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Vesitiekuljetusketju

- On tärkeätä, että kanavayhteys on omalla

kartonkituotteille StoraEnson Imatran tehtailta Berliiniin raken-

maaperällä. Silloin ei
tarvitse käydä neuvot-

nettiin kahdesta pe-

teluja kanavan käy-

ruslähtökohdasta: asiakas halusi palveluva-

töstä ulkovaltojen

raston lähelle tehdas-

muistaa Suomenlinnan ns. Kuninkaanportin muurissa oleva

kanssa. Minusta pitää

taan ja toiseksi, toimi-

tettavat rullamitat antoivat huonon täyttöasteen sekä auto- että

lause: "Jälkimaailma,
seiso úössö orn alla p oh-

jalla, dliïkö laota
Sivu 5

vìc-

raan øpuuntt.
Siv¿ 8

Markku Pennanen ihmettelee sitä, mihin

Helsingin Sanomien

suomalaisten vesitie-

syntymäpäivähaastat-

ystävällisyys on kadonnut.Aikanaan niÌ-

telussa Pursiainen
kertoi toiminnastaan

tä rakennettiin ja kun-

näin:

nostettiin, mutta nyt

"Olen verrannut ministeriötä jääkiekkojoukkueeseen, jossa
ministeri on keskus-

ei. Hän korostaa, että
eri kuljetusmuodot ei-

vät ole toistensa kilpailijoita. Kaikkia niitä tarvitaan. Sivu 6
Venäjän vesitieverkko
on valitettavasti edel-

leen suljettu muulta

kun Venäjän lipun
alla kulkevilta laivoilta pieniä Etelä-Venä-

jän jokiosuuksia lukuun ottamatta. Sivu
12
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hyökkääjä, minä taas

Valtakunnan tasolla on nähtzivä, että maakuntien
hyvinvointi on edellytys valtakunnan hyvinvoinnille.
Meidåin on käytetfävä raaka-aineemme jalostamalla
ne mahdollisimman pitkälle Suomessa ja sitten saatava ne maailmanmarkkinoille edullisin kustannuksin. Vesiteiden kehitfåminen on nähfávä ennen kaikkea elinkeinopoliittisena, ilmastopoliittisena ja aluepoliittisena asiana, ei niinkään liikennepoliittisena, mistä syystä näiden asioiden hoito saattaisi sopia paremmin elinkeinoministeriölle kuin liikenneministeriölle, jokaei tunnu olevan aiheesta kiinnostunut. Sivu 2

laituri tai puolustaja,
joka heittää kiekot
niin, että maalit ovat
tehtävissä. En ole näh-

nyt ainuttakaan joukkuetta, jossa puolusta-

ja riemuitsisi,

että

onpa meillä huono
keskushyökkääjä".
Sivu 10
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Suomessa syntyy hakkuutàhdettä lähes 30 milj.k-m3 vuo-

Pääkirjoitus

sirrain. Siitä pari miljoonaa
käytetãän energian tuolantoon. Virallisissa ohjelmissa
tavoitteeksi on asetettu nostaa käyttö 5 milj. k-m3:iin.
Tavoile on ehdotlomasti liian
alhainen Suomelle asetettujen
i lmastotavoitteiden kannalta.

On laadittavâ tavoitteelliset
ohjelmat ja suumitelmat, miten vesikuljetuksiin nojautuen
puuenergian käyttö nostetaan
tuosta virallisesta tfl voittees-

kävin ryhmân kanssa opintomatkalla Porin satamassa,

ille kenottiin, että Mäntyluodossa sijailsevaan voimalaitokseen tulevan kivihiilen
rahti laivalla Uusi-Guineame

yhä selväsanaisemmin tuotannon siirtämisestä kuluttajien lähelle. Se kehirys olisi

kâtastrofi esimerkiksi ItáSuomelle, jossa puunjalostus
muodostaa elinkeinoelãmän
selkärangan.

Papuasta on sama kuin sen

rahti olisi junalla Porista

Maakuntien kehittämisestä

Tampereel [e Koin valaistuk-

vastaavien on otettava vaka-

sen: vesikuljetus on niin halpaa, elläjos sisämaan luotan-

vasti puunjalostusteollisuu-

tolaitos voi kãyttää raaka-aineidensa ja vientituotteidensr kuljettamiseen vesiliiken-

ajmam halviman kuljetusmuodon eli vesiliikenteen
voimakasta kch¡ttämistä

nettä, siirtyy se ikãän kuìn
rannikolle Sen kilpailuasema
on sama kuin rannikon vasraavilla ruotantolaitoksilla.

Tämä on alueiden kehittämisen kannalta strateginen kysymys, ei mikään pikkuinen
liikennepoliittinen väl ipala.

Suomen sisävesistöt tarjoavat

Saimaan ja Päijänteen ympä-

ainutlaatuisen mahdollisuuden vesikuljetuksille. Mm.

ristöt ovat Suomen parasta

tästä syyst¿i Saimaan

ja

Pái-

jänteen alueiden puunjalostuslaitokset ja voimalat ovat
lähes po¡k-keuksetta aikmaan
sijoittuneet vesistöjen âãrclle.
Kuljeluksia on viime vuosikymmeniná siirtynyt voimakkaðtí maanteille ja rautateil-

le, mutta nyt olemme tilanjossa tämã kehitys pitää kãäntää toiseen suuntaan
teessa,

Vaatimukset kuljetuskustannusten alentamisesta ja ener-

gim

sãästâmisestã ilmaston-

múutoksen estim¡seksi ovat
niin kovia argumentteja, ett¿i

den pohdinnat

ja ryhdyttävä

metsdn kasvualuetta. S¡ellä
suoritettavista hakkuista jää
metsiin lahoamaan valtava
oksia, latvuksia ja kmtoja. Vain pieni osa tulee energiakäyttäön. Selityksenä kuulee tavallisimmin, ettei hakkuutähdettä ole taloudellista
korjata ja kuljettaa voimaloihin. Vesikuljetus on ratkaisu
tähän ongelmaan. Vesistömme ovat erittäin rikkonaisia,
mutta kuitenkin pâäosin laivoilta kulkukelpoisia. [tä- ja
Keski-Suomen mistään metsãstá ei ole kovin pitkä matka veden ôârelle, joten maamä¿irä

niitä ei voi enâä sivuuttaa.

kuljetusosuudet j¿iävät lyhyiksi ja kuljetuskedu hal-

Puunjalostusteoll isuus puhuu

vaksi

Julkaisija:
Suomen Vesitieyhdistys

Toimintaan sisä[tyy myös

leen toimitettavaksi nomaa-

ve¡kostoiden rakentaminen
paikallisesti, kmsallisesti ja

lin kansalaisen saataville.

kansallisen keskuksen perus-

kansai nvälisesti tukemaan si-

tamiseksi. Alkuvaiheessa,
vuonna 2008, EU:n tarko¡-

sãvesiteiden hyötykäyttöä,
jatkorakentamista ja kaluston

fuksena on avata kolme kan-

kehittämistä.
Suomen fWT keskuksen päätoimialueiksi on hakemusvai-

sallista IWT edunvalvonta

sìssa kestävään kehitykseen

liittyvissâ kysymyksissä.
Hakemus on laadittu 120 000

kemuksia, on pyrkimyksenä

- bioenergian vesitiekuljetus-

. vuosibudjetin mukaisesti,

l0 milj.k-m3 puuta

perustaa vastaavat keskukset
kaikkiin EU-maihin ja siten

ten kehityksen tukeminen ja
seuraaminen, sillâ Suomessa
on EU:n laajimmat bioener-

mistä puolet on EU:n rahoittamaa osuuta ja puolet koti-

gia vârannot jotka liittyvät

mainen vastineraha koostuu
yksityisyritysten ja seudullisten organisaalioiden panos-

Jäilien jããtyminen ei ole vesikuljetusten kannalta ongelma. Laivat voidaan nykyããn
rakentaa erittãin ketterästi
jänien jãissã kulkeviksi. Ongelman muodostaa vain ympärivuotisen meriyhteyden
saaminen. Se vaatii enemmân

rahaa inf¡astruktuuriin, mutta ei ole mìtenkäán ylivoimai-

nen. Kot¡maisten voimaloiden huoltaminen puuenergialla voidaan siis aloittaa välittömästi, kun sopivaa laivakalustoa on saatavilla. Puuenergian vieminen rannikolle tai ulkomaille talviaikaan
vaatii investointeja rakenteisiin ja näin ollen enemmän
¿ikaa

Valtakunnan tasolla on nâhtävä, että maakuntien hyvinvointi on edellytys valtakunnan hyvinvoinnille. Meidän
on käytettävä raaka-aineemme jalostamalla ne mahdol-

lisimmm pitkälle

Suomessa

ja sitten saatava ne

maail-

manmarkkinoille edullisin
kustannuksin. Vesiteiden kehittãminen on nãhtdvä ennen
kaikliea elinkeinopoliittisena,
ilmastopoliittisena ja aluepoliittisena asiana, ei niinkään

liikennepoliittìsena, mistã
syystä näiden asioiden hoito

saattarsl sopra paremmrn
elinkeinoministeritille kuin
liikenneministeriölle, joka ei
[unnu olevan aiheesta kiinnosIunut,

turuata ja edistää yhteisten

heessa kaavailtu:

kestävãn kehityksen mukaisten liikennepoli ittisten linjausten käyttöönotto ja toteutu-

saumatlomasti olemassa olevì in vesitieverkostoihin.

maista vastinerahaa Koti-

MIDCD

- ympärivuotisen vesiliiken-

tuksesta.

Toiminnan pääpainoalueina

teen soveltaminen bioenergi-

Pãätös hakemuksen mahdol-

Suomessa tulee olemaan tukea ja rohkaista Järvi-Suo-

an sisävesitiekuljetuksiin
- alueellisten toimijoiden ak-

lisesra hyväksymisestä on

men alueen teollisuutla ja
ei inkeinoe[âmâä ottamaan

tivoiminen vesiliikenteen
káyttâjiksi ja tiedon väliltä-

kãyltöön sisävesiteiden mahdollisuudet ja samalla luoda
nryönteistã sùhtautumista ja

minen vesiteiden myönteisist¿i ymp¿iristövaikutuksista
- tiedon välittäminen vesilii-

mielikuvia sisävesìli ikentees-

kenteen ympãrislövaikutuksista tiedotusvälineille edel-

tâ

ja ympãrislôaruoista.

odotettavissa vuoden 2008
alkupuoliskolla.

Antero Pulkkanen

Suomen Vesitieyhdistyksen
vuoden 2008 seminaarimatka
Suomen Vesitieyhdistyksen jäsenmâtkâ suuntautuu syksyllä 2008 Belgi'
aân ja Hollantiin. Matkan teemana ovat Venäjän vesiteiden tulevaisuuden
mahdollisuudet EU:n ja Venäjän välisessä kaupassa ja tavaraliikenteessä'
Brysselissä on tarkoituksena järjestää yhteisseminaari matkalaisten ja EU-viranomaisten kesken. Seminaarissa käsitellään Suomen mahdollisuuksia toimia
aloitteellisena vesiliikenneyhteyksiä koskevissa kysymyksissâ ja partnerina
mahdollisissa EU:n ja Venäjän välisissä vesiväyliä koskevissa yhteishankkeissa. Seminaari järjestetään yhteistyössä. Euroopalaisten sisävesi-ja

jokiliikenne

organisaatioiden kanssa.
Matkan toinen osio keskittyy uusiin satamateknlsiin innovaatioihin
töönotettuihin uudentyyppisiin alusratkaisuihin.

sekä

jo käyt-

Matkan ajankohta on syyskuun alkupuoliskolla viikoilla 37l38 ja matkan kesto
on keskiviikko illasta lauantai iltapäivään.
Tarkempi matka-ajankohta ilmoitetaan kun seminaarijärjestelyt ja tutustumiskohteet on saatu valmiimmiksi ja aikataulut lopullisiksi.
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SYYn vENÄ¡rx MAT A 6.-8 .g.zoo7
Havaintoja matkan varrelta
Yleistä VenäjÌiltä

Edellisestä matkastani Venäjâlle on kulunut jo muutama vuosi.
Tällä matkalla positiivisena havaintona oli yleisen siisteyden lisääntyminen. WC- ja yleiset sosiaalitilat ovat "lähes länsimaista
tasoa", niitä on uudistettu ja restauroitu sekä hotelleissa, baareissa että myös työpaikoilla. Toki roskaaminen ja jätteiden käsittely kaduilla, kylissä ja teillä on lähes entistä katastrofitasoa
eikä se yarmaan paranekaan yhden sukupolven aikana.

della huolesluttà\,an pieni.
Onko todella niìn, että vapaa
rrar k}iinatrtous ohjaa kriken
tava¡avin an nruihin kuljetus-

tF.

