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Seminaarin eräs koho-
kohta ja varsin paljon
odotettu esitelmä oli Ev-
geny Brodskiy'n esitelmä
aiheesla "Tl¡levaisuuden
sisävesikuljetusten kehi-
tystarpeet, -tavoitteet ja -
periaatteet".
Sivu 3.

Laatokan - Suomen-
lahden kanavaø
pohdittän vakavasti
jo 1930-luvullø

Ajatus Laatokan ja Suo-
menlahden välisestä ka-
navasta ei ole uusi. Sitä
tutkittiin jo f800 -luvun
puolivälissä ja vähän sen
jälkeen. Sitä ajoivat eri-
tyisesti Viipurin, Käkisal-
men ja Sortavalan kaup-
piaat ja liikemiehet.
Sivu 6.

Blisworthin tunneli
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Pääjohtaja
Markku Mylly

Sisävesiliikenteellä on
monia Suomen kansal-
lisia ja Euroopan unionin
liikennepoliittisia ta-
voitteita tukevia ominai-
suuksia. Sisävesiliikenne
on energiatehokas ja
ympäristöystävållinen
liikennemuoto. Se on
myös turvallinen ja ruuh-
katon.
Sivu 4.

Kansanedustaja
Seppo Lahtela:

Suomen olisi pitänyt jo
vuonna 2000 tehdä pää-
tös Kymijoen-Mäntyhar-
jun kanavan rakentami-
sesta. Silloin meillä olisi
ollut paljon paremmat
mahdollisuudet Saimaan
kanavan vuokrasopi-
muksen jatkamisneuvot-
teluissakin, mikäli niitã
käydään, ja silloin olisi
ollut Saimaan kanavalle
omalla maaperällâ vaih-
toehtokin.
Sivu 7.

Rooman konsuli Marcus Porcius Cato lopetti noin 2200 vuotta sit-
ten aina puheensa lauseeseen: "Muuten olen sitä mieltä, että Kart-
hago on hävitettävä". Ja sehän ajan mittaan tehtiinkin.

Itä- ja Keski.Suomesta olevat kansanedustajat taas voisivat nyt
sanoa: "Muuten olemme sitä mieltä, että Kymijoen-Mäntyharjun
kanava on rakennettavatt.

"Vesitiet on rakennettava omalle maaperálle. Ei voida rakentaa
tulevaisuutta sen varaan, että kanava sijaitsee vieraalla maape.
rällä". Näin sanoo kansanedustaja Seppo Lahtela.
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VESITIET

Ellei tilmne muutu, liikenne-
ja viestinüimin¡steriön nimi
lyhennettäköän pelkáksi
v ¡estintäministeriöksi. Muus-
sa tapauksessa ministeriön
virkmiesjohtoon on hank¡t-
tava siihen tehtävään kykene-

viä henkiìöit¿i.

Emen oli Neuvostoliitro, læ-
ningmd ja Saimam kmava;
nyt on enää Venãjã ja Pietæi
eikä kohta Saimm kmavaa-
kam. Tãydellinen nãköalat-

tomuus on johtamassa siihen,

että kmavasopimus mukæ.
Ministeriön virkamiesjoh-
don vaihtoehdottomuus ja
passiivisuus ovat kulutta-
mæsa loppuun sen hupene-
vm ajm, joka æim hoitami-
seksi on jãljellä.

Kaikki muuttuu, myös Sai-

mm kanavm kohdalla. Ny-
kyinen vuokrausmalli on ai-

kansaelänyt. Se on vaikasti
hallinnoitavissa, se ei ole lii-
kenteen kmnalta innovatii-
vinen eikä kaksine hallìntoi-

neen vastu enää t¿im¿in päi-
vän vaatimuksiin. Pitäisikö
ratkaisun ollakin osa EU:n ja
Venäjän välistä makropoli-
tiikkaa? Voisiko kyseeseen
tullâ vaikkâpa yhteisyritys,
jonka vastuulla olisi liiken-
tæn kehitt¿iminen, infrastruk-
tuurin ylläpitäminen sekä ka-
navan hallinto, jonka se saisi
hoidettavakseen molemmilta
valt¡oiltâ. Kiinnostaisikohm
t?illainen malli mrkkinatalo-
utta kohti ponnistelevaa Ve-
nâiäzi?

Emen oli smonta, ell?i "kun
Hena mtaa virm, h?in mtaa
myös kyvyn hoitaa silä". Tai-
si tuohon vmham viisaùteen
kuilenkin sisältyã se ajatus,
cttü vi¡kmies kehittyy viræ-
sau ja kykenee siten edistä-
m¿i¿in hallinrosektorinsa asi-
oita. Rehellisyyden nimissä
on smottava, etlä näìnhän se

useimmissa, tapauksissa on

tlinåikìn päiv?inä.

T¿ùn¿i s¿i¿¡ntä pätee kùilenkin
huooosti meid¿in liikenne- ja
viestinl¿iministeriömme vir-
kuúesjohtoon, joka näytt¿iä

ilrcttuvil poliittisen pãätök-

senteon yläpuolelle lai vähät
välitt?iv¿in eurooppalaisen li i-
kemepolitiikan kehityssuun-
nasta, puhumattakaan kansal-
lisen ja alueellisen näkökul-
mur huomioon ottamisesta.
Poliittisten p¿iätÎäjien lìnjaus-
tcn vðtaisestì he ovat valmiit
alugelÌisen lentoliikenfeen lo-
pettamiseen ja siten kaiken
osaamisen keskittämiseen
püäkaupunkiseudulle kuin
myös Saimam sisávesiliiken-
teen alasajoon siten, ettei
vaihtoehtoja edes tutkita. Sil-
loin sekin vähä, mikâ olisi
tehr¿ivissã, jä¿i tekemättä.

,)

Kaikki muuttuu

Suomen Vesitieyhdistyksen puheenjuhtaja ja Yarkauden
kau¡runginjohtaja Matti Reijonen.

Sainaan Satonantien ncnvotlelukunnatr pnhcenjohtttju Seppo Kestí luottttti
oheiscil \,etÒomilksen kauppo-ja teollivnsntinisferi Mouri Pekkorísellc
ti i stai ila 1 4,1 2,20M eduskuntalalossa pídetyn taapoani sen ylte¡'dc ssti'

SAIMAAN SATAMIEN NEUVOT]-ELI.jKUNTA
t4 12.2004

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERTO
ULKOMINISTERIO
TYOMf NISTERIO
Lf tKENNE. JA VIESTTNTAMINISTERIO

VALTIONEUVOSTO
SISAMINISTERfO
YMPARTSTOMTNISTERìO

Kunn¡o¡ttavasti

SAIMAAN SATAMIEN NE UVOTTELU KUNTA

SAìMAAN VESISTöALUEEN YMPÄRIVUOTISEN VESILIIKENTEEN JA MERIYHTE-
YDEN TURVAAI\,IINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA

Sairnuan alue on jo pitkäàn ollut liikenteeli isessä paitsiossa verrattuna rnaan nopeasti kehitty-
viinkasvukeskuksiinjarannikkoalueisiin Alueeltaonpuuttunutmahdollisuudetkäyttäãjã
kilpaiìuttaa tasapuoleisesti er¡ kuljetusmuotoja,johtuen meriyhteyden osavuotisuudestaja ka-
navan sijuinnistu vierualla mâcperällã Myös toimivan syöttöliikennesataman puuituminen on

ollut osasyynä lâstier yksipuolìstumiseen ja kokon¡isliikenteen huonoon krsvuun

Saimaln alueen sisãvesiliikenteen keh¡ttâm¡nen ynrpãrìvuotiseksi on ollut alueen kaikkien
satanrien, kaupunkien ja teollisuuslaitosten sekä myös Merenkulkul¿itoksen yhteinen nijke-
nrys. Saimaan allas ja Saimaun k¡n¡va ov¡t m¡,ös oleellìsin osia eurooppalaisessa TEN -
lerkosto.sr Sainraankln¿vankauttakulkevastatâ\rrâliikcnteest?Íylí90v¡'ontlkoñaanlíi-
kennettã Liikenne ja viestintãnrinisteriön lâskelmat metsâteollisuuden raaka-ainehankinto-
jen osalta ennustavut k¿navlliikenteen kohoav¿n lähivuosina ainakin kaksinkertaiseksi. Vii-
nrealkoina voiril¿¡likaasti noussut polttoa¡neen h¡nta vaikuttaa myös vesitiekuljetuksia suosi-

vasti ja arvioitu kehitys tuìevaisuudessa lienee myös sanrânsuunLaìsta

Alueella on ¡nvesroitu sekä kunn¿ll¡siin että teollisuuslaitosten omista¡niin srtamiinje termi-
n¡alirakennuksiin, n¡in ikäãn myös tuloväylä kânavalle, Suomen lalrden puolellu, ruopatti¡n

lämän syksyn a¡kana Sainruan kanavan vuokra-ajan umpeutuminenja kanavan tulevista vuok-

raehdoista johruva epävarmuus sacttar tehdyt investoinnit r¡sk¡¿ltti¡ksi ja samalla satamìen

laajennukset ja uusinvestoinn¡t on jouduttu lykkâäm¿iãn tuonnemln¿ksi epävamasla tulevai-
suudesta johtuen. Teollisuus ei uskâllâ tehdä pitkän tähtã¡men investointeja niin kauan kuin
vesitieyhteyden säilyminen Saim¡alla merelle on epãvamâ Tâmä puolest¿an estãä EtJ:n lii-
kennepolitiikrn toteutunrista ja Saimaun alueen keh¡ttymist?i, mikä heijastuu koko ltä-Suo-

meenjasenalueelliseenmenestymiseen Hollantilaistenjasaksalaistenvarustamojenalusin-
vesto¡nnit todennäköisesti keskeytyvüt, kunnes sa¿daan selvyys siìtä, mitä tapahtuu vuoden

2013 jâlkeen

Koska epãvomuus Sainrarn kanavan tulevaisuudesta on muodostunut kehityksen esteeksi,
ympärivuorisen yhteyden puuttumisen ohella, katsomme tirrpeelliseksi, ett¡i v¡lt¡ovalta ryhtyy
tarkastelern¿anasiakokonaisuuttalaajemp¡na¿sityhteytenij Târk¿stelulähtökohtanatuleeollâ
teollisuuden toim¡ntaedellytysten turva¿minen, alueellisen tasapuinon huoilioiminen, työlli-
syyden parantaminen, ympãristönàkökohtien ja EU:n Iiikennepoli¡llisten linjausten huomi-
oonott¿nrinen sek¡ kansallisesta itsemäriräänìisoìkeudesta kìinnipitiiminen.

Kotimaisen, molemmat jãruiaìueet yhdist¡vin Kymijoki-Mäntyharju kanavaparin ja samalìc
näilÌä suurilta s¡sävesialueiltu merelle jolttavan Kymi-joen kanav¿n kaavallisten
valmiuksien vamenlaminen ja yll¿ipit;inì¡nen sekä perusselvitysten usiulìinen l¿at¡m¡nen tu-
lee ottaa reulistiseen käsittelyyn Samalla mahdollistetaan myös vâihtoehtoinen r¿tkaisumalli
nyt jühmeästi ereneviin Saimaan kanavasta käytäviin neuvottelilihin

Kotima¡nen vaihtoehtoinen yhteys, Kymüok¡-Miintyhar_iu kanavapari, olisi ilman er ityistoi-
rniakin valnriiksi ympür¡vuotirìen. se mahdollistaisi kot¡mc¡sen syättöliikcnnesâtaman k:iy-
tön, ¡nissä eivät ahtojiätkään muodostuisi ongelmaksi, kuten Venijün hallitsemalla Viipurin-
lahdella on tilanne. Molenrmat suuret järyialueet sâ¿taisi¡n tüten ympärivuotisen meriyhtey-
den piiriin ja myôs rnaleri¿ûlivinat järvialueiden vül¡sessä s¡sà¡sessä liikenteessä voir¡isiin
hoitaa vesitse kestävîn keh¡tyksenja EU:n liikennepoli¡ttisten l¡njausten nrukaisesti Tulee
myös huomioida laajojen sisãvesiyhteyksien mukanaan tùomât mahdoll¡suudet h¡oenergi¿n

kuljetuksille hallituksen us "risupaketti" päätöksen mukaisesti.

Saiuraan Satamien Neuvottelukunta k¡tsookìn tarpeelliseksija vâ1iläm¡ittömãks¡ Sa¡m¿an ka-
navusta käyrâvien neuvottelujen kiireht¡misen. Sam¿lla tule¿ huomioida myös vuihtoehtoisen
rutkaisunìall¡n toteutusvrlm¡uden ylläpitänrinen sekä k¿nsallisen kokonaise(lun eltä teollisuu-
den tarpei(len huomioiminen EU:n liikennepoliittisten linjausten mukaisesti,

Sai wiluqn u l ¿ ctt ¡col l i suude n e¿il stujqt l xuyilili t'at ohcise n te kst i n lí î ke nne ninus-
tï¡ LL'ctut Luhtusclle ¡iistuinu l2 l0 200J

VALTIONEUVOSTO
LIIKENNE- JA VJESTINTAMIN ISTERIC)
KAUPPA. JA TEOLLIS U USMINìS'I'ERlO
ULKOMINISTERIO

SAII{AAN KANAVAN V UOKRASOPIMUKSEN JAIKAMINEN

Tavaraliikennc Sainaun kanavan kâutt¿ orì vii¡nc vuosina lisääntynyt tasaisesti
Suinraan aluecn nretsütcullisuudcn tuotantont¿ì¿irien ja ruaka-aineta-peer kasvun
ntyötii. Viirne vuonna lavaraliikcnteen nì¿iãr¿i sa¿vutti S¿inraan kanavan historian
kotkeirnntun, yli 2,2 rrilj torìrìil tasolì. Alkancen purjchduskauden liikenne o¡t
jülleen ollut cdeìlisili vilkkauntpi. mikü lupaa kokoraisliikcntcen kusvavan edel-
leen.

Suirnaarr kanavan liikcDtccn tulevaisuutta varjostaa rncr\itttivàsti epävarnruus ka-
navan vuokt asopinìukscn jatkunìisesta nykyiscn vuokrakaudcrr päãttymisen v. 20 I 3

jiilkecn. Yrirystcn kchittyvli toimirrtuja logistiikka vuatiijurkuvasti invesrointeja
ketjun er i osiin. L()g¡stiset irìvcsto¡nnit ovat pitkiivaikutteisia, yli l0 vuoden tähtãi-
nìcll¿i tehtüvii rutkuisuja. Osa nàistâ on jo tryt jliünyt toteutulnatta ja vuokrasopi-
mukserr jutkunisel viivüstycssi cntist¿i suurenìpi osa iuvestoinneista ¡ehdäân kit-
paileviin kuljerusjürjestcluriin. S¿m¿llû viivästyvät rnyös Sainìaan alueen vesilii-
kentecn kchittiirniscrr investoinnit, jotk¿ kaikki on scìkcåsti kytketty Saimaan ka-
rravarr vuokr asopimukscn jutkamiseer.

Sainruan liikcnnckauden pitlcntürlinen nykyisestü n l0 kuukaudesta yrnpärivuo-
tiseksi edellytt¿i¿i scki kehitystyötü ctti laitteistoinvesroitìtcja Tâmä rulevaisuu-
den liikcntecn kasvun kallnalt¿ olecllincl kehit),styö odottaa rrryös positiivista lop-
putulosta vuokr asopirÌusneuvotteluista.

Allekiriuittancct Sai¡naun tava¡aliikcntecn toinijat toivoyilt, cttä venâ[äisen osa-
puolcr karrssa käytüviá vuokrasopinrusncuvotteluja kiirehditü¿in riittävän painok-
krusti Tavoitteena tulisi ollajatkcttu uusi vuokrusopirnus pu{ehduskauden 2005
alkuLut rnenrtess¿i.

Ku nrì iui ttav ast¡

Stora Enso Oyj

MondoMinerals Oy

lnÌrt¡a Stcel O),

Thorncsto Oy

Puhos tsoard Oy

Jocnsuun Luivaus Oy

Oy Metsä-Botnia Ab

Vapo Oy

Oy Sainraa Terminals Ab



Inland Waterway Visio n 20}0'seminaari

Helsin giss ã 2.-3 .I2 .2004
Z,-3,12.2t)t)4 järjestettiin Helsingissä, Kansallissalissa, kansainvälinen huipputapahtuma, jossa kahdeksan eri maan lähimerenku-

lun ja sisâvesiliikenteen eri intressipiirien edustajat saivat mahdollisuuden kuulla alan asiantuntijoiden laadukkaita esitelmiä sekä

omalta osaltaan tuoda esiin alan kehitystarpeita. Seminaarin järjestäjänä toimi INTRASEA Interreg Illb-projekti ja isäntänä

Pekka N¡kkilä Etelä-Savon Maakuntaliitosta suomalaisen pääpartnerin edustajana.

Tilaisuuden avasi Merenkulkulaitoksen pääjohtaja Markku Mylly.
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VESITIET

Infrastruktuuri-investointien kehitystarpeet sekä näkymät
Venäjän sisävesiteiden avautumisellePohjana sentinaarillc oli

Work Package 2'n aikaaltsaa-

mr runko visiolle vuodelle
2020 ja si¡t¡i cteertpäir, jon-

ka heti sc¡rtinau in alussa esit-

telivlit senrinuar in puheeujoh-

taju Roll B. tser tilson ja koko

lrìtrascarÌ johtorYhrnlirr Pu-
hcerrjohtaja Willand Ring-
borg, kunrpikin Ruotsirl Mc-
r enkulkulai toksclta

Jaakko Kilpcliinen, TBE
Systern Oy Ltd'n toinìitus
johtaja ja Lappectttrtrnan
Teknisctt Yìiopistorr Pohjoi-
seù ulottuvuudcrì llitoksel
edust:rju, r'alaìsi kurrlijuita
Venii.iiirr Iaupltt Ítkctrtcatì
rnuutoksista sckli ylcisùstä
cnnltysnì¿iisestai talouskas-
vusta, jortka cutu5t¡ olevurl
lli koluiirktrtaiseil \'uunnil
2020 nykyisecn veüutturìr.
U lkonrauukauparr r¿rkerne
tulee ¡riiIikiiin ¡nuuttunrilun
kohti enerìcvissü nìaiür¡n j¿r-
kojalostcttujeÌ tu0ltciden
vientiä rykyisen pitkälti rail-
ka-ainevirtoihi¡ pel ustuvan
krupankiiynrin sijuurt Vcnä-

ll¡istoiDrijoiden osuus liikel-
tccstíi tulee niiniküiirr kasvu-

rtraar Kitcyttiicn c5itelnì¿iI

kulnakivct, voidaan todeta,
että jokilìikcltccn kchittinri-
ncn ei ole ersisijainen Vcni-
jün liikennenrinistcriön tavoì-

tc, vuikkakin kuljetuspoliitti-
set stratcgiilv¡¡tteet sit¿i cp¡-
suorrst¡ tukevatkirì, Laiv¿rnr a-

kcnnusteollisuudellc liikel-
teetì ¿vilutulrìr¡ìcrì [uo uusru

lìilastei¡u, kOskä standardit
Vcnijlillli poikleavat eur oup-
paluiscstu Naviguiltijlirjes-
telmüt ja palveluviÌut¡rììuksct
nuuuuvat kiilìt) vüll¿i tahdil-
la Moskovla¡l suutìtilutuva
liikenne on tuleYilisuuderì
huuste, samoir kuin Kiinan
yhteyskirr. Nüidcrr kuikkicu
kehittiniscssi ja tutkirniscs-
sa tulisi ollu voinr¿kkrasti
rurukauu, miküli hllutaan h¡,ö-

dyntâä llihinaupurirnnrc kiih-
t¡ viin talouskasvun nruka
naiuì tuorìrat i iikctuinrirrta-
¡nahdollisuudet

l,aivaajien visiot

Suorn¿luistcn laivaajien edus-

tajina visioita toivaL csiin
Norctkalkin Tirno Hirvoncn
sckl St()r¡ Enson Wood
Supply l--irrlandin Sanri Hon-
kunen, jokr havairrrroi, kuin

Seminaarin eräs kohokoh-
ta ja varsin paljon odoter-

tu esite lmä oli Evgeny
Brodskiy'n esitelmä ai-
heesta "Tulevaisuuden si-
süvesikuljeLusten kehìtys-

tarpeet, -taYoitteel ja -p€-

riaâtleet". Brodskiy ha-
vainnoi 22 kuvalla Venä-
jän sis¿iYesiteiden nykyti-

laa sekä korosti infrastruk-
tuuri-investointien, ja erityi-
sesti kunnossapitoinvestoin-
t¡en välttämâttömyyrtä.
Vuonna 2007 ulkolaisille toi-
rnijoille avautuvat venäjän

sisävesiverkot tuovat uutta
potentiaal ia alueen kehityk-
selle. Erãs olennaisimurisla
edel lytyksistä sisävesiver-

koston kehityksel le ja taan-

tuman ehkäiseniselìe on

yleinen investointihaluk-
kuuden ì isääminen Venäj?i.l-

l¿i ja erityisesti länsimaisten

rahoituslaitosten ja teolli-
suuden innostaminen aìu-
eelle investoimiseen.

vuihteÌut sekä suuret sulkujen
nì¡ii¡rät ja l ajoi tettu proom ujen

kulkukapasiteetti Weser-joel-
la, jotka vaikuttavat trilnsit-¿i-
kaan liian voinrakkaasti.
Kuljetustarpeet tulevaisuudes-
sa itämeren alueen vaikutus-

¡riirissä sekli sisävesien hyvãk-
sikâytön tuonrn mahdolìisuu-
det Euroopan rìueellr

Wilìand Ringborg Ruotsir
Merenkulkulaitokselta ja Staf-
t'an Herlin Finnlines'lta kâs¡t-
teliviit kumpikir esityksissriün
Pohjois-Euroopan kaupan
kasvunäkyrniä ja niiden vaiku-
tust¿ì Itãmeren rahtikuÌjetuk-
siin, hienran eri niiköalapai-
koiltâ ni¡htyn¿¡

Vanhoissa EU-maissa BKT
kasv¿a tasaisesti noin 2.-5 9á:n

vuosivauhtia. kun laas Balt¡-
assa, Puolassa ja Venüjillä
kusvu voi lähivuosina olla
jopa 5 6 %'falouksien kas-

Seminaarin puhecn.iohtaja Rolf' Iì. Bertilson

Gulf of Finland - Ladoga lake canal ( dnft project )

vu I is¿i¿i alueen kaupankäyn-
ti¿i.¡a kuljetustarpeita, erit¡,i-
sesti vienti Pohjois-Euroo-
pasta lisääntyy jatkossa mer-

kitt¡ivästi I-aajasti katsottuna
ìtäneren alueella asuu noin

300 nriljoonaa kuluttâiaâ, jâ

nreritiet yhdistüvät Jtiimeren

âlueen srunìâttomasti Keski-

Euroopal jokiverkoston var-

rellu sijaitseviin suuriin kulu-
tuskeskuksiin.

Itrimer ellä kuljetetaan vuosit-
tain noin 400 miljoonaa rah-

titonnia,.joista 40 % on alu-

een sisäistü kauppaa. Ku)je-
tusnrüürien on arryioitr kasva-

van jatkossa 4-5 9á:n vuosi-

vauhtia Tiilìaisella vuosikas-

vulla ltämeren sisäiset rahti-
mäâ¡ iit yli kûksinkertaistuvât

tänrän hetken tilanteestl vuo-

teen 2020 rnennessâ Viìme

vuosinr Itänreren sâtâm¡ssa

on vuosittain k¡{attu vajaat
90 000 satarrakäyntiä, joista
ylivoinraisesti suurin osa

Suonressa ja Ruotsissa. Vesj-
tiekuljetukset ovât lisänneet
osuuttaân maanteiden kustan-
nuksella. Vanhoien EU-mai-
den kuljenrksista rnranteiden
osuus on ollut n 45 eL,meti-

teiden reilut 30 9á. sis¿ivesi-

teiden n. I 5 tä ia rautateiden
vajaat I 0 7o.

Eurooppalaisen ìiikennepoli-
riikan painopìsteìtä ovat pul-
lonkaulo.jen poìstanrinen,
keskittyrninen kâyttäjien tar-
peisiin ja kuljetusten globa-

ìisoitumisen hallinta Vesitei-
den käyrtöi pyrirään edistü-
rnãân osilnâ errooppalaisen
ku ljelusver koston kehi ttãnris-

tâ. Suunnitelmissa on myös

kil sn atcgi5€sti ylivoirnairren
sislivcsikuljetusnìu0to un
uruihin kuljetusrnuotoihin
vcrratturìa bulkkituottcillc,
kutcn nrctsátcollisuudcr raa-

ka-aincillc, ruakapuullc ja
hakkcclle

Keskieurooppalaisen laiva-
ajavision esittcli Volksrva.
gen Transport GnrbH'n
Detlev Wollert.

