡skin kukaan tietÈiä kuinka monta venettä Suomen vesillä
kes&iisin liikkuu. Mutta paljon niitä on. Kun järviä ja
lampareita on satakunta tuhatta niin veneitä tiiytyy olla ai.
nakin satoja tuhansia ellei peräti yli miljoonan. Suomen järvet, joet ja kanavat tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden rah-

tiliikenteen lisäksi vene¡lyyn, virkistäytymiseen, kalas.
tukseen, retkeilyyn. Ja kun uusia vesiväyliä rakennetaan,
myös matkailun ja uusien elinkeinojen toimintaedellytyk.
set paranevat.

Räisã¡en ùskoo ktilenkitr
alan nousuun. Jaþuri koko
Savos¡a Saimaa¡ vesistö
ørjoaa ainutlaatuiset vedet,

saaristol, rannikot rnatkai-

luun, kalaslukseen. ret-

keilyyû. Ia kun Savon
matkaihkalaYa rakennetaar¡ Kprijoen ja Milntyhrjun sisävesivåiylien lisâlsi
niin kokg Järvi-Suomi ol
veneilijöideo ja

d€i kåytössä.

Slw?.

m¡rt¡ilijoi-
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Vesiväylät mukana
hallituksen listalla

Vesiteitä kehittämään
Nyt luettaYananne oleva
lehti on laatuaan neljás puo-

lentoistâ vuoden aikana.
Sanran ajan on myös viisitoistavuotias yhdistyksemnre ollùt entistä aktiivi-

Suomen hallitus teki helmikuun lopulla 1997 periaatepäätöksen Itä-Suomen kehittämisestä. Se noudattaa
pääosin sisäasiainministeriön asettilnan Ilä-suomi-työryhmän loppuraporttia.

semmin antamassa muita-

kin keskustelumahdollisuuksia vesiteiden kehittänrìsessä. Entistä tarkempi
taloudenpito ja lisàäntynyt

Itä-Suomi -ayöryhm¿in esi
tyksen mukam valtion tulisi panostaa tuntuvasti nYkyistä enemmän Etelä- ja

kuljetuksen kehitt¿imi seen.

Pohjois-Savon, PohjoisKarjalan ja Kainuun

Hyvâ niiln - yhdistyksemme
on roolinsa mukaisesti mielihyvin tujoamassa lisätie-

Harci H Lallukka
Uusien vesiväylien rakenta-

luun osallisuvat entist¿i use-

toja ja keskustelumahdolli-

minen on juuri nyt ajmkohtaisen vilkkaan keskustelun
aiheena. Emme kuitenkaan
saa unohtaa nykyisienkään

mat

v¿iylien kehitt¿imistä j a yU?i-

T¿inì¿in

emekã váylien käyttöön liittyviä kysymyksiä.
Erityisesti maame perus-

tulleiksi yhdistyksemme

teollisuuden kilpailukyvyn
kannalta on ensiarvoisen

numeron myötä toivotammc länrpimästi terveroiminraan uuden yhteisöjäsenemme, Suomen Uittajayhdistyksen jâsenet. Tämän
85-vuotiaan yhdistyksen jäsenet ovât alitiivisesti kehit-

täneet puutavilan uittoa jû
sen ohessa vesireittejä ja
vâyliä sekä sisävesillã ett¿i
merellâ. Tämá asiantunte-

pitoa

tärkeää, että palvelumaksut

ja tariffit ovat jatkossakin
oikeassa suhteessa vesiliikenteen valtiolle tuomiin
tuloihin. Lisâtarpeen väy-

ldstön ylläpitoon luovat
yrnpåiri

stön?ikökohdat, jotka

tyksenme entisten jäsenten

puoltavat raskaan lavualiikenteen siirt¡imistä enenevässä määrin pois maanteiltâ - vesiväylilleja rauta-

kokemuksiin vie varmasti

teille.

rnus yhdistettynä yhdis-

elinkeinotoimintojen edistä-

yhdistyksemme jä-

senet. Yhdistys tarjoæ t¿ille

keskustelulle puitteiksi lehtensä, kokoukset ja jäsentilaisuudet sekä tarpeen mukaan muitakin kehitettâviä

Vesitieyhdistyksen vuosikokous valifsi hallituksen
puheenjohtajaksi edelleen

Metsäliiton varatoimitusjohtaja Harri Lallukan.
Erovuorossa ollcideu hallituksen jâsenten tilalle valit-

äkapäällikkö Ari Mäkinen
UPM-Kyrmenestä ja el?ikkeellâ oleva johrokunnan
puheenjohtaja Jorma Keino
Finnpapista. Erovuorossa
olevista valittiin uudellee¡r

Tilli Metsä-

mitusjohtaja Sauli Imonen Mopro Oy:slä ja osas-

hallituksesta, logistiik-

topäâllikkö Olavi Tyrsky

tiin johtaja Eero

toi

vahnistelua jatketaan
S

uoni

r t* ö

ry h mä

vEsi5ròiuA

es

ity

Itä'
sten

netaan asiantuntemuk-

Valtioneuvoslon peliaatepâãrös pitâä sisäl[ään sen,

seme käytäv?ián keskusteluun vesiteiden ja Jiikenteen tulevaisuuden parhaak-

alteeha"

líikenneta loude ll

i ses

ti

Dralkailullìsesli
p e r us te

I

I

uiksi,

t e

si!

Hyväã ja aktiivistå vesiliikennekautta koko jâsenkumalle ja kaikílle lehtemme lukijoil-te

Harri H lallukkq
puheenjohtajt

ettá. "

v e s il i ev e

hd¿i ¿itt

kanavahqnkkeer loleu¡ta-

pe'

riaatep¿idlös i4 hønkkeen
teutl anis a ika laulua kii rehditd¿in".

to

Valtioneuvosto toteaa ItäSuomi -työryhmän raportin
mukaisesti, etÌ:Á " I t ¿i -Su omen yritystoiruinnan kehit\¿imisen kannqlø rdrkeirnnüi t yht eyde t yhd i s t ¿iv¿i t o I uee n ympÌirö iv ii n s uu rem pi itt
ke s kuks i í n. Alu e e I t a kat s oltuna lounoassa sijaitsevat
Etelii-Suonten swtet kes-

ja Pien'

ia

liikenneverkon (rauta-

lua palvelevistø väylôkanavahønkkei stø

ja niilin

varatun vuosittain

vä

hitt-

lään 20 trtiljoorwn narkan

"

Niin ikä¿in hallituksen tekemä periaalepäätös merkitsee myäs sitä, että liikennemin¡steriön selvityksiä Ky-

sekö

muita pdätöksid valmistelle ssd kohd¡ stamdl I a alueelIe e

tu

ti

r

ityi sp a no s t uks ia, j o i d en

lee kohdistua ercßij aisesyks i tyi s en e lin keinoelä -

n¿in

to

itninl

a e

de

llyty s t e il

paranlamiseen".
Ministeriöiden on myös mnetlava vuosittain selvityk-

set

ltä-Suomeen

kohdistamistaan toimista.
Päätösten seurmnasta vastæ sisäæiaiministeriö, jota
avustaa Itä-Suomi -työryhm¿in esitysten seurantaa varten asetettu työryhmä.

Itä-Suomen kansanedustajista siihen kuuluvat Scppo

Kãäriäinen
Näin nähtynä Itä-Suomi -

m¿i.i rdrahq

tion talousarv¡oita

kukset, luoteessa lÌinsisatanwt ja Oul t, koillisessa
Muunrcnsk ja Arkangel ia
koakossa Karjala

ja

Hallitus korostaa, että 'hiní steriÌil ltuotttioisiva¡ ItäSuotnen eriryi sasetnan val-

r kon ra ke n t q -

rnijæn ja Mänryharjun ve si
teistä kiirehd¡ttiin. Päätök-

ve

ia

miner aloiteloqn Itä-Suonen leollisuulla ja natkaí-

työryhmä esittää tehokkaan

(kesk.)
KTM:ssá Kari Rajamäki
(sd) liikenneministeriössá,
Jorma Vokkolainen (vas)

mam- ja vesitiet) rakenta-

työministeriössä, Marja-

pumtarnis-

LiisaTykkyláinen (sd) opetuslninisteriössä ja Anne-

rnista ja entisen

ta It¿i-Suomen alueella ja
alueelta, Se merkitsee. et1¿i
" t ieve rkosl ol ptiävöylien
kunlo saatetoan alueen it¿irajan ovautunü seu nD'öl¿i

KminaKnæpi (kok) ucíssa ministeriöissã.

ntuttl I utrul ¡a I ii ken te e I list ä
I le tasol le.

ase naa vastqava
E riry i stä

lötin

huoniot

ke ske

i

simpi

a ki hrút ei

tr

yht ey k-

sitieyhdi styks en puheenj oht ajana

Finncmiers Oy:stä.
Muut hallituksen j¿iseDet
ovar pä¿ijohtûja Kyösti ves-

ginjohtaja Asko Liimatainen Viitasaarelta, merenkulkuneuvos Kimmo Man-

Matti Reijonert

terinen Merenkulkulai-

nola Merenkulkulaitok-

VR:ltä

tokses[a, varamaakuntajohtaja Leo Baman Päijät-

sesta, toimitusjohtaja Auvo

Antti Vehviläinen Enso-

Muraja

Var-

va pääjohtaja Jouko Loikka-

ja merikapteeni Juhani

kaudesta, tuoteryhmä-

nen

päällikkö Tero Talkamo

Rissanen

ja

logistiikkajohtaja

Hämeen li¡tosta, uittopäällikkö Timo Järvelä

Sai maa Terminals
Oy:stä, toimitusjohtajaAntti Mustonen Mäntyhtrjulta,

Gutzeit Oy:stä.
Suomen Vesitieyhdistyksen

uinoyhdisty ksestä, kaupun-

apulais-kaupunginjohtaja

Tielai¡oksen eläkkeellä ole-

Kulùvan vuoden toimiûìassa pääpaino on kestãván
kehityksen periaatteen
soveltamisella.

kunniajäseniksi kutsut[iin
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KAPU & KAIJA
"sw¡ed

n

pohjalta".

Toivonkin, että vuoden aikatra käytàvään k€skuste-

Lallukk a jatkaa

misæn, koùlutukseen, tutkimukseen, osaamiseen ja
liikenteen kehittämiseen.
Näiden alueitten "fdlourf¿
ja työIlisyyttö edistetäön
e rity isto íne npil ein, j o¡den

yhreisryömuotoja. ollaan
siis yhdessä aktiivisia ja m

vesikuljetuksia eteenp¡iin
parhaalla mahdollisella tavalla

s¡in Itä-Silonten alueella

Kynijoen ja Miíntyhalwt
kanavointtil ¡odetaatt

mises¡o vahionenvoslon

ymp¿iristötietoisuus ovat
yhdessä lisänneet mielenkiintoa vesiteiden ja vesi-

suuksia vesiteitâ koskevien
p¿iätösten tueksi. NYt jos
koskam tæitlm hukintaa
jr monipuolistâ tietoa tehtävien pliätösten pohjalsi.

sessä sanotaan: "Mifrril¿

Julkaisija:
Suotttett

MfÉrLUN
luN*Asl
I
vìêruMi<6rA

Vesitieyhdisq,s ry
P¿iätoi,nittaja:
Antero Pulkkutett

Suoru:05-7401351
GSM:0400-550823
Far:05-7404352
Toimìllaja:

Isno Parkkottett
CSM:010-5148907
Sivun valnistus:
Kwtsankosken /rrru¡tunki

Juluuti Vít tuncn
Pøino:
Kynan lzlnipaiuo,
Anjalonkoskí
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Merenkulun v äyl ämaks uty öryhm ältäj ärkev ä e s ity s :

Vesitieinvestointien koroksi 3 prosenttia
Liikenneministeriön asetta-

ma merenkulun väylä-

kulumattoman omaisuuden
osal ta alkuperiüsen hørkin-

maksutyöryhmän vast'i-

tahinnan eikä jälleen-

julkistetussa raportis-

hankinta-anon perusteella.
Tämä suosii epäilemättä
vesi- ja kmavaväyliä.

kä¿in

sa esitetään lähes kulumattomien avo- ja sulkukanavien poistoajaksi 50
vuotta ja vuotuiseksi koroksi 3 prosenttia. Pitempä¡inkin poistoaikaan olisi jiùkeviä perusteita

Näillä æoilla esimerkiksi
Kyrnijoen ja Mäntyharjun

Tälle laskentatavalle on
vahvat perùsteet, sill¿i

mista. Niiden poistoilla on
osittain ¡ahoitettava korvaus-investoinnit. Huomattava osa kuitenkin otetaan

myös tarkoitushakuisena,
mitä se väylämaksutyöryhmän rapolin perusteella mitä suurimmassa mää-

valtion kassasta eli viime
kädessä veronmaksajien

ri n

kukkaroista.