¡

nìuotoihin? Erity¡sesti tiestön
kunlo huoDrioiden tãrnã tuntuu oudolta! N4ieleen.jiii vä
kisìn kys¡,nr¡'s onko puolustusstrateeinen sukellusveneiden -ja niiden osien n¡hdollìnen rakentamine¡r Aünisel-

lri

jr kuljetrînirerr ltluu¡-

rn¿nskiin r iittüvä peruste ka
navan larvitsernan yllipitorahoituksen saarniseksi Moskovasta Entäpü Luoteìsviiylliu
nrahdol linen avautuninen iÌmaston länrpenemisen nryötà'J Tuoko se tlY¿ra!irtoja
Venäjãn pohjoisiin satanriin

ja tavaroiden edelleenkuljeluksia kanavaverkkoa pitkin?

Kantosiipialuksella Kizlrin saarelle
Molkoù j¿irjestel)l
Oppaan esittelyl olivat "venälä¡styylisesti" rlclko kir-

jâstâ opitùn esittinjstà
ùì¡kä tosin lience nryös suonralaisten oppaiden perisyntì

Matka oli SVY:n korkean
standardin trsoisesti järjes¡elty. Erityisen kiitoksen annan

korvaav¡n bussin jürjestãnikorjruksen
ajaksi. Se oli erityisen hyvü
sestü omân bussin

suoritus niissä oloissa! Aika
raulut joudutti in soveltarnaan

tilrnlejden nrukaisiksi ja siinä onnistuttiin hienosti En
usko, että kenellekään jäi sì itâ
pah¡û m¡eltä, ettâ päivistl tuli

perin pitkiâ Nâhtiinpä

se,

nitä ol¡ luvattuk¡n ja ennakkoonkinhan jo tiedettiin pif
kär ryöpäivär

Mâtkâlâiset rvhmii kuvassa

t{otetli oli tode\la

positiivi aikum ole, kyÌlit âutioituvrt
ylei- ja kurjistuvat, mikä näkyy

nen yllätys Huoneetja
set tilat olivat

verrtttun¡ nykyaikaiset, siistit ja rriellyttãvãt työolosuh-

"eurooppalais-

sangen selvJsti! Tulevaisuus

leet Työntekijät osaltaan

Museolelâkka

samoin

näissä kylissä vaikuttaakin
sangen lohdutlonlalta

huolehtivat paikhojen siisteinä pysymisestä jolloin korvien väliinjãä varnraan pidenrp¡vaikutteistakjn paraDtunìista työtahd¡ssa ym Tehtaan
yleinen siisteys ja jürjestys ol i

Kizhin saari oli hieno nähd¿i Vânnaan itse kuItin olisi

ta liikemiestasoa",

palvelu sekä aamiainen
Hyvä valint¿!

H avdn lojn malkakohl eislo

Rakennuksia kaupungeissa

Petroskoin laivatelakka oli

on rnyös kunnostettu ja uu-

mielenkiintoiDen nronessakin

sia rakennuksia rakennetaan,

mielessä. Pâällimntäisenä

nrikä on myös hyvä merkki

mieleeni jâi yrityksen johdon

kehityksest?i. Sen sijaan karjalaiskylät ja niiden elämä

on lohdutonta. Kylãt ovat
kaukana to¡sistaan huonoista
ja f iestön
I iikenneyhteyksistä
ala-arvoisesta kunnosta johtuen. Siellá elâmä on nlennyt
ja edelleen menossa kovaa
vauhtia alaspäin Neuvostoa-

jan säännöstellyt ruoan ja
lâmmityksen hinnrt sekä näennäistyöllistämisestä saatu
"palkka" takasivat näissä kylissâ eläville tietyn perusturvan elämãUe Sitä turvaa ei
oyl vapaan mükliinataìouden

voimakas investointihaluk-

silmiinpistävän hyvä, nlyös
osastoilla, joìta ei vielä oltu
uusiuu. Myös työn j¿tlkinãyrti maallikon silmiin laaduk

ollut valnris pidempäänkin
tutustumiseen. ¡rikâli aikataulu olisi sen mahdollistanut. Tuo vajaan tunnin piipahdus antoi kuirenkin kuvan, uristã sieìlã on kyse ja
ol¡ hyvä p¡t¡iâ ohjelmassa.

kuus ja tavoite kehittää lyön
tuottavuutta telakalla. Esiltelijänä ollut pãâinsinööri käytti pâljon aikaa työntekijöiden
sosiaalisten olojen parannusten esittelyyn (pukeutumis- ja
peseytymistilat, ruokailutilat,
sauna ja yhdessäolorilat) ja
uusittujen osastojen kiertärniseen. Tarkoituksena lieneekin

nen että kysymyksiä herättä-

vuosirtain 170.000 turistial

Kan¿van rakenteet ja toiminta náyttiv¿it ihan hyviìtä

aloitraa työntek¡jöiden asen-

Sulkuport¡l pitivát hyvin ja

nekasvatus osoittamalla, että
työnantaja hoitaa puoleltaan

jailtu

työolosuhteet kuntoon ja
työntekijät saavat entiseen

sijaan liikenteen mãârä on to-

Tois¿alra, n¿ihtiinhän yht¿iaikaisesti saaren laiturissa kolme suurta ¡isteilyalusta (tosin
täììä kertaa lähes tyhjinä),joten se osrltaan vahvistanee
runsxsta turistinì¿iirâá saârella kesän aikana

kaalta

-

tokihan

jo

vanhassa

NL:ssakin osattiin hyvãlaaruista metalìityötä tehdä.

Stalinin kanava, matkan
piiíkohde oli sekri positiivir'¿i.

reunârakenteitakin oli korPoventsan puoleisilla
suluilla melko ãskettã¡n. Sen

Varmaan usei¡¡mat nratkalaisista halusivat tuon Unescor
maai lrnanperintökohteen
nähdâ, sillä tuskinpa rnonikaan sen vuoksi uudelleen
Petroskoihin matkustaa! Vaikea uskoa, että saarella käy

"Museotelakka" oli

I

Hotelli Karelia Petroskoi
selvä

nìatkato¡n¡ston ohjelmaan
haluama "t¡iytenumero" ja
hauska hupi !

Petroskoin lâivâtelakka

Mikiän museo-

han se ei ole, pikemminkin
yhden nriehen haave ja elämänlyö Ihmetyträä, että niinkin paraatipaikalla saa moi-

ulkomaisille vieraille esittelyä suoritettaessal Positiivisena jüi mieleen avoimuus
esirn Stalinin mu¡hia ja joukkohautausrnaata esitelt¿iessü.
Samoin keskustelut pienemmissä ryhmissä olivat aitoja

nen kokonaisuus edelleenkin

ja rehellisià Positiivinen

olla!

esiintyminen!

Aäninen teki vûikutuksen

Joensuulainen bussikuski oìi
mainio. Oli hyvä, että rnuka-

Suuri aava selkâja hãmmüstyttdvân kirkas vesi! Näkymä

Stalinin kanavalta taaksepãin
Aäniselle oli mahtava!

Matkaporukâstâ j¿ii taas kerran mukava kuva. Kaikki

oli-

vat aina ajoissa paìkalla, ketään ei larvinnut (Joensuun
lähtöaamun jãlkeen) erikseen
etsiskellã ja muutenkin jouk-

ko oli yhtenáinen porukka,
joka viiht¡,i keskenään Hiemrn tunlui väl¡11ä, että ulko-

na oli paikat ja olosuhteet
tunteva venäjänkielinen kul-

maan vieraat olivat hiukan
yksinäisiâ, mutta kyllähän
heidánkin kanssaan keskusteltiin ja esittelyissâ ol¡ englanninkielinen vaihtoehto

JeltaJ a

Bussikuulutukset taisivat
heiltä mennâ hieman ohi jos-

Kizhin saari

kus?

HHL/ ¡.9.2007

Metsäpolttoaineiden vesitiekuljetuksien mahdollisuudet
alkavat konkretisoitumaan
matkata lämpö- ja voimalaitoksün sekä mshdollisün muihin hioenerginn jalostus'
Initoksíin pääosan matkasta vesitietö pitkin, Metsähakkeen vesitickuljetuksen koelaivauksia järjestettün syys'iø lokakuussa Puhoksen
syväsatømasta Varkauteen. YhdellÌÍ aluskuljetuksella voidaan kuljettaa yli 40 høkerekøn kuormøn edestä metsöhaketta.

Iähitulevaisuudessa

Kirjoittajat:
Kalle Karttunen, projektipäätlikkö, Lappeenrannan
teknillinen yliopisro
Tomi Vartiamâki, kehitys-ja
laatuasiantuntijâ, FinnMetko
Oy

Metsäpolttoaineiden kysynja käytön kasvaessa met-

n¿in

sàpolttoaineiden kuljetusmatkat kasvavat. Maantiekuljetus pitkislä kuljetusmatkoista ei ole jãrkevää ja p¿iästöt
nakert avat biopolttoaineiden
hyötyjã. Metsäpolttoaineiden
kâytön tisäãntyvä kasvu tarkoittaa myös tieverkon nopeampaa kulumista hakerek-

kojen pyörien alla. Tämän
johdosta vesitiekuljetus voi
nousta tulevaisuudessa kilpailukykyiseksi kuljetusvaihtoehdoksi.

osa metsöpolttoøineista squttao

metsäpoltloaineiden hankinnan logistisessa ketjussa täydenlämään raakapuun kuljetuksia.

Tútkimushanke mahdollis-

Kehityshmkleen alussa aseteltiìn tavoilteeksi toteuttaa
käytänßtissä metsâpohtoai-

ti kuljetuskokeilut

neiden vesiliekuljetuksia

Metsäpolttoaineiden vesitiekuljetusmahdol I i suuksien

proomukalustolla, jolloin saadâm tietoa eri menetelmien
käynökelpoisuudestâ. Ensimmäinen koekuljetus jãrjesret-

ttmiseksi Lappeenrmnan teknillisen yliopiston
kartoi

Mikkelin bioenergiatekniikan tutkimusryhmãllã on meneil lään "Metsäpolttoainei-

den vesitiekuljetus proomukalustolla" - tütkimùshanke.
Hmklieessa kehitetään vesitiekuljetukseen perustuvia

Koekuljetuksissa testataan

polttoaineen hankintaan.

käytännössä kahta erilaista
logistiikka- ja hâketusjärjestelmâã ennen proomukuljetusta. Proomukuljetus toteutetaan Mopro Oy:n Arppealuksella ja suuçroomu Vorokilla Ensimmäisessä kuljetuskokeilussa päätehakkuìden ha.k-kuutähde kuljetetliiD
iftotavarana saiamateminæliin, jossa tapahtui keskitetty
haketus Toisessa kokeilussa

Hankkeessa ttrkastellam ve-

sitiekuljetusjärjestelmien ja
niìhin soveltuvien ìiiketoisia metsäpolttoaineen toimi-

matkoilla. Viime vuosina raa-

tuksiin Vuoksen vesistäalueen voi¡nalaitoksi I le. Tavoitteena on löytâã kustannuste-

kapuun vesitiekuljetuksen

hokkaita ja ympäristöystãváì-

(uitto- ja aluskuljetus) keskimâäräinen kuljetusmâtka on
ollut yli 300 kilometriã. Vesiteitse kuljetettu puumáärä
on ollut noin 1,5 milj.mr, josta aluskuljetuksen osuus on
olht keskimä¿irin kolmmnes.
Vesitiekuljetusten osuus
koko raakapuun kuljetuksista on vain noin 3 70, mutta
osuus vertailukelpoisena kuljetussuoritteena (mrkm) on 6
7o kaikista raakapuun kuljetuksista pitemmän kuljetus-