!olksrvagenin irti0tto pcriD-
teiscst¿i korìtt¡laivaussystec-
trì¡st¿i Hilrììpur¡stil (aikaiselr-
min rnauntickuljctus Brüus-
chrveigista Harrpur iin, jossl
jiÌllcenlustaus valtanrcrilui-
voihin) Braunschrveigiin
n¡uutarna vuosi silten Locttiin
niin uutta iljattcluil cdustavuk-
si, eft¿i yhü rlinä piivän¿ikin
rnitti noninaisirunrissu logìs
ti ikkatapuhturrrissa ympäri
¡lauilnraa toivotaan V!V'n
csitelniä [iheestr-

Piiasiallisinlnrat operatiivi-
sct edut konttiliikerìteen kes-

kitÌ¿imisestä Brauschrveigin
kilutta ovat nahdollisuus
pOikctr jokâisessâ konttitel-
rninarlissa Hanrpurissa, li-
hctystoiminnan kcsk¡ttiini-
flcD tehtarlle, sekä äkillisiin
uruulostarpetslin rergor rìrs-
nrahdollisuus Taloudellisia
uerkitt¿ivid etuja ovar tietul-
licn v¿ilttînìinen. konttien
var astointikustannusten vält-
türninel Hanrpurissa sekâ
kokonaiskuljetuskedun talo-
udellisuus verriltturìa aiern-
paan jürjestclmiãn. Luon-
rollisestj pul lonkaulojukin
ul uuderr systeeurin tiellii
ullut ja on edellecn, rÌuttn
niidcn voittarninen vaatji en-

ren kaikkea b¡rokratian yk-
sirìKcr taistcmistoinr ia, joihi n

vain poliittisella priätöksen-
teolla voidaan vaikutto¿ì
Telinisiü ongelnri:r ovat ol-
lcct rììrìì. suuret vuorovesi-

Inland Navigation Europe'n INE'n
pääsihteeri Karin I)e Schepper

'^ 0.,

n

A



0tt!r käyttijörì teh0kus kulje-
tusrnuksupolitiikka. EU :n
nreritickuljctustcn toi¡nint¿-
ohjelmussa painotetaa¡ì nìuun
Ììuassa rÌcl t9¡t Dtoottor itie-
hankett¿, irìtcl rììodaulistc¡Ì
lastausyksiköiderì sturìdar-
dointiu, byrokratian ja liiken-
tecn esteiden väheDtürnistä,

tt¡ll inruodollisuuksien helpot-
tamista, yrnpür¡stöstilndardi-
en purarìtarììista sekli rutki-
mus- ja kchitystyöti

lnland Navigation Europc'n
INE'n piäsihteeri Karin De
Schepper oli ser¡rinuurissa
kertorrrassa Eurooparr sis¿ivc-

sikuljctustcn n¡ikyrnistä. INE
on vuolìna 2000 perustertu
sisävcsikuljetuksia edisrüvá
rrppunìaton organrsaätlo,
jonka piiápaikku sijuitsee
Brysselissüjajolla ci ole kau-
pallisia iltressejä INE'n jli-
scnii ovût rnnr vcsitieyhdis-
tykset ynpâr i Euroopan sekä

sataDaluitokset

De Schepper in ntukaan sisi-
vesikuljctuksilla on Euroo-

passa paljon kasvupotçlìtiaa-
lia Vcsitict voidaarì luokitsl-
la joustaviksi jil luoletluvik-
s¡, vilpaata k¿pasiteettia
onrauviksi ja uusia kuljctus-
nruhdullisuuksia turjoaviksi
luljeLusvâyliksi Lisüksi nii-
dcn cr¿iii¡ri etuna on intcmr0-
daalisuus. Er ityisesti joki- ja
nrerikuljctuslcn yhdistlni-
netr rììuodostra kuttavan vcr-
koslon, jota uusiìla innovaa-
tìoilla voidaan käytt¡¡ä rrrìì
vilas[0jcrì sitoman pli¿iotrran

Yapauttrnìiscen, jota m[r.
Coca Cola Cornpany on
onal la "lìoating rvarchousc",
"kcl luva vu¡ usto"-itlcallaan
toteuttürìut.

Kchityst¿i ja lis¿iüntyvää luolì-
nollisen, jo olenrassa olevau,
kul.ietusrcitin hyödyntünì¡stü
rajoittavat kuitenkin rnm. las-

litrküsittely- ja väylünaksut,
byr okratla, yleincn systesmil
aliarvostus sekä vesitcidcn
infrast¡uktuuri-investointien
ja yllüpidon invcstointicn vai-
kca totcutettavuus. Kuitenkin
mrn. Ranskassu 0n tehty ai-

van hiljattain uusìa kanava-
suunnitellnia perustuen sisd-
vcsiliikerteen ruuhkia ehkâi-
scvãän vaikutukseen. Kontti-
I iikenteen järjestelmällinen
kehirtánrinen sisävesi teille
sovcltuvaksi ja toinivaksi
kuljetusjärjestelrnäksi on
viilttãnìätönt¿i, koska jatkuva
liikcnnemãIrien siirtynrinen
bulkkikuljettrksista yks¡kkö-
kuljetuksiin on kiihtyvä tren-
tli, jolla ei näy loppua.

Muita rnielenkiintoisia aihei-
ta olivat mm. Magnus Sund-
strõmin havainnointi Baltic
Sea Motor ways'sta sekä erit-
t¿iin laadukkaât esitelnrät tek-
nis¡stä suuntaviivoista niin
laivanvmstajien , Dr Wemer
Knoll, B innenreederei AG,
kuin myös Euroopan laiva-
tekniikan kehityskeskuksesta
DST'stä, josta esitelmöitsijä-
nä toinri Branislav Zigrc.Li-
süksi seminaarivåiki kuuli
Puolan Infrastluktuuriminis-
¡eriön Marta Wolskan nâke-
rryksii Puolan sisävesiliiken-
teen kehitysprojekte¡sta sekä

VËSI]'IET

varsin rnielenkiintoisen ja
laadukkaan esitelnlän vertili-
lukohteena ltämeren alueen

ulkopuolisen alueen, lso-Bri-
tannian sisävesiliikenteestä.
jonka rahtil iikenteen kehittü-
ninen vaa¡antatnatta kanâ¿-

lien matkailuelinkeinoa on
erittdin sensitiivistä. lso-Bri-
tanniasta puhurnassa oli Bri-
tish Wâterways'n Grahanl
Holland

Poliittisten vaikuttaj¡en vä-
häinen osallistumisprosentti,
huolimatta lukuisista lãhete-
tyistã kutsuìsta, kiinnitti niin
osallistujien kuin järjestäjien-
kin huornion. Kaikkien kehi-
tyshankkeiden läpiviemisen
ehdoton edellytys on vastai-

suudessa saada erityisesti po-

ìiitikot, muttî nryös valtion-
hallinnon eri organisaafiot
rnukaan keskusteluun, jossa

yhteisenä tavoitteena on EU-
n valkoisen kirjan viitoi¡tami-
en kuljetuspoliittisten saavu-
tusten aikaasaÂminen - ja
näistã eräs merkittävä on si-
sävesili ikenteen kaikenlainen

tukeminen eurooppalaisen,
jatkuvast¡ kapasiteettinsa 5ä-

rirajoilìa toimivan, maantie-
verkostorr ruuhkautum ¡sen

voittamiseksi -ja sitä kaulta
maantieliikenteen turvalli-

suuden ia joustâvuuden pa-
rantam¡nen kaikissa Euroo-
pan flnionin nraissa

Teksti Ulla Keino ja
Saara Lallukka

Isäntänä Pekka Nikkilä, Etelä-Savon Mrâkuntâliitostâ suo-

malaisen pääpartnerin edustajana, sumntasi kokouksen
tapahtumat.

Intrasea- "Inland Waterway Vision
2020 Seminart' 2.-3.12.2004

Sainraan kunavaa käytetään

pi:iilsiassa Itä-Suonren nret-

säteollisuuclen vienti- ja

tuontikuljetuksissa. Saimaan

kanavan liikenne on viime
vuosina ylittänyt 2 ntiljoonaa
tonniâ. Vuonna 2003 kanavan

kautta kuljetettu tavaramãärä

oli ennätyksellise¡ 2.2 n|l-
joonaa tonnia Vuodest¿ 2000

liikenne on kasvanut yli 25

7o. Kuljetusten kasvuun ovat

vaikuttaneet Kaakkois-
Suonren puunjalostusteol-
lisuuden suuret ¡nvestoinnit
vuosituhannen vaihteessa.

Suom¿laisen sisâvesiìiiken-
teen kehittämisessä tärkeintä

olisi saada liikennekausi
ympür ivuotiseksi. Suur¡n este

Saimaan kanavan laajem-
nralle küytölle onkin keski-
talven liikennekatkos, joka
johLuu vaikeista jüäolosuh-

teista. Kanav¡ on suljettuna

keskimäärin 2.5 kuukautta
vuodessa, jolloin kuljetukset
on ho¡dettâva rannikolla
sijaìtsevien satamien kautta.

Viime vuosina onkin laajasti

mahdollisuuksia selvitetty
kanavrn ympär ivuotiseen
liikennöintiin. Tutkimusten
rnukaan ympdrivuotisen
liikenteen sujuva ylläpit¡i-
minen edellytt¿iä, ettei kana-

van jäänpaksuus ylitä 100

cm. Jotta tämá toteutuis¡, on

kanavâan johdettava lisälãm-
pöä. Tarvittavaksi llimpöte-
hoksi on arvioitu noin 130

MW, jolloin lämmônjako-

putkiston kustannukset oli-
sivrt nojn 20 miijoonaa
euroa. Lisâksi ympirivuo-
tisen liikenteen ylläpiräm¡-

seks¡ tulee vamistna k¿navan

luiskarakenteiden kest¿ivyys
jâ taatâ ri¡tttivä jäünmurtoa-

kanavan vuok¡aneuvottelu-
issa nrolempia os¿puolia
tyydyttävään lopputuìokseen.

lntraseâ-projekt¡lla ia tällä
seminaarilìa on târkeä mer-

kitys Itämeren lähinreren-
kuìun ja sisävesiliikenteel
edistämìsessi ja yhteistyön
lisäärnisessä myös tällä
alueella. Voimia yhdistãmällä

saadaan aikaan enernmän ja
tehokkaammin. Kullakin
maalla on ìuonnollisesti onìat

erityisolosuhteensa, !nutta
paljon on myös sellrista
yhteistä, iossa voimnre oppia

toìsiltanrnre, tehdä yhteis-
työtä ja hyôdyntriü toìstemme

kokemuksia. Esimerkiksi
tütkimuksiâ voidaan suunata

siten, ettâ tulokset hyô(lyt-
tävät mahdollisimman laâjaa

kokona¡suutta. Yhteistyör
avulla myós vältetään pääl-

lekkäisiä selvityksili jr turhia
virheitä. Vuor ovaikutuksen ja
yhte¡styön lisäâminen onkin
t¿irkeÌi tavo¡te nìyäs Intrâseà-

pr olektissa

Hyvãt naiset ia herrat, haluan

loivottaa teidät tervetulleiksi
lnhasea-seminaariin ja toi-
votÂn teille h)'ödyllistä tr-
paamista !

vDstus

Pääjohlaja Markku Myllyn
avøuspuhe Ltlrasea semi-
naqrisl(

lrtros€ü -lnland Watclwily
Vision 2020 scnrinaariirr.
Olcnrnrc kokoontulect lnt-
rase¿hankkeen järjestlirnüün

seminaariin keskustclcnìaan

Itinìercrì rnaiden sisävesi-
liikenteen tulevaisuudcr
visioista, On tärke¿itü v¿ilill¿i

suunnatä katse tuÌcv¡isuutccn

tulevan toinrintaympär is-
tórnDre ju tulevicD ylìteisten

lavoitteiderììrììc k¡r krstatììi-
scksi

htrasea-projektissa lardit
tava visio ulotIuu Yuofeerì

2020 Tinii on hyv¿i lähtij-
kohtil keskipitkAn aik¿viilin

visiolle. Liikvnneinlr ¿st-
ruktuurin ja kuljetusjârjcstc-
lnicn kehi¡tânliscn pit-
k¿ijänteisyydel vuoksi on

trìyös täv0itteita joiden
totcuttaDìinen tapahtuu viclü
pidernmâl lii aikavülillä.

Sisüvcsiliikcnteellá un nroni¿

Suornen kansalìisia ja
Euroopan unionin liikennc-
poliittisia tavoir.tcitä tukcvia
onrin¿isuuksia. Sisiivesi-
I iikenne on encrgiatehokas ja
ynpår istóystivüllincn I iiken-
nelnuotu. Sc on myós turval-
linen ja ruuhkuton.

Suonlessa ei ole samalllaisia

r uuhkaongelrnin kuin päü-

rnu¡kkinoilìrmnle Keski-
Euroopassa, mutta s¡cll¿i
olcvut r uuhkat voinr¡re

suorilla sisávesi-nrerikul-
jetuksilla ohittaa hyödyn-
rlirnällä Keski-Euroopassa
sijaitsevia sisävesiä. Somaten

orì nìahdollista käytt¿iä
sisüvesi-rneriku ljetuksia
syijttökuljetuks¡na keski-
tettäessä kuljeksia tiettyihin
satanlun.

Suomessa sisävesikuljeruksia
ja ulkomaanliikenteen osalta

sisüvesi-neri kuljetuksia
k¿iytetâän pääasiassa ltä-
Suonressa sijaitsevalla Sai-

nruan järvialueella ja järvi-
alueen Suonenlahteen yhdis-

t¿ivâllã Sairnaan kanavalla.
Suimaan kanava sijaitsee
osi!tain Vetráj¿illä vuokra-
tulla alueella ja se ylìdistää
Itä-Suornessa sijaitsevan
Sainraan järvialueen Suo-
nrcnlahteen

Keskitûlven käyrt¿ikatkoksen

ohelìa toinen ongelma on

Sainraan kanavalle sopiva
aluskoko, joka on pidetty
osittain riittänlätlönìänä
teollisuuden kuljetustar-
peisiin nâhden. Toisaalta
suurempien laivojen käyt-

töönotto toisi rnukânaan omat

haasteensa alusten täyttô-
asteen ja riittävän ìiikenne-
frekvenssin varnristamisen

osaìta La¡vauserât ovât
nykyisellâän varsin sopivia
eiká tämä ongelma ole häin

ollen välttäm5ttä ole kovin
merkittävá

Saimaan kanavan nykyìnen
vuokrasopimus Venäjän
kanssa päättyy vuonna 201 3

Kanavaan suunniteltujen
nìerkittävien investointien
toteuttaminen edellytt¿iä
kan¿van vuokra-a.lan jatka-

mista, sillä ennen riittàv¿id

varuuuttâ v[okrasopimuksen

uusinrisesta e¡ nrerk¡ttäviä
pitkäaikaisia investointeja
lultane tekenìäiin Suomen

lähiajan tärkeimpänä sisäve-

siìiikennettä koskev¡na
tavoitteena onkin püãstä
venäläisen neuvotteluo-
sapuolen kanssa Sairnaan
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Englantiin suuntaututìcen sentinaa¡imutkan

rnatkakertomus Vesitiet- lehtcen

Apulaisjohtaja Risto Láng

Merenkulkulaitos

British Watertvays

British \laterrvays yUäPitää 3200 km:n pituista kanavaverkkoa Englannin, Skotlannin
ja Walesin alue¡lla. Kanavia ei markkinoida ainoastaan kanavina' vaan ne tarjoavat oi'
vall¡sen ymp¿iristön veneilyn lisäksi myös mm. pyöräilyyn, lenkkeilyyn ja ongintaan'
British Waterways hallinnoi myös kanavaverkoston vesivaroja. Vuotuinen budjetti on n.

270 Milj. euroa eli se on suurempi kuin Suomen koko Merenkulkulaitoksen vuosibudjet-

ti, Merk¡lle pantåvaa rahoituksen jakaufumisessa on kanavaverkoston entisöinti- ja kun-

nostustöiden suuri osuus (n. 40 Vo rahânkäylästä). Merkittävimpinä yksittäisiná ent¡'

söintikohteina ovat olleet Andertonin sulkuhissija Falkirk Wheel, maailman ensimmäi'

nen pyörivä sulkuhiss¡, ioka tuo mieleen lähinnä huvipuistojen härvelit.

VESITIET

Vuonna 1980 tunneì; suljet-

tiin lukuislen sortumien
vuoksi. Kunnoslustyôt tehtiin

1983-84, jolloin vanha¿ tiili-
vuoraustû korjattìin ja tunne-

lin keskimmdiselle kolman-
nekseìle rakennettiin koko-
naan uusi vesitiivis betoni-
vuoraus.

Alustusten jälkeen saimme

kokea mieìeenp¿inuYan vene-

ajelun (narrorvboat) entisöi-
dyn tunnelin läpi. Vaìa¡semat-

tomana tunnelin vuot aukses-

ta ei sranut kuin hâmäriä
lnuistikuvia taskuìampun va-

lossa, Kaiken vatalta venees-

sâ oìi rohkaisuksi mahdolli-
suus viwokkeiden nauttimi-
seen Tunneìissa kohtasim¡ne

rcilun puolen tunnin aikana

usean veneen, jotka juuri ja
juuri mahtuivat sivuuttamaan
veneemme Vastaântul ijoista

pâätellen reitillä on melko
vilkas liikenne. Lopulta tun-

nelin pãässä pilkotti valoa.ia

páäsimme ìievästà Pakokâa-
sujen ha justa raikkaampiin
tuu I iin.

Nautittuûmme Stoke Bruer-
nissa lounaan päãsimme tu-

tustumaan paikalliseen kana-

vamuseoon, jonka esil le aset-

telu olikin vaikuttava. Sikü-

läisen kanavaperinteen yli
200-vuotinen pìtuus ântaa ai-

van toisenìaiset puitleet mu-

seotoimìnnaìle kuin meidân

lâhes 100 vuotta nuorempi
kanavaperinteemrne.

Museon jälkeen vieraiìuryh-
mänrme oli valmis jâttämään

hyvâstit isünnillemme ja jat-
kamaan kokemusten punta-

rointia läheisessä pubissa.
Keskusteluissâ tul i esilìe mm.

ajatus uuden''lunneliyhdis-
tyksen" (tai tunnelin läpàis-

seiden kerhon) perustamises-

ta.

Lauantaina viimeisenä nrat-

kapãivänämme suuntâsimme

ennen lentokentâlìc menoa
vielä Stonehengen muinaisil-
le kivilöydöksilìe jâ Kennet

& Avon kanavan suositulle
sulkukohteel le.

Kennet & Avon kanava yh-
distää it¿i-länsi suuntaisena

Thames-joen Bristoliin Eng-

ìannin länsi¡annikolle. Caen

Hillissâ kanava nousee mâ-

keä ylös I 6 sulun yhtäjaksoi-
senâ ryhmänä
(2 maìlin matkaìlaon yhteen-

sâ 29 suìkua). Toisin kuin
Bìiswo¡thissa tâälìä vesivarar

ovat riitt¿irìeet perirlteisen sul-
kuratkaìsun toteuttanìiseen,
Sulkuryhmän toimivuuden
kannal ta tarpeeììiset vedenla-
sâusaltaat olikin rakennettu

kunkin ponassulkuun kuulu-
van sulkukammion vâliin.
Veden riittävyytlä on heìpot-

tanut rnyôs sikãläinen sulku-
jen mitoitus (leveys n.2 nr,

pituus n. 20 m).

Yleisvaikutelma seminaari-
matkasta oli hyvin positiivi-
nen ja paaluulennolla oìikin
tyytyvãisiä matkalaisia len-

non pienestä myöhâstymises-
tâ huolimâtta. Suurkiitokset
matkanjärjestä.jille onnistu-
neesta matkasta !

5

British Waterways Blisworthin tunnelija

,

)j
i

Perjantaipi.ii vür i sünliinärììnìe

oli Asset Manager Crahatn

Holland Bri¡ish Waterways-

organisaatiosta. Crah¿m oli
kcsüllâ 2003 osallistunut
PIANCn sisävesikomitean
aluisen kanavien kulnossapi-
to¿sioita k¿isitlslcvlin työryh-
mlin kokoukseen Suontcssa,
jonka isiùrtüli allekirjoittanut
toirni. G¡ahanl oli vaikutettu
ensimnr¿iisestü Suornessa
küynnistään ja erìtyisesti Sai-

nìaan kunävasta
Vastalahjaksi hün oli lupuu-

tunur is¿innöim¿iäÌ vesitieyh-

distyksen retkuetta ja vastasi

türì¿in p¡iivän j¿irjestelyistä

Suunrasinrme bussilìa¡rtue
Oxfbrdista Stoke Brue¡nen
idylliseen pikkukyliiãn, nrin-

ki historia¿n ja olentassa-

oloon oli oìeelliscsli vaikut-
tanu¡ 1790-luvulla rakcnDct-

tu Grand Uniol kanava

Kylá oli syntynyt kanavan
ympürille ja valtaosa raken-

nuksista olikin aikaraan toi-
minut kanav¿henkilökunnan
työ- ja asuinrakennuksina

British Watcrwaysin teknincn
johtaja Sin Stewart ja Cra-

hanl Holland toivottivat nrci-
dät ter vetullciksi omintakei-
sella suo¡nenkielelìá ja aìus-
tivat kertonìalla organisaa-
tiostaan ja lithistôlle rakcnne-
¡usta Blisrvor lhin tunneiista,
joka oli rakerrrrettu vuosir)u
1793 - I 805

m. Tunnelin rakentaminen ei

usoittautunut helpoksi tehtä-
viksi ja aloitettu työ joudut-

tiitr keskeyttämâärì vuonna
I 796 Töitä jatkettiin uudella

linjauksella ja uuden urakoit-
sijan toimesta. Pääsyy ensim-
mâisen linjauksen hylkâämi-

û
Bl¡sworth
Tunnel

Blisrvorthin tunneli

Blisworthin tun¡relin koko-
naispituus on 2812 m ja se

kulkec 40 m:n syvyydessä sa-

vesta sskã k¿lkki- ja hiekka-
kivestã muodustuneen nìâen

läpi Tunnclin hulkuisìja on ó

Lgndon

seen olivat tunnelin keski-
osalla vettä lãpãisevästä hiek-
kakivestä johtureet runsâat
ves¡vuodot Lopulta työ saa-

tiin pâätókseen ja tunneli
avattiin ìiikenteelle
?5 3.2005.

Kennet & Avon kanavan suos¡tut sulkukohteet'
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"Kuljetuskustannusten alentaminen on oikeata liikennepolitiikkaa"

Laatokûn - Suomenlnhden kønavaa
p ohdittän vakav asti j o I 9 3 0 -luv ulln

Ajatus Laatokan ja Suomen-

lahden vülisesti.i kanuvasta ei

ole uusi. Siti lutkittiin jo
1800 -luvun puolivãlissli ju

vühän sen jàlkeen. Sitä ajoi-
vat erityisesti Viipurin, Küki-

sahncn ju SorÌavalm kauppi-
aat ja liikemiehet.

I 930 -luvulla valmistuneen,

insinööri Reino Castrénin te-

kemän selvityksen pcrustee-

na oli kolme tlirkeili nákökul-

ru¿a: kanava edistliisi koko

Laatokan Karjalan elinkeino-
jcn kchittytrìistü, lyhcnrãisi
tunruvasti Luatokan jtr Suo-

nrenlahden v¿lill¿i käytett¿i-

vüü kuljetusuikaa ju avaisi

suomaÌuisella rnaaper illâ olc-

van vesitieyhtcyden Lâato-
k¿lu "suolanrerelle". Lisük-

si Castrén arvioi, että v¿st-

ikâàlì avatult¿ Vierìarûìercn -

Laarokan eli ns Stalinin ka-

navaltä tulisi rubtiu rnyös uu-

delle kanav¿lle. Nevar sillat
Picrarissa 0livatjo silloin va-

Lu!rrru gstecllå vapuuÌlc lri
vakululle Suuûrenlahdelt¿
Laatokullc

Silrnat perustelut ja nàkö-
k0hdat påtev¿it tänäkin päi-

vanâ.

Custrétr kirjoitú kanavasclvi-

tykscnsä esipuheessa enteel-

liscsti, kaukok¿tscisesti ja
varsln vllStßtt:

"Liikenneyhteyksien par arìta-

rnisella käsitet¿i¿in nronusti
kulluinkin ¡nuodissa olevien
liikennercitticn, meillä kym-
rneÌkunta vu0tt¿ sitten lauta-

tciden, nyt kor keilluOld(tristen

nìaunte¡den, ulottanrist¿ muh-

dollisirnnrun syrjüisiin scutui-

hin ja niiden tihertÛnistli rin-
t¿mailla Tám¿i kanta on pc-

rin juurin viirä. Liikcnne ci

milluinka¿n olc oma ¡arkoi-
tuksensr".