Ympäristöystävällistä

Valtionkonttorikin on hY'
väksynyt lähes kulumat-

poistoilla ei rahoiteta
ja sulkukanavat ovat käyttökelpoisia vielä kauan

tomm avo- ja sulkukmavaomaisuuden poistoajaksi
mainitut 50 vuotta. Tuwa-

kowausinveslointeja. Avo-

vesiväylistä tulee hyvin

poistoajm j?ilkeenkin. Mahdollisen lielteen ruoppaus ja

kannattavia. Niiden hyöty-

sulkuporttien korjaaminen

kustannussuhteeksi tulee
l?ihes 1,9 ja Kymijoen reilusti yli 2. Eli hiemm yksin-

ovat lähes ainoita uusin-

kertaistaen: kun sijoitat

en kulkiessa tehdä.

vestointeja, mitä niissä on
tarpeellista v uosikyrmeni -

m¿ukan, saat kaksi takaisin.

kulkuhallituksen

vaalivat muutamien vuosien välein tapahtuvæ korjaa-

mista, pilmtamista ja uusi-

V¿íyl¿inaksuryö ryhm¿in puhee nj ohlaj a J u ha ni Korpe la

Merenkulun peruskäsitteitä

liikennemuotoa ei
sakoteta

Kansliapäällikkö Juhani
Korpelan johtamm meren-

laitteilla, jäänmurtajilla,

monitoimimurtajilla ja

kulun väylämaksutyöryhmàn raportti nojaa keskeisiltä osiltaan Euroopan

hinaajilla poistoajat vaihtelevat 20:n ja 30:n vuoden
välillä.

Unionin Vihreään ja Valkoiseen kirjaan, joiden erälinä
periaatteena on siirt¿iä ras-

Alemmallekkin korolle

kuljetukset (mm. puu, pape-

perùsteita

ri, öljy, hiili, kemikaaliot)

Väylämaksutyöryhmän

maanteiltá rauta- ja vesi teille.

Sen sijaan maantietja radat

Poislot (kuoletus) tehräisiin
työryhmän mukaan Meren-

onkin.

kaat ja vaaralliset lavtra-

mukaan pitkävaikutteiselta
peru srakenneomaisuudelta

Raportissa todetaan selke-

(infrastruktuuri) voidaan

ästi, että "liikennejärjes-

edellytlää vain korkeintam
kansmtalouden kasvun mu-

lä aikavälillä kestäväksi

kaista korkoa. Työryhmä

edellyttä¿i, ertei hinnoit-

pro

telulla ympäristöystãvãl-

senttia, vaikka "alhaisemman koron käytölle olisi

lisempää liikennemuotoa
aseteta vähemmän ympä-

perusteluja".

ristöystävällislä liikenne-

suosittaakìn korcksi (3)

telm¿in kehitr¿iminen pitk¿il-

muotoa heikompaan aseKoron merkilys on huomatiava laskettaessa eri liiken-

rum".

neväyläinvestointien kustannusten ja hyötyjen kes-

Saksalaisten tutkimusten

kinäissuhdetta. Sma derys-

ti koskee investoinnin
kuoletusaikaa.

mukaan vesitie! ovat ylivoimaisesti ympäristöystävällisimät, kustannuksiltaan

halvimmar ja kalustoltaan
pitk¿iik¿üsim-mät.

Musta + valkoinen alue = bruttovetoisuus ja valkoinen olue = nettovetoisuus

vuosina ryhdytään peri-

esittämillä

liikenteelt¿i sen aiheultamia ns. ulkoisia kustmnuksia (ilmm, maaperän ja
veden saastuminen, onnet-

laskenta-

perusteilla Kymijoen ja
M¿¡ntyha¡jun sisävesiv¿iylãt

olisivat siis erinomaisen

TONNISTO-

muuttuu tiettyjen olosuhteimukm, vaihtelæ aluksen kantokyky vastaavasti

xÄsrrrnrrÄ

den

Rekisf eritonn¡ (registered
ron)

= tilavuusmitta eli
rekisteritonni

=

100

I

jr

(kuutiojalkaa) eli 2,83 mr

Bruttovetoisuw;

brt (gross

reg¡stered tonnage, grt)

= miÍaluku, joka ilmaisee
aluksen koko tilavuuden
(eräin pienin poikkeuksin)
rekisterironneina

Nettovetoisuus; nrt, (nett
registered tonnage,

trt)

=mittaluku, joka ilmaisee
aluksen lætitilojen tilavuuden rekisteritonneina.

Kantavuus (deadweight

(ks.lastimerkki).

vesimäärän paino. Tãtä mittæ
käytetään låihinnâ muiden
kuin lastia kuljettavien alusten koon kuvaamiseen=al uksen syrjäyttåimän

kyky. Koska lastimerkki

jolloin

ns. Ojajârven kanava-

tavaroiden kuljenrksissa pit-

ruumassa olevien kaarien

työryhm¿in laskentamallin
kanssa. Ojaj¿irven työryh-

killä matkoilla vain koros-

muusta
alimmasta kohdasta vesi-

vettä tarvitaan, jotta alus
pystyy kellumam vapaasti.

tai muiden

ulokkeiden

viemä tila lasketaan pois tilavuudesta.

Syväytl¿i osoittavat lukemat

on merkitly metreinã tai
jalkoina aluksen kylkiin
keulassaja perässä.

=Lastitankkien

mainitaujen vesiväylien

li lavuus

Lastitankkien tilavuus
m3:inü, jr:inä lai tynnyreinã

sai nämä vesiväylät vqin

eli baneleina (=159 litraa)

nippanappa kamat-tavik$i.

Ojaj¿inen mallilla saadaan
Kymijoen ja Mäntyhiljun

7o:lle kokonaistilavuu-

=aluksen ornapaino. Mittaa
k¿iytet¡i:in lm. siinä yhteydessä kun alus rnyydään romutettavaksi.

huippuun tai muuhun ylimpänä olevaan kohtaan.

ALUKSEN MITTO-

=aluksen keula- ja perä-

JÂJAMÄÄREITÄ

syvãyksen ero (alukset kulkevat harvoin tasakölillä eli

=lukumäåi¡ä, joka ilmaisee

keula- ja peräsyväys ovat

kuinka monta 20 jalan

Eduskunnan ns. kanava-

konttia alus pystyy lastaamaan (käytet¿iän erityisesti

puolueen

Viippaus eli trimmi

Icveys (breadth, beam)
=aluksen suurin leveys

metreinä tai jalkoina

samat)

desta,koska esim. lámpö-

tilavaihtelut vaikuttavat
nestemäisten lastien tila-

Lastiruumien lilavuus
=lastiruumien tilavuus

mr:inä tai j3:ina ilmaistuna
irtolastille (grain capasity,
grain), jolloin koko ruuman

sisävesiväylien vuotuiset
poisto- ja korkokustan-

vuuteen.

nukset llihes 90 miljoonaa
makkaa suuremmiksi kuin

TEU (Twenty-Food Equi

Korpelan väylämaksu-

valent Units)

työryhmän luvuilla.

kontlialusten kuljetus-

proomu!, proomuyhdistelrnât) edullisuus raskaitten

luu.

mähän esilti raportissaan
kuoletusajaksi vain 30 vuottaja koroksi kuutta (6) prosenttia. Näillä peruste¡lla se

ilmaistuna 100 7o:lle ja 98

=aluksen suurin pituus

yhteispaino lastimerkin

(ba.le capasity, bale)

lai

=pystysuora korkeus vesirajasta aluksen maston

metreinä tai jalkoina

mukam eli aluksen kmto-

sen kölistä

Ilmankorkeus (aù draft)

=aluksen lastin, poltloaineen, vesivímtojen, tafl ik-

keiden ja henkiltiiden

tilavuus voidaan ottaa mukaan, tai kappaletavaralle

rveight)

tonnûge dwt)

ja melu) vesifeitten (uitto, alukset,
tomùudet

Syväys (drft) = draught
=pystysuora etäisyys aluk-

Aluksen paino (lightship

Pituus (length over all, loa)

mä¿in

kmna¡l,avia. T¿¡mä laskentatapa, on syvässä ristiriidassq,rti in ikåiän liikenneninisteriön aikanaan asettaman

linjaan eli kuinka paljon
Aluksen uppouma

Kun l¿ihi-

Väyl¿imaksu työryhmän

"Aiheutøja maksaa" -periaAtteen loteuttminen käytän¡össä edellytt¿i¿i myös eri

liikennemuotojen kustannusvætaavuuden uudellæn
æiointia. Nythän vesitiet
maksavat jo noin 80 prosenttia aiheuttarnistaan kus-

tannuksista, mutta esirnerkiksi rukas kuoma-autolükenne vain 50-60 prosenttia. Sen sijaan henkilöautot

ja paketliautot maksavat
veroina ja muina maksuina

huomattavasti aiheut-

kritiikki

Oja-

j¿inen työryhm¿in raporttia
kohtaan oli siis osuvaa. Sii-

kapasiteetin ilmaisemi-

nähän ârvosteltiin juuri

seen).

vesiväylien poistoajan lyhyyttä ja korkøta korkoa.
"Kanavapuolue" piti kana-

va-työryhmän raporttia

tamiaan kustannuksia
eneìman.
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Kiinalaiset rakensivat keisarin kanavaa

Suomen kanavilta
(Tientsinin) våilille kaivetun

mãlle rakennel malle, jonla
on sanottu n¿ikyvän kuuhun
asti. Se on kuitenkin legendaa, ei se näy.
Keisa¡in kmavalla v?iltettiin
Tyynen meren rannikon ra-

ensimmäisen "Ison" eli

jut myrskyt ja merirosvot

Suomen kanavien historia
on lyhyt, vain runsaat 160
vuotta. Se on niin lyhyt aika,

että Kiinassa yksistään
Hangzhoun ja Tianjinin

Suezin kanava lyhensi esimerkiksi Lontoon ja Singaporen välistä matkaa yli
6100 kilometriã. Enåiä ei tar-

kanavan" rakenlminen kesti paljon pitem-

myös peltojen kastele-

vinnut kiertã,ä Hyv?intoivon
niemeä ja kokea Afrikan
erel¿ik¿ifjen hurjia rynkyj ä.
Intian, Kiinan ja Japanin
markkinoille ja piûnvastoin

paan.

mseen.

päästiin

Kanavat syntyivät
maanvilielvksen mvöt?i

Mutta samainen

"Keisrin

Myös lrakin diktaattori
Saddam Hussein voisi juhlia sumerilaisten mkentami-

en Mesopotamian

Samalla sit¿i voitiin käytt?iä

eli

Kanavat ovat maanvilje-

Kaksoisvirra¡rmaan kanavien yli 5000 -vuotista histo-

lyksen lapsia aivm samalla
tavalla kuin neljä muutakin
merki ttäväã ja ihmiskunnan

riaa. Eufratin ja Tigriin
laaksossa kanavat olivat
pä?iasiassa peltojen kasle-

elâmää mullistanutta keksintöä: valtio, kansalaislen

luun tarkoitettuja vesiuria.
Mutta osaa käytettiin myös
tavaoiden kuljettamiseen.
Jokisuiston valtavien rä-

oppiominen ja kirjoitustaito. Mamviljelys pakotti ihmiset miettimäi¡n myös uu-

meikköjen kaisloista raken-

netut veneet olivat "juhtina". Kanavat ja kirjoitustaito ovat siis lâhes yhtä
vanhoja.

Myös egyptil?iisillä olivat
omat kanavansa. Talonpoikaismæsojen kaikki aika ei
sent¿ijin mennyt Kheopsin,

Khetïenin ja Mykerinoksen suurten

pymidien

ra-

kentamiseen, tuohon tur-

haan aherrukseen joka
rappeutti vmhan valtakunnm talouden. Heillä oli jo

muutmia

tuhansia vuosia
sitten vesitieyhteys Niililtä
Punaiselle merelle. Sen on
sittenìmin ihminen joun¡nut
luovuttamaan takaisin - erämam hiekalle.

Kiinan, "Keskuksen valta-

kumm"

kanavasta tuli liki
l500kilomeriä pitkä. Sillä
yhdiste.tiin vajaat 2500
vuotta sitten kaksi Kiinan

verottaminen, laskemisen

den elinkeinonsa tulevaisuutta. Kun puut hakattiin
Mesopotamim suunen jokien varelta, sen ilmasto kuivui, puuørhat ja viljelykset

k¿irsiY¿it. Saman ilmiön
etæn jouduniin myös Egyp-

vuotta myöhemin kanavaa uusittiin.

Keisarin kanava oli toinen
vanhan maailman todella
suurista rakennushankkeista. Se lyö mittavuudessam

ja jättiläismäisyydessä¿in
kirkkæti laudalta Egyptin
pyramidit, muut L¿ihi-Id¿in

suuret rakennelmat ja
Maya-intiaanien temppelit
Meksikon Tikalissa. Mutta
kolossaâlisuudessaan selvästi Kiinan muurille, ainoa-lle ihmisen tekese häviâä

Lesseps

epäonnistui

Panaman
margroverämeiköissä, kovissa kallioissa ja vaikeassa mmper?issâ. Yritetty¿i¿in

kymmenen vuotta, 18791889, Pmaman kannaksen
puhkaisemista puuha jäi
kesken, yhtiö meni konkurssiin jaLesseps itse pmtiin vankilaan. Sieltä hän
toki vapautui jonkin ajan

kuluttua ja palkittiin myöhernmin nime¿im¿illä h¡inet
Ranskan akatemiam. Tuskin vankila jälti pahoja
merkkejä ja muistoja vanhenevam henaan, sillä hänen elämänsä päättyi vasta
9l-vuotiaana.

tissä.