ì isiã vaihtoehtoisia kuljetusratkaisuja hakerekkakuljetuksille. Vesitiekuljetus ei
poista autokuljetusta kokonaisketjusta, vaan toiminnan

kuljetuksiin pitkillä kuljetus-

matkan

ja

suuremman last¡-

koon johdosta. Varsinkin
Vuoksen vesistön alueella
vesitiekuljelus on varteenotettûva vaihtoehto myös

tiin syyskuun lopussa. Koekuljetüksissa metsåihake kuljetettiin Kiteellâ Varkauteen
Stora Enson ¡ehtam lämpö-ja
voimalai toksen käytett¿iväksi.
Koekuljetus oli Stora Enson
kustantama ja hankìntaorganisaation toteuttama.

logistisiâ jârjestelm iä metsä-

mintmallien mahdollisuukSuomessa vesitiekuljetusta
käytetâán etenkin raakapuun

Ensimmäiset koekuljetukset

tehokkuutta haetaan [yhentämãl l ¿í autokuljetus lætauslaiturciden ympäristöstä tapahtuvaan syöttökuljetukseen ja

hoitmalla vesitiekuljetukse-

haketus tapahtui per¡nteiseen
tapaan metsäss¿i tienvæsiva-

rastolla, josta valmis hake
kuljetettiin hakkeena suoram
satamalaitu¡ille hakerckoilla.
Lastaus-

ja purkujärjestel-

miã selvitetään

na pisin siirtymä. Kehitettä-

kuuluvat
keskeisesti satelliittiterm¡naalit, jotka toimivat myös
metsäpolttoaineiden puskurivilastoina.
v¿iän jârjestelm¿i.¿in

Myös mets¿ihakkeen lastauksessaja purussa testattiin eri-

laisia menetelmiä. Ensimmäisessâ kuljetuksessa käytetÌiin sekã lastaus-, että purkup¿i¿issâ suur¡a materiaalinkäsittelykoneita. Lastaus tapûhtui Puhoksen syvâsata-

Toisessa kuljetuskokeilussa kâytettiin proomussa mukana kulkevaa kaiv¡nkonetlâja

massa Joensuun Laivaus
Oy:n suurella materiaalinkã-

sittelykoneella

ja

purku

Mam- ja puunkuomaus Oy:n
materiaalinkâsittelykoneella
Toisessa koeku ljetuksessa

lastaus tehtiin proomussa
mukana kulkevalla koneella
ja lastia tiivistettiin ajamalla

Bobcatilla kuoman pä?illã.
Polttoon tarkoitetun hakl(een
lastaukseen ja purkuun voitaisiin kãyttää myös kauhakuomaajm, mikäli proomus-

sa on keularamppi. Myös
pneumaattinen menetelm¿i
saattaisi tulla kysymykseen
etenkin käyttöpaikm purkumenetelmänä. Tãllöin voitaisiin hake imeä proomustâ ja
puhaltaa suoraan polttoainesiiloon. Näin vättyttäisiin ylimä¿iräiseltä käsitrelyttä purkupäässä. Kuljetuskokeiluissa oli kuitenkin tarkoituksena tutkia Iastausmenetelmiä.
jotka sopivat sekâ mets¿ihakkeen että raakapuun käsittelyyn. Tällöin voitaisiin hyö-

dyntää enemmän meno-paluukuljetuksia samalla kalustolla.
Proomuun noin 40 hakere-

jetustiiviyteen nähden huo-

nopaluu kuljetuksista on

mâttavûsti ennakkoarvioita

mahdollista etsiâ hyötyjä,

enemman.

Ensimmlisessä koeku [jetuksessa

suurproomuun lastattiin

noin 3300 i-mr metsähaketta. Haketta olisi proomun tilavuuden puolesta mahtunut
vielã lisääkin. Toisessa koekuljetuksessa ltstattiin noin
4500 i-mr ja enemmänkin oli-

si mahtunut. Täyteen kuormaan taryitlaisi¡n yli 5000 imr. Proomun lastaukseen
mâteriaal inkäsi ttelykoneella
kuluu noin viisi tuntia. Lastia saadaan tiivistymään ja
mahtumaan perinteiseen kul-

jolloin päãstöt lasketaan vain
yhteen suuntaan toisin kuin

Yhden proomulastill isen hakemä¿irã vastaisi noin 4O hakerekoilla tehtävän kaukokuljetusmatkan koruaamista
riippuen hakerekan vetoisuudesta. Proomun laitoja korotramalla voitaisiin lis¿itä lastikokoa vielä merkinävâsti.

Pâästöváhennyksiä vesilie-

kuljetuksen avulla
Proomullisen kuljettaminen

Kiteen Puhoksen satamasta
Varkauteen kestäâ noin 8-10
tuntia. Polttoainetta kuljetuskokei lun monitoimialus vaatii noin 170 litraa tunnissa.

Kaikkiaan polttoainetta kuluu siis noin 1500 litraa. Vastaavasti, jos kuljetus hoidettaisi in hakerekoilla laajenta-

malla voimalaitoksen han-

hakerekoilla.

Lisákehitlstä tarYitaan
Kustannustehokkaat proomukuUetukset vaatisivat suu-

¡en lastikoon lisâksi tehokkaita logisriikkaj¿irjestelmiä,
joilta saataisiin vâhennettyä
odotusaikoja lastaus- ja purkusatmissa ja lisâtty¿i menopal uukuljetuksia. TeminaalÌjâ¡jestelyt ovat ehdoton edellytys, ett¿i proomun lastaus
saadaan toimimaan tehokkaasti ja ilmm keskeytyksiä
Lisâksi on kiinnitettävä huomiota aluskaluston sopivuuteen eri vesiväylille. Ymp¿irivuotiset kuljetukset olisivat
mahdolì isia k?iytt¿imällâ sopivaa kuljetuskalustoa

kintaet¿iisyyttä, polttoaineku-

lut olisivat 40 rekalta noin

Kehitystyótä taßitaan logis-

2400 litraa yhteen suuntaan.
Vertai lukelpoiselta errii sYYdeltä Puhokselta Vilkauteen
maanieitse ( 160 km) huomat-

tii kan ja eri työvaiheiden sau-

tavasti enemmänkin (noin

tehokkuutta tulee parantaa,

mattoman yhteensovittamisen järjestämiseksí. Myös

lastaus-

ja purkuvaiheiden

3500 litraa)

kallista haketta

Kuva ensimmäisen kuljetuskokeilun lastauksesta Puhoksella. (Vartiamäki)

tii'

vistämiseen Bobcatt¡à. Lastauksen hoiti Kyösti ja Aleksi Ryynänen. (Karltunen)

Päästövâhennyksiã laskettaessa on kuitenkin kiinnitettá-

vä huomiota vertailtavien
kutjetusketjujen erilaisiin
vaiheisiin Suurimmat pãäs-

Kækuljetuksilla saatiin aRokasta kokemusta metsähakkeen aluskuljetuksiin tiittyvien käytännön ongelmien kehittämiseksi. Monia ongelmia
on v¡elã râtkaistava, ettâ me-

tövâhennykset saavutetaan
luonnoll isesti korvaamalla
voimalaitoksissa fossiilisia
poltroaineita. Myós kuljetusvalinnoilla voidaan vaikuttaa

netelmâstä tulee todellinen
vaihtæhto autokuljetuksille.
Tärkein tekijâ on tietysti ketjun kustannukset asiakkaal [e

kokonaisp¿i¿istöjä alen lavasti.

nattavuus ketjussa toimiville
yrittäjille. Ilman näiden kestãvä¿i tasoa ei vesitiekuljetus
muodostu kilpailukykyiseksi
vaihtoehdoksi

Haketta voitaisiin kuljettaa
myös pienemmillã aluksilla,
jolloin polttoaineenkulutusta
hakeyksikköä kohden saatai

siin alennettua. Lisäksi me-

sekâ toisaalta toiminnan kan-

Pap erirullat laivoilla

S

aim aaltaB erliiniin

Vesitiekuljetusketju kartonkituotteille StoraEnson Imatran tehtailta Berliiniin rakennettiin kahdesta peruslähtökohdasta: asiakas halusi palveluvaraston lâhelle tehdastaan ja toiseksi, toimitettavat rullamitat antoivat huonon täyttöasteen sekä auto- että
rautatiekuljetuksissa.
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Keski-Euroopan sis vctio'erkko

l\{V DIAI\'IANT Itämerellâ

Lrivr- jr proorrrukuljcLLrk:iss¡ lastitilau kaprsitcctLi roiscsti Lrivan tä),ttö lnìrtr¡

trirerr, ¡,hteys Euroo¡prrn
Trlvikuukausina (helrn i-ntmlis/Ìruhtikuu) llivauksct hoi
detran Kotkasl¡ sanrallî l¿i-

StÈttin (Puoll) vülill?i on lühes

vakalustol l fl

da¡n hyõd),ntää nraksimaali

2500 tonn¡r Tilausten suuri

Mìtka Stettin Berlin on lri-

keskikoko sekii ho¡rogeenilerr
l¡st¡ helpott¡v¡t ¡¡ivrkuljetus-

valla kesli¡ika¡n 172 knr ja
t¡lvella vaihroehtoist¡ rrittili
kliyttlìen 3l)6 knr V¡starvasti

ten suunnittclua Berliiniin
suunt¡utuva Iasti siirtokuornìataan Stettinissii suoraan lai-

vasta proonìuuo proontuilla
(uotteet kuljetetatn Berliinitr
ternrinaaliin josta asiakkaalle
viinreincn kuljetusosuus taittuu autokuljetuksena parissa
kyrnnrenessü nrinuutissr

Sauroihin laivoihin lastataan
myós unkarin nrrrkkinoille
suuntîuluvaa tuotetta ja niirni
tuotleel jatkavrt rììatkaansa
Stettinisti Unkâri¡n rautateit-

sc. Suu¡illa määrillä liikenteestä on voitu r¿rkentaa varsin s¿iiinnölliuen, ldhes viikot-

kuljetusajal ovrt kesrillii 28
tuntia ja trlvella 48 tuntia.
Kesäisin Stettin Berlin yhte),s hoidetann BP-800 t¡,ypirr

proonruilla, nrikü koostuu
550 torrnin vetoisesta työntöproomuyhclistelmä\tä Talvel
lâ on käytössä BP-500 tyypin
vastâava yhdistelnrâ, nrinkii
veto¡suus on 400 tonniir

Saimiìaltî

-

Berliiniin

DTAIvIANT, jokr on ht¡llantilaisen Wagenborg Shìpping BV: n operoirra Sainrax
luokan lriva. kävi l¿staanrassa Vuoksen s¡tarììasta Sto

Mr

raEr\on kartonki tuotteitr
Stett¡niin. AlLrs pystyy tuornaanja vienriiiin kerralLa Srinra¡ll¿ nraksi¡nissaan noirr
2500 rnt eli yhdeJlü kàynnillâ parhaillaan tavara¡ liikkuu
5000 nrt Alus on käynyt täl
lä liikennekaudella l4 kcrtaa
Vuoksen s¿rtarnassa ja ylliSrinra¡ nrukaan lukien kokorraisuudessaan 20 kertaa. ko

konaiskuljetussuorite on noin

sisrivesiväylän kokonaisliikenne on
noin 2 000 000 ntiljoonaa
tonnia vuositasolLa Luvuss¡

100 000 nt \Uagenborg
Shipping BV:llü on yhrcens¿i
I0 kappalelta lätii ôlusluokkaa olevia aluksia,jotka ka¡kki liikernöivit rjoittaitr nryös

on mukana rrrolernpiin srrrrn-

Sainraan alueella

Stettin

- Berliini

tiin kulkeva liikenne

MV DIAù4ANTTIA lastatâân Vùoksen satamassâ

Berliiniin suuntautuì'a lasli siirtokuormatâ¿ìn Stett¡nissä suorîàn lâ¡yâsfâ proomuun

MV DIAMANT:n päällikkö Klaas van Donderen tyytyväinen yhteistyöhön
Haastâteltâessâ aluksen pâällikköá Klaas van Donderenia tulee sangcn sclr'âksi liikennellueen rnielekkyys ja yhteistyón hyvä sujuminen niin Suomen pcrusteollisuuden, viranomaislen että Saimaan alueen eri sidosryhnrien kanssa.
Kritiikkiákin kuitenkin löytvy. Yleensá muilla Euroopan sisävesillä nämä laival voivat ajaa ilman luotsiâ ja sitä kapteeni hiukan ihmetteleekin, ettÍi Sairnaa on poikkeus, huolimnf ta useista käynneistä joka liikennekaudella.
Kokonaisrutena hânen mieleslâân vesiteitä pitäisi hyödyntää vielä enemrnän lavaroiden reitityksissä, nrikä puolestaan johlaisi taloudellisenrpiin jâ ympàristòystäyällisernpiin kulietuksiin.