Kanavaa puuhattiin
nronta vuosikymmentä

Lartokrn ja Suonrcnlahdcn

vilistli kanavaa ryhdyttiin

¡ruuhuamaan jo 1800 -luvun
puolessa välissâ. Osin sc jäi

Sairnaan kanavan jalkoiltin,
¡nuttr jo tuolloin Nevan ylir-
t¿iv¿it slllat Pietarissa koettiin
hankaliksija paljon aikaa vic-

viksi Laivojen ol¡ nict odo-

tettava siltojen aYaurìis[a
ylcensä noin l2 tunt¡a. Har-

voin k¿ivi n¡in, cttri Suotrìcn-

lahdelta Laatokallc tri pliin-

vastoin kulkcvat Iaivat saivat

satut€ttua aikataulunsa juuri

aamtryón tunteihìn, jolìoin
Nevan sillat avattiin.

Vuosier 1884-1885 valtio-
päivillli Kåkisalmen edusta-
ja tri K E F Ignatius esitti
tutkinrukscrì tekctrrisrü kana-

vasta. Sarnalla hän pcrustcìi

ssn nrerkitystä mm. ¡râin: Sa-

nalla kun muualla mail5sil olì

tehty rautareitä autioittcn ja

har vaun ilsultuje¡ì scutujen

kautta ja kanavi¿ kaive¡tu
nlyöskin v¿ilìäpätöisten vesis-

tüjen välille, ovat Vtroksen

viljellytja tihe¿i¿il asutut seu-

clut ja sekli Laarokun väkiri-
lias rannikko joutunut unoh-

tluksiìn.

KaDavasta keskusteltiin vuo-

sia. Sinåi aikana ehLi tsaarin

Yalta rapautua ja kumoutua-

kin, nrutta valmista ei tullut.
Kanavasta tehtiin useita tuc
ki¡r¡uksiu, joskiLr ¡rüäusiassu
"mutu" -rnc|etelnrãllä. Ka-

rìavan r¿kentanrista perustel-

tiìn nroniD tavoirr ja sitá vas-

tusrettjin lähes yhrA lnurkik-
kaastì ja vahvasti.

Vihdoil Viipurissn kokoontui

4 huhtikuuta l92tl Viipurir,
KikisaLnen ja Surtavalan
kaupunkien, Lahtlenpohjan
kauppalan, eräidcn uraalais-

kuDtien, tcollisuuslaitosten ja
taloudcll¡steil yhdistysten
edustajut. Kokous asetti
"LaaÌokar - Suornerlahden

kanavakomitcan", joka kun-
tier j¿ leollisuuslaitostcn
kustannuksella t0ìmitti talo-

udellisen tutkimuksen kana-

vasta ja muutcnkin ujoì pon-

nekliaasti asi¿a.

Kul kan¿va-asiaa perustecì-

lisesti tutkittiin ja selviteniin
uscan vuuden ajan, konritcu

pâütti nrietintönsá ló. kcsli-

kuutu 1933 virkliccsccr:

"Kaikkeen edellü esitti.int¿i¿¡n-

sü nojautueu Kanavakolnitea

tütcn kunnioittavirnmin ch-

d0ttaa Kulkulaitostcn ja
Yleisten tiiiden Ministel iöl-
le, ctlå Ministeriô ryhtyisi
kii¡ceì I iscsti kaikliiin rapcel-
lisiin toirncrrpiteisiill Laato-
kan - Suonrenlahden kmavan
rakennustyóu toteuttalnisck-

ollisuuslaitokset osoittivat
esinerkillisti ryhtiã ja aloit-

tecllisuutta hankkeen pystyyn

puremìsessa, kanav aprojektin

tutkirnisessa ja sen maksirnti-

sessa. Siitü voisivat nytkin ot-

t¿a oppia Itä- ja Keski-Suo-
men maakuntaliitot, kunnat,

yhdistykset ja yhtiöt. Maksu

ci ollut eikä olisi nytkään yhtâ

toirnijaa kohden kovin suuri.

Reino Castrén
selvittäjäksi

lnsinööri Reino Castrén siis

palkartiin selvittämään jâ tut-

kimaan kanavan rakenlanris-

rnahdollisuuksia ja sen kan-

natt¿vuutta. Castrén ei ollut
eûrakkoluuloinen eikä kana-

v¿komitea asettanut hänelle

nitâän erityistavoitleita 1ai ra-
jOituksia, kuteD monissa jäl-

keenpiün tehdyissd kanavasel-

v¡ryksissä on tehry. Sitã pait-

si Cas¡én ei ollut yhden asi-

un nriehiä. Hän tarktsteli lii-
kelurettâ kokonaisuutelù

Rcino Castrén teki suurtyön

selvitellessään Laatokan ja

Suomenlahden välisen kana-

van rakentamismahdollisuuk-

sia, sen edellytyksiä ja pohti-
essäan sen kannattavuutta.

Crotrén oli vankast¡ s¡tä miel-
t¿i, cÌtä Laatokan ja Suomen-

ìahden välinen kanava olisi
kannattava. Lis¡iksi hãn awi-
oi, etlä se edistäisi varsin te-

hokkaasti eì a¡noastaan Laa-

tokan Karjaìan vaan koko ltä-
Suomen talouden kehittymis-
ti. Jo silloin hän tähysi sellais-

ta mâhdollisuutta. että osa

Vicnanmeren (ns. Stalinin )

kuravalta tulevasta liikentees-

¡ä kulkisi tätä uutta kanavaa

pitkin, koska Nevan yìittävi¿1

nostosiltoja ei voi¡u silloin
cikü nytkä¿in âvata kuin rnuu-

tarniksi aarnuyön tunneiksi.
Nykyisillä liikennernääril lä

Pietuin läpãiseminen rahtilai-
voilla tulee yhä vaike ammak-

sl

Kanavan edut

Castrén lähti selvityksessään

siit¿i, että "yhteisön kannalta

vlilillinen hyöty ilmenee uu-

den kulkutien aiheuttamana

oruaisuuksien arvojen nousu-

na, tuotannon ja tavaravaih-

don vilkaslumisena, verotel-
lavan orna¡suuden ja tulon li-
s¿iyksenä" Hän myös muis-

tutti, etlä lupaavampi tulevai-

suus houkuttelisi püäonria

myös muualta kanavm vaiku-

Lusalueelle.

Reino Castrén tulkitsi kana-

van taloudellisen merkityk-

sen myôs niin, että sen "el-
vyttävä vùikutus tuntuisi
kaikkialla, mistä kanavasta

hyötyvât tehtaat luovat raaka-

aineitaan, tai minne kanavan

väli ttômást¿i vaikutuspiiristä

viedään huomattavammin
määrin ¡aaka-aineita jalostet-

tavaksi".

Castrén ennakoi myös tule-
vaa Hän näet arveli, ett¿i

"epäilemâttä ker¡an koittaa
vielä aika, jolloin näitü este¡-

tä (Suomen viennille Venäjlil-

le eli silloiseen Neuvostoliit-
toon) ei ole Silloin heräü aja-

tus, ettâ olisiko Karjalan kau-

pan jälleen suuntauduttavâ
pâáasiassa Venäjil te". Tällä-
kin ndkökulmalla hän perus-

teli kmavahmketta.

Reino Castrén torjui kiivaas-

ti ajatuksen, ett¿i kanavaa ei

kannata eikä voi rakentaa,

kun entisilläkin kuljelusvâli-
neillä pystytään hoitamaan
kuljetukset. Hän painotti ja
to¡sti tärkeää ajatusta, jota ei

Suomessa nykyään mu¡steta:

"Ei kulkuneuvojen lisáömi-

nen, vaan kuljetuskustannus-

ten alentaminen on oikeata
liikennepolitiikkaa".

Rahoitus

Castrén näki, että kanavan

työttömyyden seurauksena.

Hin muistutti, että vuoteen

1933 nrennessä valtio oli
käyttãnyt jo yli 500 miljoo-
naa markkaa peìkkiin lyöl-
lisyystöihin ja työttömien

avuslamr seen.

Kanavakomitea laskeskeli,
että niiìlä rahoilla, joita ka-

navaan sijoitef aisiin, voitai-

siin alentaa työttömyYttâ ja

samalla nrytis siitä aiheutu-

via kustannuksia. Olivathan

kanâvatyöt 1930 -luvulla
vielä paljolti ihmistyóvoi-
man varassa. Vasta sotien
jãlkeen "Hullu-Jussit", muut

kaivinkoneet, Cateçillarìt ja

suuret kuoma-autot sYrjäYt-

tivät ìapiomiehet, jo¡ta tosin

käytettiin vielâ 1960 luvun
alussa runsain mitoin
maantie( työttömyys)ttii ssä

ympäri maatr.

Edelleen Castrén ja kanava-

komitea laskivat. että kâna-

va maksaisi ¡tsens¿i takaisin

melko nopeastì, koska kul-
jetuksista voitaisiin periä

koht¿laisiâ maksuja ja silti

liikenne kanavaa pitkin luli-
si paljon halvemmaksi kuin

rauta- tai maanteil:i käytet-

täessä.

Siihen aikaan ei ympäristö-

awoja eikä saasteita notee-

rattu. Jos niille olisi anneltu

sama painoaruo kuìn nykyi-

sin, niin Laatokan - Suomen-

ìahden kanavan kannatta-
vuus olisi pärantunut.

170 kilometrin
"ura" Kannakselle

tJ

mutkâ vo¡taisiin oikaista ¡a-

kentamalla I I kiìometriã pit-

kâ maakanava suoraan Paak-

kolasta Torhonseìälle. Se oli-
si lyhentänyt kanavan pituut-
ta melkoisesti. Muttâ Câstrén

ep¿iili, ettâ se tulee paljon kal-
liimmaksi kuin Vuoksen val-
mista uomaa pitkin vedettävä

laivareit¡i

Koko pituus kanavalla oli-
si ollut noin 170 kilomet-
ria.

Itsenäisyyden alkuvuosikym-

meniã nostettiin esillc myös

ajatus Lâatokan ja Saimaan

yhdistämisestä suoralla kana-

valla- Eräânâ vâihtoehtona
nâhtiin Jänisjoen ja Jänisjär-

ven kautta kulkeva kanava.

Myôs Hiitolanjoen kauttâ ta-

pahtuvaa yhteyttâ pohditt¡in

Mutta kaikki nãmä suùnnitel-

mat ja ajatelmat kompastuivat

1930 luvun lopun synkkään

syksyyn ia maraskuun lopus-

sa 1939 aìkaneeseen taìviso-

taân

Yhdeksän sulkua

"Castrénin kanava" olisi siis

olìur noin t?0 kilometriä pir-

kä. Luonnostaan kyllin syvää

väylää olisi ollut 83,44 kilo-
nìetriä, ruopattavâa nrerta, jâr-

veâ tai jokea 63,50 kiìometriä
ja kanavoitavaa nraastoa 23,98

kilometriä Siihen olisi r¿ken-

nettu 9 sulkua. Kanavan sy-

vyys oìisi ollut maaleikkauk-

sissa keskellä 5 metriä, pohja-

leveys 26 metriä, kallioleikka-
uksissa pohjaleveys 29 met(iä,
järvissâ ja joessa pohjaleveys

40 metriä ja meressä .50 met-

na,

Sulkujen syvyys kynnyksellä
olisi ollut 4,4 metriä, poro ¡en

v¿ili 81,5 metriá, sulkukarnnri-

on pituus 74 metriä ja sulun

hyödyllinen pituus 72 metriä

Suìkujen leveys porttien koh-
dalla oìisi olìut I 1.5 me¡riâ

Kanâva-alusten pituus olisi
ollut 72 metriä, leveys reu[a-
listoineen I 0,5 metriâ ja syvä-

ys ("syvältâvyys", sanoo
Castrén) 4,0 metr¡ä. Näiden
"pâattìen" suur¡n kantavDus

olisi ollut I 350 tonnia

Teksti:

Ismo Parkkonen

si"

rahoittaminen olisi täysin
mahdollista jo senkin vuok-

si, että valtio joutui sats¡a-

maan tuohon aikaan suuria
summia työttömyyteen. Vuo-

den 1929 lokakuussa tapah-

tuneesta New Yorkin ìvVall

Str eetin pörssiromahdukses-

tn seurannut maailnrmlaaju i-

nen lama johti Suomessakin

ennen nâkemãttömä¿in työttti-
myyteen.

"Castrénin kanava" olisi al-

kanut [,aatokân puolel]a Kä-

kisalmen pohjoispuolelta
Kivisalmesta, jatkunut Kâki-
salnenselkäü ja Vuoksea pir
kin Torhonselälle, sieltä ete-

lään kaartaen Noisniemen,
jatkuen Pölläkkälän, Paak-

kolan, Koskumselän, Näätâ-

ì¿injârven, Lyykylänjäruen ja

K¿irstiìánjâruen kautta Kiv¡-
siltaan Suomenveden poh-

jaan. Tässä se olisi tavoitta-
nut Saimaan kanavan suun,

Näin myös Laatokka ja Sai-

nraa olisivat tulleet mutkan

kautta vesitieyhteyteen kes-

kenään.

Toki silloin mietittiin sellais-

takin vaihtoehtoa, että Nois-
niemen (Kiviniemen lãhellâ)

Kanavan karkea kustannusar-

vio oli 600 miljoonaa sillois-
ta rna¡kkaa Euroissa se olisi
noin I 92 6 miljoonaaja van-

hoissa mummon markoissa
noin I150 nìiljoonaa. Mutta
Castrén arvioi. että se voitai-
siin rakentaa halvemmalla,
koska työpalkatja muut kus-

tannukset oliv¿t huonrattâvas-

ti alentuneet laman ja suuren

L¿atukan Kar.jalan kuupun-
git, kunnat, yhdisryksctja re-
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Keski- ja ltä-Suomen kansanedustajien tahto on selvä:
Kymljoen-Mäntyharjun kanava on rakennettava

Rooman konsuli Marcus
Porcius Cato lopetli noin
2200 vuotta s¡tjen aina
puheensa lauseeseen:

"Muuten 0len sitã mieltä,
että Karthago on hi¡Yilet-
tävä". Ja schän ajan mit-
tåan tehtiinkin.

Itä- ja Keski-Suomesta
0levât kansanedustajat
taas voisivat nyt sånoa:
"Muuten olemme sit¿¡

mieltå, että Kymijoen-
Mäntyharjun kanava on
rakennettava".

"Vesit¡et 0n rakenneltâYà
omallc rnaaperälle. Ei

voida rakentaa tulevaisuut-
ta sen varaan, että kanava
sijaitsee vieraalla maape-
rällä", Näin sanoo kansan-
edustaja Seppo Lahtela.

"Kymijoen ja Mäntyharjun
kanavat ovat liiketaloudel-
lisesl¡ kannattavia, Se on ai-
van selvä asia. Liikennemi-
nisteriön vuonna 2000 teet-
tämät laskelmat olivat tar-
koitushakùiset ja väàrät",
näkee kansanedustaja Pek-
ka Kuosmanen.

"Itä-Suomesta katsottuna
asia on niin, että jollemme
saa edullisia runkokulje-

tuksia (vesi- ja rautatiet)
niin teollisuus täällä kuih-
tuu", arvioi entinen kan-
sanedusaaja Erkki Kaner-
va.

Ilomantsilainen ensimmãi-
sen kauden kansanedusta-
jan Hannu Hoskosen mu-
kaan eduskunnan on pää-

tettävä kaikki tärkeät asiat.

"Pitää tãsapuolisesti huo-
mioida koko maan edun
kannalta merk¡ttävÍit hank-
keet. Siksi Kymijoen-Män-
tyharjun kanavahanke pi-
tää nostaa h€t¡ esilleja teh-
dä rakentamispäätös".

Kansanedustaja Jari Le-
pän mielestä vesite¡tten
hyödyntäminen ja kehittä-
minen on jäänyt muiden
liikenneyhteyksien var-
joon. "Näin ei saisi olla. Jo
aluepolitiikankin nãkökul-
masta vesite¡t¡i tulisi kehit-
tää nykyistã enemmän",
hãn korostââ.

Suolahtelainen kansan-
edustqia Matti Kangas sa-
noo, että "huolimatta Sai-
maan kanavan vuokrasop¡-
muksen jatkamisesta tai
sen päättym¡sestâ KymÜo-
en-Måntyharjun kanava
tulee râkenlâå kuntoon,

Silloin meillã on

-vmpär¡vuot¡nen kunnolli-
nen vesireitti merelle"

"Pääasia on ku[ietuskustân-
nusten pienentäminen, Tä-
hän pãi¡stään ainoastaan
ympärivuotisten vesiteiden
rakentamisella", sanoo Jy-
väskyläläinen kansanedus-
taja Ahti Vielrna.

"Suomalaista liikennepoli-
tiikkaâ tulee tarkastella laa-
ja-alaisesti, koko maan nä-
kökulmasta. Tätä kokonai-
suutta ei voijättää yksin Iii-
kenneminísteriön ja sen vir-
kamiesten hoidettavaksi",

hahmottâa Reijo Laiti-
nen, kansaneduslâja Jy-
väskylästä,

"Kustânnukset ovât rat-
kaisevia tekijöitä. Veden
p¡nta kestää kulutusta
parhaiten ja on helppo-
hoitoinen tletyin, veden
puhtauden ylläpitämi-
seen liittyvin edellytyk-
sin", muistuttaa lahtelai-
nen kansanedustaja Jou-
ko Skinnari. Hän on
myös eduskunnan ta-
lousvaliokunnan puheen-
johtâja.

Hastattelut Ismo Parkkonen ja kuvat Lasse Kontiolâ

Kansanedustaja Seppo Lahtela:
Kymijoen -Mäntyharj un kanavapäätös
olisi pitänyt tehdä jo vuonna 2000

Kansanedustaja
Ahti Vielma:
Saaimaaan kanavasta huolimatta
Kymij oki-Mäntyharj u rakenn et-

tava
- Sainlaan kanavan vuokrrso-
pinruksen jctkamisessa on
omat r iskinsä Minusta Suomi
ei voi jâttâytyâ vain yhden

kanavan varaan. Sen vuoksi
on rilkennel tava ehdottonasti
Kym¡joen-Mäntyha{un kana-
va. Jos Saimaan kanrvan
vuokrasopimusta iâtketaûn
vuoden 2013 jäìkeen, sìlloin
Suomell¡ olisi kaksi kanava-
yhteytt¿i Suomenlahdel le: ynr-
pãrivuotinen Kyrnijoen-Mün-
tyharjun reitti ja vain suìan
veden ajan auki oleva Sai-
nlaan kanava. Nüin kasv¿va
tavaraliikenne ol ¡si turvattu.
näin arvioi kansânedustâja
Ahti Vielma Jyväskylästä.

Vielma on olJut hyvin aktiivi-
sesti toiminnassa Kynri joen-

Müntylrarjun kunavan puoles-
tâ lähes alusta saakka. Eikä
inlo ole vastoinkäymisist¿i
huolimatta laântunul.

- Suomcn olisi pitünyt jo
vuonna 2000 tclìdä pi¿irös
Kynrijoen-Mäntyharjun ka-
nav¿ur rakertuniscstu, Silloin
rneillü olisi ollut paljon pa-

remnrat rnahdollisuurlet Sai-
nlaan kanavan vuokrasopi-
nruksen jutkantislìeuv0tte-
luissakin, nìik¿ili niitä káy-
rlüin,ja silloin olisi oÌlut Sai-
nlaan kanavalle olnalla nlaa-
perâllli vaihtoehtokin.

- Ku lashelmat tehtiin miilis-
ter iön vesiteitä vastustavieu
johtavicn virkanliestcn t¿-
voittcitten rnukaarr, rriin saa-

tiin kanavamallì, joka oì i yli-
suuri ja hirmuisen kallis. Mi-
nisteri Olli-Pekka Hcinosel
(kok) esityksest¿i uuden kan¿-
van rtkefl taflìisestu luovut-
l¡in. muttu samalla Sairnaan

kanavall vuokrasopimusneu-
vottelu¡lta victiin viirncinen-

kiD valttikortti Nyr Ven¿ij¿i

voi käytirrrrüssli sanellr Sai-
tl¿ran ka¡¡avan vuukrasupi-
muksen sisüllùn ja hinrran,
sanoo cdusku¡rnan katrvu-
ryhnün puhcunjuhtaju, kan-
sanedustaja Seppo Lahtela
(kcsk).

- Minusta tutìluu, ett¡i vcil¿i-
läisst sulìtautuvat vãltcllen
nåihin neuvotteluihin. Airo¿
hiiDrìostusta tuskir un, sillâ
eiväthän he r¿rvitse Suinlaan
karavaa 'Ioki he rahastavat
siit¿i nìiclelliir. Ja kukupa ci
r ahastaisi, jos siihen o¡r nlah-
dullisuuksia. Suhtaudun llcu-
vot¡elu¡luhdolIisuuksiin
avoin silnrin, rnutta epâluu-
loisin nliclialoin, tokaisee
Lahtela. Sanralla h¿in vulittaa,
ettü 0n itsekin ilsiast¿ vilil
julkisen uutisoirrrrin valussa.
Mahdollisista reuvorteìuista

ci ole hiiskuttu sanaakaan.

- Ivlutta sè on selväã, että vrih-
tochroja pir¿iä oÌla Koko lii-
kenrrepoli tiikassa on asetetta-

va kansalliset edut pä¿illim-
nåisiksi. Vanha virka¡nies-
pohjaìnen yhden rninisteriön
rjutfclunalli oD unohdettava.
On huolehdittava koko mrau
kilpailukyvystä. Painotan kui-
tcnkin, että erity¡sesti Sai-
nìa¿Ì-P¿iijänteen alueen kil-
puilukyky saadaan kuntoon
r akenta¡nalla kunnon vesitie-
verkko. Se on haìvin, energia-
ystüvãllisin, tehokkain ja yrn-
piristöo kannal tâ päras r atkci-

Lahtelan mukaan vain vesi-

tiet voivat turvata t€ollisuu-
den toinlintaedellytykset ja
kestãvãn kehityksen mukaì-
set liikenneratkaisut Maan-
teillemnre ei enä¿i nrahdu ra-
jattonrâsti uutta liikennettü,
ja sit¿i kautta ¡ rhtaus on myös
Monta kertaa kalliirnpaa
kuin vesi- ja rautateilìâ.

- Vesitiet on raken¡rettava
ontalle nraaperälle Ei voida
rakentaa tulevaisuutta sen

varaan, ettã kanava sijaitsee
v ieraalla maaperül lü. Vaikka
Sairnaan kanavalla ei ole ol
lutkaan sellaisia ongelmia
kuin maantieliikenleessä,
jossa tullirnuodollisuudet, ra-
hastushalut .jr muut esteet
ovat va¡keuttaneet I iikennet-
tã. on silti etsittävâ turualli-
sin ratkaisu

Raakapuun kuljetukset Venã-
jãltä ovat olleet vuositta¡n
toistakymmentä mi ljoonaa
kuut¡ometriä. Kun Venâjän
orna nìetsãteollisuus kasvaa
ja rnyös ulkomaiset inves-
toinnit Venäjän metsäteolli-
suuteen lisä¿intyvät on odo-
tetfavissâ, etti râakûpuun
tuonti v¿ilìenee Sen sijaan
uskotaan, ettã nretsühakkeen

tuonti l¡s¿iäntyisi Hakkeen
kuljetus sujuisi parlroiten ve-
sireirä pitk¡n Hakehan on
uudistuva energialähde

Aikanaan puhuttiin paljon
Laatokan ja Srimaan yhdis-
tämisestã kanavalla. Tãhân
Lahtela ei ota jyrkküä kan-
taa Hän vain tote¿a, ettá asia

or selvitett?ivã yhdessä Ve-
näjän viranornaisten kanssa

Se toki olisi suorin reitti hak-
keen ja puutavarankin kulje-
tuksessa Ja myös Suomen
vienti h),ôtyisi siitã.

- Ei lainkaan. Kylläminâedel-
leen nâen sen târpeell¡sena ¡a
välttâm¿ittömânä investoint¡-
nâ,

Jyvâskylàn apulaiskaupungin-
johtajana hán nüki, ette¡ pidâ
punna kaikkia mL¡nia sama¿n

koriin Eli että pitkien eräi-
syyksien rnaassa tarvit¿ran
useita er¡ kuljetilsvaihtoehto-
ja Nythãn Kesk¡-Suomestâ
etelåiân, ja päinvastoin, suun-
tauttrvrt tâvârâviftar liikkuvat
päärsiassa rekoilla ja junilìa.