Jenkil ostivat
Asutus laajeni. Kaupunkeja ja kyliä perustettiin muuallekin kuin suurten virtojen
äärelle Kuivassa ja kuumassa ilmastossa tanittiin
venä koteihin, puutarhoihin

ja pelloille. Rakennettiin

kanavayrityksen laitteet, aloittivat
ryör ja karkaisivat 81,6 kilometriä pitkãllä, 100-300
metri?i leveåillä

ja

12,5 met-

riä syvällä vesiväy[ällä Panaman kannaksen 19071914. Kmava vihittiin käyr
töönsä 15. elokuuta 1914,

kastelukanavia ja pumppuja, joilla Eufratin ja Tig-

jolloin ensimmiüsen maail-

Indusin,

mansodan alkunäytöstä, Itä-

¡iin, Niilin ja

Chang Jiangin ja Huang
Hen vedet johdettiin pelloille ja asutustaajamiin. Osa
kmavista oli niin isoja, että
niit¿i voitiin käytt¿iä myös
kauppateinä. Alukset olivat
yleensåi kevyitä ja pieniä.
Niün syntyi kanavanraken-

nustane ja +ekniikka.

valtajokea, Chang Jiangin
(Jâng-tse) ja Huang hen

(Huangho eli Keltainen
joki), toisiinsa. L¿ihes tuha.

helpomin.

valø-Unkrin ja

Serbian vä-

list¿i yhtænottoa oli jatkunut jo kolmen viikon ajan.

S aimaan

ka nav an

v

iral I i s e t

Kielin kanava. Sen piruus
on 98,7 kilometriä, pinta-

väÌisenã aikana.

misesta ovat kuitenkin
viimeisen jääkauden jäl-

leveys 104 metriäja syvyys

Kanavien rakentamiseen

keiseltä ajalta.

13,7 metriä.

Kanavan

Jo ennen kanavan vihki-

vuonna 1907 aloitetut

iüsjuhlaa pääosa eurooppalaisista valtioista ja Japani
olivat kietoutunæt mjuun ja

laajennustyöt saatiin valmiiksi keskellä I maailman-

ennenäkemättömän veriseen, vuosia kestävään yhteenottoon.

sotaa 1915. Kanava lyhensi

Itämeren ja Pohjanmeren
villistä matkaa 700 kilo-

metriä eli lähes vuorokauden.

l8ü)Juku oli

Kun Panavan kanava val-

kanavien vuosisata

mistui, laivamatka esi-

1800-luku oli koneiden ja
suurten kanavien rakentamisaikm. Rmskalainen diplomaatti ja kanavaekspertti
Ferdinand de Lesseps onnistui avaamam vesiväylän

Välimeren (ia Atlantin) ja
Punaisen mercn (Inlian val-

tameren) välille kaivattamalla er¿imaân hiekkaan
Port Saidin ja Suezin kaupungit yhdistävän 17l kilometriä pitk?in, pinnalø 140
metriä leve?in ja l3-15 metriä syvän kanavan. Se val-

mistui 1869.

merkiksi New Yo¡kista San
Fransiscoon lyheni yli 20

000 kilometriä. Rahti- ja

matkustajalaivojen

ei

tarvinnut kulkea EteläAmerikan ympäri Magal-

av ai ais e t 5. 8. I 9 68

Juhlaviaraita kulj ettava alus Mustolan sululla
Iähde : Suomen kanavien hi storia Tiehallituks en kuvakokoe lmat

Suomessa kanavia
vasta 160 vuotta
Suomessa Konnuksen

ja

Taipaleen kanavilla työt
pantiin alullel60 vuotta
sitten. Strömman kanava

1800-luvulla vaikutti
poikkeuksetta aina kaksi
syytä yhdess¿l: liiken-

teelliset

ja

työllisyys-

poliittiset. Vminkin 1866-

tukee

1868 kato- ja kuolonvuodet,

varsinaiseen vesistöjen

jolloin 270 000

muuttamiseen

suomalaista menehtyi nälkåiän ja
tauteihin, sysäsivät monta
hätäaputyömaata käyntiin.
Silloin aloitettiin mm. Riihimäen-Viipurin ratatyö-

ja rakenta-

miseen Suomessa ryhdyttün
varsin myöhäåin. Syykìn oli
selvä: niin kauan kun kansa

eli

pääasiassa metsästyk-

suumittelua ja rakentamista

kentamiseen ei ollu t mitäåin

aikaistettiin, maanteitä
rakennettiin ja koskia

tanetta.

perattiin.

Vasta kun maanviljelys
alkoi kehittyä, nykyisen
ajanlaskun ensimmäisen
vuosituhannen lopulla ja

hyistä ja jäälohkareiden
t¿iyt-t¡im¿iä reittiä Tulimam

150 vuotta, Saimaan kanavan vihki¿üsjuhlasta tuli

ja Antarktiksen

Vanhan Hansakaupungin
Kielin
kupeeseen

syyskuun 7. kuluneeksi 140
vuotta, Vesijäryen kanava
valmistui 125 vuotta sitten.
Erityisesti 1880-1914 Suo-

Schleswig-Hollsteiniin,

messa

kanava-

niemist¿1, silloisen meren
rannoilta ja suurten sisä-

Tmskan tyven alapuolelle,
puhkaistiin 1887-1895

buumi, sillä pãäosa niistÍi

vesien lasku-uomien var-

rakennettiin noiden vuosien

silta. Kaikki merkit

oli oikea

n¡ikemyst¿i. Mutta

maa, monien kanavien

ensimmäisenä kulkemaa

v¿ilistä.

t¿it¿i

sestä ja kalastuksesta,
kanavien ja patojen ra-

Kemiön ja Särkisalon
välissä täytti viime vuonna

haesin (Magellanen)

ja j¿itret olivat erä- ja
kalamiesten kulkurcittejä ja
ruoka-apajia. Myös nimistö
Joet

Suomalaiset tai Suomenniemellä asuneet ihmiseÌ
ovat aina käyttäneet vesistöjä hyväkseen. Suurin
osa kivikautisista asuinpaikoista on näet löydetty

asu-

toisen vuosituha¡nen alku-

puolella, joki- ja koskivesille keksittiin muutakin

k¿iyuöä. Niisrä oterriin
voima, jolla jyvistä tehtiin
jauhoja. Mylly oli ihmeel-

linen laitos. Se ei ollut
suomalainen keksintö,

xesÄxuu t997
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jo 2500 vuotta sitten

historia
mutta se potkaisi vesira-

kmavatyöt. Kovin paljon ei

vuosisatoina Saimaan ka-

poliittisten operaatioiden

kentamisen Suomessakin
käyntiin. Käsillåi veivanavat
jauhinkivet olivat turhan
raskaat ja hilaat isoman

silloisilla välineillä

navan rakentaminen jäi

alle.

saatu

aikaan. Ja kun hankkeen

ajatuksen asteelle.

alullepanijaksi uskottu

viljamäârän jauhattami-

Kaa¡lekin kuoli jo 1611,
Saimaan kanavan puh-

Maan mahtavimpiin mie-

Kanavarakennushankkeet
hautauluivat kuin itsestään
kruunujen puutteeseen.

seksi. Ne jäivät korpi-

kaiseminen lykkåüintyi.

hiin 1600-luvun puolen

Ruotsin suurvalta-ajan

välin tienoilla Axel

sodat nielivät rahaa tuhottomasti. Kun väkiluku
koko maassa oli varsin

loukkojen asukkien pienten
viljaerien jalostajiksi.

Saimaan kanavaa

ouuhattiin

3(X)

vuotfa

Suomessa myllyjä seurasivat vesisahat ja j¿irvimalmeja kãyttàvät rau-

taruukit. Ne tarvitsivat
silloisen mitlapuun mukm
valtavasti energiaa. Sitä
saatiin puuhiilestä ja vedestä, koskista, jotka pantiin

pyöri rrämään "h¿irkinrã".

Ajatus Saimaan kaoavasta
syntyi, niin paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin,
sodasta ja muhasta Sodasta

sen vuolsi, että Ruotsin
haltuun aiemin joutuneeÌ

Viipuri ja Kadala tulivat
uhatuiksi, kun Moskovan
suuriruhtinaskunta vahvistui Iivana III:n, tuon

Iivana Julman isoisän
aikana 1400-luvulla.

Oxenst¡ernan ohella
Kustaa II Adolf¡lla oli taas
niin paljon muuta puuhaa

kuulunut k¡eivi Pehr Brahe
ehdotti Påüjänteen, Sairnaan

valtakuntansa laajentamisessa ja alituisissa

ja muiden

pieni, sodat vieneet taloista
pilhaat ryöntekijät, pojar ja

lahden) vesitien avaamista.

rengii, vercjakam ei voitu
rajusti lisätä. Ja kun vielâ
nuijasota ja nälkävuodet
1500-luvun ja 1600-luvun

sodissa, ettei h¿in joutanut
kâ¿int¿imään katsettam Sai-

maan suuntaan Hänelle
riitli, ertä pioneerit ja palkkasotudt tekivär silransa ja
tiensä "pyhän" saksalaisroomalaisen keisuikunnan
hallitsemien jokìen, Elben,
Reinin ja Tonavan ja niiden

uu-

delleen kokoamia armeijoita vætaa¡.

Ja

Stolbovan rauha l6l7

oli

tärkeä kansainvälinen

lopetti muutenkin kana-

kauppapaikka, jossa savo-

Olavinlinnan pãällikkö

vapuuhat fällä suunnalla,
sillä silloin Ruotsi sai sisãisten kahinoidensa takia
heikentyneeltä Venäjältä
Kujalan kmnaksen, K?ikisalmen läänin ja Inkerin
Viipuria ei uhilnut vâhään

Erik Tirrenpoika Bielke

aikaan mikäân.

tuotteita ostettiin ja jossa
heille myytiin ulkomailta
tuoluja tavaroita.

yritti

kennuttaa kanavaa 1500-

Saimaalta

luvun alussa Saimaalta

kuitenkin

Viipuriin. Jos kanavointi
olisi onnisn:nut, Bielke olisi

saavultanut samalla valtavan sotilasstrategisen
edun: vesitie olisi yhdistânyt kaksi Ruolsin

Viipuriin oli

useman kymmenen kiìometrin maamatka, mikä talvella raittui
helposti hevosilla, mutra oli
kes¿illä työl¿is ja tuskainen

jokien, mäkien ja soitten

ohjat omiin käsiinsä,
ryöstäytyi kanavanrakentajiltâ

mukaan
Saimaa tuli yhdisrää Päijänteeseen, josta taas vedenäisiin kmava jåiniæittiä

pitkin Kokemäenjokeen.
Tämä Israel Nesseliuksen
idea kaivetliin tuon luostakin esille arkistojen pölyisist¿i k¿itköistä, muila
tositoimiin ei p¿iäsry. Eikä
siitä olisi silloisilla ryövälineillä ja sen ajan tietämyksellä mitään rullurkaan.

suurisuuntaisiin rakennustö¡hin katosivat. Varsinkin 1696-97 kato, nälänhätä ja taudit tekivät
kamottavaa jälkeä: huomattava osa Ruotsin ja
peräti kolmannes Suomen
asukkaista kuoli, heidän
joukossm myös huonosti
kouluteltù, mutta itsevaltias
kuningas Kaa¡le XI, vain

4l

Venäjän valta

Ruotsalaisen
niveden kautta

ja

Kon-

þhäjänen

Kimolan lahteen. Järvien
väliselle kmnakselle tulisi
rakentaa kolmella sululla

varustettu kanava. Näin

tarkosken kova maaperä esti

ohitettaisiin Mankalan

vieläkin rajumman veden

koski ja Kaurakoski. Pyhäj¿tuveltä kanava kulkisi
Pellinginselän kautta
Urajärvelle, josta kaivettaisiin kanava pieniä
järviä hyväksikäyttäen
Keltinkosken alapuolelle.
Kanavaan tulisi 9 sulkua.

Saimaan kanavalta putosi
toisen kem pohja pois ns.
suuressa Pohjan sodassa,
jonka Kaarle XII:n Ruotsi

jálkeen synnytti uudelleen

suomalaisen divisioonan
komentaja, ruhtinas Alek-

l¿ihetystö" pä¿isi esitt¿imään
æiansa keisari Nikolai Ille,
joka oli edellisenä vuonna

Tällä kanavalla ohitettaisiin

hâvisi Pietari Suuren

sander Suvorov päätti

kruunattu keisa-riksi vel-

vetäisi Uudenkaupungin
rauhassa 1721 rajan suurinpiirtein sen nykyiselle
paikalle, ja tsaaritar El¡sabet pÐi Turun rauhæsa
1743 vield paremmaksi:
mjalinja työnnettiin etelässä
aina Kymijokeen saakka.

keskustelun kanavista. Si1ä
ennen kuitenkin jo V¿t¿il¿in

rauhan (1790) jälkeen

Porvoonioen

jensä Aleksanteri I:n

kennettaisiin viisi sulkua.
Heposaaren kohdalla ka-

koskenperkausjohtokunnalra (TVH/TVL/

ja
yhtyisi Kymijoen itäiseen
haaraan Korkeakosken
kohdaìla. Tälle marakalla

Vuosina 1792-98 kaivettiin

Kutveleen, K?iyhkän, Ku-

kontaipaleen (Kukon-

harjun) ja Telataipaleen
kanavar Salpausselän harjanteiden poikki.

keisiin. "Pietarin tie" oli
ahkerassa käytössä jo ns.
Suomen sodm aikana, sillä
Suomen talousseuran pu-

heenjohtaja
Willebmd ja

E. G.

von

tuloksen. He esittelivät

Monia esityksiä kanavista
tehtiin myös valtiopiüvillä
Tukholmassa, muata lop-

Pieta¡issa kanavahmkkeita.