MV DIAMANT:n päällikkö Klaas van Donderen

Vesitieyhdistyksen puheenjohtaj a Pekka Nikkilä:

Maakuntaliitot yhdessä työhön
vesitieliikenteen edistämiseksi
Suomen Vesitieyhdistyksen
uuden puheenjohtajan Pekka
N¡kkilän "sydän on ollut vesitieliikenteen puotella". Hänen mukaansa maakunnalliset liitot pitàisi saada yhdessâ toimimaan tehokkaasti vesitieliikenteen edistâmiseksi.

Mikkelissä nykyisin asuvr
Nikkill painottaa, että ltä- ja
Keski-Suomen kannalta ympãrivuotinen ves¡tieyhteys
nìerelle on vãlttãmätön
- Ilman sitä näitten alueitten

metsâteollisuutta uhkaa
kuihtuminen. Siitähän on jo
olemassa varoittavia esimerkkejä.

Nikkilä kiimostui 1990 -luvun alussa uusiutuvien energiaLähteiden k¿iytöst¿i. Samalla nousi esille logistiikka,jolla uusiutuvien energialähteiden tuotto saataisiin halvalla, tehokÌaasti ja ympäristöä
säästävällä tavalla hrluttuun
kohteeseen. Nüin hän joutui
tiiv¡immin tekemisiin myös

koskella, lähel[ä Ahtdrin rajaa. Pientä kylää hallitsi tekstiil inauhatehdas.

Vi[athan tunnetail luomonkauneudestam, ja aina muiste-

tam, että kuulu kaúun kaataja
Matti Kitunen asui aikanaan
pitãjässä. Sieìl¿i on myôs Kitu-

muistomerkki
Pekan ollessa seitsenvuotias
N ikki tät siirtyivät Tmpereelle.
Vifain pitäj¿istäjäi vain hãmärã muisto.
Ylioppilaaksi Pekka N ikkilä
valmistui Tampereella, kävi
Teknistä ko¡keakoulua ja valmistùi rakennuspuolen diplomi-insinöóriksi Varsinaisen
elärnântyönsä hän on tehnyt
seutu kaavoittajana, aluksi
neljä vuotta Turussa ja eliksen

keelle siirtymiseensä asti
Mikkelissä maakuntaliiton
suunni ttelujohtajana

Kanâvât tarpeen

den Saimaan

ja

Pãijänteen

jänialtailta merelle
- Kanavat olisivat alentaneet
huomattavasti metsä- ja metalliteollisuuden kustannuk-

sia. Myös kemianteollisuus
olisi niistä hyötynyt. Jâ vastaavasti Suomen ainutlaatuiset sisävedet olisi avattu laajamittaiselle matkailuelinkeinolle, Nikkilä sanoo.
Saimåan kanavan
vuokraus kuntoon
Vesitieyhdistyksen puheen-

johtaja Pekka Nikkilä

on
myös huolestunut Saimaân

kanavan vuokrasopimuksen

jatkamisestâ vuoden 2013
jâlkeen. Neuvotteluja on kâyty vuosikaudet, mutta tulosta
e¡ ole syntynyl
- Vuokrausasia olisi saatava
kuntoon Muuten sekin merel linen henkireikä tukkeutuu
Saimaan alueelta. Jollei vuok-

Nikkilä oli mukana jo Jârvi-

rasopimusta saada aikaan,

vesiteitten kanssa.

Suonren kanavat neuvottelu-

kanava loitteineen s¡irtyy Venäjän hall¡ntaan. Se sôattais¡

Pirkânmâån po¡kâ

voinraperäisesti Kymijoen ja
Mäntyharjun kanavia. Neh¿in

kunnassa, joka ajoi varsin

vuor

olisivat taanneet Suomen

¿iheuttaa vukavia ongeltnia
I iikenteelle kanavassa
Nikkilã muistuttaa myös, että

sitten Pirkanmaan pohjoisosassa, Virtain pitãjän Killin-

maaperällâ ympäri vuoden
avoinna olevan vesi tieyhtey-

bioenergia on selkeä bulkliituote. La¡vrkuljetus mahdol-

Pekka Nikkilä syntyi 66
ta

listaisi sen suuremman käytän. Ovathan edelliset hallitukset k¡rjannee{ hallitusohjelmiinsa bioenergim käytön
huomattavan l¡s¿iämisen tarpeen. Se ei kuitenkaan onnistu ¡lmân nykyistä halvempia

Vesitieyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Nikkilä

kuljetusmuotoja.

Hallilusohjelmaan
vesite¡lten kehittäminen
Nikkilän mukaan hallitusohjelmaan pitäisi saada maininta vesiteitten kehittämisestä.
Hãn on pannut merkille, että
liikenneministeriössä ei tunneta suurta kiinnostusta asi
aa kohtaan. Siksi hán ehdottaakin. että vesiliikenteen vetovastuu tul¡si antaa uudelle

superministeriölle. Silloin
tyänjako olisi selvã: supeministeriö olisi tilaajana ja lii
kenneministeriö toteuttajana.

Tä1]öin olisi oteltava erityisesti huomioon elinkeino- ja
aluepol¡¡ttiset näkökohdat
- Nle emme tàâll¿i maakunnissa pârjää I iikenneministeriön
kmss¿. Siellä runnotaan lävitse päätökset, joilìa määrärahat upotetaan etelän suurille maantiehankkeille.

- T¿imän vuoksi meid?in tuLi-

si tukea ja kannustâa eduskunnan ns, kanavapuoluettâ,

joka pitää yllä keskustelua
vesiteitten kehittämisestä.
Eduskuntahan on loppujen
lopuksi se elin, joka päâttiä
näistä suurista liikemeratkai-

suista

Nikkilâ näkee, ettà vesiteilìä
on monta etua verrattuna
maantiekuljetuksiin. Ne ovat
ympäristön kannalta ylivoimaisesti parhaat. S isiÍvesilaivoilla ei kàytetä raskasta polttoóljyä. Ne ovat myös hal-

vimmât kuljetusmuodot.

EU:lta tukea

kaistu liikenteen valkoinen
kirja vaati raskaitten ja vaamllisten kuljetusten siirt ¡imistâ pois maante¡ ltä ja rautatei[1ä Tämá n¿ikökohta on erityi-

sen tärkeä Keski-Euroopan
ruuhkaisten teitten kilnalta
- Uskon että EU:lta olisi saatav issa huomattavâakin tukea
uusien vesiteitten (kanavien)
rakentamiseen Tukeehan komissio vahäpããstôisiâ liikennemuotoja. Ja nyt kun maail-

man ilmastopolitìikasta keskustellaan laajemmin, Suomen p¡tãis¡ satsata juuri siihen. ettã liikenteen tuottamata kasvihuonekaasut saataisiin kuriin

Vesitieyhdistyksen puheenjohraja Pekka Nikkilä asettaa
pauon (oiveita EU:n komissioon, joka on liputtanut vesiteilten puolestâ. Jo kymmenkunta vuotta sitten jul-

Ismo Parkkonen

Joensuussa odotetaan ratkaisua Saimaan kanavan
vuokraneuvotteluj en tuloksista
Joensuun lâiv¿uksen toimitusjohtaja Markku Pennanen
odottaa Sa¡nìaan kanavaneu-

votteluista ratkaisua. Niitâhân on käyty jo vuosia.
- Epävamuus neuvottelujen
tuloksesta johtaa siihen, että
kukaan ei investoi k¡inteisiin

rakenteisiin. Jos neuvotteluissa pü¿idytään myöntei-

Sisävesi llähän pystytäãn

kutur: to¡saalta se helpottaa

Joensuussa ei ole otlut kovin-

kaan paljon vaikutusta sillâ,

vuoden.
- Joka tapauksessa tarvittaisiin hallitukselta myönteinen
signaali Silloin täállâkin voitaìsiin rohkeasti investoida.

vesiliikennettä, rnutta samalla se vaikeuttaa puun tuonIia
mets¿istä. Jos ei ole tavaraa
eivät laivatkaan liiku
- Viime syksy oli niin leuto,
etti raaka aine loppui. Se oli
huono juttu.

jo
nyt ¡i¡kennó¡mäân ympäri

Puupula johti Joensuussa
liikenteen vähenemiseen

seen tulokseen meillä on val-

nrius investoida heti. Tietysti

neidain kannaltarnnre olisi
tärke¡ii, etti kaoava voita¡si in
pit¿iä auki ympüri vuoden.
Mutta vâikuttaa siltä, että liikennenrinisteriö ei sitä halua.
Markku Pennasen mukaan
Kynrijoen-Mäntyharjun kanavarr rakentminen olisi paikal laan

- Silloin olisi kaksi

kanavayhteyttä rnerelle Ja niin kuin
on aikanaan todettu, täntä

Suomen maaperällã oleva
kanava voitaisiin pitää auki
läpi vuoden. Se olisi tärke¿iä.

L¡ikenne Joensuun satanasta on vâhen¿ynyt viime vuoteen verattun¿ noin 15 pro5enttia. Mutta se eijohdu Saimaan kanavasta vaan kesällri

vai vanneesta puupu lasta,
Kun puuta ei tullut metsistä
ulos, ei pystytty tekem¡iän
selluakaan Nyt puu taæ liikkuu. Venâjältä tuotava puu on

kuljetettu pãäasiassa junìlla,
joten sillä ei ole vaikutusta

ovat koskeneet lähinnä vanhoja teollisuusseutuja.

Mukku Pennmen ¡hmettelee
sitä, mihin suomalaisten vesitieystäviillisyys on kadonnrrr. Aikrnaan niitä râkennett¡¡n ja kunnostettiin, mutta
nyt ei H¡in korostaa, ettã eri
kuljetusmuodot eivät ole tois-

tensa kilpailijo¡ta Kaikkia
n¡¡tä tawitaan.
- Viimeisten kymmenen vuoden aikana ainoa ilonaihe on
se, että varustamot ovat uskaltaneet rakentaa uusia laivoja. Ne pystyvät oltamaan

rahtia jopa viidenneksen

seen

erìemmün kuin vanhemmat
alukset Jâ ne kykeneYät kul-

Pennasen mukaan leudolla
syksyllä on kaksinainen vai-

kemaan tâydessä lastissa Saimaana kanavan lâvitse.