Mutta jos Kynrijoen kanava
olisi rake¡rnettu. tavaraa voi-
taisiin liikuttaa huonrattavan
suurilla laivoilla Ke¡teleen lat-
vavesiltã Suomenlahdellc ja

etãämm¿iksikin. Se saattaisi
liikenteel Iisesti Keski-Suo-
nren lähes samalìe viivalle
eteìá- ja lãnsiranniko¡r sata-

mien kanssa

- Pââasia on kuljetuskustaÌ-
nusten pienentäminen Se pa-

rantaa myös Sisü-Suomen
teollisuuden kilpailukykyä
Tähän päästään â¡noastaan
ympârivuot¡sten vesi teiclen

rakentlmisella. Onhan tun-
netlua. etlâ la¡vat kuluttâvar
yli kyrnmenen kert¡a vihem-
män energiaa tonni kiìometriä
kohti kuin esimerkiksi rekka-
autot. Jâ jos energian hinta
vielâ nousee, sulrde kasvaa
entisestâän.

Raskas nraantieliikenne ei
nraksa kuin pienen osan aihe-
uttanristaan ulkoisisla kùstan-
nuksista. Vieìman nrukaan
näitä kustannuksia ei saa siir-
tâij henkiìöautoilijôiden kan-
nettavaksi. Asia on hoidetta-
va muulla tavalla

Tästã vinoutuneesta liikenne-
politiikasta Vielma sysää vas-

tuun liikennenìinisteriôllc.

- Liikennenrinister¡ô on soa-
nut liian yksipuolisesti mäii-
ràtä liikennepol¡tiikasra.
Tänä on laaja-aìaisempi asia

Minusta on ainoa järkevä tapa
se, ettd eduskunta ratkaisee
tällaiset koko kânsantâlou-
teen ia nrâân kiìpailukykyyn
vaikuttrvat âsiat. Trssâ on
selkeä pc¡kkâ kulttuurin muu-
tokselle, aruioi kansanedusta-
ja Ahti Vielnra.

Kansanedustaja Seppo Lahtela, eduskunnan kanvaryhnr:in puheenjohtaia

su.

Lahtela on jänrer ä, vehkalah-
tclainen nraarviljelijâ ja yr ir-
rijii Hän ei kuvia kurnarra
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Kansanedustaja Jari LePPä:
Vesitieverkko on kaikkien
hallinnonalojen yhteinen asia

B

Kans ane dustøj ø H annu H o skone n
Virkamiesten valtaa kavennettava lükenneratkaisuissa

"Eduskunnan otettava ohjat
käsiin kanavaratkaisuissa"

Kansânedustaja Hannu Hoskonen

Vaikka Kymijoen-Mântyhar-
j un kmavaparin rakcntaminen
torjuttiiÌ vajaat neljà vuonasit-

teD liikcnnem¡nistsriön vir ka-

nìiestcn tect¡¿inìà¡ll¿i "selvityk-
sellä", ei hankett¿ silti olc
unohdettu. Eduskunnassa eläã

yhã mieliala, cttü kmavaptri
on r¿kennettava.

Iìomantsilainen ensimmäisen
kauden kalsuedustaja Hmnu
Hoskonen ei usko, ettã liiken-
neministeriöön olisi kera¿inty-

nyt kaikki viis¿us. Eduskunta
on se elin,joka püättüä tãrkeät

asrat.

- Eduskunnæsalinjatim mu
kmnalta r¿irkeät aiat. Pit¿ià ta-

sapuolisesti huornioida koko

nræn edun kmalta nlerkittü-
vät hùkkeet. Siksi Kymijoen-
Mänryharjun kuavahutke pi-
tliã nostaa heti esille ja tehdli
rakerramispäüt¿js, Hoskonen
esi tt¿iri.

Hoskosen mukaan Saimaan
kmavm tulevaisuus ol pitklil
ti kiinni Venäjlin fedcr utiosta
Ei tiedetü vmuri ovatko Ve-

náj¿¡n p¿üit¡üjät kiinnostuneet
eD¡i¿i jatkamün vuoÌruopi-
nìusta.

Viisæta ralicntu
omulle maapohjalle
- Mutta, Hosk0ncn lis¿iâ, suo-

¡naìaistcn kauralta olisi viisro-

ta rahentaa omien rojoje mme
sisülle toimiva, ymplirivuoti
sss käytössä olcv¿ v*itieyh-
teys P¿iü¿ùrteelta ja Sairnulta
Suomenlahdelle. Kymijocn-
Mäntyhujm kmavapüi toisi
valtavm edun koko Etelå- ja
Kcski-Suomcn taloudelle. Sc

olisi purota alucpolitiikkaa,
mitâ ti¡ss¿i musil on pirkliän

aikm tehty.

Hoskoncnmuisruttäa, ettäEU
tukee vahvæti näitü ympäris-

tön kannalta hyviä ja liiken-
tccllisesti tehokkaila hilìkkci-
ta, jo¡ta Kesk¡-Euræpösa on
rehty jo vuosikyrnmeniä. Li-
s¿iksi on mictitt¿ivâ kmältaa-
ko rncidân maksaa kovaa
vuokru Sairraan kmavuta.
On puernpi sijoitru rahat ko-
tirnaisiin hankkeisiin, jotka

olisivat nreille myös sijoius tu-

levaisuutæn. Jalruka takaa Sai-

mffi kmaván toimiman seu-

r¿vm 50 vuoden aikma? Mak-

sameko v uokraa epävmnð-
ta reitist¡¡? kysyy Hmu Hos-

konen.

Vcn¿iläistä osmistâ
on hydymettävä

- Rakentamiæssa voisi hyödyn-

tüli venãläislä kmavaowmis-
ra, jota heillä todella on. Näin

voiraisiin kuitata Neuvostolii-
tolta j¿üineitâ velkoja. Kymijo-
cn kmavointi avaisi ermen nä-

kcmättömi¿i mahdoll isuuksia

suornalaiselle elinkeinælåimäl-
ìe. Lähes 90 prosenttia mets¿i-

t€ollisuuden tuotteista lulisi
yrnpärivuotisten meritiekulje-
t6ten piiriin Kmavatâ hyôtyi-

si nluukin raskæ teoll¡suus, ja
matkailu saisi aivan uuden sy-

sâyksen kmsainvälisen turis-

min lis:i¡inryessä. Kanavahmke

on par¿stâ aluepoliúikkæ, milä
Suomesamhalìavoi wda. Jos
joku ministeriö vastustæ j¿irke-

vi¿i hankkeita, poliittisten pää-

töksentekijöiden on ajateltava

æiæ koko kÐsm kannalta ja
virkarniehistä huolimatta tehtä-

v¿i pdätös heti.

Hoskonen on kuullut, että ve-
n¿iläiset ovat esittäneet näke-

myksiä, joider mukaan heidän

kÐnaltaan öljykuljetusten tur-
vaminen ja ympiùistövahinke
rnahdolìisuuksien emalta torju-
minen ovat tärkeämpiä kuin
Saimm kmavm liikentæn jat-

karninen.

- Tümä näkemys on venãläis-

tcn oma taloutta pâlvelevaja he

vamasti itse tieÈivãt ja tunte-

vat omat asiansa. Meid?in on

kuitenkin ttrkasteltava asioita
omm mmre ja taloufeme
kmaltâ. Yhreisryör¿i Pirãä olla,
nìutta sanalla on huotehditra-
va kansallisista eduistanrme
Ven:il¿üsten esittäm¿i ajatus tu-
kee vahvasti omæ, Suomen
mæperâllä olevan kanavaver-
koston mkenfmista.

Kansanedustaja Jari Leppá

- Vesitieverkko on koko mmn
ja kaikkien hallinnonalojen
yhteinen öia. Se on mitâ suu-

rimmassa mâârin elinkeino-
politi¡kkaa. Sen rakentami-
nenjâ kehittäminen ei sæ olla
pelkästä¿ùì yhdestä ministeri-
östä kiinni. Suomen kilpai-
lukyvystli huoìehtiminen vaa-

tii kaikkia tahoja etsimään

keinoja, joilla pärjäãmme yhã

kovenevassa kansainvälisessâ

kilpailussa, esittäã kansan-

edustaja Jari Leppä.

Lepp¿i trvelee, että venãl¿Íiset

ovat kiinnostuneita jatka-

maan Saimaan kânavân
vuokrasopimusta. Mutn sa-

malla hân on sítâ mieltä, että

riippumatta siitä, mikâ sai-
maan kanavan vuokrasopi-
muksen kohtalo tulee ole-
maan, Suomen on ensisijai-
sesti huolehdittava oman
maan suurilta järvialueilta
Suomenìahdelle ulottuvan
meriyhteyden rakentam ises-

tâ. Tällä h¿in rarkoittm Kymi-

joen-Mântyharjun kanavaa.

Samaììa Leppâ korostââ, että

kaikki kuljetusvaihtoehdot ja
niiden keskináiset suhteet on
perusteellisestì selvi tettâvä.

Leppä mùistuttââ mytts siitä,
ettã vesiteiden hyödynt¿imi-

nen on jäänyt muiden ì i iken-
neyhteyksien kehittãmisen
varjoon. Näin ei hänen mu-
kaansa saisi olla. Jo aluepo-

liti ikan näkökulma.sta vesitie-

liikenneftä rulisi keh¡rrää ny-
kyistâ enemmân.

Venäläiset ovat esittäneet nâ-

kemyksi?i, joiden mukaan
heidän kannaltaan on tär-
keämp¿iä Suomenlahdelìa ta-
pahtuvien tiì iykuljetusten tùr-
vaaminen ja ympäristövahin-

kojen ennaìta torjuminen
kuin Saimaan kanavan liiken-
teen iatkaminen.

- Venãìãiset haluavat keh¡ttää
Suomenlahden satamiaan en-

nen muuta öljynkuljetuksia
varten. Mùtta mielest¿ini heil-
lekin olisi tawetta. varsinkin
kappâletâvarâkuljetuksi lle,
muukin vesitieyhteys Joka
tâpauksessa laivaìi ikenteen
kasvaessa Suomenìahden
pohjukka ruuhkautuu. Kan-
nattaû varmâsti selvittàä yh-
dessä kaikki ne eri vaihtoeh-

dot, joita on olemassa, huo-
mauttaa kansanedustaja Jari

Leppä.

- Laatokan ja Saimaan väli-
sen kanavayhteyden rakenta-

minen on ollut esiììâ mm ve-
näläisten kânssa eri yhteyk-
sissã. Minusta erilaisia vaih-
toehtoja tulee etsiä, koska
Suomelle ja Venäjälle toimi-
vat kuljetusreit¡t ovât mait-
temme tyôllisyyden ja hyvin-
voinnin kannalta tärke¡tä.

Eduskunnan tâlousvâliokun-
nan puheenjohtaja Jouko
Skinnari ei .iättäisi liìkenne-
poìitiikkaa yleensä puhumâl-
rakaan vesiteistã yksin I iiken-
neminister¡ôn ratkaistavaksi-

- K¿ikki tieratkaisùt kosket-
tavat liikenneminisleriön
ohella myös ympäristö-,
kauppa- ja teollisuus-, työ- ja
eräitä muita ministeriöitä.
Siksi koko hallituksen tulisi
tarkâstella niitä kokonaisuu-
tena. Silìoin voisi syntyä jâr-
kevä, tasapainoinen ja tasa-

puolinen ratkaisu.

Jouko Skinnari:
Suomen on noudatettava
EU:n liikennepolitiikkaa

della trlisi olla samat kilpai-
luedellytykset ja monipuoli-
set liikenneyhteydet kuin mn-
nikon satamakaupungeilla-
kin. Johan hallitusohjelmas-
sa sitä edellytetään ja alueel-

lisen tasapainon kannalta se

olisi erity¡sen túkeä.

- Saimæn kanavan vuokraso-
pimus umpeutuu 2013. Vaik-
ka sopimusta jatkettaisiinkin,

Keski ja Itä-Suomi tarvitse-
vat - monestakin syystâ -
myös muun yhteyden merel-
le,Skinnarimuotoiìee Se tar-

koittaa aivan selvästi Kymi-
joen-Mäntyharjun kanavaa.

Kuljetuskustannukset
ovat ratkaisevia

Lahtelainen kansanedustaja

Jouko Skinna¡i katsoo, että
"kuljetuskustannukset eri n¿i-

kökulmista ovat ratkaisevia
tekijöitâ arvioitaessa eri lii-
kennemuotoja. Veden pinta
kest¿iã kulutusta parhaiten ja
on helppohoitoinen tietyìn,
veden puhtauden ylläpitämi-
seen liittyvin edellytyksin".

On osoitettu, ettã kuormâ-
autoliikenteen aiheuttâmat
ulkoiset kustannukset ovat
moninkertâiset sen maksa-
miin maksuihin. Mikã eteen?

- Kustannusjako on jatakuvâa

tasapainoilua. Silti raskaan

maantiel iikenteen on kannet-

tava oikeudenmukaineri, sen

aiheuttamiin kustannuksiin
perustuva osuus ulkoisista
kustannuksista, Skinnari sa-

noo.

Kanava Laatokån

.ia Saimaan välille?

Skinnari ¡ietää, että nyky-
oloissa venäläisten kannalta

t?irkeintä on tuwata yhä kas-
vava öljyn kuljetus Suomen-
lahden pohjukassa olevista
satamista. Siksi heille Sai-
maan kanavan merkitys on

hyvinkin toisarvoinen. Skin-
nari toteaa: "Venäl¿iisten nä-

kemyksiä tulee kunnioittaa,
mutta Suomella on omansû,
Neuvottelut ralkaisevat t¿i-

mänkin asian".

Eduskunran talousvaliokun-
nan puhecnjohtaja, kansan-
edustaja Jouko Skinnari pitäü
t¿irkeånli, ett¿i Suomi nouda!-
t¿a türkasti myõs EU:n liiken-
nepoliittisia lirrjauksia.

- Jo yksistiân EU-rahan saa-

rniscn kannalt¿ on oltava
mukana myös -vhleisatn tekc-
missã liikennepoliittisissa rat-

kaisuissa Ja on muistettava,
etla nc ovat siti paitsi ylcen-
sä hyvin járkeviä.

Skinnain rnukam liikcnnct-
t¿i on tarkasteltava kokolìai-
suutcna.

- Suorni on pinta-alaltaarì
Euroopan suurinrpia valtioi-
ra. Pirk¿ir kuljeruscr¿iisyyder

cdellyttävät er¡laisia mtkaisu-
ja mm. vesiteiden mukaan ot-
tamista suunnitelmissa ja to-
!cutuksissa, jottâ Suomi pysyy

kilpailukykyisenä

Skinnari, Vesijäwen ja P¿iijän-

tscn hyvin tuntevana, on eh-
dottomasti sitâ mieltä, että
Päijänteen ja Sairnaan vesis-
töalueilla olevalla teollisuu-



Kansanedustaj a Pekka Kuosmanen :

Kymij oen-Mäntyharj un kanavaa
ryhdyttävä heti rakentamaan

VËSITIÉT

Kansanedutajat Seppo Lahtelâ, Juhani Siöblôn, Pckka Kuosrnanen ja Matti Kangas

Kansanedustaj a Matti Kangas :
Kuljetukset turvattava kaikissa tapauksissa
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- ves¡teitii on elìdottunasli
keh¡tettävA. Minustd Suonìetr

otr ryhdyltâv¿i kiir ecllisesti
rrkentantun Kyrrijoen-Mâr-
tyharjun kunavapuia ja siihen

olcelliscsti liitLyväâ jürvi- ja
jokiverkostou. Onhatr Yesj tsi-

den osuus raskaastu liil'cn-
teessä Keski-Eur oopæsa jopa

neljiinles, rnutra trìcillá vain

7-8 prosenttia. Vcsilicl ovat

yupüristön kannalta parhuat,
ja ne ovat raskuan liikentccn
karnalta halvinrntat. Kyrnijo-
en-M¿intyhaÙun kanavapari

or asetettava painoP¡steâlu-

eeksi, esittliä kansanedustaja

PekJi¿ Kuosmalen Kouvolas-

nüjüllli sairnrlc vaikutehnu[,
cttá he civát halua cdes ncu-
votelÌa asiasta. Hei t¿i kiinnos-
taa paljon enenlnliin omicn
öljyterninaalicnsa ja Suo-

menlahden pohjukan satalni-

en kehi¡türninel kuin Sai-
rn¿an kanava, joka ci heille
merkitsc juuri mitáän. Jl
meille sanoi jopa liike¡rncni-
nister iön kansliapálillikkö
Juhani Korpela, että Dcuvot-
tcluyhteyttli Sainlua[ kana-
van v uokr asopinrukssrì jatk¿-

rniscksi ei ole. Tlistà edus-
kuInan or tehtävü j0htop¿i¿i-

tös: 0n rakenDe!tava ympiri-
vuotisccn küyttÒön sopiva
Kynrijoen-Mäntyharjun ka-

navapari. Se muhdollistaa ltâ-
ja Kcski Suonìcl taluudcrì
elpynrisen ja kehittymisen,
saloo KuosrÌanen

- T0¡votäan kuitenk¡r, ctt¿i

Ven¿iji¡lr¿i saadaan Suontccu
scllainen valtuuskunta, jolla
on valtuudet ilriloittaa, mitä
Saimaan kanavan vuokr aso-

pinruksen kanssa ¡ehdliân.
Korostan kuiterìkin, cttå m0-
lenìpia kilìavia tar vitaan, Jos

Saimaan k¿n¿van vuokraso-
pinìusfa jatketaan, siìle oI
teht¡v:i vairÌ ¡¡onnaali "vuo-
sihuolto" Mihiú¿i¿in sulku-
jen laajentamisen ei tule r yh-
tya

Kuosmase l mukuan Kymijo-
el ja Mlintyharjun kanav¿t
olisivat rlyós liikctaloudelli-
sesti kunnattavìa

- Sc on aivun sclvã Se että
Iiikenncrninisteriön Yuorìtr¿

2000 teeltüÌìàss¿i "sclvityk-
sessä" kanavicn r¿rkermuskus-

tarìnuksgt s¿at¡in tüYutto¡DaD

Jyvüskylälüiscn kansunetlus-
taja Reijo Laitisen nì¡clcstü
Suonrcn on chdottomustì ke-
hitettivli nronipuoliset kulje-
tus¡atkaisut, ¡nitki m¿hdollis-
tavat scn, ett¿i nìyös Sisü-Suo-
men tcollisuus säilyy kilpai-
lukykyisenä. Nythån energi-
an hinnan nousu uhkaa nos-
taa kuljctustcrì hirnat niin
suuriksi, ettü kilpailukykyis-
tcn tavaroiden tuottanrincn
Keski- ja ltã-Suornessa vaa-

rantutr

- Sisä-Suorrren cli Päijlirrtccu
ja Sairnaan vesistùaluciden
teollisuudelle pit¿iä turvara
sanìat logistisct edut kuin
lìannikko-S uornerrkir tcol I i-
suutlelle. Se tarkoittaa vesi-
teiden lis¿i¿irìistü eli lähinnü

korkeiksi ja liikenne kannat-
Ìanlattomaks¡, ei ¡lerkitse
¡uitäün. Ne laskelnrat olivat
selvâsti tarkôitushakuiset.
Minä olen tehnyt rna¿raken-
nustóitä muutanì ¡en nriljardi-
el ururkliojen arvosta. Uskon
tuntcvrni tämän alan hyvin.
Siksi en usko niihin laskel-
rniin, joita silloin esitettiin.

Miksi hallitukset eivät
saa nritään aikaan?

- Sitli rniD¿i ihmettelen, ettâ

türlàkäãn hallitus ei ole tässä

vesitieasiassa saanut nlitâãn
aikaan. Se on samalla tavalla

lìcuvotoD liikennenrinisteriön
virkanriesten edessã kuin
kaksi sitâ edelt¿inyttä Lippo-
scn hallitustakin Kanavarat-
kaisulla olisi erittäin suuri
työllistävä va¡kutus ei ainoas-
t¿al rakennusaik{na vâaD

nyöhenrrninkin. Se nähdään

hist0r iasta

- Sen tiedämrne kanssakäy-
miscn perusteella, että Venä-
jü ei enää halua olla pelkkli
raakapuun viejä. U¡ttamalla
sieltaei enäâ tule sarnojapuu-
rnàliriä kuin aikaisemmin He
lähtËv¿it siitä, että omien ¡aa-

kupuuarvariritojèn turvìrì
nrctsãteollisuutta on kehitet-
t¿ivA Venäjällä, e¡ ulkornailla.
Ja olen havaitsevanoni, että

esirnerkiksi UPM-Kymnrene
laskcskelee vastaisuudessa

investoivansa nrieluummin
halvenrpien hintojen ja pie-
nempien palkkojen Venäjä I te

kuin Suoneen.

Kymijoen ja Möntyharjun
kunavien ¡akentarnista, rauta-
t€idsn parantamista ja niiden
kuljctuskapasiteelin nosta-
trìista Ja sitä pa¡tsi vesitiet
ovat halvimmat, vähiten ener-

giüä kuluttavat, päüstöjä tuot-
tilvatja sìten ynìpäristöä sâäs-

t¿iv¡it kuljetusväylät, Laitinen
korostaa

Laitisen nrukaan nlyös ns

Savorr kanavarr rakentamisla
0n kiirehdittävä. Avaisihan se

paikalliseu liike-elänâr,
pientonniston ja huviveneilyn
küyttäön koko Järvi-Suo¡nen
r unsaatja monipuoliset vesis-
töt, saal¡stot ja taDtrat

- P¡t¿iä kuitenkin ai¡ra rÌuis-
ta¿, että tär ke¡ntâ liikennepo-

Kuos¡n¿ulen on ainoa itásuo-

malaincn kansanedustuja,
joka on valtiovurainvaliokun-
ran liikennejaostor jásen

Hin on siten uitiopaikalla,
kun liikennepoliittisiu pLii-

tóksiä tehd¿i¿¡n.

- Liikcnnejaostoon pyrinkin,
jotta voin vaikutta¿ n¿iihin

valtakuruaur kurnalta tirkei-
sìin ja kokonaisvaltaisiin lii-
kenneratkuisuihin, h¿in selvit-
riâ.

Kuos,iru,i.n niuistuttuu, etti
venälüisiü ei juuri kiinnosta
Saim¿an kanavan vuokraso

pimuksen jatkamirren eikä
kanavan suuri rcnrontoìnti.
- Senkin vuoksi un ryhdyttä-
vii toteuttamailn SuOmcn

maaperüllâ olevaa vesiticrat-
ka isua.

Sai¡naan kanavasta
ei haluta neuv0tella

- Kiiydessänrmc kesállÍ Ve

Kansanedustajà
Rei.io Laitinen

S uolahtelaisen kansarredusta-
ja Matti Kankaan mielestä
vieItiteollisuuden kuljetukset
on turuattava kaikissâ tapâuk-

slssa.

- Vüihtoehto¡sten kuljetusrat-
kaisujen kehitt¿iminen on

hyvä asia, nrutta sanlalla tu-
lee huolehtia nykyisten liiken-
neväylierr toìnrinnastû niin et-

tei vientiteollisuus.v¿ruarìru.
Rautâ-jr nrîantiet on pidettä-

vä hyvässä kurìnoss¿. Sc ta¡-

koittaa. ettâ niihin on osoitet-

tava nykf istâ enenrmän ¡ahaa

- Mirìusta on selvää, ettii ves¡-
ja raideliikennettä tulee suo-

sia, rnutta me¡díin laaja tiever-

kostomnìe on samalla pidenü-

vä kunnossa. Sitä ei sra pääs-

tiid rappeutuìliìân. Samalìa on

huolehdittavâ siitä, että Pãi-
jänteen ja S¡imaan alueen
teollisuuden kilpaiìulliset edut

saatetaan salrtlle tasolle kuin
¡ne¡en¡anta-alueillakin Se ta-

kaa, että työpaikat säilyvât
Suomess¡ ia tä¿illä suurten
vesistöjen liepeillä.

- R¡¡ppumattâ Saimaan kana-

van vuokraso¡ritnuksen jrt-
kamisesta tai sen p¡i¿ittynri-

sestâ Kymijoen-Mäntyhar-
jun kanava tulee rakentaa
kuntoon. Silloin meillä on

ympir ivuotinen kunnollinen
vesireitti merelle Kun ri¿-

clümnre, ettã laivakul.ietukset
ovat tuNaìl jsempia, ympär¡s-

töystâväll isemp¡ã ja huomat-

t¿vâsti ìrùlvetnpia kuin esi-
merkiksi rckklliikenne niin
teollisuuden kiìpailukyky
oleellisesti paranee.

sä sen, ette¡ Sainraan kana-

valla oìe venäläisilìe kovin-
kilarì suurta merk¡tystä
Enemmän he kesk¡ttyviit nyt
öljyter minaalien r¡kentam¡-
seen ja Suomenìahtlen kauc
ta maailnralìe tapahtuvilarì
öljyn vientiin

- Kaikkeen kannattââ tãssä

maailmassa varautua. Kan-
gas huomauttaa. Hä¡r ta*oit-
taa. etlä on mahdollista, et-

tei Saimaan k¡nav¿n vrtokra-

sopimusta iatkettaisiinkaan.
Ainâkin mahdoll¡sista neu-
votteluista on oltu lrili¡a.