Poruoonjokea

pujen lopuksi ne haudattiin
puolueitten monimutkaisten

kanava

jälkeen. Nikolai ei aikaillut
vaan vaati æiæta lausumon

tai Vantaanjokea pitkin.

joko

Keltti. Keltistä

Saimaalta Savonlinnaan.

oman valtansa laajentamisessa ja paljon varoja
nielevässil suurvallan

kanssa

Voikkaa, Kuusankoski ja

aukaista vesitien eteläiseltä

suomalaisten kanavahank-

reitin ohella myös Päi-

lonpoikien "karvalakki-

jatkuisi jokiuomaa pitkin
Anjalaan. Tälle välille m-

jänteen l¡ittämisfä vesitieyhteyteen Suomenlahden

ja

lahteen. Kanava jat-kuisi

Pielisjoen suussa lähes
kaksi metriä, Joensuun
kaupunkikin oli hetken
Venetsiana. Höytiäisen

Saimaan kanavaa ryhdyr
tiin puuhaamaan jälleen 170
vuotta sitten, jolloin Nilsiän
ja Kuopion pitäjien ta-

Kaule IX:n j?ilkeen valtam
noùsseet Ruotsin kuninkaat
puuhastelivat ensi sijassa

miseen, ja nãinä vuosina

Ruotsalaisen järven Taival-

Vasta Suomen liittäminen
Venäjäåin 1808-1809 sodan

olivat aikmsa insisnöörcjä,
tutkivat Kokem¿ienjoen

luomisessa. Heidän päähuo-

Pyhä-

pinnm alenemisen.

1700-luvulla ruotsalaiset
linnoitusupseeerit, hehän

mionsa keskittyi soti-

ja syöksyi

Kun Puulavettä laskettiin
1838, luutnantti V. Favorin
määrättiin tutkimaan Ky-

selkään. Veden pinta nousi

ja kanavabuumi

nostunut.

kanavaa. Elokuussa 1607
kaivuutyôt aloitettiin noin
kilometri nyþisen kanavan
suusta itään. Mutta Juustenin kuolema t609 lopetti

Höytiäisellä, jossa vesi otti

pinta aleni peräti 9 metriä
(30 jalkaa). Vain Pun-

vuoden ikäisenä.

tautuivat myönteisesti

IX:n mä¿iräyksestä rakentamaan uutta Saimaan

kelvollinen vesitie.

tai kuuden jalan syvyydessâ uiville aluksille.
Kelpo ltrutnantti ehdorri,
että kanava alkaisi Päijänteen Taipaleenpohjan
lahdesta, josta tehtäisiin
sululla varustettu kanava

reittejâ tutkitt¡in

Severinpoika Juusten
ryhtyi ilmeisesti Kaarle

j?irvien laskemiseen.

Mäntyharjun kautta Saimaan vesistöön. Suurin
rys¿iys tapahtui kuitenkin

Näitä kmavia korjattiin jo
l8ll. Venäjän tsaârit suh-

hautasivât kanavat

seen ja

arvioi, että koskia perkamalla saataisiin aikaan

maata, mahdollisuudet

ia Vantaan

Satakunta vuottâ myöhemmin amiraali Pentti

keskittyi koskenperkauk-

mijoen kanavointia neljãn

tâviloiden kùljetusväylär, ei
ollut lainkmn ihme, eträ jo
Kaarle IX oli niistä kiin-

ja talous

kittiin. Frrdrik Hällström
Mutla pääasiðsa huomio

käännettiin laskemaan

vuoksi. Kun vesitiet olivat

Sodat

Kymijoen kanavoinri tuli esille 1819, kun
Puulaveden ja Päijänteen
laskumahdollisuuksia tur

metritolkulla. Puulavesi

voif u tebokkaasti puolusaaa.

teknükoilla ei menty kallion
lävitse.

.Iärvet karkasivat
laskijoiden käsistii

jol8ll.

v?ikilukua ja köyhdyttivät

i!äisin!ä linnoitusta toisiinsa, jolloin niir¿i olisi
alkuunsa, sillä sen ajan

lSll-1813.

lisäksi vähensivät rajusti

ennen auloja ja rautahepoa
ainoat kelvolliset rahdin ja

Mutia yritys lopahti heti

Suomenlahteen ehdotettiin

sotien heikentämäD taloudellisen tilan vuoksi koskam p¿i¿isty.

Venäjälle. Voinajana Pietari

ensimmäisenä ra-

P¿iijänteen yhdistämistä

lisuutta selviteltün vuosina

lopulla lukuisten sotien

toimiin

mãän Niiden

joukïojen tilalle yhä

välisen vesitien mahdol-

ei

Käyr¿innón

kumista otetuista sotueista
ja Saksan pienistä valtioista

Vy'allensteinin tuhottujen

mietittiin 1811 ja 1819

kuitenkaan valtakunnan

Mutta poik¡ttaiskanavahahmotelmat jäivät elä-

"ostetuista" palkkasotureista koottu maa-umeija
ja ratsuväki voivat ajaa
takaa ja tapella Tillyn ja

Kvmiioen kanavaa

Niün saatiin parempia kulkuväyliä ja lisâä maata
viljelykseen. Monien suurjåinien pintæ lækettiin jopa

sivujokien ylitse, jotta
ja sen maa-

Rùotsista

rauhrota taas, koska Viipuri

laisten ja karjalaisten

huomattavien
järvien yhdistämistä kanavilla. Hän esitti myös
Päijänteen-Porin (Pohjan-

Saimaan yhdist¿imistä kanavalla, ja jopa Saimaan,
Oulujoen ja Pohjanlahden

piìspa Jakob

Tengström oivalsivat jo
ennakkoon sodan loppu-

Aluksi venäläisten mielenki¡nto oli sotilaallista. He

tutkivat mm. Laatokan ja

Tielaitoksen edelt¿ijältä) ja
Suomen senaatilta.

nava erkmi si jokiväylästä

tulisi seitsemåin sulkua.

Ilmeisesti senaatti ja koskenperkausjohtokunta olivat haluttomia puuhaan,
koskapa esittivät kanavaasian siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Kovapintainen Nikolai kuitenkin
pani vastahakoiset kosken-

perkaajat töihin ja ensimmiünen selvifys valmistui
vuoden viimeisinä päivinã

1827. Rakentaminen lykättiin kuitenkin sen kalleuden ja Turun palon
aiheultamien lisäkustannusten vuoksi nyöhemp¿i.i¡n

ajankohlaan.

Saimaan kanavan rakentaminen kuitenkin lykkäsi
tämän idean, vaikka jopa
pihi senaarti piti sirä roteuttmiskelpoisena.
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Hannu Hitdenin laivoilla
40000 matkustaj aÐ Yuodessa

Swme tar VMksyn kanuvalla
Vaikka kaikki eivåit uskok- perijöitäja sen paisuttajia.
kâan sisävesien malkustaj alaiv al iike n teesee n,
Muttå trk8bln Hetrnu
jyvãskyläläisen Hamu HilHlldenlln,
denin laivat lähtivät såüinnöllisesti reiteilleen jo -Autrelin yli 35 vuotta sit34:men kerm vüÌko silten
ten erästä vanhaa kaveria
maanmtaina (25 5. 1997).
paperiasioissa ja vähän
muissakin Hänellli oli pri
Hilden uskoo laiva- laivaa ju hän €hdotti, että
osta niistä toinen. En siinü
liikenteeseen. Hünen tunnuslauseensa on: pyrime
kauur miettinyt eikü nokka
pitänìään suomalaiset paljoa tuhissut, kun kaupat
lomailijat Suomessa.
tehtiin. Ja Ìümü on jo 34.
kesü, kun laivmrne liiken-Me tarjome mukavan,
nöivät P¿iijänteellä. Päijänrauhullisen ja rauhoitlavan
teen Risteilyt Hilden Oy:llli
suomalaisen loman nykyon k¡iytössâ¿in viisi laivaa,
joissa on yhteensü 875
ajim küreisille ihmisille.

Ulkomaille Hildenit eivät
niinkäün tunge.
-Se on t¿vattomm ka.llista
puulaa. Silsi emme panosta niinkä¿in sinne. Silti meid¿in vuotuisesta matkustajamliüràistämme noin 25-30
pmsenttia on ulkomaalaisia.
Osa heistä on jopa 30 vuoden takaisia ystäviâ. Se jo
todistaa Suomen kesäisen
luomon vetovoimasta.

Srllumdfr l¡lvu¡ll¡l
Hilden joutui sattumalta

R¡vlnûolaq k¿ntla,

M/s Kymppi on risteily-

mu¡lltkla,

liikenteessä Pohjois-Päi-

tonssls",..

Hildenillä on siis viisi

matkustajaa.

Ia 9.7.1993

säännöllisessä reittiliiken-

valmistunut m/s ja 199 paikkainen Suomen Suvi
ajaa Keitele-Pâijänteen kanavalla Suolahteen ja

teessä Jyväskylän-Lahden-

Kuusaalle asti.

Ìaivaa, joista

199
paikkaiset m/s Suomen
Neitoja m/s Suometar ovat

Heinolan välillä. Erikoisuutena on vielä vanha niin
ikään 199 -paikkainen
höyrylaiva s/s Suomi, joka
rakennettiin vuonna 1905
P¿üjänleen liikenteeseen.

näköalabaaria, pubia,

objektiivista

Päijänteen

Saimaan
vesistöihin, houkuttelisivat
huomattavia määriä ulko-

tonta.

maalaisia Suomeen

Tielaitoksen liikelaitostumisen johtavan vain

M/s Suomen Suvi

Hilden hieman hymähtää
ns Ojajärven työryhmän
kannattavu uslaskelmille.

kasvuun muiden liiken-

on
Hildenin ybtiön rakentma,

edessä, takana

ja sivuilla
Päijänteen jykevât kalliomnnat, hempeät lehdot,

Éntåtr pehmeästi kaartuvat
kylien pellor, siellä rä¿illä
näkyvät tehtaan piiput ja
paikka paikoin merelliset
maisemat, jossa maata ei

ja muutettu

Suomessa.

Kaikki laivat ovat alle 35
metriä pitkiä. Vääksyn

pääsisivät kulkemaan
Päijänteen ja Vesijärven
välistä reittiä. Asiasta on

vuosikymmeniä sitten
laulussakin tarttuvasti

puhuttu, mutta milloin

- LaiYat on korjatrava ja

hyrãiltiin: "On Keitele

kunnostettava, seuraavan

vehmas

Hildenin lnukaan

sen

Hannu Hilden on ollut
aktiivinen sisävesiv?iylien

kaikille asiakliaille mahdol-

laivojen. Mutta on sanka-

vâliseen laivauraan jäivät

riteko, ettá Lahden kau-

hänen sormenjälkensä.

tietysti poikÌ(euksia: toisten

lisi¡nman viihtyis¿ir ol0suhteet, Hilden kertaa

pungin ikäisti vanhaa

Mutta hän

p€rillisistü kasvatelaar ku-

sisåvesilaivurin uralikaa.

höyrylaivaa pidetään yhä
kunnossa ja liikenteessä.

p¿iäsystä merelle

ninkaita ja keisileit!, toisten mammuttiomaisuuden

kannattaja

haaveilee

ja

Sai-

maalle. Ja nãmÍi haaveethm toieutuisivat Kymi-

myös

tienpidon määrärahojen
nemuotojen kustan nuksella.

raJoJa.

Sl¡Ive¡llalvurl k¡lp¡¡

ja ajaja. Jo
Keiteleen-Päijânteen

Hilden pelkää

luvuilla Kymijoen ja

ryhdyt¿iii¡ toimeen?

vampaa kuin muiden

ylläpito on paljon hinta-

puoluee-

-Nythän liikenne- ja

vcllllêyhteylr¡lü
S/s Suomi on erikoisuus,
mutta kallis. Hannu

ja

yksin, sillä johan kansliapäällikkö Juhani Korpelm
väy I äm aksutyöryh m än

sulkuja isonnettaisiin tai

Tuo on vanhastaan tuttua. Jo

siir¿i on teht¿iv¿ija tatjonava

Eikä hän ole ârvostelussm

liitettäisiin kaksi yhteen,
silloin isommatkin laivat

ryöüi.

suit ja kuninliaat, Rockefellerit ja Rotschildit, \rvallenbergit ja Ehmoothi t ovat

ja

kanavan sulut nâet asettavat
laivoille pituusmjan. Jos sen

niry missâm.

ja Päij:inne jylhlf'.

tekee tai tilaa joku asianosainen (Kuorma-autolìitto. Öljyalan keskusliiuo,

pohjoisempana eikä asiakkaita riitä Me toki ajamme
mìnne vain, jos asiakkaat
haluavat.

vellä ja Keiteleen kanavalla noin.l0 000 matkustajaa.

myytav¿i ja joka päivä
myytävä. Ei meillekâün
öiales tule itsest¿i¿itr l'yÒtli

nusvastââvuudestä. Jos sen

Tielaitos) ei siitä tule

muut on ostettu Saksastaja

kesän bisnekset on hahmoteltava ja myyt¿ivä, tùas

liikennemuotojen kustan-

liikenteen ja muun veneilyn
selkeän kasvun. Ja hän on
vama myös siit¡¡, että n¿imâ
uudet väylätja selkeä rc¡tti
vesialtaille, Jåini-Suomeen,

peruskorjattu

laivurin ur¡rlle. Siinä ei nyt
ole mitään ihmeellistli, sillä
vain aniharva tietää lapsena tai nuorena, mille alalle
aikoo tai joutuu Vain kei-

tapahtuvan matkustaja-

Nâillä laivoilla kelpaa
rentoutua. On ravintolaa,

pitäisi tehdä

puolueeton laskelma eri

Euroopan hienoimmille

aurinkokmtta ja musiikkia
ja A-anniskeluoikeudet. Ja

markkojen laskemista. llildenin mulam se on kovaa

-Suomessâ

vãkiluku laskee jyrkästi

keulasalonkia, tanssilattiæ,

ja voitto-

Hilden uskoo, että ne
mahdollistaisivat sisävesillä

ovat hyvinkin kannattavia,

-Piterûnälle ei kannata, sillä

tain Hildenin laivat kuljer
tavat P¿üj¿inteelìä, Vcsij¿t-

lekottelemista

Mäntyhtrjun sisävesireitit

jänteellä. Siihen mahtuu 7?

matkustajapaikkaa. Vuosit-

Hildenin laivat työllist¿ivät
tarlvisin vajaat kymmenen
henkeäja kesäisin yli 40. Ei
sisävesilaivurin talvikaan
ole mitäün aurinkor¿¡noilla

joen ja Mäntyharjun vesiväylien avaamisella.