Joensuun sataman liikentee-

eltä isot metsäfimat ovat sulkeneet tehtâitaan Sulkemiset

Joensuun laivauksen toim¡tusjohtâia Markku Pennanen ja Joensuun sataman sâtaml

päällikkö Matti Linervo

Kotimaisen sisävesitieverkon kehittämisen ja jatkorakentamisen
teollisuuspoliittiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
EU:n ),tlinrlueisijn vcrilttunr Suo¡nen s)dä'nen sijrinti
¡iheuLrr¡ yril),ksille 2-3 kertrìseL logistiikkakuslannukset johtuen nerinratkôstî j¡
pirk¡stä nraaetiiis),),Lsistä.
Olisi korkea aikr ott¡a kii)'LSuomen luùrt¿iset nrahdollisuudet, jotkr satojen kilotrrctrier rnittaiset sisâ-ve,sivli),li¡r rrrjoirvrt Asia¡ on -sel
viLelty aikaisenrnrinkìn, nultr n¡,t sen uutlellecn arvioìntì
t¿iön

ol

tilrpcerì erityìsesti siksi,

ettii Suonren liikenne¡rliittincÌ a,(enll on vrne vuosÌna
muuttrùrut mcrki Ltiiv¿isl j jâ ni-

t¿inyt veriilüjsterì killseet
nryös Suonren puoìellr oJe

tuleyrisuude,ssa Vesitievc¡ nìi¡

tr ja kotinraìscn bioenergian

t¡vst työllistiì\'¡t !aikutukset

h),ö-d),nt¿inriseen perusluvia.

erit¡,isesti siìloin, kun Kynri-

sekri vaikutu,çalueìlle tulevrl

m)'ôs nrahdoll ¡suutlen kuljct-

hankkrcn toteutusYalnlirtlâ:

joki-Mäntyhurjun karrrvl l(ìteutuu Kysc on Lratokrlla

j¿iÌkìt),öllisriivir uudet t)öp¡ikat luovrt suurcn nrahdollisuuden Si-sâ-Suonren kehilyksen nosta¡lriseksi nou-

uusiakìn toimiak¡4,
- harjoittra krnsalLista alue-

rîn Laâtokîltiì Kyrnijoki-

- k¡¿rvoìtukrer os¡ltr kanala

politiikkaa ja tasaprinoìstr

MÌinlyh¡rju krnrvrplrìr

vr¡ ¿iuk<el

rlùeellistî

kautt¡ Kcìtkrn ja Hanrinan

k¡a vo ilr i n

jl

¡n toinri\iiD

telrokkiiisi in

Nei,aa pitkin kulkcv¡n vesi-

v¿iylün ongùìnista olìittrr
Pìetarin kaupunlin lukuis¡t
sillat
- Uudet jr nrliíiriltaiän rnittrYar sisâvesiteille soveltuvlt
tavârâr),hnìiil, kut€¡r Drctsiihakc j¡ lis¿ilinlyvit kiclriitys-

hirtänrisen kanralta nryôntci-

nryöti ovrt Dlyös rne¡sä-

seeD suL¡ntaan:

hakkeer kerliily¡'n ja lâhikuljetuksiin liiltyv¿it työÌli,(tüvàt

Eurooparr Unionin uusien
"tietu¡lien" \'aikiltuksia Suomen elinkeinoelämrin kuljetuksiin on vãheks)'tty Asira
on pohdittu vùihtoehdottoûìasti eikä ole hâluttu katsor
riittüvlin pitkrillc lulevaisuu

vaikulukset jâ¿ineet ilmu
kehitys-parosruksia Sisãnra¡n teolìisuuden raak¡-ai-

sunrallien tuomiin ntrhdolli-

suuksiin Sisä\,rsi-teiden
osuus "nìerten valtatien" jrtkeera ja osanr Itrineren altiriuì sisiiist¡i liikdnnettii j¡
os¿rn¡ EU:n pohioista ulottuvuuttu oÌr saìnut liian v¡hîn
huotrriola 05lkseen

- Venülíisen öljyn ja tavarakuljetusten rn¿itirä Suomenlahdella on lis¿iäntynyt mîssiivisesti, ja sanrallr on Suonrenl¿hden pohjukan logist¡nen âsema muuttanul. Kâsvava ìiikennetarve on kään-

lamisesla on larpeellisla jo
tässâ ì,r¡h€essa turvats sisiivesit€iden tarjoânìâl rn¿h-

kon r¡kentiìÛlisrikaiset

j

rnenorni¡an si,süvesiteiden ke-

ja vajhtæhtoisten ratka¡

¡,htc¡,tlen prlr,elenritrrt elìtt

srtrmiìn Tiillii lohkolh rvrtr
¡uu uusia nrahdollisuuksi¡

v

jitett¡, ilman lrrkasteLua Scn

teen

-

harjoittrra kan5rlìi\tr eliì)keinopoliti ikka erlistiinriill!i
kotinìaìs1â telrkk¡teoll isuut

rlintrcdell¡,t¡,sten- .ia kiìprri-

lu[),vyn turvranrisesta nyt j¡

nlateriaalien

r

SUUIì

Suomcn sisär'esilieyerkoslon kehitlàminen on suuren
luokan ylikansallinen kysymys. jolla on .yht¡mâkoht ia:

J,hnr¿it on

k¡nsrirvliListe¡r ilnarlo,st¡-

giaìãhteiden kãyttöönotlo

tukeutuviâ uusi^ kuljetüsj¿itr
jestelnriä, ),hd jstettyjä kuljetuks¡a, rììertcn valtateitã ja
pohjoisen ulottuvuuden inl-

ovat suuren Iuokan k¡,5y¡1yli-

siä nyt ja tulevaisuudessa
Teollìsr¡uden kannalta ei ole

myöskâãn nrerkityksetönt¡i
se, ettâ kanrvirpar¡n nyötli
aviìutuisi nrahdollisuus aidosti kilpailuttaa kuljetukset

k¡ikiJh tuoter),hnril

lä ynrpä

r¡vuot¡sesti

Sisävesiteidcn kok<¡nrisvaltainen kehittänlinen ja vesiliikenteen hyötynâkökohtien
tarkastelu on jliäuyt vaì itetta-

- vaalìa kans¡ììistr kilpailukykyli kalliiden liikennekus

j¡

kutuslerÌ 05tlta
r

ilkeltrrìrjstr

ja

joüa innovtrtìivisia ratkrisrÙü
uusitttuv¡¡n enerSiilrÌluolilìrtoon s!'kii ve,\i- ja kalalrlou

Priijtinteelt¿i Suo-

nrenlahteen kotinraìstr ¡,¡¡p'i

riYUotist¡

nrcr

iyhte)'ttä k¡i)'t-

sillc tr:olle. ettii;
roiclr¡n liitl¿iii Etl:¡]

t¡,.aìt¿t

ìr¿rnkc

pohjoisen ulottuvuudcn

lri

peellista âinak¡n furvât:ì
sisä-r'esiteiden tarjoamal

uaisnruistot ja luorìnonarvot:

kehi 1tämishnn

k

korvaa rllecn jäiivrit nruj-

Edcll¿i csitctty on supper ¡,lr
tcenveto si-\iivc'sit!-iclen kel¡ì t-

korjra pysyvüsti kohd¡l leen
osuvrt crltiset ynìpriristävirheet; istuu linjaukseltaan ja
r¡kcnt¿iltaan kulttuurì- ja
Ino¡nonnr¡isem¡¡n: r ltkai
see ynìpliristiin l¿ilìt(ikolìdist¡ kohd¡lle osuvrt vesistäjii¡ -

keelle:

jokr eurooppalriscn yDìpiiristii- jr liikenrepolitiik;rl
-

j¡ jatkor ¿ìkentìtrliscn
rilukanaan tuomistil hyaid),ìs
tii, jotk¡ pitklikesþisesti tukevat itJisen-ja keskeisen Suo
nen teollisuL¡der kilprilukytiim ¡sen

k),ii n)'l

aloja

ja

elittkeinonirlojen krsvuÌlc

Vesi tìet- lehden päätoi rn

Aluksi

ja

ennen lopullisia

Antero Pulkkanen

pi¿itöks¡ä hankkeeÌ toleut-

ynrpairivuotiserr nreri-

alkaa maaliskuussa 2008
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rrrahrìoìlisuuksia

nryös vaikutusaluecn muitlen

UUg MERIYHTEYS

!l

tLrÌ!'vili\uudes\r.

rììuotorsuuttiì

âvan

osiE

jr

luoderr sarn¡lla uusi¡ nlikii-

jestelyt; konrpensoj tai s¡inli¿i
tuhoutuvat biotopit; käl,tt¡iii
h)'Yiiks¡ nìrhdolìì\uudet lisiitii lu()nnoìì biologistî noni-

l¿ihtülohdista syntyneerii
suunn¡tellran korkeìnrpien

niiltâ

+

j¡

h¡nkkecla

T¿issü 1'âilìeessa ulisi tar-

tuviss¿rkin olosuhteiss¡,

r*

liipit0r

-jokiì tunnistaa seki pelilstâa

perinteisen teollisuuden toi-

ÉÈ +ll Sta5{tll

¡,1

voidirar totcutlîa Public
PriYrte Prrtner-\hip (PPP)

lcct)

tilen

Piijãnteen ves¡stöl ja

éJúrÈíary¡qd

jr

koskcv¡rr r¿rhoitussuLrtrlilte-

rakcnrrerahrsto.jcn r ahoituksen piiriìr -siteÌ. etti lìank.

kuljetuskustrnnuksel rnuut-

ì,\ÄGãìIBORG SHIPPING

J,rÌpäri,\tijYri-

sen nrahdol I isuuksia sck¿i tar-

kasallisesta aluepol;ti jkasta ja

liittisista lìnjauksista

ioi tunu

ehdoissa nreri)'h1eys Sri-

sekü

essâ keskusteluî liikennepo-

tarjo-

ar v

turv¡te¡ krikiss¡ vaihto

euroopp¡laisten ja kiìnsrll¡s
tcn laatrìvaûtirììusten uukaisenr ynrpüristiihankkeena
- joka yhdistli¿i Sainraan ja

tânrìusten Suomcssî

huoniolle k¡¡ytri-

st'sti

lun

jr

ta teollisuudelle jr yhdys
kunn¡l le rnahdoll isimnran
cdulliset jr aidosti kilprillut

van v¡ih¿ille

ì

Valkerlle nerelle ¡sti
- jokr rrtkui-rui-<siìan ottar

suunnitteluvalmiutta
Suomen sisävesif ieverkoston kehiftäminen on kansallisen rnahdollisuus:

toituk<clla. k¡rkeinc kustrn
nusa rv ioi leen jr r,.i ¡nrtu kr -

EU:n ja Venrìjrin viiìise1 vcsirie),hteydet rinr Mustrllc ja

nr¡hdollisuudet nostrnìâllâ

rastnrktuureja

prì lì:e,rri roteutettirvlrl la tni-

huonrioon kanrvrr ytnpiir üivicn ¡,|1fl ¡,5¡¡¡¡ien tarPcct
jr luo niiìlc uusia kehilt¿ini-

nraalta

ja ìiikennepolitiikkrar jokr
kchitt¡ii rautr- ja vesiteihin

klikkiin nrarkuntr-

¡ Ieissuunnitclnrata:olle ki¡u-

teessâ N¿iin avrutuì sìv¡t

Ir rÌeuvollel Lìiìsetel rnâr rìo,stânrrllr vrihtoehloistn h¡nk-

piiistök¡upp¡rD

sek¿i

toimien nìer kittäviin¿ì

)'hteyterri EU:n ja Veniijän
\,älisessii kasvî\,âssa liiken-

luun parantanralla kansalì js-

dollisuudcl noslârnrll¡

hrìrke\urrnitlelurì osrltil

srtanìiin kaultîkulku kulje-

lulsir

jrtkosopinrukser v¿lltiste-

keen suunnilteluvalnjull1

- eurooppalaisecn ympairistö-

nehuolto ja uusiuluvien encr-

kehitt¿irnistä par anrrnrrì la ltri- ja Keski-Suo
nren logistista sìjaintirr sekii
tecillìsuuder nrrhdollisuuksia
¡nvestoi(lr j¡tkossakin aIueeIlc.
- r,¿ìrtutu¿ì Sainraau kun¡r'an

jmuslen til\/oiltciden sarvut
trnriseen liikc-ntecr aillcullrnricn p¿i¡islöje r niìür iìün jr
f

keiroeliimlin kuljetustrrlr¡tlen ohellt n¡tkililurì. vcnciìyn jr vlcisen virkist¡,k,.¡¡
tarpcita: rìlLrtlr lunnistaa
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On investoitava tulevaisuuteen ja
rakennet tav amaahamme myös vesite ir¿i
Eduskunnan kanavaryhmän puheenjohtajalla Hannu Hoskosella (kesk) on selvä käsitys Suomen liikennepolitiikasta: investointe-

ja tulevaisuuteen ei ole riittävästi.
Hoskonen näkee Sisä-Suomen ja koko maan kannalta tärkeäksi satsata rahaa myös vesiteitten rakentamiseen ja kehittämiseen,
raide- ja maaliikennettä unohtamatta. Investointi vesiväylien kehittämiseen olisi EU:n liikennepolitiikan mukaista toimintaa, hän
painottaa.