Kangrs ei suhtaudu kieltei-
sest¡ ajatukseen Laatokan ja

Saimaan vâlisen kanavan ra-
kentarniseen, josta venäläiset
ovat viinre aikoina puhuneet.

muit¿kin kuin suonrrlaisia
Onhan se nronien nrahdolli-
suuksien ma¿. Siksi toiseksi
Vienalahdesta Adnisen k¡ut-
ta La¿ìtokalìc tulevalta kana-
valta olisi mahclollisuus s¡a-
da liikennettä varsinkin, kun
Barentsin aìueellakin ¡loitet-
tilneen lühiâ¡koina tyôt. Karl-
nattÍ1 ¡nuistaa nryös Luoteis-
Venäj¿in suuret luonnonrik-
kaudet-

- Muttâ nlinust¿ tänrä kanava
ei vielii nyt eikä aivan lihjtu-
levaisuudessakaan ole ajan-
kohtrinen hanke-

- Tär keüä nrinusta on se, ettã
suonrrlaista liikennepolitiik-
kaa tarkastellaan ìaa.ja-alai-
sesti koko rììâân näkökuìmas-
ta. Kyse on kansaììisesta asi-
asta iâ er i aluetâlouksien vrh-
vistanrisesta ja elinkeinolen
turvilâmiseslâ. Tällâistâ ko-
konaisuutta ei vo¡ j¡ittâä yk-
sin liikenneministeriön ja sen

virkanriesten hoidettâvaksi
Meillii on kntsottu vain erit-
täin kapeasti, lâhes ìaput sil-
miìlÌi liikenne- la viestintäm¡-
nisteriön lralìinnonâlââ, kat-
soo l-aiti¡ren.

- Kyllä siitü hyötyisi ennen

muuta Suomen mets¿iteolli.
suus Ja nryös muulle teolli
suudelle siitã olisi enra. Eikä
pidä unohtra matkailullisia
mahdollisuuksia, sillä kaunis

Kangas sanoo ynlmärtiivãn- Karjala on alkanut kiinnostaa

Kansanedustaja Reijo Laitinen
Suomelle monipuoliset ja
tehokkaat kulj etusratkaisut

litiikassa on liikenne- ja kul-
jetuskustannusterÌ pienentä-
ninen. Nykyisellä maanteitä

suosivalla. raskaun liikenteen
lisäãmisellä ja ruuhkien kas-

vattarnisella ei täh¡in piästä
Meidün tulisi Doudattar tiu-
kcsti EU:n liikennediLektiivi-
en ohjeita, joiden nrukaan rits-

kasta liikennettâ tulee siirtää
vesi- ja rautaleille.

Kansanedustaja Reijo Laiti-
nen sanoo ymnläflävãnsä ve-
nälä¡sten kannan, että heitä

kiinnostaa enemmãn Suo-
nenlahden öljykuljetusten
turvaarninen ja mîhdoìlisten
ympüristövahinkojcn estämi-
nen kuin Sainraan kanavan lii-
kenteer jrtkâminen.

- Senpä vuoksi Suornella pi-
tüî olla nruukin vesivâylä
Saimaal¡a ja Päijänteelrã
Suomenìahdelle kuin Sai-
nraan kanava. Laitinen tote-
t1.

Ja loogistaltan se onkin.
Vaihtoehdoton poliliikkâ tai

toi¡n¡nta on huonoa politiik-
kaa ja huonoa toinintaû.

Laitinen arvioi. ett¿i [-aato-

kan ja Saitnaan vlilinen ka-

nava, josta venálâiset ovat
viirne vuosina puhuneet, to¡si

etuja. Kasvaahan mrìì ener-
giahakkeen tuonti Luoteis-
Venöjältü vrmast¡ lãhivuosi-

kymmeninã, koska oman
nlaan h¡kern¿iär ât eivät r¡it¡
uusille hakevoinraloille.



Vesitiet tårkeä ehto ltä-Suomen ke
Joensuun kaupungin valtuutettu Erkki Kanerva

Ilman kanavaa Joensuun satama uhkaa näivettyä

JOI.iLUKUU 2oO4

Jocnsuun kaupungin valtuutettu Erkki Kanerva

VESITIET

- Vesi- ja rautateitä on nope-
asti kehitettävä Itä-Suomessa.
koska täältä ei ole rannikolle
olevia suoria yhteyksiä. Kum-
mankin verkon kehittämistä
tarvitam, jo¡la täältäkin mark-
kinoille päästäisiin. On mer-
kitìisfä, etti¡ kun puhutaan tu-
hansien .järvien maasta, niin
Ruotsissa kuljetetaan vesitse
enemmärì tavaraa kuin meillä,
Kanerva ihmettelee-

- Pitkien etàisyyksien maassa

kuljetuskustmnukset ovat suu-
ret Ne on minimoitava. Muu-
fa tielä ei ole Kun tiedämme,
että vesitiet ovat halvirnmatja
ympäristõ'ystãvällisimmät, nii-
hin on satsattava nykyistã
enemmän. Ia sitä paitsi EU:n
jäseninã olemme sitoutuneet
noudattamaan yhteisön liiken-
nepoliittista linjaa Mutta vesi-
ja rautatieìiikenteen suhteelli-
nen osuus hikenteen kokonais-
potista on huomattavasli jâl-
jessä EU:n linjauksista.

Kanerva ei suoraan ota kantaa
mahdollisuuteen rakentaa
Laatokan-Saimaan kanava,
joka mahdollistaisi tulevaisuu-
dessa hakkeen tuonnin Venä-
jälrâ. Nyrhän n¿iyilää silrä, errä

raakapuun tuonnissa Venäjäl-
tâ fapahtuu liÍhivuosina vähe-
nemistä maan oman metsäte-
ollisuuden kehittymisen seu-
rauksena. Mutta haketla löy-
tyy. Hân näkee tämän asian
neuvottel ukysymyksenä.

Missä eduskunnan
tahtojâ atoiveet?

- Suomen liikennepolitiikka
on nrielenkiintoista. Edellinen
eduskunta vaati Kymijoen-
Mäntyharjun kanavan toteut-
tâmrsasteen nostamrsta, mut-
ta liikenneministeriön johtavat
virkamiehet toimivat pãinvas-
toin. Silloinen liikenneminis-
teri Olli-Pekka Heinonen salli
kansliapäällikkönsä toimia
edùskunnan tahdon vastaises-
ti. Kanavahanke hylättiin
muka liian kalliina. Ja kallis-
han se olikin virkamiesten oh-
jauksessa tehdyn "selv¡tyk-
sen" mukaan. Sen jälkeen
ympãristöministeriö sai luvan
alkaa purkaa Järvi-Suomen
kanavien kaavavarauksiakin.

Se tarkoitti, että Suornessa
ylintä valtaa käyttävä elin,
eduskunta, salli kävellä yÌir
seen.

Saimaan liikenteessä
eletään kriittisiä aikoja

o

Joensuun satamapääll ikön
Matti Linewon mukaan Sai-
maan liikenteessä eletään
kriittisiã aikoja. Saimaan ka-

navan vuokra-aikaa on jäljel-
lã enàä kahdeksan vuotta.
Vuokra-ajan jatkamisesta ei
ole mitäãn tietoa. Se merkit-
see, ett¡i yt ¡tt¿ijät eivât uskal-

la investoida Saimaan liiken-
teeseen.

- Kuitenkin liikenteen tâkiâ
satamat ovat joutuneet inves-
loimaan. Jænsuun satamakin
on tãnä vuonna pânnut rahaa

turvaìlisuuteen 200 000 eu-
roa. Ja kaikilla satamilla ovat
hâussa ympäristöluvat.ia nii-
den tuomat velvoitteet. Ol¡si
aika saada jonkinlainen sel-

10

vyys siihen, käydäänkö Sai-
maan kanavan vuokrasopi-
muksesta neuvotteluja, ja jos
käydään, missä vaiheessa ne

ovat.

L,ineno pahoittelee Kymijo-
en-Mäntyharjun kanavahan-
keen torpedointia.

- Silloin ìuovuttiin neuvotte-
luvaltista Saimaan kanavan
vuokrasopi musneuvotteluis-
sa Samalla menetettiin mah-
dollisuus ympärivuotiseen lii-
kenteeseen. Nyt oìlaan siinâ
vâiheessa, ettâ li ¡kenne ei ke-
hity vaan alkaa hiipua Ym-
pärivuotinen I i ikenne merkit-
sisi Joensnun satalnalle 20
prosentin kasvua.

a

Jos Saimm kanavan vuokr¿-
sopimusta ei jalketa vuoden
2013:njülkeen eiki uutta kor-
vaavu vàyliâ rakermeta Sai-

rnaan vcsistóst¿i Suome¡rlah-
delle, Jænsuun satmu uhkaa

nâivettynrinen ja kuoìerna. Jo

nyt satilmainves!0innit ovat
jäissü, kun vmìuulta jâtkosta

ei olc. Niìin vükuuttaa cntincn
kansanedustaja ja jænsuulai-
non monito¡mimies Erkki Ka-
lìewa
Kanerv¿ muisfuttä¿, ettå kun
Kcravan-Lahden oikoruta ja
Olkiluodon viides ydinreakto-
ri valmisruvat. Niin Suomessa

ei ole vircìllä yhtàiãn suufia ra-

kcmuskohdetta. Senkin v uoksi

Kymijæn-Måintyhdjur kana-

vaparin ralientaninen tulisi pi-
kapuoìin aloiLtu. Se ehtisi val-
miiksi hyvissä ajoin enncn
vuona 2013-

- ltü-Suolnesta katsottuna aia
on niin, efiüjollerme sacdul-
lisia runkokuljetuksia (vesi- ja
ßutà¡iet) niin teollisuus tliãll¿¡

kuihtuu. Se ci ole automiesten-

küãn eru. Ei heillekä¿iD tyhj¿is-

tämaksetl. Jos teollisuus kuih-
tuu, ci enà¿i leip¿iä ¡ule liiken-
teellekäân

Eikä nüivettynrinen kolrtaa ai-
noastaat Joensuun satamaa.

Suman ongclnru eteen joutu-
vat myös Kuopion, VukaurJen
ja lappeenranrrankin satilìat.
Jakuitcnkin sata¡niin on uhrät-

tu satoiâ rniljoonia "nrurnrnon

markkoja" J¿itet¿üinkö nc na-
kaamun tyhjän püülìe?

Kiinnostuko Vcnäjää

cnäâ Sairnam kanava'/
Venâläislen perinrrnãisiâ tar-
koituksista ei vielü tumel¡. Sc
lienee vamaa, ettei heillli ole
kovinkm suurta kiinnostusta
jurkæ Sainrun kanavul vuok-
rasop¡¡nusta, koska liikenne
Suomenlahtlen pohjukuu uu-
sien ôljytenninulien rakenta-
rnisen jälkeel vilkötuu tavat-
tomas(i. Eik¿i Venüjätlc Sai-
maan kuavalla ole juuri mi-
tüün talourlellista merkitystä.
Onpahan sc vain viilu nrau
rajojen sisüllä. Ja sielt¡i rulevar

laivat vain haittaavat Viipurin-
ja Suomenlahdella vilkötir öl-
jytrukkeriliikcructtåi.

Elkki Kutcrva pitüà omi¡uise-
nas¡t¿i,ett¿ikuk@ ei nluru tie-
tliv¿in kelkä k¿iyv¿itja nrillü tc-
hokkuudella Sainræ kunavan
vuokrasopimusneuv0ttcluja.
KaÌerya toteaakirì lakoriscsti:
Tuskìnpa riir¿i k¿iyd¿i¿in lain-
kaan

- Jos Saimaan kanava voisi !oi-
miaymplirivuotiwsti ja jos u-
taisiin pitk¿i sopirnus, silloin
homma voisi roinìia. Mutta
vaikka kurava pysrynüisiin tek-
nisesti pitürnâün auki, niin Vii-
purinlahden ahrojäáongelmat
eivät sillâ poistu.
Sitá paits¡ omm metsáteolli-
suutensa kehittyrnisen scu-
rauksena Venüjüli ei cnâä kiin-

nosta niinkään raakapuun
nryynti Suomeen, vam ulko-
rn¿alaisen - myös suomalai-
scn - päãomarÌ investoinnit
Venäjälle Tästähän Venlijän
üskortäin valittu pä¿iminisreri

lvun Fmdkov puhui Suomen

vic¡ailullaan-
Fradkovin nÈikökulma on
luomollinen. Ei raaka-aine-
toimittajm rooli johda mæn
eikü sen luoteiskulmm teol-
listumiseen ja hyvinvoimin
kövuun. Siinä tNitaan mo-
nipuolista teollisuuttâ, ¡nfra-
struktuuria ja palveluja.
Itä-Suomi
heikoilla

Kanervan mukaan illnana
kunnollista ympárivuotista
vesitietä Itä-Suomi jää heik-
koon asernaan.

- Alueellisen tasapainonkin
vuoksi It¿i-Suomelle olisi
turvattava sanìat edellytyk-
sct kuin Etel¿i- jâ Länsi-Suo-
mclte. Niillã satamat ovat
avoinna ynrpäri vuoden. Ja
jos jäitã lulee vaìtion omis-
f arììat jãänmurtajat kiirehti-
vät tuota pikaa avaamaan
vâylät aina Perämeren poh-
jukkaan asti. Tämä tarkoit-
taa sitä, ettã valtion on myös
tucttava tâmdn alueen lautâ-
teitä ja sisävesiväyliâ.

.Ioensùun sata ilmasta kåsin

Viipurinlahti
on ongelmana
Joensuun Laivaus Oy:n toi-
mitusjohtaja Markku Penna-

nen pitäã tarpeellisena Sai-
nraan kanavan vuokrausneu-
vottelujen kâymistä.

- Vaikka sopimus syntyisikin
Viipurinlahti tulee oleman
ongelmana. Se kãy ahtaaksi
Venäjän öljyliikenteenkin
vuoksi. Jos ja kun sen läpi

viedään I 50 miljoonaa tonnia
óljyä, pientonnistolle läã vain
vähän mahdollisuuksia. Sitä
paitsi Viipurinlahti on mara-
ìa ja ahtojäiden ahdistama.
Ympär ivuotinen kanava tar-
vittais¡in ehdottomasri

Joensuussa ei peiteìlä halua,
ett¿i Kymijoen-Mäntyharjun
kanava tulisi rakentââ.

Joensuun Laivaus Oy:n foimitusjohtaja Markku Pennanen
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l. Tilburyn sâtamàn positiointi Englannin satamien joukossa

Tilburyn sataman (Port of Tilbury) omistaa skotlantilainen sijoittayhtiö Forth Ports.

Ryhmãän kuuluu lnuitakin satamia Englannissa. Tilburyn sàtama on investoinut met-

sâteollisuuden logistiikkapalvelujen kehittämisecn merkittäviä summia viimeislen 6-7
yuoden aikana. Ensinrnräinen investointi,joka palvelee Suomen metsäteollisuuden vien-

tiä on ns. Finland Terminal. Toinen merk¡ttävä investointi on <¡llut Finnforestin logis'

tiikkakeskuksen kehittäminen. Kolmantena investointivaiheenà on ollut UPM sahata'

varan uuden käsittelytekniikan kehittáminen. Neljäntenâ vaiheena oli noin vuosi sitten

tehty investo¡ntipäätös, jossa Port of Tilbury investoi noin 45 meur StoraEnson auto-
maaati- ja konventionaalisen paperivaraslon kehittämiseen.

Havainnekuva Tilburyn àutomailttivarastosta

Tilburylì sataDla 0n varmas-

lalin nlaailnru innovatiivisin
satamä, j0ka keskitryy pape-

rin küsittelyyn Kehityksen
takdn¿ì

on jouklio tekniikan innova-
tiivisia henkilöitli yhdistetty-
nä omistajaân, joka haluaa
panostaa lastinkäsittelytr tek-
niikân kehitt¿imiseen, jotta
asiakkaalle voidaan tarjota
toìminnallisesti ja taloudelli-
sesti tehokas paperinküsi Lte-

ly, joka puolestaaÌ paruntaa

metsâyhtiödien ¿siakaspalve-

Iua

Tilburyn sataman l¿ihistóllä
asuu 20 rniljoonua henkilöä
noin t50 kn siteellü.

2. Finland Terminal

VESITIET

UPM: n sahata vara Tilburyssa

terminaaliin Robotiikka pur-

kaa paperirullat automaatti-

sesti kuljetushihnalle, joka
siirtää rullat tunnistemien
kaulta autornaattivarastoon,
jossa jokaiseìla paperirullal-
ìa on oma varastohyllypaik-
ka Asiakkaan tilauksen tul-
tua robotiikka kerãä tilauk-
seen kuuluvat rullat ja sijoit-
taa ne trailereiden autontaàt-

tilastaukseen Lontoon alueen

suurimnrilla asiakkailla on

trailereiden automaattipurka-
usjärjestelnrã, joka siiftà¡i rul-
ìat painokoneiden läheisyy-

Asiakæeriã siirretään odotusruutuihin

S uomen Ve sitieyhdisty s tutustui StoraU nson

Tilburyn uute en terminaalän

teeD

Toimituskedun rullakäsittelyt
on automatiso¡tu kokonaan ja

toimituksessa tehtaalta asiak-
kaalle ei ole yhtä¿in trukki-
käs¡ttelyä. Tämä on maail-
man automatisoiduin pape-

r inkâsittelyn toimituskedu,
jossa on useanrpi kul.jetus-
muotoja kytkettynä yhdeksi

kokonaisuudeksi.

4. Finnforest Tilburyssã

Finnfores¡illa on laaja ìogis-
tiikk¿keskus Ti lburyssâ. Asi-
akka¡ìle toimitettâvàt tuotteet

lulevat eri puolta maailmaa.
Over tulevar Etelã Afrikusta
ja Brasiliasta. Oheinen kuvaa
kertoo kuinka asiakkaille ì¿ih-

tevât toìnìitukset kerätä¿in te-

lineelle, jossa asiakliaan e¡â

identifi oidaan ja dokumentoi-
daan. Tánrân jdlkeen asiakas-

erät siinetään odotüsruutui-
hin, josta erät ìastataan asia-
kaskul.ietuksiin.
Finntb¡est tunnistaa tarvi tta-
essa jokaisen tuotteen. Ohei-
nen kuva kertoo kuinkajokai-
sen painekyllästetyn rinran
päässä on viivakoodi

5. UPM:n sahatavara Til-
buryssa

Port ofTilbury on kehittänyt
varastointijärjestelmän, jossa

jokaiselìa sahatavarapaketilla

on onra varastohylly. Vastaa-

vanìaisia varastoja on jo
nruissa Englannin sâtanìissa

esim. Hullissa Sahatavaran

käsittelyyn on kehitetty oma

tr ukki, joka [ìikkuu tukevasti
hyllyjen välissåja nostar pa-

ketit trukin sivulla.

6. Brasilian autot Tilburyn
.ja Suomen kautta Venà.iäl-
le

Tiìbury toimii myös transito
satamana Etel¡i Anìerikan ja
Venäiân välillä. KLrvassa ole-
vat Volksrvagenit on v¿lmis-
tettu Brasiliassa, josta rre on

tuotu Tilburyyn isoiìla roro-
laivoiììa. Tl ansfennican laiva¡
kul.iettaval ¿urtot Suomen sa-

tamiin, josta autot kulietetarn
edel leen auronku ljetustlaile-
reilla Venäjãlle Niiden auto-
jen toimitusketju on todeìla
pirkâ.

Jokaisen painekyllästetyn
r¡man päilssä on víivakoo-
d¡.

Kuvassa olevat Volkslvâge-
nit on valmistettu Bræiliæ-

Sat¿nalìa on 380.000 m2 va-
rastoirtitila¿ ja kuko satarna-

alue on noin 320 hchtaaria.
Englmtiin tuodaan vuosittain
noin ó niljooua tonnia pape-

riruotteita, joista Tilburyn
osuus on 3 rniljoona tonnia
Finland Tcrminal käsittelee
vuosittain noin miljoona ton-
nia, SCA:n volyyrnir ovat
noin 600.000 tonriaja Nors-
ke Skogin vuositonnit oval
noin 350.000 rouia. Tilbwyn
satanrm on Englmnin neljân-
neksi suurin konttisatana.

Finland Ter¡ninal on Port of
ïlburyn operoinra metsäteol-
lisuuden tenninaali, joka pal-
velee UPM:üã, M-realia ja
Myllykoskerr toinrituskcduja.
Varast0t 0vat nodernit ja r ul-
lat varastoidaan tyypillisellåi
tavalla lattialle.

3. StoraEnso Tilburyssä

Port of Tilbury rakentaa pa-
¡aillaan maailman modcmcin-
ttr satanìatelninaalia paperi-
tuotteillc. Uudcrì t¿iysin auto-
rnatisoidun varaslon asi¿likaa-
na on Stor¿Enso. Tilburyn tcr-
rninaali integroituu Ìáydelìi-

sesti StoraEnson uuteen kul-
jctusjärjestelrnäãn, jossa las-

tiyksikkönä orì suuri kontt¡,
jota kutsutaalì SECU:ksi.

Robotiikka lastaa paperirul-
lar SECUihin Ruotsin pape-
ritchtailla. SECUT kuljete-
taan rautateitse Goteborgin
satamaan, jossa SECUs nos-
telaan pois rautâtievaunuista
odotuspaikoille, josta ne siir-
rct¿iän salnan pãivän aikan
Tiìburyyn Iáhtev?iàn laivaan.
Laivat sacpuvat vajaan kah-
dcn vuorokauden kuluttua
Tilburgiin, jossa SECUT pù-
retaan laivastâ ja siirretälin

sa
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Wagenborg Saimax een flrkeyden suontalaisclle

teollisuudelìe ja paikallisille

Kesän 2004 uittokausi ta
vanomaista hilj aisempi

Puutavaran nippu-uitto
Vuoksen vesistöllä päättyi

7.1l. HP-Uitto Oy:n hi-
naaja ROTEVA hinasi vii-
meiset, Savonlinnan etelä-
puolisen Pihlajaveden saa-

risla korjatul puuerät teh-

taille Punkaharjulle, Jout
senoon ja Lappeenran-
taan. Puutavaranippujen
veteenajo alkoi 19.4. Ki-
teen Puhoksen pudotuslai-

turilla ja hinaukset aloitet-
tiin I 0.5.

Kesän u¡ttomäärä Vuok-
sen vesistöllä oli 0,88
milj,m3 (1,18 milj.m3
v.2003). Kymijoen vesis-

tóllä uitett¡in saarimetsis-

rä korjattuja puita l8 000

m3 (sama mãârà v.2003).

Kym¡joen vesistöllã toimi
entiseen tapaan J¿irui-Suo-

men Uittoyhdistyksen
omistama puutavarân
proomuku ljerusyksikkö.
Sen kuljetlama puumãârä
oli runsaat 40 000 m-1.

Vuoksen vesistöllä puiden
veteenajo jaliaantui alueittain

seuraavasti : Kallaveden ¿lue

0,30 milj.m3 (0,41), Pielisen

atue 0,31 milj.m3 (0,38) ja
Saimaan alue (Joensuu Var-

kaus-eteläpuolinen alue) 0,27

milj.m3(0,38). Suur¡mmat

yksittäiset veteenajopaikat
olivat Utra (Joensuu), Pelto-

salmi (lisalmi), Puhos (Kitee)
ja Nurmeksen 2 pudotuslai-
lunâ,

Suurin uittopuun käyttöpiste

oli UPM:n Kaukaan tehdas

Lappeenrannassa, jonne ui-
reniin 0,4 milj. m3. Botnian
ja M-Realin Joutsenon teh-

taille toim¡tettiin uittopuuta
yhteensä 0,3 milj.m3. Kaik-
k¡aân uittopuuta käyttäviä
tehtaita Vuoksen vesistöl lä oli
I 0 kpl.

Hinarkser hoideuiin yriu¿iji-
en omistamien 4 linjahi-
nausyksikön toimesta uitto-
yhdisryksen Kallaveden ja
Pielisen ¡lueilln Perkaus

Oy:n alueella (Saimaa) roi-

mi yksi yhtiön omistama
Iinjahinaaja (CHR. KONT-
TURI) sekä kolmc yrittä-
jäh inaajaa.