Lalvurl

uu Hllden

vaì

ti

ovarainm

in

is te ri ö

asettavât sentään sille
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Järvi-Savon matkailun
vahvuutena vesitiet
Koko ajan koventuva kilpailu globaalisesti matkailu-

elinkeinon piirissü, jota
myös teollisuudeksi kutsutam nimenomaan toimia.lm

ympärillä liikkuvan ma¡kka-määrlin puitteissa on laiÈ
tilut Lapin jo vuosien ajrm

panostamaan luontaisen

ympfi

stönsã tunnctuksi te-

kemiseen

ja

sen ympärille

syntyneisiin ohjelnapalveluihin.

Lappi on tunneltu tuntureistaan ja sen jo uìkolaisillekin tutuksi tullccsta
nrieliì<uvasta. Kosket kiiyte-

tâiin kalxtuksen

jt

kosken-

lukujen nyyntiin, ctelüisin
Lappi eli Peribnercn alue on

rahtiliikcnteen lisäksi
synnytystuskien jülkeen

The

saanut puristetuksi maail-

pubumättakaao venemat-

illevaisuufæn on turuattava

Työllistämisvaikutus ei ole

kailuun kuuluvien lisä-

ja laajennettava.

pelkästä?in kesää koskevaa,

man m¿tkailutuotteen eli

jäänmurtajaristeilyn

oheispalveluineen; meren
jäällä tekemisen ja olemisen
eksoottisuus.

Jäni-Savo on mítlava osa
Jãrvi-Suomesta, joka on
tunnettu yli maarnme

rajojenkin. Tuotenimike,
Dn hyöty-

josta vain osa

k¿iytössä. The L¿Lkela¡d on

Sairnaan Matkailun uusin
tuotenimike, joka lansee-

rutaan ulkomaanrnyyntiin
kärkituotteineen. Risteily
höyrylaivalla on ehdoton
ykliönen, koskenlaskut ja
kalastus luonnollisesti mukail luettuina Dìyös.

hkeland on Sainwun Motkailun uusin tuotenimik¿

varusteiden kysynnästä.
Reitin varrella olevat
matkailuyritykset voivat
luottaa toimintansa jatkuYuuteen ja uusia alalle
tuleYia yrityksiä v¿üst¿imâtÉi

syntyy. Risteilytoiminta
monipuolistuu kotimaisilla
yrityksillä ja mikään
millìdottomuus ei ole Kot-

kaan tulevien alnerikkalaisten risteilijoiden
saapumìnen Srvon vesistöi-

hinkin.
Jotta Savon

Kilaväì kl¡yttij

on ¿rlusta asti valrnisruftum

tehokasta, itse kanavan

rakentamisvaiheessa

jo voimakasta
markkinointia uuden

Järvi-Savon Yesiteiden

vesitien tiedottamiseksi,
pelkkä kmavm vihkiminen

kehitt¿iminen vaati-i vakâvaa

ei riitä.

tarvitaan

vesimatkailun monipuolisramiseksi, k¿irkituotteiden va.hvistmiseksi.

Kanavahanke
edellyttää vastaavaa julkisuudessa oloa kuin TurkuPietili moottoritie.

Savon

Kanavan merkityst¿i ar-

Järvi-Savon alueella jo-

vuutellail turhan monella

kaisen

taholla yhü edelleen. HiurÌkeen käynnistäminen on
vältt¿imi¡tön, jotta oleme

v¿lmiit 2000luvun matkai-

luelinkeinon vahvuuksia
vaativille mukkinoille.

Hankkeen käynnistämispäãtös tuo heti m¿tkai
luun vlilillisestikin liittyvien

yritysten tulusvastuulliset
henkilöt esillc suunni-

telnineen, miten

otcaa

oman siivunsa uudesta

kumm ja kaupungin
stralegioissa matkailu on
painopistealueena, eri
ministeriöiden vtkamiehet
tämän vumasti tiet¿¡vät ja
voisiYat omilìa paikoillaar
päätöksiä tehdessään
poistaa omalta osaltaan
matkailulì myynnilì esteet.
Valtion hallimon puolelta
on ho¡dettu uiton katoamincn, yksi haikeita mutta
mielly tt:.iviä suomalaiscen
kesälin Iiittyvi¿i tunnekuvia

reitistöst¡, joka on ûrahdollisuuksia täyrìn¿¡. Seuran-

luova tekijü. Toki tüllü

naisvaikutukset ovat k0timaass¿rliin ilmiselvât; eri

perustelut poistua$n, mutta
nilin ei saisi tapahtua ajan
saatossa höyrylaiYaristei-

tyyppisten

veneiden

valmistus ja myytrti kasvar

osaa-myydä?

työvoimaa târuitæn.

Tämä väite tulee myös

Järvet talvikäytihsä

matkailuelinkeinon piirissä

useammin

kuin kerran

Järvi-Savossa on myös
talviliikennerrä eli
jäänmurtajaa tarvitaan
rahtiliikennettä varten.
Ristiri¡taisia tùnteita ja

etcen. Jos n¿imä j¿irvet ja
niiden yhdistämismahdollisuudet kanavilla olisivat

jonkun muun matkailustakin ymmärtävãn maîn

tunnekuohuja

hallussa, voisimme sivusta

kuljetusmuodolla oli

lylle, vaan edellytyksiä

upean

jääpeitteen rikkominen

todsta, miten

Savon kanava

aikaa haaskunalonta työtà

koska mukkinointia, huoltotäit?i jne tawitaân risteilykauden ulkopuolella -

Suomalaiset eivät

veteen
liittyvlit matkûilutavoitteet
nenev¿itkaupan.

her¿irräã kielrämärrä râmä
liikennemuoto aikâ monella

Markailun ammattilùisten

henkilöllä. Murta ennakkoluulottomilti myös J¡itri-

on kyllâ syytä

Suomen alueella pit¿iä olla

katsoa

rohkeutta jäänmurtaja-

itseüiinkin peil iin, myynnin
estcit¿i on vielã omassa
f oiminnæsakin; aikataulut,

höyrylaivaristeilyn
tutkimiseen toteutettavaksi

hinnat, tuotteet eivät ole

tuotteeksi myyntiin. Jos

ulkom¿an kauppaa varten

j¿iãnmurtajâ mhtiliikennettä

aina turpeeksi ajoissa
valmiina. Matkailutulojen
lislüimiseksi ulkomailta on

vafen

Kevyttâ matkailua JdnïSuomen pehneydessä

joka

avaa tiettyä väylää
tapauksessa, voi

höyrylaiva tulla

perässä

matkailijoiden kanssa,

saat¿va n¿imä asiat kuntoon,

pysahtyâ valllla Jaalla
kävelemistä ja muuta

lisúksi mahdollisuuksia
työstâä entistä laajempia
alueita koskevia ohjelmakokonaisuuksia Tämö

toimintaâ varten El?imys on

taatusti huikea,

kun

matkustajâ jäällä seisoo

edelÌytt¿ili vesistöjen kanavoimista yhteen venevuokrausten, risteilyjen ja omilla

laivan viercssä ikuistamæsa
itseäãn kameralla. Eli tuote,

joka on myynnissä

veneillä liikkumisen

Perämerellä - Euroopm suurim-

lisääntymiseksi.

malla jääkentällä, meillä
taas Euroopm suurimmalla

Maakailun työllistäv¿istä
vaikutuksesta puhutaan

vicllikin liian

sisäjäruialueella.

vähän

Kesiirratl¡ailun osalta siínä

Eijø Räisätten

on yhá edelleen kasvat-

prujekri-sihteeri
Savon Motkoilu
Kuvat:
Kuopion Motkailupalvelu
Savon Matkailu

tamrsen saumaa nlmenomaan vesimatkailun kehitti¡misessä, koska kyse on

luontonìatkasta

- elänìys-

matkasta liiterlynä mm
rapahtumasta toiseen tai

kohtcesta

toiseen.

Tuokio tulella
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Merikuljetusten tekniikan kehitysnäkymiä
Merenkuljetusvolyymin ja lastirakenteeen kehitys
Suomen ulkomaankaupan
volyymissa ollaan vihdoin
päästy 1980-luvun lopun

onkin ollut kuljetusten

Samalla, kun Venäjän

ja muun Euoopan välisen

suuden perusvolyymeilla on

tustekniikassa tehtyih¡n

kamalta voimakkaan kas-

innovaatioihin.

on merikuljetusten lastirakenteessâ selvästi ollut
näkyvissä suuntaus kohti
suuryksikkökulj e tuksi a.

kaupan kuljetuksism suuntaus on ollut samanlai¡en.
Suuryksikköliikenne on
levittãytynyt entistä use-

kuitenkin edelleen mer-

tasolle useiden vaikeidenkin vuosien jälkeen.

transitoliikenne on pamntanut mei¡liikenteen meno/
paluu Jiikemetasapainoa,

ampiin satamiin. Linjaliikenteessä metsäteolli-

käytettävän tek¡iikan ke-

Merikuljetusten pohjavuo-

den

1991 jälkeinen aika

ru

aikaa. Samanaikaisesti

on se osaltaan lisännyt
kontti- ja rekkaliiken¡että
Suomen satamissa. Suomen

TEKESin teknologiaohjelmaan kuuluneen PKK2000

TUHATTATONMA

-Suomessakin. Seuraavassa
keskitytään linjaliikenæessä

hitysnäkymiin ja kulje-

Roroliikenne

JA MUUN

MERILtrKENTEEN YKSIKKÓTAVARALASTITSUOMEN
EUR(X)PAN vÂLtrrÄ ß9r - 1996

kittävä asemans high tech

laisten vastaavasta lähimä

siten, että kehittämisen

Lastin liikkumisen ehkäiseminen on kautta aikojen

5e

rJUl'nMtiúMlI

(Paperin Käsittely ja

pãäpaino

25

¡ Stl.llTR¡lltnlI

Kuljetus 2000) -ohjelman
ensimäisen osm (v 1992-

teetin maksimaalisessa

¡lfff,T

1996) saawhrksiin voidaan

tetyn järjestelmän kulma-

nitun

lukea mm. automaattinen

lisäksi on kehitteillä ollut

2g

t5

t0

t994 t995

¡ftMlf,tl. Mflrñ

asem4 vihivaunu (miehittä-

tyksellinen toimitusketjun

mätön robott¡t¡ukki) ohjausjärjestelmineen sekä
prototyyppi rullia pino-

ohjausjärjestelmä. Lastialustana käytetään kasetteja, joille lasti surrataan

Näitä voidaan ajatella

avasta automaattitrukista.

pressuilla (WISA-FIX-

surraukseen lastialustalleen

Ohjelman seuraavan vaiheen osalta mielenkiintoisimmilta hankkeilta

järjestelmä). B&N Gorthon

että lastialustojen liikku-

Lines Ab:n uudet alukset

misen est'limiseen laivassa.

käytännön sovellusten kannalta vaikuttavat lm.: kehitettyjen sovellusten tes-

siköiden käsittelyn kehittäminen (kevyt auto-

Öststrand on suunniteltu
niin, että kasetit tuetaan
aluksen rakenteisiin niin,
ettåi erillisiä surr¿uksia ei
tarvita edes Pohjanmeren
alueen liikenteessä. Massiivisilla Intering-vakaus-

maattisesti käsiteltävä lava

järjestelmil lä, lastitilan

hetkellä ns. ALICON

ilmatyynyillä varmi stelaan,

järjestelmä, joka perustuu
ilmatyynyaluksisùa tuthlun
tekniikkaan. Pyöräkitkan

että lasti ei pääse liik-

eliminoiminen mahdollistaa

lI
EB

1996
LlÉ: MKH:. d¡¡ø

UUSIA TEKNIIKOITA käsiteltävyydenparantaMERIKUIJETUKSEEN minensekä rutiinitoiminKEHITYSPOLKUJA
Lâstinl(äsittelytek¡iikoiden

kehittämisellä pyritään
lähinnä seuraaviin päämääriin:
- työvälineiden työtehon ja

tojen automatisointi. Yksiköiden kehittäminen kä-

laivapuolella. Edellä maipressusurrauksen

kiviä ovat erikois-rakenteiset laivat sekä edis-

¡fÉPPñl-tltUiiñ

1995

hyödyntämisessä. Kehi-

vaatinut runsaasti surraustyötä sekä mâa- että

paperirullien purkaus-

¡MITSLL

t99t t992

aluskapasi-

¡(0NTlf
¡MtK. MtIrå
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oli

LastinkÃsittelymeneteìmien

nykyisiã ja tulevaisuuden
kehityskohteita ovat esimerki

sittelyn tehostamiseksi sekä

aluksen lastitilan parem-

maksi hyödyntämiseksi
Toiminnan ohjaus-järjestelmien kehittäminen

taaminen tuotantoympäristössä yksiköinninjayk-

tms) autonomisten käsittelylaitteiden kaukopaikannusjärjestelmien edelleenkehittely