Juuri näiden näkökohtien vuoksi Hoskonen pitää Kymijoen ja Mäntyharjun ympäri vuoden auki olevien kanavien rakentamista
tärkeänä. Kertainvestoinnin jälkeen ne ovat lähes kulumattomia ja kestävät satoja vuosia.
- Jokainen ymmârÎ¿iâ, että lãl-

lainen ìiikennemäärdn kasvu
johtaisi pian kestämänöm¿iân
tiluteeseen. Maanteihin koh-

Yhdessä laivassa
80 rekkakuormaa

nopeasti teiden rapaulumi-

Vesiteitteo puolesta h¿in lataa
numeroita ja faktoja pöytään:
- Jos me rakennamme koti-

seen, ellei merkittãviä lisáin-

maan kamaralle kunnolliset

vestointeja väylästöön tehdä

vesitiet voimme siirlää varsin
suuren osan kaikista puu- ja

distuva Iisärasitus johtaisi

heti Valtion olisi

lisättävä
huomattavæti väylãmäärùahoja. Mistä ne otettaisiin, kun
nytkin niistä on ankara pula.

metsäteollisuuden muista
kuljetuksista rahtialuksiin.
Jokainen alus voisi kuljettaa

Ja lisãksi onnettomuusriskit
kasvaisivat rajusti, kun nykyisen liikenteen lisäksi yli
puoli miljoonaa rekkaa jyräisi teillâmme nykyisen liiken-

60- 80 rekliakuoman vemn
tavilaa Samallâ säästdisim-

teen lisäksi

Kaikki tekniset ratkaisut ja

Kanavaparista

kalusto tällaisten puutavara, energiapuu- ja turuekulje-

me luontoa ja tekisimme vuosikymmeniä kest¿ivät ¡iiken-

nevâylät.

tuksille ovat olemassa, va-

uusi selvitys

kuuttaa Hoskonen. Se puoli

kentyvien maanteitten ja rapistuvan rataverkon kanssa.
Nekin vaatisivûl joka vuosi
húasti uutta rahaa, jotta liikenne sujuisi kitkatlomasti.

Muttâ vesileihin ei satsata
juuri mitään. Ja kuitenkin niiden merkitys korostuu tulevaisuudessa
- Pitkien etäisyyksien Suomi
tani[see runsaille ja Iaajoille
sisävesilleen selkeân ja toirnivan liikenneverkoston. Se

merkitsee halvempia logistiikkaratkaisuja ja nykyistä
saasteettomamp¡a rahtikuljetuksia. Sisävesiliikenne on
ympäristóyst¿iväll ¡nen, turvallinen ja energiaa sââst¿ivi
liikenne¡nuoto Suornen tulevaisuuden kannalta olisi tärkeàl s¡ada kotimainen ymplrivuotinen meriyhteys.
- Kanavan rahoitukseen on
saatavissa EU:n tukea. Esim.
Tanska on hâkemassa siltaprojektiinsa noìn neljänneksen EU-rahaa.

- Nyt runsaasti kliytetyt âuto-

Hoskonen esittää tosiasioita,
jotka puoltavat vesiteitten rakentamista.
- Maamme metsãteollisuuden
logisti ikkakustannukset ovat
l5 - 20 prosenttia tuotteitlen

mm. tuotannon tehostarnise[la ja puun korjuukustannusten alentamisella. Kanavan
rakentamiæn myôtä alueiden
akt¡viteetti kasvaa ja koko-

alan kansainvãlistä kilpailukykyä.
- Jos ja toivottavasti kun Pâijänteen ja Saimaan altailta
saadaan ympâri vuoden liikentrö¡trivâ vesiväylä rnerelle Sisä-Suomen metsl-, met¿lliteollisuuden logistiikkakustannukset saadaan jopa
puolitettua. Sen merkitys on
kilpailukykymme kannalta
tavattoman suufl.
- On tärkeâtä, että kanavayh-

teys on omalla maaperällä.
Silloin ei tarvitse käydá neuvotteluja kanavan kâytöst¿i
ulkovaltojen kanssa. Minusto pitãä muístaa Suomenlin-

nan ns. Kuninkaanportin
muurissa oleva lause."Tdlkimaailma, seiso lässä onalla pohjølla, tiläkä luota vieraan apuun".

tä kanavien suunnittelusta,

den teht¿iväksi jotka oval

asia on eduskunnan kãsissä.
Tarvifaan vain selkeä käsitys
s¡it¿i, m¡llaista liikennepolitiikkaa tässô maassa harjoitetam. Ja kansanedustajilta vakavâ tahto katsoa Iiikennepolitiikkaa laajemmin ja ennen
muuta tuleva¡suuden kannalta
Hoskosen mukaan päätös
Kymìjoen - Mlintyharjun kanavasta olisi myös signaali
mets¿i-, melalli- ja kemianteollisuudelle jâ nìyös matkailulle s¡itâ, että valtio huo-

puolueettomia jâ innovatiivisia Silloinen suunnitelmahan
panti¡n pystyyn niillä reuna-

telrndn rakentamisesta

selvitys ei

Logistiikkakustannukset
jopa puolittuisivat

arvosta Se on tava[toman
paljon ja heikentãä suoraan

on siis kunnossa

rakentamisesta, rakennuskustannuksista ja toteuttam¡sîi
kataulusta. Aikaisempi 1990
-luvun lopulla ja 2000 tehty

Kansanedns tøja H an nu H oskone n tupaíllas sa I lomantsìs sa
- Se on investo¡nti tulevaisuuteen. Nyt me kiluutamme hei-

Hoskonen vaatii uutta, ulkomaisten asiantuntijoiden tekemää puolueetonta selvitys-

kuljetukset syóv¿it sen edun,
mikä muuten saavutetaan

na¡skuljetusmäärät I is¿iäntyvãt, myós rekkakuljetukset.
Kansanedustaja Hoskonen

muistuttu, että jos Kyrnijoen - Mäntyhârjun kanavaratkaisu toteutetaan, yli 80 prosentt¡a Suomen metsãteollisuudesta tulee suorien vesitieyhteyksien piiriin. Sil loin
myös Pohjois-Karjalasta, Sa-

vosta

jâ

Keski-Suornesta

aYautu¡si suora ympärivuotinen väylä suoraan püärnark-

kina-alueillemme Eurooppaan. Juuri se alentaisi logis-

tiikkakustannuksia huomattavasti ja toisi lisiä kilpailukykyä mm. metsâteollisuudellemme. Ensimmäiset tehtaiden lakk¡uttamiset oli hätähuuto, nyt on huutoon vastattava ja ryhdyttäv¿i toimiin.

Hakkuiden lisÍiys toisi
hurjan rekkarallin
Hoskonen pa¡noltaa, ett¿i jos
Venäjân puutullit loteutuva¡
suunnitellulla tavalla. rnetsä-

teollisuuden on hankittava
vâstaava määrd puuta kotimaasta. Silloin ollaân suurten
ongelrnien edessâ.
- Puuta on hankittava vähintäân vuosittain l5 miljoonaa
kiintokuutiota enemmän kuin
nyt. Se merkitsee 300 000
rekkakuormaa lisää Suomen
ennestäänkin jo kuomiletuille teille
Hain myös muistuttâa. ett¿i
tavoitteena on lähivuosina
korjata metsistätnme l0 rniljoonaa kuut¡ota energiapuuta Se lisäisi 200 000 rekkakuorman verran rekkakuorman venm kuljetuksia maanteillemme Ja kun pyrkinryk-

h¿int¿i

tyydytä.

- Silloisen hallituksen vuonna 2000 hylkâãmâ mallihan
ol¡ perustæton, koska laskennan lähtöoletlamukset olivat

ylimitoiletut mittæuhteiltaan
ja hinnaltaan Sen vuoksi katson, ettã uusi suunnitelma on
annettavâ sel laisten toimijoi-

ehcloillaja arvoilla, jotka liikennemi¡risteriön vesiteitten
rakentam¡sta ja kehittämist¿i
vastustavat virkamiehet antoivat suunnittelutyön pohjaksi. Siksi siitä tuli torso

- Tarvitaan vain kansallinen
ratkaisu. Loppujen lopuksi

lehtii kesrävän ja nykyistä
halvemman logistisen järjesSe

osaltaan estäisi viimeaikaisten murheellisten ratkaisujen
tekemisen: metsâteollisuuden
ei tafr¡tsisi sulkea tehtaitaan.

send on kævattaa vielâ turue-

tuotrntoa, rekkaliikenne paisuisi todella rajusti. Maanteillämme liikkuisi nykyisen liikenteen lisäksi reippaasti yìi

puoli miljoonaa rekkakuormaa vuodessa.

Aänestystyötä eduskunnassa

Isnrc Pukkonen

Vienanmeren Aäniseen yhdist¿tvãllã ns. Stalinin kmavalla (nykyisin VienanmerenItâmeren kanava) on kamea

historia: se rakennettiin vankityövoimalla, josta menehtyi yli 200 000 eli yksi vmki
jokaista valmistunutta kana-

ma salainen poliisi, OGBU,
työnsi tuhansit¡ain uusia "ri-

kollisia".
Kanavm l9 sulkua rakennettiin osittain puusta, koska
tuolìoin Neuvostoliitossa oli
kova pula myös t€r¿iksest¿i.
Vienanmereltä Povenlsan-

vametriä kohti. Jos heidät olisi haudaltu paikalle, niin jokainen ukko ja akka olisi pi-

joelle jouduttiin nousemaan

tânyt upottaa pystyyn, sillä

ylöspiün.

mùuta tilaa ei olisi ollut.

1933 kevâÃseen memessâ oli

Kanavan rakennustyöl pan-

säännösrelry

ti¡n aìulle syksyllä 1931 ja

metriã, padottujoki t97 ,l kilometr¡â, kaivettu kanavaa

Tämän ratkaisun myötä maa

talouden tuottavuus laski.
Taatakseen myös kaupunkivãestön tuen itselleen, bolshevikit määräsivãt ettã talonpoikien oli myytävä ylimääráinen vilja ja karjatalouden tuotteet valtiolle sen
mäâräämillä hinnoilla. Tätä

47,6 kilometr¡ã ja ruopaltu

talonpojat nousivat vastustamam. He vaativat enemmän.
Viljaa ei toimitettu riinävästi kaupunkeihin. Oli uhkaamassa kapina sekä maaseudulla että kaupungeissa. Tãllöin sisäisessä valtakmppailussa voitolle p¿iässyt Stalin

kuluttua vuoden 1933 keväälIä. Kmavatöitten kestoaikam

merta 1,7 kilometriä

ryhtyi pakolla kollektivoi-

Tássä vaiheessa kalliota oli

maân mmlaloutta. Vastikään

itsenãisyytensâ saavuttaneet
talonpojat vastustivat rajusti
tointa. Seurasi romahdus: ta-

227 kilometriä pitkä kanava
valmistui jo 20 kuukauden

ensimmãisen kymmenen sulun aikana noin 90 metri¿i

jäfl

iä 80,

I kilo-

sisältyi siis kaksi rankkaaja

louhittu vajaat 2 miljoonaa

kovaa talvea. Ne muodostuivat katastrofaalisiksi.

kuutiometriä, maata kaivettu
lähes 7 miljoonaa kuutiola,

Alussa rakennustöihin ko-

penkercitä tehty vajaat 5 miljoonaa kuutiometriä ja betonia valettu 334 000 kuutiometriä.

mennettiin noin 130 000
miestä ja naista, jotka asuivat

viheliãisissä parakeissa ja
muissa tilapâisasumuksissa.
Myöhemmin työssä olevien
vanlien mä¿ir¿i nosreft iin jopa

yli 200 000:n eivätkä olosuhteet parmtuneel lainliam, pikemminkin pãinvastoin.
Kanavatyömaalla oli hyvin
vähän koneita, joten suurin
osa työslâ oli tehtãvä lapioil-

Mistä "rikolliset"?
Bolshevikit voinivat vallanl<umouksen jälkeen alkaneen sisäììissodan osittain talonpoi-

kien tuella: puoli-ilsenäisille
"musikoille" luvattiin maata.