Kesãn ja syksyn runsaista

sateista johtuneet huonol
korjuuolosuhteet vaikutti-
vat nlyös uittoon, jonka
mâärä jäi poikkeuksellisen

alhaiseksi. Uittokauden
aikana jouduttiin myös ai-

empaa enemmän teke-
nrâän töitã voimakkaideu
tuulien hajottam¡en yksit-
t¿iisten puutavaranippujen

korjaamisessa.

Tulevarì vuoden uittom¿iä-

rän odotetaan palaavan
"normaalille, 1,0 - 1.2

milj. kuutiomelrin tasolle
mikäli metsäteollisuuden
tehta¡den kiyntiasteet säi-

lyvät nykyisen tasoisina.

- nrikiili Saimaan vierttiäedel-
leen siirtyy huomattavissa
näärissü rekoille ja konttei-
hin, nost¿a se väistänrättii
tuontirahteja dranìaatt¡sesti

liikenteen tasapainon käänty-

essa

- venälüisen tonnist()n nräärä

kuìhtuu ikäüntymisen vuoksi

nopeastr

-Saimaan satanrien pitiiisi
pystyä parantârn¿an kilpailu-
kyky¡iiin entisestüän kiÌpai-
lussa
nre¡isata¡nien kanssa => edel-

lyttäi investointeja sekä lyhy-
empiii laivojen satanra-aiko-

Jr
- Kannvrnvuok¡asopinrusti-
lrnne estää ¡nvcstoinnit

kannalta kriittisen vuoden
2013 (kanavan vuokrasopi-
nruksen päiitt¡rnisvuosi) oìe-

van liikenteen jatkuv¿n kehit-

tänrisen kannalt¡ jo pahana

hidlsteenâ
Kansallisen ja osin Saitnran

sisäisenkin yksimielisen tah-

totilan puuttumisen vuoksi,
huudot ovrt kûikuneet vrlta
osin kuuroille kor ville- lvlen-

neenä kesànã kuitenkin sra-

tiin kaikkien Sainraau lastin-
antâjapijrien yhteinerì vetoo-

nrus vuokrasopimuksen neu-

vottelui(ìen vi¡pym¿ittörnristâ

käynnistámisestü liikennemi-
nister iöön ja pã?irninisteriììe

asti. Kaniìvaneuvottelul eiviit
kuitenkaan voi edetä, koska
venâlriinen osapuoli ei koe

niìtd ajankohtriseksi. Olisi
kansallinen itsetutkiskeìun
paikka niksi näin on Sai-

maon srtanlissa syyt lunne-

tarn, rùuttâ se ei Pehsta enäâ

tilannetta, vâan nyt on kâteen
jüäneillä kor teilla yritettävã
saada vuokrasopinrusneuvot-

tclut ylirnmän valtioiohdon
ohjauksessr venâlãisen osa-

puolen kanssa nopeasti kiyn-

tâ. nruttc er¡tt¿iin suurelta osin

eur ooppalaiseìtr (eubaalilta-
ko?) nriköâlâpâikrìta on lär-
vi-Suomen alueen kilpaìluky-
vyn tulevil¡suus luotrnnon si-
joituspaikkana iil potentira-
l¡sten tuotrnLoresurssienl raa-

ka-aineiden. innovnatioiden
jr anrmatr¡tnitoisen v¡ie5tön
hyödyntümiittä jäänri Lren.

Sainraan liikenteestä satarna-

operââttor eidenkin
asiakk¿at itä/keski-Suornala j-

set tehdaslaitokset sî¡sivat
oman sijoituspaikkansa tilr-
joamaa lis¡ibonust¡

V UOKRASOPIIvTUKSEN
JATKO STIURIN KANTO
KASKESSA

Auvo lr,[uraja

O¡, Sainraa Ter nrinals Ab ja
Savosteve Oy
sâtam âoper 1a ltori yh ti ôi den
roi nri tusjohtaja

toirnijoiìle S¡imralla. Luon-
nollisesti varustajien toivee-

nâ on, etti toiminta Sainraal-

la jatkuu pitkälle tulevrisuu-
teen.

Oy Helsinki Chartering Ab
Wrgcnborg Shippirrg aluitti
liikctrrröinrrin Sainraalla
1994 Sìinli vaihcessa

tuskin kuliran 0s¿r5i u¿vistaa.

kuinka larjaksi toirninta Sui-

nrrulll laajcnisi

ì990 luvun puolivillissi va-

r ustanro esitteli "B ijlsntu Tra-

de¡ "-tyyppiscn illuksen

Sairraallc Alustyypin kanta-

vuus ou ¡roin 2250 tonnia ja
ruurìilrì 0Ptirntalisen
nritoitukscn arrsiostr tüll¿i tyy-
pillä kul jetettiìn suurcrtrpia

lüstcjr kuin nrihin
uielrnrin Sainraulla oli totut

tu Wagenborg Shippingin ju

),lsityisteÌ vur u5t¿jicrÌ
yhtlcssi kchittärnii alustyyp-
pi osoittlurLri niin etlistykseJ-

Iiscksi ja laivaajierr suosiutuk-
si, ettl kaikkiaan t5 tárnlin

tyyppistli alusta rtkcnncttiin
v!5tailùì¿an
kasvava¡ kysyntili ulueclla
Moni nüistri uluksista liikcn-
¡röi cdellecn Suinaullu

K¡,synnün cdellecn kusvaes-

saja laivaajien tu peidcn edel
lceD lììuuttttcss¿ 90 luvurr

lopulla, oli selviìi, ctti Sili-
trraüllc tar v¡ttdis¡in jilleen
uudentyyppisti kalustoa. Ai-
kaa kului kuitenkin uscaurpi
vuosi, erncn kuin neuvottelut
varustujicn, rah0ittujicrì,

luivajien ja rnuitJcrt sit.losr yh-
nicn karìssa küntoivat hcdel-
näli; Sainraalla jo t0¡Drincct

holluntil¿isct l)icnvilrustoj¿t
ja Wagcnborg Shipping jül-
leen yhdessli csittelivlit uu-

dcn,
"Susrn¡ìc"-tyypin Sa¡nrax
aluksel. Tünrli alustyyppi
pystyy lastaanìililrì 2550 t0Ì-
ilir tai 4400 kuutiota sahuta-

vara¿ urrksiuti 4,35 rìÌctrin
sairnaa syvüydelli ja orr hy-
vilìü onrinuisuuksilla¿n he-

r üttärìyt arìstrittur huurriota ja
suosiuta Sairnaalla. Ensirl-
tnalnen
surjan laiva, ruv "Susanlc",
lu0vuteltiiu 9 tarÌnrikuuta
2004 ja orr talvikauden jlil
kecn

purjehtinut Saimaalla süin-
rriillisesti Sarnan sarjan aluk-
s¡a tulee liikenteeseen useaDr-

pìa siten, ettü purjehduskau-
della 2005 ¿luksia on liiken
tecssâ 6-8 kappaletta

Tissli vaiheessa "Susanrre"-

tyypiD aluksel ovrt tiiytt¿ineet

usiakliaiden toiveet nrutta
olisi vaarallista tuud¡ttautua

uskornaan, ett¿i tílnä on ainai-

scsti pysyvä tilanne 'lèolli-
suuden tarpee¡ ja toivcet
rÌuuttuvât joskus nopeilstikin
ja uusiin tilanteisiin on sopeu-

duttava Olemnre kuitenkin
c¡ ittäiD tyyty\,¿i¡siä siihen,
että hollrntiJaiset ¡,stiivünrnìe
ovat kotiutuneet j¿ sitoutu-
reet Saimaallcja näkevlit illu-

Globaali turbulenssi alkoi ravistella Saimaan ulkomaanliikennettä
Viir¡leister vuosicn aikuna
Suirruun intressi¡riirit ova¡
k¡irìrìitt¿ûìeet hrLolcrrsa kurrr
van vuokr asopitnuksen jatko-

ncuvottelujer vìipyrniseerr ju
liikennekrudcn pidentärni-
sccn tlihtliivien sclvilystcn
aktivoi¡niseen Niluttî ryt,
jOpa tünnc kanavart t¿karta
olev¿llc ruuhrlliscllc vcsi5töl-

lc. ()vît kilìtuuturÌcct cnsilì-
nìii¡stI kertrî rtykykanavutt
aikaun rirjuirta rnyüs globaa-

lin nlcrcnkulun roiskcet, pu

hurnuttakaan keski-Euruu-
passa osin riisLiijohtuvat kuil
Eur oopan sisäisctkìn nryllcr-
r ykset

KOVTA HAASl'EIT.{

I yksinkcr taisinjr turrrtetuirt,
polttoaineerr hinlrsta johluva
ruhtitason nousu, orr jol5r,t,

I uokkau

2. rs. Kiina-iLniiistli johtuva
ruk¿-lircidcn hirtitbuorli trr
johtanut laivukapasiteetin
lo¡rpunriseen ja r ahtihintojcn
hurjaun, alueittuìn jopa ¡,li
100 9å trsor nousuun

3 srrn¿ran aìkrun Vcnüjin ju
Boltian kulutu¡kysyntâ 0n
kusvanut nupcirnurirr Euroo-

Passr

näÌli oval. johtilrìcet tilarìtsc-
sccn, jussu telakoirlen kapa-
5itcctit 0n nryyty loppuurì =
> laivojcrr hiilrrrt 0vat nOus-

seet pilviin => lLiytcttyjcn
luivojen hirrnoillc orr kliynyl
sa¡lluin => keski- Euroopas-
sa hakuruhtiìiikcr¡ccn rahti
taso 0n noussu[ vühirrtntil
lüirrkirr yli 30(,á = > Sairnaal-
lu liikcnnöincct alukset halu-
¿vat trìyös s¡ir t),i kcr äir¡râiün

korlearnpiu rahteja sìcltli =>
Srinraustu Qa Suornert sata-

rìistil) cdellccn kiilnostunut
tonnistO turvitscc myös liau-
rn aikaa s¡abiilintr sliilynee-
seen rahtitasoulsa kuksinu-
nrer oisia kor otusproscrìttcja,
jotta kuikki tunl¡¡utu ei siirtyi
si "apajille"=> kestlilikö vicr-
ti kyrìrncrìien pruscnttien
r¿htitason uousun jorkurr ai-
kua, vui rnuuttuuko ko¡rvcn-
ti0naalistcrì aluste¡l vienti/
tuoDtrlusäP¿rìo Jî I0stua
tuunfirahdit sietorâjalì yl¿i-

¡ruoleÌlc

4 Vertijrin tuorìti-iuìurì scu-
ruuksena Suorrrcerr saapuu
tVloskovasta ja Piet¿ristr suuri
rìräiirä purettujil rekkojr, joil-
t¿r l)uuttuu paluulastirr keski-
Eur ooppaarr. Autot h)'vin
tuoDtirahdin illìbilittuilun, 0vat
v¿hniita kuljcttaillaan rDah-

dollisesti Suonìesla löytli
¡rìiirìsli vicntikuur rnat "alta

urnakustan¡ushinnan", ennen

kuin nenevát tyhjänä tûkai-
st n.

5 Edellisen seur¡ukserra
Tansk¿rr, Pohjois Srksrn,
HolLanin, Belgian ja jopa
Pohjois-Ranskan rekkurahdjt
uvat niin halpoja, ettei rììuut
kuljetusmuodot voi näihin
hintoihin mennä.

Saiuraun ympär istöstü tulevi-
cl haastciden lisäksi on Sai-
llaalla nler ki ttäviä sisiisirikin
hnusteita
-Sri¡naan osalastil j ikenne/
linjaliikenne on ku¡lìtunut ta-

varavir lojen hajanuisuuden ja
uhuuden vuoksi => asiakkail-
t¿ on löydyttävä t¿i¡'det laiva-
lastit
-Saiuraan liikenteestã on rne-
nctetty p¿iätuotteen salìrt¿ì\,a-

¡an vicnnistä 2000 luvun ¡i-
k¿na 4 lc/o

(n 650 t)00 rn3:stü vâhenty-
rryt 31ì2.000 nr3:iin vuosina
2000-200-r)

korkearnrn¿rn jalostuksen
lìöyl¿ityt tuotteet kuljetetilîn
kontcissa ja rekoissa
- k¡,synnÌisläjohtLren vienti on
kasvanut voimakkaasti kau-
ko-ititân = > tapalìtuu kurtt¡-
kuljetuksina
- ruakapuun ja hakkeiden
tuonti alkar olla tonnist()n
r iittiivyyder r ajoilla

Sainrâan sutârìâoper 0attorit
ovat raskaat investointiv¿s-
tuut knntnvatja liikenteen toi-
rnivuuden kannalta kriittisim-
nlüt Palve¡untuottrjtt Saì-
Daan liikenteessü vürusLa-
nroiden kanssa. [nvesto¡ntìke-
h¡tyksen pysiilìt)'rÌirrerr ort

Sairraan liikentcen kehitty-
rnisel suurirt uhkl,

Vuosien ajan on satarn¿ì0per -

a¿ttoreiden t(ìi¡Ìesta yr ¡tetty
korostaa Sainra¿rn liikenteen

Vain Saimaan liikenteen etu

âko s¿rtîrnaoper¿ìattorit ajavat
? Ei suinkaan. vaarr huoleua
tültä kehãkolrnosen ulkopuo-
liselta pieneìtü osin globaalil-
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Maanteiden ruuhkaongel-
ma

Englanrrin hallitus on jo jtu-
kin aiku yrittünyt keksii kci-
noja r uuhkicn vühenti.intisck-
si Lyhyelìá t¿iht¿iinìell¿i jon-

kin venun helpotusta tuovut

uusi l2-kaistrinerÌ Lun¡0orì

kehlitie ja naksullinen Bir-
minghanr-Mrrtcltester-rììool-
tor ¡tie, mutta piil nckin r uuh-

kautuvat henkilö- ja kuornra-

autoista Joitlenkin rnielest¿i

henkilöautot aiheuttilvat cni-
ten ongehnia Onkin totta,
ettl henkilöuutoja on lìuorÌìat-

tavasti crìeÌìrìrün kuin rahti-
liikenteen kuornta-autuja,
nutta virallisiss¿ tilastoiss¿ ei

oteta huomiootr rit¿i scikkar,
cttä kuorDìa-autot ov¿t l¡¡ken-

tecssà jatkuvasti, kurì trils
henkilörtttttt sctsovrt suut ìtn-

nrarì osärì ril,aa pysäküityinä
kotipihoillu tüi ty¿ipaikoillü
Tilastoiss¿ ei yleensli nt¡'(is-
kiân huorììi0idu pienentpiü
kuljctusajoneuv0ja (esirn
p¿kctliautot).

Henkili.iautot uilrcuttavilt
luon¡rollisesti ornalta osultaän

ruuhkautuDìista, rnutt¿ ni iden

k¿¡ytün tai lisä¿irìtynrisen ra-
joitturriseen ei ole olenrussa
r¡irriYäsri poliirrisra rahtoa
Hallituksellc on huonìatÌ¿-
vasti helpompua rajoittaa
kuornra- ja pakcttiautojen
k¿iytföi. Hallitukserì ka¡ìtä
tulee csiin âskettäin julkais-
tussa vulkoisessu kirjassa Thc
Future tbr Transport - a nct-
work to¡ 2030, joka nliy[¿ili
pohjustuvan sii¡ tynristä pois

a-ugress i i v ises ta ti ever koston
r ukcntaflrispulitiikasta kohti
vaihtoehtoisia kuljetusnruo-
toja Britannian hallitus ol
siis ain¿kil t¡cdo5t¿nut sen.

että ruulìkauturniscsta ei
paiâstä ero0Ì r ukc¡tanalla li-
saâ

Vesiiiekuljetuksissa kehit-
türn¡sen vrraa

Maantickuljetuksia t¿iydentri-

v¿it kuljetusrìu0d0t ovaf
Iuonnolliscsti rauta- ja vcsi-
f iÈt. ls0n-Britilìrian vicnnis-
t¿i ja tuonnisto Ìoi] 96 lo L¿-

pahtuu mer itse Trirkcliä ci olc
kuitenkuun uitroastau iuorr-
nin ja viennin r¿hliuräärien
tärkastelu, vaaD lis¿iksi tulisi
[ryüs [rìettili sitli, nrissiì rah-
ti on jür kcvintü lastata ja pur-

kaa ajatellen sen l?ihtopaikliaa
jil müiir¿¡npiãti. KiinDostrva
yksityiskohta on, eltä 70 %
Engluntiin tuotluista kontcis-

ta puretaan etclün suurissa
sutam¡ssa ja 80 %' erelissü
puretuista konte¡sta kuljetc-
taün kuorrìa autoilla nraan
[eski-ja pohjoìsosiin Yli 80
(,á, lrla¡nista lâhtevist¿i täys-
per i.ivaunuista puolcstailÌ vic-
däün ensin rncritse lson-Bri-
tanniun liinsirannikolle. Siel-
t¿¡ nc ajetaan naitsc Englun-

nin kuukkoisosun ja laiva-
taun Manncr-Eur0oppaun,
jossu rre ajavut lopulliseen
rn¿iirlinpüülì¿¡¡rsä. On syyti
pit¿iä nìiclcssú se taloudelli-
nen vaikutus, juku tlillaisella
toinrinnrlla on Englannillc ja
nraaillranlaajuisia linjalii-
kenncpalveluja tarjoaville va-

rustarnoille, nìulta sarnalÌa
pitâisi nìyüs nìicttiä tehokliai-
tu tapoja kliyttüü vcsitickuljc-
tuksra nrauntieliikcntçcn
r uuhkien vihc¡tinriscksi

Britanniassa un noin l00kau-
¡rrllistr r ahtia kis¡ttclcv¿iä
srturrr. joistu puolet hoitau
97 9i, koko trìaan tuonti- ja
vientirahdista. Vain mu¡to-
osa satanrista pystyy 0tr¿-
naun vastaan suurimpia aluk-
sia. Satanravcrkoston käyttö-
tehokkuudess¿ olisikin cbkü
parantanìiseÌ va¡aa Vielü jo-
kin aika sittcn suuri cnglanti-
lairerr tuontiyritys purki
kunttinsa nlaun cteliosan sa-

larnassa ja kuljetti sittcn las-
tin nraunteitse Pohjois-Eng-
lanrrissa sijuitsevuan jukelu-
kcskuksccn, josta t¿var al Yic-
liitr yrìrp¿i¡ i nìaata sijaitseviin
vähi tt¿iisrnyyntil ii kkeis iin
Nyt sanra yritys purkaa las-
tin pohjoiscssa sijaitscvussa
salärnassa aìvan jakelukcs-
kukseI vieressâ. Si¡rtynri¡cD
uuteen [0uìr[ìlatapaan 0rì
poistaDut Engìan[in maan-
reilf¿i l¿ilìes viisi nriljoonau
kuorma-autokilorrctr i¿i ja pa-

rartanut huonìuttavasti yt i-
tyksen jukclukctjun tehok-
kuutta Englunnin luontaisen
runnikkoviival ja lukuistcn
satarDicr kiyttü suurenrpien
satarnierr syüttö[iikcntcass¿i
tarjoaakin paljon uruhdolli-
suuksia vähentäá rahtiliiken-
teen ajoncuvoju rnaan¡eiltä.

Tlillü hctkellá Brita[:riassa 82

9L nlaarr sisiisesti ruhdist¿
kuljctctaun rnuunteiti.i, 7 %,

vcsitcit¿i, 7 % putkistoja ja 4
9á ruutateit¿i pitkiD. Kun nryös
vál imaf kat 0tetaan huoruioon
(ploscntit cdustavat pelkkier
tonDicn sijuün tonnikiÌo¡rre!-
rcjä), nraartiekulj€tusten
osuus vühencc 63 proscntt¡in
ja vesitcidcn osuus kasvaa 2ó

pruselìttiin. Rautateiden
osuudeksi jää 7 % ja putkis-
toillc 4 7o. Er¡is tilastojen pal-
jastanìa kiinnostava seikka on

su, että mikälì jo nyt vahvasti

tucttua rilutaliel¡ikennettâ
rvustetaan edelleerì siten, että

rautateiden rahlimäärät kak-

sinkertaistuvât, vaikutukset
ruunteiden ruuhkautumiseen
ovat mitättörììiä.

VESITIET

vat siis mer kittävásti vãhem-

män hiilidioksidipäästöjä.
Koko Euroopan yhteisön aìu-

een liikenteessä vesitiekulje-
tukset a¡heutlâvat 25 granì-

maa hi ilidioksidipâästöjä ton-

nikilometriä kohti, rautatie-

kuljetukset 4l gramtnaa ja
maantiekuìjetuksetperäti 160

granmaa. L¡sâksi kannattaa

huonrata, ettá lähes 40 7o

maantiekuolemista vuosit
tarn.

Mut(a mitkã ovat er¡ kuljetus-

muotojen todell¡set kuslan-
nukset? Euroopan komission

mielestä todellisiin kustan-

nuksiin täytyy laskea muk¿an

silastuminen, vaikutukset iì-
rnastonmuutokseen, infra-
struktuurikustannukset, me-

ehto.¡en ìöytämiseks¡, jotta
rahdinkuljetusta vesitse voi-
daan lisâtä.

Vaikka Sea and Water on osit-
tain hrllituksen rahoittama
organisaatio, sillä on furìsaas-

ti liikkumavarra ja sen johta-

nrisestâ jâ hallinnoinnista
vastââvat elinkeinoclãmän
edustajat. Organisaatìon ko-

konaisvaltaisen str ategian
laatii meri- ja sisävesiìiiken-
teen johtavista edustâiista
muodostuva neuvotteìukunta
F,r ikoiskysymyksiä ja aloitte¡-
ta kâsittelee kaksi asiantunti-
jâkom¡leâa, jo¡stâ toinen kes-

kittyy meri- ja rannikkolii-
kenteeseen ja toinen sisävesi-
teihin. Komiteoiden jäsenet

ovat om¡en aÌojensa lohtavia
asiantunti.foita Sea and Wa-
ter on ainoâ olemassa oleva
foorumi, iossa koko toimialan
edustajat voivat kokoontua
keskustelemarn alaa koske-
vista kysynyksistâ Keskus-
teluun os¿Ìlistuu satamia. rah-
tiseurantapalvelujen tarjoajia,
rahdinkuìjettajia, väìittâjiä,
agentteja.ia rahdinantajia.

Sea and Water on perustettu
sellaisena ajankohtana, jol-
loin sekä Britannian hallitus
että Eurooppâ etsiv¿it aktiivi-
sesti entistä parempia tapoja
hyö(lyntãä vesiteitä Sea and

Waterilla on siis hyvrit mah-
dollisuudet ylrteistyôssã elin-
keinoelämän kanssc sacvut-
taâ tavoitteensâ eli rahtikulje-
tusten siirtänrinen maanteiltä
vesireille.

Artikkeì in k irjoi ttaj a :

Mike Elsom
Toi m i tusjoh ta.ja

Sea ancl Waler

info@seaandrvater org
www seaandwater org

Kâünnös: Saara l-allukka
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Vesitiekuljetusten lisäämisen haasteet Britanniassa
Isossa.Britann¡assa maanteiden ruuhkaisuus on ongelma kuten monissa muissakin Euroopan maissa. Britannian kaltaisella yli-

kansoitetulla saarella toimiva ja tehokas tieinfrastruktuuri on kuitenkin ensiarvoisen tärkeä. Pienetkin liikennemäärien lisäykset

jo valmiiksi ruuhkaisessa verkostossa vo¡vat nopeasti tukkia tiet. Vastaavasti pienillä liikennemäärien vähentymisillä erityisesti

rahtiliikenteessä voi olla positiivinen va¡kutus. Ruuhkainen tieverkosto, Englannissa vallitseva rekkakuskipula ja eurooppalainen

kuskien työaikaa rajoittaya direktiivi viittaavat siiheri, että rahtiliikenteessä ollaan ottamassa käyttöön vaihtoehtoisia kuljetusmuo-

toja tai niitä ollaan lisäämässä jo olemassa olevien järjestelmien täydentämiseksi ja parantamiseksi.