Lähes samanaikaisesti

Obbola, Ortviken ja

kiin.eillä ja liikkuvilla
pitkittäislaipioilla sekä

erilaisia ilmatyynyihin perustuvia aikaisempaa automaattisempia järjestelmiä.

käytettävän sekä lastin

Ilmatyynyillä voitaneen
manuaalisen työn osuutta
lastin tuennassa edelleen
v¿i¡enlää automatisoimalla

jädestelmiä.
Ehkä futuistisin kehitelmä
lastinsiinon alalla on tällä
-

kumaan kovassakaan me-

sen, että suu¡i määrä

renkäynnissä.Alusten
lastaus ja purku tapahtuu

järjestelmään kuuluvia
erikoisrakenteisia lastialustoja voidaan siirtää

JARJESTELMA

KEHITYSKOHTEET

suomalaisten PKK-ohjelman kanssa alkoivat ruotsalaiset paperiteollisuuden
jätit SCA ja MoDo omalla

tahollaan tutkia intensii-

riteollisuuden tarvitsema

STORO

nyþisten järjestelmien

visesti uusia mlkaisuja me-

tärkkelys kuìjetetaan kon-

vaiheessa

rikuljetuksiinsa. Ruotsalaisten lähestymiskulma
ongelmaan erosi suoma-

teissa kasettien päällä

on esitelty Göteborgin

paluulastina.

satamassa 1995

automatisointi (PKK 2000)
RORO

LAUTTAVAUNU-kuoman

/

sidoman kehitys

koneellisesti. Kasetteja
hyödynnetään lis?iksi tuontilasteille, kun mm. pape-

pienellä työntö- /vetovoimalla pitkiäkin matkojã.
Järjestelmä on kehitys-

ja prototyyppiä

RORO /

KASETTI
KONTTI
VAIHTOKORI

si¡rlojen automatisointi
terminaalien automatisointi,
kontin kiinnityksen auto-matisoint¡
pinoltavuus, vahvist¿minen

LAVAPUOLTPERÄVAUNU
FLATTI /

RORO -

AJONEUVOT_

sadan

AGV:n

(Automated

voida kuljettaa maanteitse
Euroopassa sellaisenaan.

Guided Vehicle) ja muutaman ASC (Automated
Stacking Crane) hyö-

EU-maanteillä näiden

Aika näyttää,

"mega-tilerit", kiimirys-elementtien

dynlämiseen. Automaattikäsittelyn saralla merkitÎävin käynn¡sssä olevista

matisointi ovat erityisen

kansainvälisistä kehitys-

pan infi'astruktuuriin.

standardointi

tärkeitä tulevaisuuden

purku./lastauslaitteet

kuljetusjärjestelm¡en kan-

hankkeista lienee Conhol C
( Concepts for Tmnsportation and Loading of Contâiners). Projektin tuloksiâ

Euoopan sisäiseen liikenteeseen tarkoitettujen vaih-

monikenos-ja kombilavat

na

ALUS

Seuraavassa on esitelty

Konttiliikenne on nopeimmin kasvava kuljetusrnuoto myös Suomen ulkomaankaupan kuljetuksissa. Siksipä konttien ja
vaihtokorien kehittäminen
ja niiden käsittelyn auto-

suojaamaan lastia, standardointi

REKAT JA MUUT

Konttiliikenne

erikoisrakenteiset kaselli-laivat,
kasettien maakul-jetus,
blokkistuuvaus ja tuenta laivassa,

lta.

uotovakawuden paran-târninen

erilaisia imovætioiø,

joita em. asioiden ympärillä viime aikoina on tehty.

Pisimmällä automatisoinnissa on, ainakin Euroopassa, Europe Combined
Terminals (ECT) Rotterdamissa. ECT / Sea-Land
Terminaalissa on toiminnassa täysin automatisoitu
konttien siirto- ja nosto-

jfi

estelmä, joka perustuu n.

päästäneen arviomaan v.

1999. Suomesta mukanan
hmkkeessa on Sisu Teminal Systems. 45'kontti on
tulossa käyttöön entisten 20,
30ja 40jalan pituisten yksiköiden ohella. Toistaiseksi
kehitystä vielä hidastaa se,
euä ylipitkiä yksiköitä ei

kuljetus edellyttå¡ã erikoisratkaisuja ja erikoislupia.

sopiiko
yksikkö ahtaaseen Euroo-

tokorien mitoista ollaan
vihdoin päästy yksimielisyyteen; 7,45ja 13,6 metrin

pituiset ja 2,55 m leveät

yksiköt on valittu standardeiksi. Meril¡ikenteen
kannalta vaihtokorien pinottâvuus on keskeinen
ongelma. CEN (Euroopm
søndardisoimiskomitea) on

suosituksessaan vuonna
1995 l¿ihtenyt siitä, ett¿i vain

7,45 metrin pituinen
yksikkö on kehitettävissä

pinottavaksi. Kehitystyö on
käynn¡ssä jâ Suomesta mm.
Fimcarrieß on tässä työssä
mukana.

I
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KESAKUU 1997
Finncarriers on vuosien

tetty pinottava Combiflat,

vmella ollut mukana kehittämässä sovelluksia

jota voidaan hyödyntää

pinottâvista, myös meri-

myös rnuiden lastityyppien
kuljettamiseen meno-paluu

li ¡kenteeseen soveltuvista

-kuljetust€n mahdollis-

yksiköistä. Viimeisin ke-

tamiseksi.

hitystyön tulos on erityisesti

autojen kuljetukseen kehi-

Kumipyöräliikenne
Kumipyörälastien kuljettamisessa rneritse on
suurimpana yksittäisenä
ongelmana tällä hetkellä
yksikön surraaminen laivaan. Ongelma on ko¡ostmut, km kumipyörälasteja
on yhä enenevässä määrin
alkanut kulkea Suomesta
myös Pohjanmeren sata-

miin. Ko. alueen meriolosuhteet asettavat lastin
tuennalle Itämeren olosuhteita tiukemmat vaatimukset. Ratkaisunå ongelmaan voidaan ajatella

maapuolelle tai laivassa
kiinnityksen automatisointia. Konttikiintyksen

joko kasettien käyttöä semitrailereiden kuljettamisessa, jolloin smaustyö

toteutettavissa kaluston

tapainen lukitseminen olisi

ideaali ratkaisu trailereillekin, mutta

ki{on

se

tuskin on

ollessa hyvin suuri.

voidaan siirtäã satamassa

Vaikutukset sisävesikuli etuksiin
siirtoon kuljetusmuodosta
toiseen. Lastinkäsittely on

yhdemukaistaminen koko

tumaan entisestään. Keskeisessä asemassa on se,
millaista tekniikka¿ meillä

kuljetusketjulla koros-

on käytetävissã lastin-

tekniikkaa, standardoituja

Sisävesiliikenteessä hyödynnetään monin paikoin

tettyjen kuljetusten yleistyessä tulee menetelmien

samaa tekniikkaa kuin
merikuljetuksissa. Yhdis-

kuitenkin ensisijaisesti

yksiköitä ja työtapoja sekä

konetyötä. Tekniikoiden
hyödyntäminen kilpailukyvyn maksimoimiseksi

toimintaa tehostâmalla ja
kustannuksia karsimalla
onkin sitten se varsinainen
operaattoreiden "tekniik-

kalaji".

Reijo Krook
Finnca¡riers

Visioita tarvitaan rahaakin enemmän
vesiliikenteen kehittämisessä
Merenkulku on suhdanne-

merkittäviin uudistuksiin.

kin toistaiseksi kuljetus-

herkkä ala. Merenkulku-

Kokkolan väylä on viimeinen suuri rakennuskohde.
Helsingin Vuosaaren väylä
on vâsta suunnittelupöy-

m¿i¿ùät

laitoksen pit¿imät satamarilâsrot ovat yksi selkeimpiä
osoittimia siitä, mihin suuntaan talous kulkee. Merenkulku on siten myös haavoittuva ala.

Miten Suomen ja sen talouden käy EU:ssa? Emun vaikutuksia pidetään pääosin
suotuisina, mutta riskeist¡ikin on puhuttu. Joka tapauksessa epävarmuus jatkunee vuosrâ.

Yksi tulevaisuuden riski-

dällä.

kuitenkin kasvavat.

kysymyksissä.

Mitä siis tehd¿i ubkakuvien
torjumiseksi? Paras keino
olisi jo tehtyjen investoinrien

pæmpi hyödyntÌiminen,

joka mtaisi puhaan tuoton.

Oleellista on kuitenkin

se,

Otetaan esimerkiksi sisä-

kaivattuja ulkomaisia veneilijöit?i. Tåillaiseen projekiin
voisi hyvinkin herua myös

että tarvittavat varaukset on

vedet. Investointeja on teh-

EU-tukea, kuten Irlannin

tehtyja ponnistelut eri puo-

ty rutkasti, mutta voimme
kai rehellisesti myöntää,

esimerkki osoittaa.

että monet niistÌi ovât huonosti hyödynnettyjä, Mik¿l
avuksi?

Juuri sisävesimatkailussa

partnerina mukana kuten se

tliminen tai kohtuunomien

on kyse pitkåilti innovoin-

on esimerkiksi Saimaan

kustannusten s¿ülyttäminen

nista. Saimaalla laiva-

Necesse Est -kampanjassa.

palvelujen käyttäjille.

matkailu hiipui pitkään kun
se samaan aikaan kehittyi

Tavarapuolella aika työs-

Pyhäjärvellä ja Vanaja-

kentelee vesikuljetuksen

d¿i¿inkin

vedellä kuntien tuella. Sillä
nykyaikaisiin aluksiin on
saatu runsaasti ulkomaalaisia turisteja.

puolesta siellä, missäne nyt
hoidetaan kumipyörillä tai
rautaleillä. Monen ykityiskohda¡r on toki muututtava
ja kehityttävåi, mutla vesi-

lisen kuljetusmuodon ja

lillajatkuvat.
Investoinnil jatkuvat satamapuolella, jossa rannikkokaupungit käyväl kovaa
kamppailua rajallisista kuljetuksista. Hangon ja Turun

että suuri osa kauppa-

sektorilla pystyttäisiin yh-

laivatonnistosta on saatu

dessä sopimaan siitä, rnitkä

tiedon lisääntyessä kasvus-

pidettyä Suomen lipun alla.

sa.

vmasti jat-

olisivat koko maan ta¡peita
ajatellen pilhaita investointikohteita.

kossakin voitavansa kotimaisten kulkuyhteyksien
ylläpitämiseksi.

Merenkulun kannalta ongelmallísta on sekin, että

Toivoa antava tekij¿¡ on se,

Suomalaiset laivanvarustajat tekevät

Suuret väyläinvestoinnit on
joksikin aikæ tehty. Merenkulkulaitoksella ei ole tällä

hetkellä investointivaroja
uusiin väyliin tai nykyisten

Pekka Vöísrinen
Tiedotuspätlllikkö
Merenkulkuhallitus

Venevuokauksen kehittäminen ja helponaminen voisi tuoda sisävesille myös

Myös kanavainvestoinnit
ovat toistaiseksi jäissä.

Yksi tärkeä apu ovat visiot.
Tavarakuljetusten puolella
niitä vielä kehitell¡i¿in, mutta veneilyn piiristä tulee
mieleen yhten?i esimerkkinä kumikanavat. Ne vaâtivat vain mininaalisia investointeja, muttâ kun ne keksittiin, madallettiin eri vesistöjen k¿iyttökynnystä.
Kumikanavien suosio on

tekijä on øx frce -myynnin
mahdollinen tyrehtyminen
EU-satamien välisessä liikenteessä vuonna 1999.
Finnjetin talviliikenteen lopettaminen lienee nähtävä
osittain tät¿i taustaa vasten.

kaiden veneiden välittämisen ja helpottaisi vakuutus-

k¿idenv¿iäntö Rail-shipin
rahdeista on tästZl kouriintuntuvin osoitus. Jo tehdyt

investoinnit saattavat jäädåi
Hangossa nyt osin hyödynl¿imättä.