Kmavastâ puhutliin jo 1800luvulla. Sen katsottiin olevan
erity¡sen târkeâ silloin, jos/
kun Venäjä joutuisi Euroopæsa sotaan. Sot¡ìasstrategit ar-

vioivat, että mahdollinen vi-

luummin suuren osan elikoistaan kuin siirlyivät kol-

ilmmsota paljæti

kâ

Timonov perusteli esitystä¿in
kolmella edulla: ensiksi kanava mahdollistaisi Itämeren
laivaston tietyD osm siirtâmisen Pohjoiselle Jäämerelle;
toiseksi kanava aiheuttaisi
huomattavan ajm ja kustannusten säästön, koska se lyhentãisi Arkangelin ja Pietarin v¿ilistâ meriyhteyttä noin
4000 kilometriä ja kolmanneksi se helponaisi Jlüimercn

nen geologi, professori Wilhelm Ramsay oli seitsemãllã

tutkimusretkellään vuosina
1887 - 1914 löytänyt ja selviltânyt Kuolan niemimaalla
Hiipinässã olevan valtavan
apatiittiesiintymän laajuuden.

Hiipinässä alettiin rakentaa
aPariinikaivosta jo 1920ìuvulla. Sekin pakotti kiirehtimâän VieDmmeren-A¿inisj¿ir-

ven (ltämeren) kmavan rakentamista. Niinpâ Stalinin

johtama bolshev¡kkijohto
ryhtyi nopeæti loimæn. 1930
perusleltiin sitä vafen Bel-

Maatalouden kollektivointi,

teen selkeästi.
Käyt¿inntissä Venäjän Itämeren laivasto oli pussissa koko
sodan ajan. Eikä kiireellâ rakennettu ja huonosti pohjustettu Muumann¡n rala kyen-

kulakkien (suurtalonpoi-

nyt

kien), keskitalonpoikien ja

mä?i¡ää, minkä suuruallan so-

jälkeen valtam nousseel bol-

muiden poliittislen vastùsta-

taponnistelut olisivat vaatineel.

shevikit löysivät suunnitelmat tsaarin vallan ilkistoista
ja paniYat toimeen l9l9 922 lisätutkimuksia. Pieta-

seslä maailmansodasta oli

hooseihin. Peltoja jäi kesan-

nolle. Kapinat ja nál¿inhâtä
riehuivat maaseudulla, mutta kapinal kukistettiin verisesti. Miljoonia kuol¡.

teltiin yli 25 miìjoonaa tilaa

Niistâ 5-8 miljoonaa kuului

jatkuvasti fimän "Stalinin

miiksi poik-keuksellisen no-

puuauraväkeen eli kurj impam

hamyllyn" jauhamiksi Heil-

peasti. Ankarissa olosuhleissa työnsä äârcÌìe kuolleiden

kolmmneksæn, parisen mil-

tai sairauksiin menehtynei-

Kanavaidea syntyi

jo I 800-luvulla

lonpojal teurastivat mie-

avulla kanava saatiin val-

den tilalle Mensinskin johta-

vatyömaalle.

navan jatkamista Syv¿iriä,
Laatokkaa ja Nevaa pitkin
aina Pietariin saakka, jolloin
siitä tulisi 950 kilometriä pit-

mostroi -niminen yhtym¿i,
joka ryhtyi valmistelemaan ja
toteuttamaan hanketla.
AinaÌin yhtä merkitt¿ivä ellei merkittävâmpi asia oli Itämercn ja Jäämeren laivaslon
l¡ikutlelumahdollisuuden turvaaminen. Neuvostoliitlohan
ryhtyi jo l92OJuvulla vahvisimam Muummskin tukikohtaansa ja Jããmeren laivastoa. Se oli Euroopil puoleisen Venäjän airoa lalvisin
auki oleva satma. Siksi tilv¡ttiin myös sellaista kanavaa, jota pitkin ainakin osa
Itâmeren laivætoa voitaisiin
tarpeen tullen siirt¿iä Pohjoiselle Jäâmerelìe. Ensimmãi-

la. Valtavan ihmismäärän

joonaa vuakkaaseen kolmannekseen ja l5- l8 miljoonaa oli
ns. keskitalonpoikia.

dan, Makadanin kaivos- ja
teollisuuskombinaatteihin ja
Vienanmeren-Aänisen kma-

hollinen on Saksa He näkivät
myös, ettã Saksa pystYY sulkemaan joko sovinnolla lai
pakollaTmkan salmet, ja siìloin Venäjä on pussissa eikä
sen ltämeren laivastolla ole
suurtakaan liikkumatilaa tai

jien likvidointi johti siihen,
ertä miljoonia ihmisiä joutui

Suuressa mamjaossa muodos-

mm. Dneprin patotyömaalle,
Norilskin, Uralin, Karakan-

aryoa. Ja ensimmäinen maat¿imãn

l¿ipâisemä¿in sitã

puut-

tavila-

tâ r¡istett¡in omaisuus ja
kaiklii oikeudet ja passiret-

Vakavimman ja perusteellisimman esityksen Vienmmeren ja Äänisjlinen välisen vesitieyhteyden rakentmiseksi
merikanaval'si teki professo-

tiin suurille vankileireiìle ja
rakennusprojekteille kuten

1899. Samalla hän esitti ka-

li-

ri V. E. Timonov

vuonna

rannikon raaka-aìneitten
tuontia Pietùin seudun teol-

lisuudelìe ja myös niiden
vientiá Keski-Emoppam.
Timonov vmti myös, että kanavm rakennettaisiin niin syv¿iksi, että sitä voisivaf kâyttää 5,5 - 6,1 metrin syväyksellä liikkuvat alukset.

Hiipinä ja laivasto
kanavapontimena

Venäjän vallankumousten
(mæliskuu/manækuu

I

l9l7)

rista Leningradiksi muuttuneen alueen johtajat pirivát
kanavan rakentamista tarpeellisena. Asiæ kiirehdittiin
kun l¡edettiin, ettÌi suomalai

otettu oppra.
Ismo Parkkonen

Vuoden 2007 uittom äärätjäivät poikkeuksellisen pieniksi
Saimaalla uittokausi kiiym¡styi l8 5.07 (10 5 0ó), jolloin
hinraja Säyne toi Kallaveden
vesistöalueella toukokuun alkupuolella veteen ajetut ku[-

puunkorjuuolosuhteet ja
myöskin puutuÌliriita aiheuttivat ongelmia myös Venäjäl-

Olli

lã Tuontipuümäärät jä¡vät
selvästi norrnaalia pienemmiksi etenkin kevit talven ja
alkukesän aikana, mikä aiheuttì sen, että kotimaasta

ryiv¿it 21.5,

uiltoon suunnitelhrt puut jouduttiin etuajassa kuljeftamaan nraitse tehta¡lle. EnÌ,
ongelmat kohdistuivrl etu-

sisorvitukit Varkaudesta Savonlinnm. Savonlinnasta Ma
hinasi tuon 23.000 mr:n
lautan Ristiinan vaneritehtaalle viikon 2l aikana. Jænsuun
suunnasta hinaukset kâynn¡s-

jolloin Ma chris-

tian Kontturi t¿ihti hakemaan
Kaukaalle ja myöskin Ristiinaan osoitettuja uittopuita.
Hinaukset päättyiv¿it Vuoksen

vesistöalueeìla l6 ll 07
(10.t1.06). Ma Ollijätti tuolloin lautan Rìstiinm vmeritehtcalle. Ao. puut oli Yeteen ajet-

tu

læppãvitran Kaivantolah-

dessa Joutænæn ja Kaukaalle
hìnaukset pä¡:¡tryivät jo muutamra parvra atemmin

päässâ sellupuuhun

syistã johtuen Vuoksen
vesistö¡lueen kuluneen vuoden kokon¡ìsuìttomäärä jüi n.
600.000 m3, mikü onn 45lc
pienempi kuin vuoden 2006
uittonäãrä Viime vuosihan
oli määriltään hyvin lãhellâ
2000 -luvun keskinräiñistä
puunrâärää. Sotien jälkeen ei
Suomessa ole kosk¡an uitettu
vähemmân kuin v.2007 Po-

Em

nrisen verkkauteen ja kokonajsuittonrãärien pienuuteen

oli syyni viime talven lyhyys, rnikä aiheutt¡ sen, ettã
nretsäyhtiöiden ns talvilei-

rnikoiden puukorjuumâ¿irät
jâivät poikkeuksellisen pieniksi ja puita ei ole r iittinyt
veteen ajettavaksì Huonot

oli kuusivaneritukin u¡t-

( n. 230 000
nl3) Ao. tehdm olikin selväsv.2007 Sellutehtaiden uittomäärät jâivât n 30-40 7o:iin
(Botrtia ja Kaukas molemmat

kesänä

n

kellä poiklieuksell isen suuret
puuv¡rânnot, nÌutta koska ns,

170.000 m3) aikaisemmis-

la vuosista, Suurin pudotus
oli Metsäli¡ton uit(omäärässä,
joka oli atle 109á heidàn
edellisvuoden puumââräs-

Mersãyhr¡öillâ on rällä her-

'kîLkotun puun varastot"
päis¡v¿it kuluneenu vuonna
laskemaan jopa kriittiselle ra-
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tânä vuonna nousertaan

ti suurin uittopuun käyttäjä

tonìiärän kasvu Ristiinan

sänâ

1

1

1 000

Pieneneviin uittomääriin pyrittiin sopeutumaan erilaisin
työaika- ja työmenetelmä.iärjestelyin, rnutta on selvää,
ettã uittokustilnukset tu¡evat

toimintansa, koska työmä¡irä
jäi niin pieneksi kuluneena

myöhemmin, vaìkka jüiden
lähtö oli po¡kkeuksellisen ai-

500

1

ui(tomäärät osin kompensoivât kokonaismäârän pienentymistä.

vaneritehraalle

sitiivista kuluneena uittoke-

1

1200

t¡vat edellisestä vuodesta,
mutta kuusitukin kasvaneet

''Iehylaisin" luvuin. Kulunut
kesä on koetellut kovasti
etenkin sellaisia yrittäjiä,
joidenka toiminnan tulolähteenä or ollut pelkästään uitto Todenn¿iköisesti joku
hinausyr ìttãjiä jopa lopettâa

Hinaukset käynnisLyìvät tänä
vuonna nomaalia n. viikkoa

k¡inen Uiton käynnisty-

tään Mets¿ihallituksen uittomäârä oli nlelko tâvanomainen vajaat 100.000 m3 Stora Enso ei uiltanut v 07 ollenkaan Edellisvuonna uittomäärä oli sentään yli 100.000
ln3. UPM'n asema suurimpana uittajana edelleenkin vahvistui (yli 809á), vaikkakin
sell upuun uittomäärät romah-

400

300
200
100
0

-98 -se -00 -01
jalle, on selv¿iä, ettei yhdessä
talvessa (vaikka ol¡si todella
kunnonkin talvi) kyetä varast0tilannetta palauttamaan
nonnaalille tasolle Em syl,st¿i johtuen nìyös ensi kes¿in¡i
uittomäärät jäävät selvästi

-Qfto¿gP

2000 luvun

-04 -05 -06

keskimäärâi-

sistã puumääristä, rììuttavahva k¿is¡tys on, etlä mâlrät kui-

tenkin selväst¡ kasvat tästä
vuodestl, + l -50-200 000 nì3
'? KevÌiü]1ä 08 prperiliiton

-07

tyy, nlutta toivotaan, että uusi
sopimus syrìtyy kitkatla, jotteivät uittomäärät sen vuok-si
[ouse kuten nluutam¿ vuosi
sif teil.
MP 19.11.07

työehtosopimuskausi piät-

Liikenneministeriössä on uusi vireä kansliapäällikkö
harvoin huomatlavia jálkiä,
virkamiehet sen sijaan pysyvä1, esittelev¡it, nruoloilevat
j¿ì toimeenpanevat päätetyt

valon, niin kuin on tapana
sanoa, Kuopiossa marras-

Liikenne- ja viestintäninistÈriön kansliapâãllikkó, oikeustieleen kandidaatti Hani Pursiainen tuli äskettäin miehen
ik¿iän: h¿in táytt¡ 50 vuotta
Pursiainen ei jârjestänyL vastaanottoa eikä piitannut lahjoista. Siinä nrielessü hün