Eri kuljetusmuotojen osuudet Britannian sisäisistä tavalakuljetuksista v. 2002

(tonneja) (tonnikilometrejâ)

794
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Y mpäristi¡ystÍiväll¡set vesi-

tict

Yhlenäinen rantaviiva, 100

kaupallista satamaa ja noin
2.000 kilometrin pituinen
kuljctuksiìn sovel tuva vesitie-
vcrkosto tarjoavat Britannial-
lc merkittävän mahdollisuu
dcn kuljettaa rahtia vesitse
kustannustehokkaalìa, yntpä-

ristöystävällisellä ja keslävâl-
lli tavalla

Kcstävä kulutus tarkoittaa
elürnistä maapallon voirlava
rojen ruukaisesti haaskaanìat-

tu scn päãomaa Vesit¡et ku-
luttävat vähemmân energiaa
kuin nlikään muu kuljetus-
rìruoto. KuD yhden kilomet-
rin matkaan käytetãün vain
yksi kilogranrma polttoainet-
til, vesilse voidaan kuljettaâ
I 27 lonnia rahlia. Rautateillä
vastaavalla mä¿ir ällâ polttoai-
nctta voidaan kuljettaa 97
tonnia ja mrantcillä ainoas-

tuun 50 tonnia, Kun tarkastel-
laarr energianku lutusta tonni-
kilornetrjä kohti, aluskuljetus
kuluttaâ a¡noâst¿ân 0,2 MJ,
rautatiekuljetus puoleslaün
noirr 0,4 MJ ja maantiekulje-
tus jopa 0,8 MJ

Ençrgiankulutus on välittö-
rniissä yhteydessâ käytettyyn
pulttoainemäärään, joka puo-
lcstaarì on verrannollinen hii-
lidi0ksidipä¿istöihin. Laivo
jen energiantarve TEU- tri
tonDikilonretr iä kohti on huo-
ru¿ttavasl¡ alempi kuin rekko-
jcn kulutus. Laivat aiheutta-

rnaanleiden p¿iästôistã or pe-

räisin kuorma- ja linju-autois-
ta Hiilidioksidi on eräs mât-
pallon lämpenemisen suurim-

mista aiheùttajista.

Puhuttaessü edelìeen rrjalli-
sista resulsse¡sta yhteen
moottorit¡ekilometriin kul uu

yli I 00 000 tonnia maa-aines-
ta. Vuositta¡n B¡itannian
maanteihin kàytetään yl¡ 90
miljoonaa tonnia hiekkaa ja

kiveã. Rannikkoa pitkin kul-
kevat vesitiet sekä suu¡i osa

rahtikuljetuksiin käytetyistä
sisiivesiteistä oval sen sijaan
luonnon synnytt¿imiã, joten

yJläpitoa tarvitaan vain vähän
ja se voidaan tehdü kestäväl-

lä tavalla. Maa on nryös ra-
jallinen resurssì. Laajoilla
kaupunkialueilla tiet táyttävät
20 c/o mnpinla-alasta ja rau-
tatiet 4 % Närnä ovat merkit-
täviä lukuja Britanrì¡¿n kaìtai
sella tiheãän asululla saarcl-

la

Kuljetusrnuotojen f odelliset
kustannukset

Euroopan kornission arvion
mukaan rahtikuljetukset li-
sääntyvät yhteisijn alueella
38 9'o vuoteen 2010 mennes-
sd Tämä kasvu on nrahdol-
lista toteuilaa vesiteillä
Maanteiden ruuhkautùmises-
ta seuraa ajanmenetyksi¿i,
onnettonruuksi¡, vakavia
loukkaantumisia ja epãedul-

lisia terveysvaikuLuksia Jo
pelkästâän rekat âiheuttavât
l7 9á kaikista Britannian

luhaitat, onnetlorrruutlet ja
ruuhkauruminen. Vuonna
2001 komissio ârvioi. että

nraantiekuljetukset aiheutti-
vat 92 7¿ näistä kustannuksis-

ta, rautatiekuljetukset 2 Va ja
vesitiekuljetukset vain 0,-5 9á.

Pâãstörnielessä vesitiel ovat
ylivoimaisesti paras kulietus-

muoto Uusi rekkoja koske-

va lainsäädãntti tekee auto¡s-

ta nykyistä puhtaampia, mikã

on kaikkien kcnnillta hyvã
âsiâ, mutta ntyôs vesikulje-
tusala pyrkii voimakkaasti
vähentämäün päästöj¿iân

Kun kaikkien kuljetusmuoto-
jen todelliset ympäristökus-
tannukset - saastunrinen,
melu, ruuhkautunrinen, on-

nettomuudet, ilnrastonmuu-
tos ja infrastruktuuri - ote-

taan huomioon, vesitiet ovat
pysyvästi parempi vaihtoeh-

to kuin maantiet ta¡ r¿utatiet.

Sea and Water - vesitiekul-
jetusten edistäji

Kaik¡stâ hyvistä puolistil
huolimatta vesiteiden kãyttö-
mahdollisuus jää kuitenkin
rrsein unohduksiin Tâmän

epàkohdan korjaamiseksi
Britanniaan perustetti¡n teol-
lisuuden tarpeita vastaanraan

Sea and Water -niminen or-
gan¡saatio vuoden 2003 lo-
pussa. Organisaation tavo¡t-
teena orr kannustaa rahdinan-

tâiir k¿iyttãmään ves¡teìtá
sekä tehdä yhteistyötd lson-

Britannian ja rnuiden Euroo-
pan maiden hallitusten kans-

sa optimoal ¡sten poliittisten
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Turson historia
Satam4¡åånsairkijå S/S'lìrsu ¡'hdistys ry

Turson tilaus ja rakentaminen

Tanrnrikuun I pnâ 1945 So-
t¿korvausteollisuuden val-
¡uuskuunan eli Sotevan laiva-
toinlikunta nimittâin ilmoitti.
ctt¿i Turso tullaan luovutta-
nlaan solakon,auksena Neu-
vostoliitolle. Luovuts tapah-
tui Leningradissa helmikuun
8. pnä 1945 ja aluksen irtisa-
nottu l4 hengen miehistö pa-

lasi päällikkönsä Birger Mal-
mìn johdolla takaisin Suo-
nreen. Helsingin kaupunki sai

aluksesta ko¡vauksena 25
nrmk, mutta raha ei korvan-
nut satamanìurtaJan puutetta,
joka saatiin poistettua vasta
lähes viiden vuoden kuluttu¿
uuden Tur son valmistuttua.

SOTEVA oli yksipuolisestì
trì¿iArännyt korlaussopimuk-
sessa l-l I 1945 aluksesta
suo¡itenavaksi korvaukseksi
25 Mmk. Helsingin kaupun-
ginhallitus valitti asiasta So-
takorvausteol I isuuden korva-
uslautakunnalle ja esitti mrn

asiantuntijalausunnon, jonka
¡lukaan aluksen a¡vo luovu-
¡ushetkellä oli 33 Mrnk. Kor-
vauslautakunta piti kuitenkin
SOTEVAn es¡ttârnän arvon
voirnæsa Myõskään Korkein
hallinto-oikeus e¡ katsonut
pü¿itöksess¿i¿in 3 l. I 0. I 946 ai-
heclìiseksi korottaa konaus-
sunl¡naa Kun Helsingûr kau-
punki silten 27.1.1947 tilasi
Würts¡lält:i uudeu Turson,
joka oli muuten sarnanlainen
kuirr vanh¡kin, vain dieseì
rroottori oli uuttr, kirjatt¡¡n
tilaussopinruksen mukaisek-
si hinnaksi 57.4 Mmk.

Tursolle rakennett¡¡n sisàr-
laivoia sotakorvauksena

Neuvostoliiton merenkulku-
viranomuiset pitivät Tursoa
niir sopivana aìustyyppinü
onìaan kdyttöôns¿i, että he
nìerkitsivlt sotakorvaussopi-
nruksen uudisr akennuslistal-
le 20 kappalettâ Turso-tyyp-
pisiä 600 hv:n hinaaja/sata-
majâânnrurtajìa. Alusten ra-
kentam¡stelltävá lankesi tie-
tenkin Wärtsilän Hietalahden
telakalle, joka ryhtyi määrä-
tic!oisesti hoitamaan va[-
tuisaa r akennusohjelm¿a. Us-
ko0rattoman nopeâsti pâäs-

t¡in prototyyppialuksen ansi-
osta töihin ja ensimmäinen
Turso-tyypin uudisrakennus
pystyttiìn jo 31.8.1945 luo-
vuItrmaan Neuvostoliitolle.
Santu vuoden loppuun men-
ncssü valmistui vielä kaksi
kappâletra samanlaisia aluk-
sia. Seuraavina vuosina tuot-
ti vuikeuksia sa¿da ulkonrail-
la t unkojen kokoanr ¡seerr lar-
viLtavia levyjâ, mutta joten-
kutcn ohjelmn pysrytriin hoi-
ttrrDaan ja vii¡reinen eli 20:s

alus luovutettiin hel¡nikuus-
sa 1952 Neuvostoliittoon

Taifun-nimel lä Leningradin
liikenteessü
Turso vieraili Tai[uniksi ni-
nìettynä vjelâ ke¡ rân Suomes-

sa ja Helsingissä kesâllâ
1945, kun se saapui Lening-
radista kapteeni A.J. Kozlo-

VESITIET

vin komennossa Helsinkiin
heinäkuun 26. pná magneet-
tisuuden poistoa vanen ja jat-
koi kahden páiv¿in kuluttuâ
nìâtkarnsa Tukhoìmaan. Siel-
tä se teki kolnre matkâa Tal-
linnaan vieden mukanaan vi-
rolaisten pakolaisten käyttâ-
nriä aluksia

Taifun luovutettiin Baltijsko-
je Morskoje Puohodstvo-va-
¡ustamon eli ìännessã Baltic
Shipping Companyua tunne-
tun suuryhtiôn omistukseen
Aìus hoiti vuosikymmeniâ
menestyksellisesti Leningra-
d i ¡ì s¡ tarì ìrl i ikennettii pahoi s-

sa talviolosuhteissa Niinpà
se sai Leningrrdin kaupun-
ginvaltuuston toimeenpane-
valt¿ kornitealta kunnìakirjan
Nevan jääpatojen nrurtami-
sesta useina tûlvina. Tümâ
"gramota" on edelleen kehys-
tettyná rluksen rnessin senâì-

tä_

Vuosikynrmenien ankaran
ryön jäìjiìlä Taifun ol i varsin
kulunut, kun se siirtyi t995
yksityisen ECO Phoenix Hol-
ding-yhtiön omistukseen.
Sitä on nyt viime vuosien ai-
kana kunnostettu pienellä ra-
haìla, mutta amnrattitaitoises-
ti siteD, ettã alus on nyt hâm-
nrästyltäviin hyviikuntoisen
n¿iköinen ja se on säilytetty
lähes alkuperäisessä asus-
s¿¿n. Suurimmat muutokset
vuosien vanelt¿ ovat hiilestä
I 962 öljylämmitykseen siir-
tyminen ja sen jälkeen 1 988
maston siirtäminen edenr-
rnáksi ja pelustusveneen kor-
vaaminen pelastuslautalla.

ECO Phoenix Holding PLC:n
koko toinrinta liittyy öl¡yyn:
se toimittaa omilla aluksil-
laan laivoille polttoöljy¿i, ot-
taa vûstaan öljyisiü pilssive-
siä, suorittaa öljyvahinkojen
¡o¡juntâa ja puhdistaa öljy-
tankkeja. Myös Taifuniin on

kesäisin voitu kiinnittäâ kak-
si kelluvaa pintaveden kuorj-

Ja¿.

Taifun ex Turso on ainut
låatuâân

Turson tarin¿ alkoi vir ullisesti
hein¿iluun 16. pnä 1942, kurt

Wiirtsilü-Yhtynrü Oy:n Hie-
talahdcn Telakka ja Helsingin
sattrnìalauttkuntù allekirjoir
tiva! sopirnuksen jäänsürkijä-

hinaajarr r akentamisesta Hic-
talahden telakalla Helsingil
kaupungiÌle. (Tuohon uikaan
jãünrnur tajaa kutsuttiin j¿ián-

slirkijiksi. )

Tätü enncn oli kuitcnkin ta-

pahtunut paljon Satanalau-
tâkuntä oli todenìut, ett¿i vun-

ha sotasaaliin¿ l9l8 Helsin-
kiin jä¿inyt ja kaupungin os-

tanra hinaaja Hertules oli lii-
an hciklio selviyty¿ikseen tal-
violosuhteiss¿ alustcn avusta-

lììtsc5[u.

Helsingin kaupungille oli jo
193ó valDrisluuut Hictalah-
dcu telakalla 1.945 hv:n sa-

tanìaj¿iünnurtaju Otsu, rìrutta
scn lisiiksi tuvittiin pienenr-
pi hinuaja-jiiünmur tâja Hie-
talahden ¡elakk¿ ol i lcgcndaa-
riserì nrurtajasuunnitteiija K
Albin Johansso¡rin johdollu
Otson jälkeen rakcrìtarìut
I 93tl-39 Suonren ensinrmiii-
senja nraailnarr toiscn diesel-
slihkúiscrt jâiirtrrrur tujn Sisun
Me¡enkulkulaitokselle ja nyt
t¡lattu alus oli Otson ja Sisun
jülkeen kohnas, joskin pie-
nempi murtaja sanralta suun-
nirrel ¡julr¿ ja rlkcDr¿jrlra

Tünrin 3ó rn pitkän nrurtaja-
hirtaujan konctehoksi oli so-

viilu 750 hv, jonka tuofti
Wârtsilün rilkcnlanìî tr¡ppe-
lihöyrykone. Alukscn alkupe-
riincn sopimushirrta oli 16,3

Mmk ja luovutukscn oli mâü-
rii tapahtur nrrtrrskuussa
t943.

L¿ivun rakennussopinrukses-
sa oli pieni silloista poikke-
ukscllista aikaa kuvu¿va lau-
scke; "Kr iisiajasta johtuvan
tinaÌ ynnü rluiden rìuksen
¡rkentrmiseer turvittavien
türkcidcn uineidcr puutlecn
johdosta on veist¿irnö oikcu-
rertu, sovit¡uailn siit¿i tilaajan
kanssa, kiiyttürìliün eriksecn
nìä¿ritcltyü "Unrstcllnrute-
r ial" nirniteLtyä ainetta "

Satamalautakunnan toirninta-
kcrto¡nukscss¿ vuodelt¿ I 944
ilnotaan, cttä alukser¡ rakcn-
tamincD viivästyi kuitenkin
rauku-aineidcn saanlin ja
työvoirnüD vlihyytJeu aiheut-
tumien vaikeuksie¡r takia niin,
ett¿i se luskcttiin vcsillc v¿stu

tarììtrrikuurì I 2. prri I 944 saa-

den ni¡nekseerr Turso. Aluk-
sen kurn¡¡ina toi¡ni ruuv¿
Sainta Hoppu, Helsingin Sa-

turn{luitokscn johtaja K W.

Hopun puoliso. Vcsillelaskun
jälkeen kuitcnkin t),öt edis¡yi-
vát niìn ripc¿isti, ctll¡ jo nìaa-
liskuun I5. pn¿i tclakka saut-

toi luovuttaa uudcù Turson
Helsingin kaupungilìc, joka
maksoi laivasta indeksi- ynr.
korotuksinceu I 8,5 Mrnk

Scká vesillelasku-, kastc- ja
luovutusjuhlallisuudet tuntui-
vat joutuDeen uutispirncmyk-
secrt, sillä ei Helsingin Sano-
mat, Uusi Suunri cikü Huf'-
vudstadsblader nìuininncet
s¿naakaaD Tursosta tarDnìi-
maaliskuussa. Olihan Helsin-
guì ctìslììlnaltcn suurPonì-
nlitus helrnikuun ó-7 piivi-
cn välisenli yörlijuuri Turson
ollessa Hietlahdcn varustelu-
laiturissa. Satam¿t ja tclakka
olivat hyókkliykscn crityis-
kohteina ja Jätkâsaatessa
nruutanm sadûn nretrin pliüs-
sä Tursos¡a FÀA:n lastilaiva
AÌturcs sili täysosutìlun j¿ sc
joudutt¡in upottanr¿ur ¡ulipa-
lon särrrnultanriseksi.

Turson luovutuskocajolle
rnaaliskuun t5. pnã osallis-
tuivat Hclsing¡tr kaupulgin
cdustajina yliponncstari Antli
Tuìenheiuro, kaupunginjohtu-
ja Erik von Flenckell, kiin-
teistöjelìtaja J.W Keto, kru-
punginjohtaju E. Moring,
kauppaneuvos l. Lindtbrs,
satailrajohlaj¿ K w. Horppu,
satilrilk¡l)l,ccr¡i J A Lcht0-
ncn ja johtaja K. Albin Jo-
haussor. Wirtsili-yhtynt¿iü
edustiv¿t ntn. vuorìneuvos
Wilhelm Wahltbrss ja tela-
kanjohtaju Aug. Jansson. Au-
lis iähri Hictalahdcsta klo l0
ja luovutusserenroniat lipun-
vaihtoinecn huipeItuivat nìat-
kalla Etclüs¿tamîan klu
10.20 kolrninkcrtuisecn cl¿i-

köón-huutoon. Turso sclviy-
tyì erìnonraisesti Kruunuvu0-
renselün yhdcksürì [uumau
paksu¡sen jü¿itr tìlurtanìiscsta.

lurso palveluksessa

Turson vaihcct Helsingin sa-

taurarnurtajana jtiivüt kuiten-
kin lyhyiksi, sillü jo joulu-
kuun 4.pnü 1944 se ioutui lo-
pcttunìaarì tclìtliváDsi. K¿up-
pa- ja teolìisuusrrìiristcriÕn
kaupparrcrciliulun ohjaus- ja
süânrröstelytoimikunta cli
KanrerÌo aika ruhtasi joulu-
kuul 5 pstâ Turson liittou-
turìcidcn ki¡ytettüv¿iksi
KrOnstadtiin avustanrun Le-
rringradìn li¡kennettli

Turso oli kuitelkin Helsin-
ginssâ nraaliskuun 15. pst¿i

joulukuun 4 pvääD kulussa
95 I tuntia ja k¿iylli tointirra-
kertortuksc¡ì muk¿an s¡tìä ui-
kan¿ 575 tonnia kiYih¡iltä. Sc
rvusti 372 alustaja untoi vct-
tli aluksille 4l I tornia.
Suorni joutui jatkosodur päâ-

tyÛy¿i luovuttumaan parhaat
kuuppalaivat sotakot v¿ukse-
na Neuvostoliitolle. Nüist¿i
102 aluksesta Turso oli yksi
kynrrnencstii arvokkaillrnas-
ta

della sanoa, ettâ sotakowauk-
sena luovutetuista 102 suo-

malaisesta kauppalaivasta ei

ole enâi mu¡ta kuin Turso j¿il-

jellä, joten se on ainutlaatui-
nen monumenttl nlaamme Ja
kansanìnre va¡keista ajoista
I 940-luvulla.

I'URSON HANKIN'TA JA

-TULEVAISUUS

Taifun oli vuosikymmenien
ankaran ryön j¡iljilrã Balric
Shìpping Conrpanyn omis-
tuksessa päässyt püällisin
puolin huonoon kuntoon.
A luksell¿ palvellut kapteeni
Andrey Araratov tiesi kuilen-
kin aluksen ja sen hóyryko-
neen olevan erinomaisla te-

koa ja kehotti vastaperustet-
tua EcoPhoenix Holding- yh-
tiötä hankkimaan T¡ilunin.
Näin tapahtuikin 1995 Siitä

lähtien alusta on kapteeni
Araratov¡n ja konepäällikkö
Vladislav Solomeniukin joh-
doìla kunnostettu pieteetillä
ja ammattìtaitoisesti siten,
että alus ja sen höyrykone
ovat llämmãstytt:ivän hyväs-

sä kunnossa aìkuper?iisine
osineen aina h¡ilikäyttöistä
Högforsliettä myöten Alus
on ollut jatkuvasti ympàri-
vuotisessa I i ikenteessä Pieta-
rin satamassa ja sen tähivesil-

lâ erilaisissa h inaus- ja ôìjyn-
torjuntatehtävissä.

Alus "ltiytyi", kun toinìitus-
johtaja Tommy Vertti aloitti
liikeneuvottelut 2002
EcoPhoenix Holding- yhtiön
kanssa Vertille kerrottiin. ettã

yhtiöÌlä on käytössään vanha
suonralainen hinaaja, nykyi-
seltã nimelt¿iän Taifun. Enti-
senä merenkulkijana ja hôy-
rykonemestarina Vertti kiin-
nostui asiasta ja sai haltuun-
sa papercita, joissa lämän "hi-
naajan" entiseksi nimeksi
mainittiin "Ti¡se" Aluksen
pituus 36 rnetri¿i kertoi, ettü

kyseessä ei ollut m¡kã tahan-
sa hinaaja. Turso ol¡ löytynyt!

Vertti otti s¡'dänrenasiakseen
saada alus takâisin Suomeen.

Avukseen hün pyysi yst¿ivän-

sã rnerikâpteeni Antero Sa-

lan, joka selvitti kevä¿illä

2003 aluksen historian, sen

omistussuhteet, silloisen kun-
non sekä kaupallisel ja jur¡-
diset edellytykset aluksen
Suomeen saamiseksi. Tätä
selvìtyshanketta rahoittivat
Kymenlaakson Liitto jâ Kot-
kan Haminan seudun Yri-
tyspalvelu Oy. Useat yrityk-
set, yksityishenkilöt ja mùu-
tamar kaupungit oliv¡t kiin-
nostuneita Tursosta, mutta
riittüviâ rahoituspoh,jaa ja
pitkäj¿inreistä sitourumista
aìuksesta huolehtimiseen ei
tuntunut löylyvän. Tonrnry
Vertti ei kuitenkaan menettä-
nyt uskoaan, vaanjil¡koi neu-
vottelujr F-coPhoenixin kans-
sa kunnes menehtyi âkiììiseen
sairaskohtaukseen syksyllä
2003.

Antero Salla jatkoi 1'hteyden-
pitoa suomnlirisiin aluksesta
kiinnostuneihin tahoihin ja
pyysi EcoPhoenixilta kär si-
vâllisyyttä Alusta ei nrissäin
tâpauksessa saisi myydä ro-
muksi. Kevättalvella 2004
asia sai vihdoin myönteisen
¡atk¡isun ministeri Aatos Er-
kon myötävaikutuksella, bän

oli aiemmin perclìtynyt pe-
rusteellisesti alukseen.ja sen

eri vaiheisiin Mytis Suomen
Höyrypursiseura ja sen konr-
modori Pekka Snellman oli-
vât aktiivisesti Salan tukena.

Sal¡ toimi yhdyshenkilönä
ostajan ja nyyjän vâlillä ja
sântroi todetc 21.4 2004, et¡a
Eco-Phoenix on hyvätsynyt
aluksesta tarjotun hinnan ja
muut ehdot Lopullinen kaup-
pasopirnus allekirjoitettiin
12.7 2004.

Satamajäänsãrkijä S/S Turso
yhdistys ry perustettiin Hel-
singissä I 9 .5.2004. Sen jãse-

niksi tulivât Suomen Höyry-
pursiseura ry, Suomen L¿iva-
historiallinen Yhdistys ry,
Kvaerner Masa-Yards Oy
sekä ministeri AâÌos Erkko-
Yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajâksi nirnetti ¡n Suo-
nren Höyrypursiseuran kom-
modori Pekka Snellm¡n

Turson tulevaisuus

Turson saaminen takaisin ko
.lathu situlla I I

Voimme melkoisella vamuu
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tintaahansa or Suonrer ¡Ìc-
lcnkulun historiassa aìnutlaa-
tuinerr tapuhtunra Aluksett
siiilyttirn¡ncn alkuper äiskur-
nossa tähün p¿iiv¿iin silükk¿
on scn viinreiscltri vcnâliisel-
tii onristajultu EcoPhueÌix
Holdingilta laivahistor ialli-
neD kulttuuriteko, jota tiy-
dcntüli hcidän vilpitön toi-
vecns¿ nihdü aluksen palaa-

van takaisin Suorneen van-
huudenpáiv iään v iettü¡n¿iün

SatanrajLiünsir kijô S/S Turso
yhdistys tekee purhaarìsa taa-

takseeI alulsellc tiist¿i etecn-
piiin sen arvon ja rnerkityk-
scl urukaiscn käytön Turso
tulcc olernaurr Suomen vielü
käyttökunnossa olevien höy-
ry¿lusten lippulajvu, jolh on

nryös suuri kunsainvilinen
huomioarvo. Y h<listys kutsuu
tuekscen rner crrkulusta ja lai-
vo¡str kiinnostuneiden henki-
löiden ja yhtcisöjen laajiln
joukon, jotta Turson tulev¿¡-

suus o¡ì tur vattu

Turso vietliän aluksi Savon-
linnaan Lrituatsi llan telak¿l-
le cnsimnrliisiü kurìnostustöi-
tä vur[crì. Sen lopulliscsta
kotiprikilstil tullil¿Ì päüt¡¿i-

nìäün nryijhcrnnìin. Kysy-
ttrykseen tulce ucrcrrranta-
kaupurrki, joka osoitta¿ aluk-
selle scn rrrerkitykrcn nrukui-
sen laituripaikan ja scrnan
kuupungin nrcrclliscssi inru-
gossa sckii sitoutuu tuke¡raan
tuloudellise:ti aluksen yllüpi-

sisÌa ja venälä¡sistä doku-
nìcnttiaineistoa aluksen pit-
k¿in urarì vaffelta Turso tulee
vicrailernaan ltärneren eri sa-

tanlissa esimerkiksi f tärneren

ckologisten suojeluohjelnien
ja lìöyryalusregâttojen yhte-
ydc5s¿i Satanlajâänsärkijü S/

S Tur so yhdistyksen telìtüvä-
nii on huolehtia aluksen ajo-

kunnosta süilyttânrisesti
nahdoll isinrma¡ kaurn ja sen

jälkeen turvata asiannrukai-

ncn ùuseointi Urhea Turso
on sen tDstlnlìut.