Olisi hyvä, jos kuljetus-

Merenkulkulaitoksen toimi-

alaan kuuluu

myös

me¡enkulkuelinkeinon edistäminen. Sitä laitoksen toiminta on vitlillisesti lähes
kokonaan. Samoin veneilyä
tuetaan suorm va¡sin niu-

v.,
¡Ft
,Ê

teiden ylivoima tulee vilmastikin selv¿iksi viimeistään energian himan kallistuessa, kuten voi olettaa ta-

Merenkulkulaitoksessa pi-

viennin mkenteen kehittyminen raskaasta bulkkitava¡asta esimerkiksi elek-

venevuok¡auksen kehittä-

lillistä

hyödyllinen taho, maakun-

Tarvitaan alueiden omaa

troniikkatuolteiden suun-

nan liitto tai kuntien

panostusta

voi pienentää kuljetuskapasiteetin ta¡vetta. Aina-

matkailuyritys ottaisi asiakseen esimerkiksi kesäasuk-

Sellaisissa merenkulku-

kâtetaan käyttäjilt¿i peritt?ivill?i maÌsuilla. Toisaalta
laitoksen intressissä ei ole
suomalaisen elinkeinoelä-

laitoskin voi olla yhtenä

måin

ja yhteistyötä.

valtion

kallistanut korvaansa
näkemyksille, joiden mukaan liian korkeat väylä-

voitaisiin ehkä ajatella

üaan

Toistaiseksi

Suomessa riittää kulje-

tuotanto ja väylien kunnossapito ovat mitä suuremmassa måüi¡in veneilyn väedist¿imistä.

noarvo yhteiskunnassa.

rahaki¡stua vartioiva valtiovarainrninisteriö ei ole juu-

tetlavaa,

mistä siten, että yleis-

ympåiristötaloudellisestikin

järkeväksi todettujen vesikuljerusÞn todellinen pai-

pahtuvan. Olennaisø on tietysti se, että Suomesta ja

kasti, mutla merikartta-

Yksi visioinnin paikka voisi olla venevuokrauksen
kehittäminen. Sisävesillåi

Syksyn budjettiriihessä æhmerkitt¡ivi¿i p¿iätöksiti sen suhteen, mikä on
useimmiten ainoan mahdol-

detään hyvänti sitli, että merenkulun kustannuksista osa

kilpailukyvyn heiken-

ri

maksut k¿i¿inryvilt itsestä¿in
vastâân jos väyl¿imaksutulot
kä,intyvä¡ korotusten takia
laskuun.
Pekka Väísänen
IteaotuspaaluKKo

Merenkulkuhallitus
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Metsäteollisuudessa kiinostusta

uusiin vesitiehankkeisiin
ei

toimialana otlmut edustusj¿irjestönsä Metsäteollisuus

joen ja Mänryha{un kmavat, ei matkailuliikenteelle
ajateltu Savon kanava. Jo

ry:n kautta kætaa viimei-

vuoden 1993 lausunnossaan

simpiin kanavahankkeisiir

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus

ole

ja niistä laadittuihin selvityksün. Vuonna 1993 Metsäteollisuus ry antoi Merenkulkuhallitukselle lausumon Kymijoen kanavan
alustavæta yleissuunnitel-

vesi

suunnitleluun tulisi luontaisena osana liittää myös

on kanavointi jokseenkin

Mäntyharjun kanava. Uskoisin, että tämä käsitys on

navat. Molempien osalta
lækelmissa olisi lähdett?ivä

entisestä¿in vahvistunut.

turhaa. Ratkaisevaa tässä
suhteessa on liikenteeseen
kohdistuvia julkisia maksu-

Vesitiekuljetukset ovat

ja koskeva pitkäjännitteinen
linjaus. Vmuus noudatet-

ry totesi,
etlä Kymijoen kanava-

mastr.

Metsäteollisuus ry ja sen
edeltâjä ovat perinteisesti
olleet vrsin pidättyvãisiä
kmmotoissaan alueellisiin

koko metsâteollisuuden ole
milsaolon ajan olleet olennainen osa sen perustmis-,
sijoittumis- ja toimintaedel-

kysymyksiin, koska eri puolilla maata toimivien jdsen-

lytyksiä. Eri kuljetus-

yritysten käsitykset ovat

lanteen ylläpit¿imiseksi n¿ün

muotojen välisen kilpailuti-

vmasti

luonnollisesti olleet erilaisia

on

kyseisen tyyppisten hanlkeiden osalta. Nyt kun suurimat jäsenyrityksel ovat
kaikki valtakunnallisia, tilanne on tüssä suhteessa

ki/Mäntyharju- kanava-

sakin. Vesiteiden käyttömuodot ovat toki ajan myötä muutluneet ja tullevat
edelleen muuttumaan kuljetustekniikan kehittyessä.
Kuljetustaloudellisen edullisuuden ohella vesitiekuljetusten asemaa on erityisesti viime aikoina prantanut niiden kiistaton ympä-

työryhmân" raportista.

ristöystävällisyys muihin

kirjoi tus perustuukin
edellä olevasta johtuen kir-

vâihtoehtoihin verattuna.
Metsãteollisuuden yleinen
politiikka pyrkiä luonnonvarojen kestävään hyödyn-

muuttunut

ja etujärjestö

saattaisi pyydeltäess¿i luoda

yhten¿iisen nãkemyksensá
esiin esimerkiksi "Kymijo-

T¿im¿i

joittajan henkilökohtaisiin
nåikemyksìin toisaalta sisävesiliikenteen ja sisävesiltä

tulevaisuudes-

siä kuljetusten kehittämiselleja takaisi sitenmyös
niiden kilpailukyvyn puanemisen Nyþinen, julkisia

muotoja valitessa ja kehitet-

"istumisesta" mef sãteollisuuden liikennepoliittisten
kannmottojen yleiseen lin-

täessä.

Esitettyjen kanavahankkei
den toteuttaminen ei kuiten-

kaan metsäteollisuuden
kannalta ole tässä tilmteessa itsestään selvãsti puolleftava asia, vaan useiden
reunaehtojen toteutumisesta riippuva. Koko nykyisen

vaihtoehtoi na ovat uudistettu Saimaan kmava tai Kymijoen ja M¿intyharjùn ka-

samasla aluskoosta, ympärivuotisuudesta ja liikememä¿ùät tulisi mäfittä¿¡ vain

"joko tai" vaihtoehdolle ei
"sekä ertä" niin kuin työryhmãraportissa viimeksi
tehtiin. Myös eri vaihtoehlojen riskit tulisi ottaa æioihin mukaan, koskevatpa
ne sitten Kymijoen "myrk-

Harri Rumpunen
laisiltaan

vat loppuun"

mentali-

Merkittäván reunaehdon

m¿iltä, mutta kansantaloutta hyödyt¡ävien uusien suu-

teettiin, jonka seurauksena
kilpailukykyä menetetäãn

mahdollisten kanavahankkeiden toteutukselle muodostaa myös niiden rahoi-

rien liikenneinvestointien
¡asituksen tulisi jakaantua
tasaisesli koko julkiseen

tus. Metsäteollisuuden lausunnossa vuodelta 1993 lodettiin; "metsäteollisuuden
kannan mùkaan yhteiskunnan tulee ylläpitääja kehittää maame vesitieverkostoa tæavertaisesti vaihtæh-

va¡ainhankintaan eikä sitä
saa kohdistaa "korvamerkittynä" esimerkiksi liikenteen maksuihin. Tämä on
erityisen tärkeää täll¿i hetkellä, jolloin painæt meren-

toisten kuljetusmuotojen
infrastruktuurin kanssa".

liikennemuotoja pysyvãsti
korkeampaan kustannusvastaavuuteen ovat jatkuvasÌi uhkma.

esimerkiksi merisatamien
kautta kulkeville kuljetuksille, missä tuottavuutla
jatkuvasti nostelaan ja taloudellisuutta parannetaan
investoinnein ja kehitystoimin.

pi tkäj¿inteistä

olleiden kanavahankkeiden

vesistöstä merelle riittävän

pitkällä aikavälillä, kun

jä¿inmurto-ongelrnia.

pienin ympfi stövaikutuk-

kin eturivissä toiminnan

sia Saimaan (ia Päij¿inteen)

maksuja jatkuvasti koror
tava mene[tely johtaa puolestaan "ajetaan vanlat lai-

tämiseen mahdollisiman
sin, tulee pitämâ¿in ves¡tiekuljetukset tulevaisuudessa-

Esillä olleista Jåini-Suomen
kanavahankkeista metsäÌeollisuuden intressissä ovar
luomollisesti vain mhtiliikenteelle tilkoitetut Kymi-

tavasta maksupolitiikasta
loisi jo sin?illää'n edellytyk-

Myös kanavahankkeiden
suunnittelussa ja niiden
hyötyjen ja kustannusten
arvottamisessa tarvilaan

alkavien vientikuljetusten
merkityksestä metsäteollisuudelìe ja toisaalta esillä

Jaan.

tieyhteyden kustannuk-

sisävesiä käyttävän vientija tuontiliikenteen ka¡naf tavuus on jatkuvasti heikentynyt ja jollei varmuuna kehityksen muuttumisesta ja
liikenteen kilpailuþvyn parantumisesta ole liedossa,

ja tulevaisuuteen realistisesti suhtautuvaa otetta. Nyt esimerkiksi
viimeisimmän selvirystyön
laskelmissa esiin kirjoittamattomana oletuksena
nãytti olleen, että nykyinen
Saimaan kanava on jopa
vuosikymmeniä edelleen

käytettãvissä nykyisellä
kustannustasolla ilman mit
tavia investointeja. Asian-

kyjä" tai Viipurinlahden

Paitsi eri kuljetusmuotojen
tasavertaisuuden vaatimus
ta, kannanotossa todetaan

liikenneverkkojen kehittämisen (a rahoittamisen)
yksiselitteisesti kuuluvan

yhteiskunnalle. Tämä on
edelleen metsäteollisuuden

ja koko muunkin teollisuuden ehdoton kanta. Ilahduttavasti sma n¿ikemys tuotiin selke¿¡stijulki myös liikenneministeriön työryhmän rapofissa.

tuntijoiden mukaan se ei ole

mahdollista. Laskelmissa
tulisikin selkeäsi vertailla

On selv¿iä, elt¡i vallio viimekädessä saa tulonsa kansa-

ja elinkeinoelä-

kulun nraksujen muita

miksi, mihin

lm.

meen työryhm¿in

Itä-Suo-

selvityker

antavat oikeutuksensa.

Vaikka metsäteollisuuden
kuljetukset muodostavat
nykyisin n. 807o maame
sisávesien tavaraliikenteestä ja tulevat jatkossakin var-

masti olemaan keskeinen
tekijäniiden suhteen, on perusteltua odottaa kehitty v?in
kuljetustekniikan - m. uusien alustyyppien ja lisään-

tyvän suuryksikköliìkenteen madaltavan kynnyst¿¡

muunkin lavaraliikenteen

siirtymisestä vesiteiden
Metsäteollisuudessa nähdään myös yleisesti, ettei
Kymijoen ja Mäntyharjun
kanavien mittaluokkaa olevia investointeja ole lähi
vuosina mahdollista sisällyträ¿i liikenneministeriön

käy ttäjåiksi. Tulevaisuudes-

yh¿i supistuviin budjetti-

jille.

sa Saimaan satamasta pa-

perikontteja hakeva alus
mitä todennäköisernrnin tuo
mukanm kontitettùja tuontitavaroita Euroopasta sùo-

faan Itä-Suomen kulutta-

kehyksiin, vaarantamatta
olemassa olevien liikenneverkkojen ylläpitoa. Mikäli
hankkeea toteutetaan ne lu-

lisikin selkeästi määrittää
aluepoliittisiksi kehitystoi

METSATEOLLISUUS

RY

METSA- JA LUONTO.
YKSIKKO

Harri Rutnpunen

Saimaan alueen tavaraliikenne L997
Hyvin usein yleisesti kàsitetään, että Saimaan kanavan liikEme on sma kuin

Sainaæ liikenne. Kun nykyinen Saimm kmavavalmistui v. 1968, niin eri tilaisuuksissa puhuttün tai käsi-

teltiin Saimam kmavæ liikenteen asioita koko Saimaan Iiikenteen jäädessä
mka-alalle. Tämá on aiheur
tanut edellä mainilun yleis-

työskentelevien etu, etlä
muistetaan eri tilanteissa
korostaa Saimaan tavilaiikennettä kokonaisuutena.
Saimaa¡ tavraliikenne kä-

I

sittää koko

Vùoksen

vesistöalueen liikenteen.
Saimaan kanavan lãpi tapahtuvan liikenteen, Sai-

maan sisäisen proomuliikenteen ja Saimam uiton.

tyksen, jopa päätöksenteki-

Vuonna 1996

jöiden keskuudessa. Tänä
päivänã on kaikkien Sai-

tavaraliilenne oli 2,9 milj.
tonnia, josta kanavan läpi
kulki 1,4 milj. tonnia, Sai-

maan liikenteen parissa

Saim

koko

maan sisäinen proomuliikenne (makapuuta) oli 0,5
milj tonnia ja uitto 1 milj.
tonnia. T¿inä vuoma näytr¿iä silrä, eftä kaikkien kolmen liikennemuodon kuljetusmä¿ù¿it kasvavat.
Saimaan kanavan liikeme
pääsi alkmaan lauhan aalven jälkeen huhtikuun alkupäivinä. Syv¿ivãylät olivat
koko talven avoima Kuopiosta ja Savonrannasta Etelä-Saimaan alueelle. Syväväylä Savommnasta Joen-

suuhun ja Puhokseen avattìin emen pääsiäistâ. Kanavm jää munettiin 1.4.1997.

van liikenteen määräksi

mZinkin.

kæn. T¿im¿in hetken tietojen
mukaan uitto ¡ullee olemaan
1,4 - 1,5 milj. mr eli n. 1,1 1,2 milj. tonnia.