Turson historia: O MAP
28.1.2004 Matti Pietikäinen
Turson hankinfa ja tulevai-
suus: 29.07.2004 Antero Sala

Lis¿itiedot
Artero Sala 050 364 4633
anteroirma.sala@ pp inet.fi
Pekka Snellnran 0400 737

849 pekka snellnìan@t-
stenbacka fi

tûkseÌtekoa hurjimntil laan
vtrin p¡tiiisjkö saroa nielival-
[ail.

Eipi ehditty kuin seuru¡vien
ctluskuLrtavralierr yli niin jo

hallitusneuvotteluihin liittyen
uutisoitiin Järvi-Suomen yh-
distünrisestä Kynr ijoen kana-
valla Suone¡rlahteen. Uuti-
seirì¡ÌìD takanâ olikin Metal-
I il i iron/te I akkâteoll i su uden
to¡ve pi¡istä rakentamaan jo
valmiiksi suunniteltua ko
kanavaan sopivaa alustyyppiä
jâ sulkulaitteita. Val itettavas-
ti t¿inlä hanke ei tullu¡ halli-
tusohjelmaan Eduskunnassa
clii edelleen ns "kanavrpuo-
lue"ja sisäminister i Rajanri-
ki on suhtâututrut vesitiever-
kon kelìitLinr¡seen lärnmöllü.
vaatiessaan ns Savon kana-
Yan r akentamista, joka yhdis-
tliisi Päijänteen vesistön ja
Suiuraan vesislön latvavesid

Konginkunkaan traag¡nen
bussiturma noi¡r vuosi sitten,
raskaan maantieliikenteen rä-
jühtlysnräinen lisälûrtyrninen
öljynhinnan nousu ja joskus

v¿iist:irììättä tapahtuvâ ôÌjyn
chtyminen, pitäisi olla sellai-
sia rìirra¡eita p¿i¡rräjille, joi-
den valossa luulisi olevan
Itclppoa tehdä ratkaisrLja tu-

toa.

Aluksen kunnostantinen ja
erìtisó¡Dti tulcc lrljounìarrì
nrielenkiintoisi¿ työkolìtcita
morreÌ eri aliln anìrnattinric-
hille, koulutLajille ju opiske-
lijoillc Kunnostetturìa ulus
on elävlija liikkuvu hóyrylai-
vunìusco, j0lla on ¿rvokasta
k¿iyttöä rììuun rnuassa rruori-
solle suuntìattavussa Dsrrn-
kulku- ja höyryluivaperilnc-
kasvatuksessa. Alukscen tul-
laun sijoittanraun tilojen srl-
lirrrissu puittcìssu suonlalai-

Vesiteiden puolesta
Saint¿al kalavan vutrÌltlso
piurus päiitt¡'¡ 2013. latkoso-
prrrruLscstir ci ole tuitiiin vilr-
riluutta jil vielä vlihcrnrnin
l¡e(letiiirì rììi¡rkìililisi\-tr sopi
nruschdoista chkii pystyttlii
siin sopimarn veli venülliiser
kalssa-

J0 Dyt v0idaan perurrL'llusti
kysyii, onko strarcgi¿rrnrnc
tulcvaisuul¡a ajatellen vcsi-
te¡ttcrìrììe jû niidùn keh¡ttü-
ulisen osalfu ollut oiker?
Ovarko poliittisct p¿iüttüj¡uì-
rììc olleet tdrpceksi ûvûr¿kat-
:eisia riittâvän kauaksi tulc-
vaisuutccn ìtse kuulurr skcp-
tisiìn epiilijöihin.

Neuvostoliifol ronrahcìettua
ju uuden Vcniijiin synrìytty:i
kuuluin niihin miehiin, joka
ar vostel¡ president!j Jeltsin¡li
Hänhin tunnusti neuvo5fo-
vullul aikaiset Suomcr saa-

tavat Neuvostoliitolta uuden
Venrijir velaksi Suonreìla,
Yhtä lì)'vin Jeltsil olisi vui-
nut todeta, etti valtio ei ole

surna, ninri ja rûjatkin ovat
muuttuneet sekä valtioko-
neisto uusittu. Pieni osa Vc-

ni.ijün vclasta Suorrelle kui-
tatti¡n sltc¡ì, ettá vcniliiset
rakensivut Püijünne - Keitcle
kanavan sulkuincel

Scrr sijaun, cttli Vcrìij¿in vcl-
koja rreille suorrrnhisillc jlù-
jcstcltiin kunsainvülisin supi-
muksir ainakin Prr iisissa..
olisi ol/u¡ suotavampua, kun
v er rii I iisl.c r r ¡ ukcuru sktlusto-
kin oli Suo¡ncssa, ettü he oli-
sivat jatkäneet "sumoilla lünr-

pinillit" Kyntijocl kunavan
toteuttarììista cikli velkoja o1i-

si osaksikaan urrlettu ilntcck-
si. (Kuinkahan nroni suorla-
l{incn tictüii nrit¿i Venrijir
velku Suonrclle orì t¡iti rìy-
kyü?) Mcillipli un vain me-
netelty aivan p¿iinvast0in
Lipposen ll-hallitus otti iltr-
koulussaaD viinìe nìctrcilla
vicli.i k¿ntua siihen, että Ky-
nrijoen kanavaa ei rakcrneta
ja seutukuavussa sitá koske-
vat xlucvaruuksetkin pitüisi
poistaa. Tänri ratkaisu perus-
tuisi vilrs¡ì taùoitüshakuisiin
sclv¡tyks¡in. On suotastuaD
tragikounìista, çtt¿i näissü scl-
vityksissü k¿iytettiin küântö-
sütcclt¿iüD scllaista alustyyp-
pii.i joka soveltuì nrahtlolli-
sirnnan huonosti KymijoeI
uornuan Milullc on sclvitet-
ty, ctti tätli alustyyppili lüy-
tyi Kcski-Euroopastakin vain
yksi kappaleja sekin on kuu-
lcrnma tclakalla Siis ratkai-
su ei perustunut faktoihin
Ratkaisu uli pOliittisra påi-

hlnsien järvien ja kyntme-
nier jokien rnaassa erityises-
ti vesitieverkon nrutta nr),ös

ratat¡eliikenteen kehittünri-
seksi.

Jos venälriiset olisivat kuitân-
neet velkànsa nleiììe rakeÌla-
malla Kymijoen kunavan, oli-
sirìrÌe neuvottelupiiyd¿iss¿i
venâl¿iisten kanssa kohta ai-

van toisenìaisessa rsernassa
neuvoteltâessa Sairnacn ka-
n¿rvarr vuokl asopimuksen
nrahdol l¡sesta jatkosta. Tãl-
ìöinhän voisimme todeta, ettâ

ernrne tûrvitse v¡ilttämâträ ol-
lenkaân tätä r,ieraan valtion
alueella kulkeva¡ Sairnaan
kanavaa kun meillã on Kynri-
joen kanava Mehiin raken-
narnnre vain P¿i¡jänteen ja
Saimaan yhdistãvän M¿inty-
harjur kanavan ja olr jaanrme

Saimaankin ìiikenteen Kynti-
joen kanavan kautta Vajaa l0
vuotta sittÈn tehdyissä realìs-
ti si ssa oi keal le.jokialu styypi l-

le (suorralrinen versio) pe-

rustuviss¿ laskelmissa Kymi-
joen kanavan kustannukset
ol¡sivat olleet vain l,-5 --2
kertaa suurernnrat kuin rnit?i

Srinraan kanavan peruskun-

nostanliskust¡nrìukset ol isi-
vat jos suonralaiset j¡tkaisivat

vuokrasopimusla ja itse kun-
nostr¡sivaL tümân viera¡n vcl-
tion maaìla kulkevan kana-
van

Lisäksi r¡n huomâttava, että
vähäjnen merkitys ei ole
myösk¿iün sillä, ettâ Kynijo-
en kanava, jokiuomaa mah-
dollisimman pitkään hyödyn-
t:ivänä, olis¡ tiiysin stromalôi-

nen ynrpärivuotisessa kâytôs-
sä oleva vesitie Jãrvi Suomes-

ta Suomenlahdelle Merikau-
punkien Kotkan ja Haminan
nerkitys syöttöìiikennesata-
mina antaisi näille satama-
kaupungeille aivan uusia
ulottuvuuksia jî huomattavan
pir istysr uiskeen nykyiseen

positiivisen kehityksen lisäk-
si Ovrthan suurimm¡t sata-

mat Keski-Euroopassaki n jo-
kien suulla. Tämä pitäisi vain
Kotkan ja Haminan pîÌittl-
iienkin vihcloinkin oivaltaa.

Yhteistyöterveisin ja hyvüâ
Joulur aikaa to¡vottaen

Hjalnrrr (Jammu) Kahanpää
Iitin kunnanvaltuuston pu-
heenioh taja

Merenkulkulaitoksen johdon strate-
giapäivillä tehtiin ehdotus laitoksen
toiminnan uudelleen organisoinnista

Merenkulkulaitoksen joh-

to päätti strâtegiapäivillá
21.10. tehdä ehdoluksen
laitoksen ¡oiminnan uu-

delleen organisoinnista si-

ten, että merenkulkupiirit
hallinnollisina yksikköinä
lalJiaisivar.

Tällä hetkellä alueiìla hoi
dettavat operatiiviser teh-

tävät jäisivät alueille ja
alueell¡sra osamistâ vah-
visterâan. Nyt tehdyn pää-

linjauksen pohjalta käynnis-
tetään jâtkovalmistelut ja to-
teutuksen suunnittelu, johon

myös henkilöstö osallistuu.

Muutos toteutetraisiin hyvâä

henkilösröpolitiikkaa noudat-

taen eli ket¿i¿in ei irtismota
eikä henkilöstöä pakkosiine-
tã. Tarkemmasta aikataulus-

ta päãtetään jâtkovalmistelun
pohjalta.

Päätöksen pemstelul ovat

Merenkulkulaitoksen ti-
laaja-tuottajâ-organisoin(i
ja sen aiheuttamat muu-

tokset rnerenkulkupiirien
rehtävissä.

Esitys menee YT-käsitLe-
lyyn ja sen jälkeen poliit-
tiseen päâtöksentekoon.
Muutos edellyttäisi Me-
¡enkulkulaitosta koskevan
lainsäädãnnön muultanr is-
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Kanavuliikenteessá v. 1968
tärnän vuoden loppuulì men-
nessä on kuljetettu aluksiss¿
tavàrat 42 miljoonaa tonnia.
Tähün urakkuan on t¿rviltu
yli 54800 r¿htialusten jô
proomujen kulkukertaa eli
mereltii kmavalle on rullut yli
27 000 rahtialusta Saimulle.
Ajanjakson keskilasti on ol-
lut vajaal 800 tonnia/kulku-
kena. Saimaan kmavalla oli
myös uittoa alkuvuosista aina
vuoteen I 993 yli 4 miljoonaa
tonnia. TüDrün vuoden lop-
puun mennessü kuavan läpi
on kuljetettu kaikkiaa[ tuv¿-
raa 46 rniljoonaa tonnia, 1,28
rniljoonaa tonnia/vuosi.

Kanavaliikenteen virstan-
pylväitâ

Kun Saimaan kanavm Iiiken-
ne alkoi v. 1968, niin tavaraa
kulki alkuvuosina hyvin vä-
h¿in V. 1975 tavaraliikenne
yìitti 50t1000 tonniu, 1979
miljoona tonnia ja v.2001 yli
2 rniljoonaa tonnia. Täná
vuonna suavutetaan uusi lii-
kerìDe-cnnätys yli 2,3 milj.
toDnr¿

Rahtialusten måärü 1980 -
1989 huipussuan

Aluskalustossa ja tavar¿lil-
keDteen kehittynìisessü eri
vuosikymmenirtü on isot erot.
Ensimrnäisen vuosikymme-
nen aikana aluskanta oli vm-
haa ja pliàasiassa neuv0rt0-
liittolaisra ja suornalaista
aluskalustoa, Suurirnmat las-
tit tuolloin olivat 1500 tonnia

Rahtialuskaluston kchinymi-
nen alkoi 1970 luvulla ns.
Ladoga-sarjan rakentamiscl-
la ja se jatkui 1980 luvulle
öti. Vanhimmat Ladoga-tyy-
pin alukset ovilt jäänect pois
kanaYal iikenteestâ.
I 970 luvun lopuìla Euroopts-
sa alkoi uusicn sisüvesi -
merialusten raùcntaminen ja
se on jatkunut 2000 luvulla.
1980 luvun alkupuolella ka-
navaliikenteeseen alkoi tulìa
yhü enemmün saksalaista uut-
ta kalustoa kuten ns. Wcwels-
lcft-tyyppi, joka lastasi n.
1500 - 1800 tonnia tavara¿.
Muutama täm¿in tyypin alus
on liikkunut Sainraalla vielii
2000 luvulla 1980-luvulla
kehitetti in ns. Sairnax-tyypin
¡ahtialus eli Saimm kanavat
sulun mittojen rnukun raken-
nettu alus.

I 990-luvul l¿ alkoi ka¡ravalii-
kentecscan ilnestyä uusia
hollannin lipun alla olevia
aluksia. Nykyisen kanavan
alkuajoistu làhtien kan¿valla
on liikkunut neljä belomors-
kij-tyypin alustr, jotka kuljet-
tavar nykyisinkin r aakapuuta
ven¿ij¿ilt¿.i. Näntä alukset on
rakcnnettu I 9ó0-luvulla Suo-
messa Reposaaressa

1968 -2tJO4 vcnälüiset aluk-
set ovat kuuettileet l7 nil-
joonaa tonnia tavaraa kana-
van llipi,40,5 o/¿, saksaìaisct
alukset 10,3 miljoonaa tol-
tta, 24,5'2,, suornalaiset
alukset 4 nriljoonaa tonnia,
9,5 % janruun lipunalla 10,7
nriljoonaa tonnia, 25,5 a/o.

V. 2004 kanavaliikcntceseen
tuli uusi sulun mittojen rnu-
kaan rakenneltu alustyyppi.
Uuden tyypin alukscll¿ kul-
jetetaao 2t500 tomia tava-
raa eli ¿luskaluston kehitty-
nrisessâ on tapahtunuf is0
harppaus l9ó0Juvun ns. ltài-
nreren pykâlaivasta lastaus-
kyvylt¿i¿in 1500 tonnia nykyi-
secn moderniin kanavalai-
vaan.

Tåillä hctkelläkin Euroopösa
rakennetaan uutta aluskalus-
toa, j0tka ovat mi¡oiltaan so-
pivia Saimun liilentee see¡r.

Tavaraliikcnteen kasvu
kiihtyy 2000 luvulla

Vuosikynrmenien tavaralii-
kenteen kehityksissli on paì-
jonkin eroa. 1970 luvusta voi-
daan todeta, ett¿i se oli opct-
telun ja kanavan markkinoi¡r-
nin aiku. Tuolloin ei yksin-
kertaisesti 0llut cdellytyksi¿i
vilkliaalle kanavaliiken¡eclle.
Sotien jülkeen Sainraan alu-
eel teollisuus oli ji¡rjesr¿inyt
kuljetukscnsa rannikon sata-
mi€n k¿utta Kanavayhtcys
oli ollut poikki 30 vuotta.
Teollisuuden sodissa olleilla
laivauspääìliköill¿i oli ym-
märctt¿¡v¿isti nihkeü æcnne
kanavaan , josta puolet oli
vuokrattu Neuvostoliitolta.
Asennctta kuvilnec hyvinkil
e¡ään sahan laivauspüäìlikün
lausunto kanavan valmistut-
lua " Ei koskaur Sai¡¡taatt
kanavun kautta".
Keski-Euroopusa sisävesien
satanat olivat vielä 1970 lu-
vun alkupuolella vusin kehit-
rym¿iuõmii¡.

1980 luvulla tavaraliikenne
alkOi kehittyå ja raakapuun
tuonti silloiscsta Neuvostolii-
tosta kasvoi ja metsätcolli-
suusttrotteidcn vienti alkoi
kasvaa. Liikentcen k¿svuun
vaikutti rnyós 1980-luvulla
liikennckauden jatk¿mincn;
kehitettiin sulkujen laitteisto-
ja talviliikcnnettä vartcn ja
vuokr¿triin jäärrììurtoon ja
¿vustustehtäviin sopivæ alus-
k¿lustoa. Liikermekaudcn jat-
kamisella kanavan v uosi¡tai-
ncn ìiikenne kasvoi 0,3 - 0, 4
miljoonaa tonniy'vuosi. Mer-
kittüvü asia kanavaliikcn¡cen
kehiuymiscllc olj , että Sai-
nraalta viEdään tavarat räìni-
koiden suurtcn sata¡nicn ohit-
se suor¿an sisävesille lähcllc
öìak6ta. Liikcnteen kasvul-
le tuli edellytyksct, kun Sai-
maallc rukcnnettiin uusia læ-
tauspaikkoja ja olemassa olc-
via satarnia kchitettiin. Sai-
maan liiken¡cen hoitamisccn
tuli innostuneita operaattorei-
ta, jotka toimivat nykyisinkin
sanralla innolla kuin 1980 lu-
vulla.

I 990 ìuvulla rukapuun tu0n-
ti ronrahti Ncuvosloliiton lop-
pumisen myötü. Raakapuun
¡uonri ven¿ijälrä alkoi clpyli
vasta vuosikymmenen lopus-
sa 1990 luvulla,jos metsàte-
oìlisuuden ruotteidcn vienti ja
nruu liikenne ei olisi kasva-
nut, niin kanavaliikennc olisi
romahtanul 1,5 nrìlj.tonnista
1,2 niljoonaan lonniin/vuosi
raakapuun tuomin rornahdet-
tuâ

2000 luvulla alkoi kanavalii-
kenteessä uusi nriljoona luku
2 miljoonaa tonnia. Vuositu-
hannen vaihteessa Kaalikois-
Suomen metsäteollisuus uu-
disti tuotantolaitoksiam. In-
vcstointien seurauksena kul-
jetukset I isá?intyivät kaikilla
kuljetusmuodoilla. Raaka-
puun käytrö lisääntyi huomat
t¿vasti ja selluloosaa tuìi
vientiin enemmän kuin 1990
luvulla. Raakapuun ja hak-
kcen tuonti Venäjâltäja Bal-
tian maisla kasvoi huomatta-
vastì. Keski-Euroopasta tule-
v¿t laivat saavat yhä useam-
nlin ruontilastin viime¡stä¿in
Bultian alueelta Tällä taval-
la rahtitaso on pysynyf vakaa-
na, koska laivalla on tuonti -
ja vientilasti kanavan läpi.
Parhaimmillaan rahtialus
Saimam matkallaan kuljettaa
tavüaa kmavan läpi 4000 -
4400 tonnia. Tämân lajin en-
nütys ulkomaanliikenteessä
on räl¡ä vuodelta 5000 tonnia.

Kanavaliikentæn kuljetuksis-
t¿ v. 1968 täm¿in vuoden lop-
puun onoìlutn. 70 Ea melsà-
teollisuuden kuljetuksia kun
mukaan lasketaan raaka-ai-
neet ja tuotteet. Metsäteolli-
suuden tuotteiden osuus on
olluÍ 36 o/o.

Satamapaikkakuntien ke-
hitys

Sairnaan kanavan liikenne on
keskittynyt pääasiassa kau-
punkeihin ja joissakin kun-
nissa sijaitseviin satamiin.

Sairnaan satamapaikkakun-
¡icn liikenteen kehityksessä
on aivan selvästi ndhtävissä
niin kaupunkien kuin teolli-
suuden investoinnit uusiin
laitureihin , teminaaleihin ja
ratayhteyksiin

Varkauden kaupungin alueel-
la olevien satamien liikenne
oli 1990 luvulla 3,8 rniljoo-
nü tonnia, kasvua edelliseen
vuosikymmeneen 1,6 miljoo-
naa tonnia. 1990 luvun lop-
pupuolella teollisuuden kul-
jetuksiin tuli muutoksia mm.
paperituotteiden , kaoliinin ja
kalsiumkarbonaatin kulje-
tukseI kanavil kautra loppui-
vat.Tämä näkyy aivu selv¿is-
ti 2000 luvun kehityksessä
Va¡kauden kohdalla eli vuo-
sikeskiuvo on pienempi kuin
1990 luvulla.

Joensuun satamÐ liikenteen
kchitys on ollut huimaa kun
vcnatm ed vuosikymmen¡ä.
Ensimäisellä vuosikymme-
nellä oli erikoinen tapaus,jos
Joensuussa kävi rahtialus.
1980 luvulla alkoi kehittämi-
scn aikana , kun nykyisinkin
sôtümassa toimiva satama-
opcraailori alkoi teketnään
kovasti töitä li¡kenteen kehit-
tämiseksi. Kaupunki alkoi
invcstoida satamaan, kun lii-
kenne alkoi hiljalleen kasvaa,
salamaoperaattorin toimesta
rakcnnettiin leminaaleja jne.

Lappeemannan Muslolan sa-
taman liikenne on ollut koko
ajan kasvujohteista edelliseen
vuosikymmeneen veÍattuna
ja 2000 luvulla kasvuvauhti
vain paranee. V 1968 lâm¡in
vuoden loppuun Mustolan lii-

kenne on ollut 6,0 miljoonaa
lonnrâ.
Imatralla ensiksi Kaukopä?in
laituri ja myöhemmin Vuok-
sen salârna ovat kehittyneet
liikenteellisesti hyvin Silloi-
nen Enso Gutzeit jamyöhem-
min Stora Enso oval olleet
uranuurtajia kanavaliikenteen
kehittâmisessäja se on näky-
nyt niin Imatran, Vukauden
kuin muidenkin satamien lii-
kenteessä, Saimaan kanavan
li¡kenteestâ n puolet on ollut
Enson ja myöhemmirr Stora
Enson ìiikennett¿i.

Saimaan alueella on tehty
koko ajan kehitystyötä ìasta-

ustekniikan kehittämisessä ja
se on 1990 luvun ìopulìa hui-
pentunut uudenmalliseen
nosturiin "Mantsinen", jota
on käytössä lähes kaikissa
Suomen satamissa ja læjalti
Suomen rajojen ulkopuolella.
Esim. Joensuussa tâmän tyy-
pin nosturilla 2000 tonnin
selluloosaerän laslâus kestã¿i

4 tuntia.

Kanavaliikenteen tulevai-
suus

Saimaan kanavan vuokraso-
pimus Venäjä¡ kanssâ päättyy
201 3. Vuokrasopimusneuvot-
telut jatkostâ ovat âlkaneet

hyvin nihkeästi, koska Venä-
jän pääneuvotleliia on vaih-
tunut usean kenan. Uusi so-
pimus tuìisi saada mahdolìi-
simmm pian. Nykytiìanne on
aiheuttânut sen, että inves-
tointeja esim. satanliin ei teh-
dä ennen kuin kanavasopi-
muksen.jatkosta on selvyys..

Jos ja kun kanavasopimus
saadaan aikaiseksi, niin Sai-
maalla alkaa satama- ja mui-
den investointien seuraukse-
na liikenteen kasvu Tavoit-
teeksi voisi asettaa 3 mil.joo-
nâa tonnia vuosikymmenen
ìoppuun mennessâ..
Seppo Piironen

Olemme sisävesiliikenteen
kokeneimp¡a satama-
operaattoreita Suomessa.

Tuotamme mon¡puol¡sia
ja yksilöllisi¿t satamapalveluja
last¡nantaj¡lle ja varustamollle:
. ahtaus- ja huol¡ntapalvelut
. kont¡tuspalvelut
. la¡vanselv¡tyspãlvelut
. terminaal¡- ja varasto¡otÈ

palvelut Mustolassã
. Ven¿ijàn trans¡to Mustolassà
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PL 229, 53101 Lappeenranta
Puh. (05) 5441 700
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Osakkuusyht¡ömme Joensuun
La¡vãus Oy:n kâns$ palvelumme
kattaa kaikk¡ Sa¡maan satamat.