Saimaan sis?iinen proomuliikenne (makapuun kulje-

kasvanee 3,2 - 3,4 rnilj. ton-

vuonna 1997 arvioidaan 1,6
milj. tonnia ja jopa enem-

Vuoden alusta huhtikuun
loppuun mennessä kmavm

läpi kuljetettiin tavaraa
115.000 tn, joka on n.
95.000 tn enemmän kuin
vastaavana aikana vuonna
1996. Kanavaliikenteellä on

ollut hyvä alku ja ennakkotietojen mukaan rahtili ikenne kasvaa tänä vuoma. Erityisesti sahatavaran vienti
vetäähyvin. Saimm kana-

tukset) on ollut ympä¡ivuotisla vuoden 1989 lähtienja
proomuliikenne lisä¿intyy

Saimam kokonaisliikenne
niin. Kasvua olisi 0,3 - 0,4

milj. tomia vuoteen

1996

veÍattuna.

vuoden 1997 aikana. Liikeme tulle€ olemaan n. 0,5-

I äruisuonten Merenkulku-

0,6 milj. tonnia.

Piln

Saimaan uitto kasvaa viime
vuoden notkahduksen jäl-
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Alkaneen kesän uittomäärä

2 miljoonaakuutiota
Raakapuun laadun säilytt¿imiseen liittyy myös uitossa tapahtuva nippujen

kastelu, mikä ensi kuulemalta tuntuu varsin
hullulta ajatukselta, että
uittopuita kastellaan. Hiomapuun osalla nippujen

vedenpäällistä

osaa

sadetetaan uittokuljetus-

ketjussa aina pudotuspaikalta tehtaan syöttöön
asti. Näin saadam myös
osa

pinnan yläpuolinen

pysymään kosteana, eikä
puun kuivuminen aiheuta
ongelmia tehtaalla.

Tänâ påiivänä ja vmsinkin
tulevina aikoina, kun maailma ja Suomi sen mukana
"vihertyy", nousevat ympä-

ristöystävälliset vesitiekuljetukset, uitto ja alus,
entistä tiùkeärnmilsi ja jopa

t?iysin v¿ilrr¿imärrömiksikin

kuljetusmuodoiksi. Maakuljetusmuotojen, auto ja
rautatie, vaikutukset ymp¿iristöön jo pelkkinä suorina päästöinä ovat merkittãvästi suuremat kuin
uiton. Uiton päästöt ovat

vzin n. ll12 autokuljetuksen ja n. l/4 rautatiekuljetuksen päästöistä.

Uitto on varsin merkittävä
tekijä myös kilpailua ylläpitävänä vaihtoehrona ja
halvimpma raakapuun kau-

kokuljetusmuotona tuo

Edellä mainituilla tekijöillä
uittokuljetus t¿¡n¿i p¿iiv¿inä ja
tulevina vuosina rulee siülyttämään osuutensa.

vuositasolla kymmenien
N ipp

u

h

inau slø Saim m lla

miljoonien markkojen

KOKONAISUITTO
MÄÄRÄ 2,0 MILJ. M!

s?iästön suorii nkin kuljetuskustannuksiin.

Alkaneen kes¿¡n uittomäärã
on koko valtakunnassa n. 2

Kallaveden, Pielisen ja

uittopuut saapui-

miljoonaa mr. Kasvua

val tehtaalle jo viikolla 20.
Puutavaraa uittoa varîen
a.letLiin ajaa jâälle Nunnekscn Kannaslahdcssa helmikuussa, jolloin jää oli saatu
jä¿idytettyä 120 cm:n vahvuuteen. Puuta ajettiin tälle
jüãlleajopaikalle 33.000 ml
eli n. ó60 rekkakuormaa.

edellisestä vuodesta on
peräri 33 7o. Kallaveden
alueella ajetaan uittoon
puuta n. 0,51 milj. mr ja
Pielisen ja Kymijoen alueella r¡. 0,43 milj. mr sekä
Saimaan alueella n. 0,56
milj. mr.

hoitaa Järvi-Suomen
Uittoyhdistys ja Saimaan

Alkaneen uittokûuden hinaukset aloitettiin 8.5ja en-

simiüset

puuta tulevana kesänä
kaikkiaan n. 1,34 milj. mr,
sillä lähes kaikki Pielisen
alueella uittoon ajettu puu
hinataan edelleen Saimaalle

ja Kallaveden

alueella

koski Vaajakoskella ja

uitfoon ajetusta puusfa

Peltosalmi lisalmessa,
missã vifa orì avannut ve-

suurin osa hinataan edelleen

Uitto on yli 100 km:n kuljetusmatkoilla kaikkia rnui-

ta (auto, rautatie, alus)
kuljetusmuotoja edulli-

alueella Enso Oy ja UPMKyrnmene Oy, joka hinaa

koilla on auto kuljetus

myös Mets?iliiton puut.

edullisin kuljetustapa.

sempi. Lyhyemmillã nrat-

Enso Oy ajaa ùittoon puuta

n. 0,36 milj. mr, metsähallitus n. 0,02 milj. mr,
Metsäliitto n. 0,30 milj. mr

ja UPM-Kynrmene Oy
Etelä-S¿imaalla ui¡etaan

Puuta uittoon, avoveteen,
on ajettu jo ennen hinauskauden alkua, eli ennen
kuin jäät selkävesilt¿i on
lähteneet, sellaisille pudotuspaikoille kuaen Haapa-

Kymijoen alueella uiton

1,28

milj.

n.

mr.

Raakapuun laatuvaatimuksün nykyisessä uitossa
on vastattu siten, että uitto

on tânä päivänä aikataulutettua kuljetusta. Uittokuljetus on myös nopea tapa

Uitto tänä päivänä

kuljettaa suuria m¿iäri¿i
pitkältä matkaha. Juuri

Uitto raakapuun kauko-

tähân uittokuljetusketjun

kuljetusmuotona on säilyttànyt kustannuksellisen

nopeuttamiseen onkin

edullisuutensa verrattuna
muihin kuljetusmuotoihin.

erityistä huontiota.
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ttMe rakennamme net'
Kansanedustaja Pekka

tykset luovat ja tuovat ki-

Kuosmanen (kok) ei

peästi kaivattuja työpaikko-

arkaile. Hün ilmoittaa suoraan ja epâräimattä: "Me
rakennamme ne"

ja Itä-Suomeen.
Kuosmasen mukaan Suomen imagon kannalta uDdet

"Ne" ovat Peklia Kuosrusen kielessä Kymijoen ja

sisävesiväylät ovat e¡inomainen ratkaisu. Myös

Müntyharjun yrnpüri vuo-

matkailulla hän näkee ole-

den liikennóitàvät sisüvesi-

van suurel mshdollisuudet

vliylât

Kuosmanen ei kal-

ja Keski-Suonren järuialuæt ovat kuin luojan suuñ
puutilha. On raikkaita vesiä, puhdas ilma ja on erämaista tunneìmaa, on jylhiä
kallioita ja myös vehmâita
maisemia. Ja reitit kâytössã

lista korvaalsikaur niiden
vesiteidcn vastusrajillc.

Itä-

Ja "nte" on eduskunnan
"kanavapuolue", jossa on
mukana

jo yli 30 kunsu-

edustiljäa miltei kuikisra
eduskumassa olevista ryhmist¿i. Ja lisäá tulee koko
aJm.

- Monissa Lünsi-Euroopirn
maissa vesiteiden osuus
raskaissa kuljetuksissa on
jopa yli 20 prosenttia, meillä vain kymenkunta, vaikka Suomessa on koko maailmmkin nútassa ainuùaatuisen laajat ja monipuoli-

set järvialtaat. Sitäpaitsi
vesitiet ovat luonnollinen ja
j:irkev¿¡ tapa kuljettaa raskasta tavaraa paikæta
seen.

toi

Niillä ei ole ruuhkia,

ei onneltomuulcsia ja

saas-

leefkin 0val v¿ih¿iisiå.

ìarjentaa vesiteitten ja -kuljelusren müi¡r¿iä. Suuria

kuin satakDnta kuorma-aù-

järvialtaitahan erotlaYat

kohti huomattâvasti onnet-

vain pienet kapeikot. Ne on

tomuuksien riskìä, energian
kulutusta ja pâästöj¿i ilmaan,

helppo puhkaista, jolloin
suurin osa Itä- ja KeskiSuomea tulee yhtenäisen
vesitieliikenteen piirün.
-Kymijoen ja Mäntyhadun
sislivesiväylät ovat ljiketaloudellisesti kannattavia.
On t¿iydet perustelut rakentæ ne. Suìut on tehtäv¿i vlihintään 120 metriä pitkiksi,
jotla isolmötkin laivat voiv¿Ì kulkea niiden kautta.

-Kun katsomme Suomen
karttaa näenme, että maallarme on helppo lisätä ja

toa se v¿ihent¿iä

tavmtomia

veteen ja maaperä¿in.

muita liikenneväyliä ja
muotojâ.
-Yhtei skunta rakentaa n¿imä

vesiväylät niin kuin maa¡tiet ja radatkin. Se on päivänselvää. Kyllä teolJisuus

-Tarvitaan vain pä¡itökset
koko väylistä. Mutta Kimolan

huolehtii

ja Voikkaan sulkujen

lastauslaitureidensa rakentamisesta. Olen vama, että

minen voidm aloit-

Kymijoen ja Mäntyharjun

rakenf
laa

sitten

jo ensi syksynä.

Kuosmasen mukaan on sel-

vesiväylistä tulee kannattavia. Ne ovat kokonaan Suomen maaperállä. Meidän ei

yhden liikenneväylän mak-

tarvitse pelätä kanava- ja
muiden maksujen alituista

sumieheksi, koska siit¿i saat-

muuttumista.

vää, ettei teollisuus lälde

taisi tulla ennakkotapaus,
Kun yksi sisävesilaiva voi
kuljeltaa yhta p:ùjon ìasita

joka voitaisiin ulottaa myöhemmin koskemaan myös

Kuosm¿men muistuttaa, että
yksistä?in Saimaan kanavan

sulkujen uusiminen ja suurentminen maksaisi ainakin 500 miljoonaa mrkkaa.
Kun Kymijoen ja Mänty-

hujun väyläpari rakennetaan, tuola tavallaan turhâa
investointia ei tarvitse tehdâ. Uuden vãyläpæin hinta

It¿imereltä Joensuuhun,
Kuopioon, Iisalmeen, Jyväskylään ja jopa Viitasaarelle asti. Uskon, että
kun niiden ørjoamat venei-

ly- ja retkeilymahdol-

lisuudet tehdäãn tunnetuksi
Keski-Eurcopasø matkailijoira riift¿iä.

-MuÍa ei riitâ, että on vaì-

on 2000 miljoonaa mark-

miit vesireitit. On rakennet-

kaa, mikä sekin jakamtuu
usean vuoden ajalle. Rasitus yhtä vuotta kohti olisi

tava myös palvelut ja

vain 300-400 miljoonaa
mukkaa.

-Uskon ettã monen alan
yrittäjiä tulee väylien var-

ideoitava ja jalostettava uusia tuolteita. Nä.in nostetaan

itä- ja keskisuomalaisten
ihmisten ìtsetùntoa, rohkeutta ja yritt?imisen intoa
halua.

teen. Tadoavathan ne mahdollisuuksia monipuoliseen
elinkeinotoimintaan. Ja yri-

Suomen uittajainyhdistys - Finlands flottareförening r.y

liittyi vesitieyhdistyksen yhteÍsöjäseneksi,
Suomen Uinajainyhdistys

ry on perustettu vuoma
I9 I

2. Yhdistykwn tarkoi-

tuksena oo sen sããntä:ien
2 $ mukaan valvoaja edistää raakapuun uiton yleisi¿i

edeUy¡yksiA maassam-

me sek¡¡ toimia

alallåil jä-

senteNä teknisen ja talo-

udellisen úedon ja yleisten
toi-mintaedellytyksien parantamiseksi.

päällikkö Aki Eronen, !oimistopä¿illikkö Esko Korsulainen, vmtoimitusjohta-

Saikkonen

clo Jämi-Suomen Uitto-

den sekä uittoneuvokset
K.A. Mus¡onen, Elias J.

Yhdistyksen sihteerinä toi-

PL ]48

Purhonen ja Tapio Varis.

ja Hui Lallukka, meren-

mii mersänhoirajâ llkka

5O]O] MIKKELI

Yhdistyksen hallitukseen

kulkuBeuvos Kimmo Man-

Purhonen. Yhdistyksen

jäseniä, kunniajäseniä ja

toinintavuonna 1997 kuu-

yhteystiedot ovat seura:¡vat:

kamattajaj¿iseni¿i Henkilöjäseniä yhdistykseuä on 201
henkilöä. Kumiajåisenili on

luvat seuraavat henkilöt,
uittopäåil I ikkö Timo J¿inelä

nola, metsänhoitaja Esko
Pakkanen, metsänhoitaja
Juhani Pöllänen, vesìtie-

puh. 015-21 3880
fu. 015-2) 3881

puheenjobtaja, kuljetus-

kuljetuspäåillikkö

Yhdisryksellä on vminaisia

neljä: fl ottlingchef Bo Lun-

MOPRO O
PL 102, 57101 SAVONLINNA
PUH.(015) 552122
FAX. (015) 532 200

Pen

ui

yhdisrys

Suomen Uittaja¡nyhd¡srys
ry.

KYMEN VIATEK OY
203,
KYM¡NLINNANTIE O,
PUH. (0s) 31't6

PUH. (05)

22tgEO0,

POFRASSALMEN

(05) 3764 435

@ KARHUTA
(05) 2279510
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