-vuotiaana 1979 kahden ja
puolen vuoden uurastuksen
jilkeen. Monet häkellyttäviä

poikkesi suuresti korkeist¿

palkkiota asianajotoimestaan

tellen savolainen. Ja ketrotam.

valrion virkamiehistä

vetävit ns. huippujuristitkin
ovat ktrluttaneet yliopiston

etti hän pirittää nronet nrinis-

Virkeâ krnsliapáäìlikkö aloittaa päivân työt îanìulla hyvin
varhain. Hinel nähd¡iãn tyô-

penkkei¿i palion pitenp¡iän.

huoneessaan jopa heti aarrru

kuuden jälkeen Se on virkarnieskunnassa hyvin harvinal

s

ta

ent¡stä,
rììonessa ryveltynyttii, rnuttù

T¿issâ hän nìuistutt¿ìa

äärimnräisen itset¡etoista ja
lehokasta valtiovarainrninisteriön kansliapüüllikko B ror
Ä nte N opoleon Wqltlroosia,
joka kehui tehneensä kaikki
tyónslj aamu¡h jo kello yhdeksiiin mennessä. Parhaim
pina vuosinaan hän pani sen
jälkeen vapaalle. N¡¡stri on
huike¡ta kertornuksia. kasku-

ja ja nru¡stoja.
Pursiainen on syntyperiltâän
savolainen Hän nüki piivân

kuun I 7. I 957. Hän oli himoopiskelija: oikeustieteen kandidaatiksi hän valmistui jo 22

osral

Pursiainen on syntyjärin

jt

ni-

nìensä -nen -päätteestäkin p¿üi-

ter¡ôns¿i palaverit tokaisuun:
"Nâir nryö tehh¿i¡in" Se tar-

Purs¡a¡nen tähtäsi j¿ lähri heri

virkarniesuralle Hän toirni jo
kuoprtun vanhan TVH:n lakirniehenä, s¡eLtli hLin siirtyi

1984 liikenneministeriöön
viestintäpuolen hornmiin. Telenrarkkinaosaston päällikkönä v¡erähtiv¡it vuodet 1989
1999 Sen jllkeen hän oli

set Toivottavasti Pursiainen
pysyy roolissaan jn on vrhv¿
laituri ta¡ tarvittaessa se puolustaja, joka tunnelee vastepuolen hyókkääjien aikeet

saan kansliapäiillikkö Harr¡
Pursiainen piti työnsii parhaana puolena monipuolisuutta.
Ja on tärkeätä hrvaita, että
hinen nukrrns¿r li ikennejärjestelnriä pyritüin vastedes
kehittänään kokonaisuutena
eikii vain pala palalta

Helsingin Saronl¡en synlyainen kertoi toininnastarn

Pursi-

natn:

"Olea venannut trì¡nister¡ötä
jääkiekkojoukkueeseen, jossa

riön kanslìapäälliköksi kesäkuussa 2006 Hän on ollut si-

nrinisteri on keskushyökkääjä,
minä taas Iaituri ta¡ puolustâja,joka heittää kiekot niin, että
maalit ovat tehtävissä En ole
níihnyt ainuttakam joukliuetta,

ten toista vuotta käytännössä

jossa puolustaja riernu¡tsisi,

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

i

on

tJhclon,

osaston apulaispâätlikkö ja
päällikkö. Liikenne- ja viestint¿iminister¡ön "kaikkivaltiaan párillikön", Juhani Kor-

ministeriön piäll¡kkö. Ministerithân vaihtuvàt ja jättävär

si süll

vililki

Todettakoon kuitenkin, että
Pursiaisesta ei ole kuulunul

mipä¡väh¡astattelussa

Pu¡siainen taJon Läpikotaisin
turìteneena val¡ltiin ministe-

i ja m i n stereiollut kampittajia: pyrkyrit ovat tumelleet
tiimin hengen, työn ja tulokteritiiden

den

koittaa. ett¿i rninistericin virkarnieskunta on ikään kuin suuri
joukkue, joka peJaa yhteen
Henkiìôstö on Pursiaiselle tiinri, joka tutkii, selvitt¡ä, ehdottaaja toteuttaâ poliittisten päättiksentekijöiden julkituoman

aluksi viesrintärnarkkin¿r-

pelan si¡rtyessd eläkkeelle,

Idea on mainio. Tiedânrrnehän histor¡astr, ett¡i eri nrinis-

sellaisia jopir skandaal in käryi-

siä seikkailuja. sähläyksiä ja
tönnäilyjâ ku¡n "Burìtasta".

Syntymüpâiviihaastattelus

Vapaa-aikoinaan kansì iapääl-

enä onpa rneillä huono keskus-

likkö kokkaa Toki hän tekee
ntuutakin. mutta italialainen
ruoka on hinen mieleensii
Tuskin sentään Silvio Berlusconin P¿mrrn kìnkkupuhei-

hyökkääjä"

den perusteella

Sisävesiliikenteen uusi tuleminen
Näin oli ennen
Olen aluperin sisãvesìen poikia, Sulkavalta. Tosin suolai-

sillakin vesillâ purjehtinùt
aluksen päällikkönä kolmelÌa vuosikymmenellä.

Isäni Maunu kertoi useasti
rarinaa siitä. etlä isoisäni Jussi Hinlsanen - kauppias
noin sata vuotla sitten toi Pietârisla Sulkavalle 2 proomulastillista viljaaja pelasti alueen laìven ruokatilanleen.

Isoisâni matkusti viel¿i savonlinnaan peìkãstãän httyrylaivalla ja kuuìeman mukaan
olisi jopa joskus myähästy-

nyt ellei olisi olìut

tiedossa

että hänkin on vielà tulossa

;

kippari odotti Jussia.
Omat muistoni sisävesiliikenteestä ovat joskus 50 luvuÌta, siÌrã ajalra jolloin sulkavan kirkonkylâlle tuotiin vie-

lä höyrylaivalla sekä halkoja
että sementtiä kesä-aikana.
Näissä molemmissa tapauksissa vesiìiikenteen merkitys
veden äärellä olevalle paiktakunnalle oli erityisen tärkeä .
Tâstâ alkoi 60 luvulla kehi-

tys mikä toi sisãvesili¡kenteen rappiotiìaan; rauratielii-

kenteen puuttui paikkakunnalta ja koko infra jäi kuor-

Sulkavan Suur-Souduf menaeillään

ma autoliikenteen kehitt¿imisen varam

.

Koska Sulkava
oli syrjässä päâreiteiltä ete-

niin Sulkava päässyt kehittymään kummanÌaan pãã-

lään

liikennevâylän risteykseksì
eikä tehdaspaikkakunnatsi,
vaan väkiluku on pienentyi
pienentymistãän yli 7000

hengen kunnasta noin
3000asuktaan kunnaksi.

Vesiväylien tärkeydestâ
muistutlaa enäâ esimerkkinkuman asukkaita vain Sulka-

mân kehittämiseksi vuoteen
210 mennessä.
Komissio ehdottaa noin kuut-

takymmentä toimenpideltä

saavuttaa uusr tasaParno err

sl

vyttäã rautafieliikennettä,

ryvät k¡lpailuiìlâ mukkinoilla. Vuotæn 2013 memessâ

edistäã meri-

ja sisãvesilii-

kennettä ja haìlita ilmaliiken-

teen kasvùa. Valkoisella kirjalla toteutetam iällä lavo¡n

kenne on optimoitu tâydelli-

tyksen strategiaa.

teollsiuudesta

Merikl usteriohjelrnm myötävaikutuksella Suomessa on

liikennemuotojen välillâ, el-

luomiseksi. jossa voidaan

Marimekko. Koko nykyinen
paik-kakunnan tafl itsema I ii-

ja

seurâavâ

vuonna 2013 maailman tehokkain ja kmnattaYin meriklusteri, jonka imovatiivi-

sellaisen liikemejärjestelmän

Eurooppa-neuvoston Góteborgissa kesäkuussa 2001
vahvistamaa kestâvän kehi-

van soudut.

Meriklustereiden Visio on

luottæt ja palvelut menes-

meriklusteriohjelma on edist¿inyt erityisesl¡ pk- æktorin
mahdollisuuksia kasvaa ja
tarjota osmistm ja tuotlei
tam globaaìise toimintaympfistössä.

soLAS

sesli kuoma ja henkilö-au-

2002-17
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vastaavilla kansallisten viranomaisten hyväksymillä raken-

täysin uuden kannattavuus-

vuorokausi voidaan tehdä laì-

luokan.

valla. samaan päãstãän kun

teilla ja rakemunmateriæleilla.

Tarkoiftaa edelleen että silloin koko puunjalostusteolli-

pärivuorokauden rallia mam-

riellä

Kyseisen muutoksen reaìisoinra-

suuden tuoft eiden s¡säänotto-

tia merenkulun kaluslon

logistiikka tùlee suunn¡tella

kentrmiseen on tutkittu siitã
lähtien ja nyt 31.10. 2007 julkaistiin EU rahoitteisen tutki-

uudellæn ni¡n ettã puunjalostusteollisuus ottaa vðtam ai-

noastaan haketta nykyisen

Miten tâvo¡te sâåvuleaaan.
Kotkaan on peruslettu uusi
yritys Laffcomp Oy jonka

muksen loppuraportti Boråsissa Ruotsissa , jossa todetaan
ett¿i uusien keveät materiiaalien materimlit käyttöönottoon
ei enãä ole käyt¿innön ongel-

pyore¿Ín puun súaan.

kunnianhimoisena tavoittee-

Tãmâ tarkoittaa edeìleen ettâ
jokaisella veden ãârellä ole-

na on saada kotimaisten
huippuosaajien ja jo kyseisiä

valla paikkakunnalla myös
Sulkavalla tulee olla oma

ultrkeveitä materiaaleja muihin tuotteisiin käyttävien yritysten, että ulkolaisten komposiittimateria- osaajien yhdistetyilìã voimilla, tekesin
ja Mariec/l4trco Polo prcjekt¡en avulla jârjestelmä muu-

mia vam voidaân ottaa käytäntöön ja esirtää hyväksyftäväksi jokaiseen laivaan laivakohtaisena kansallisena perusteltuna ratkaisuna niin kauan
kunnes siitä tehdâân selkeä
uusi SOLAS sâ¿innöstö jonka
kaikki IMOon liittyneet me-

Jatkuuko náin ikuisesfi
Ei tietenkãän Historian ku-

Komissio antoi kesäkuussâ
2006 vihreän kirjan Euroo-

Kauppamerenkulun laivoja
on sisävesille rakennettu
konventionaalisesti puusta
ja teräksestäkinjo yli sadan

lun kiemumt ovat ihmeellisiä.
Nyt on vuorossa ILMASTO-

pan unionin tuleva meripoli-

vuoden ajan.

renkulkuvaltiot voivat hyväk-

liikka: Meriä ja valtameriä

Solas on mercnkulun kan-

syâ stândardiksi.

koskeva eurooppalainen nãkemys [KOM(2006)275 Lopullinenl, jossa käsitellään
nákökulmia yhteisón tuìe-

sainvälinen twall isuussäännöstö ,miká mtaa suun¡âv¡ivat myös sisävesi ja mnikkoliikentæsæn nkenetlav ¡lle aluksille . Sen toteutumista valvoo merenkulkuhallitus
Suomessa. Se voi iltæ valvomm akredioimin jollekin
luokitulailokselle, useimitten silloin kun laiva mkemetaan ulkomailla ja kmsainvã-

loliikenteen varaan.

MUUTOKSEN torjuminen.
Se on alkmut ja sen vaikutuksen järisittyvãt koko eurooppaa mukaan luettuna
Sulkavalaiset

Tuntuuko kaukaa haetulta .
Mitä rekemistä sisävesiliikenteellâ ja ilmastomuutoksella on keskenään.
Valkoinen

kirja

Komission 12. syyskuuta
2001 julkaiseman valkoisen
kirjan "Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen
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IKOM(2001 ) 370 lopullinenl
tavoilteena on yhteen sovittaa talouskehitys ja yhteiskunnm laatu- ja turvallisuusvaatimukset nykyaikaisen ja
kestäv¿in liikennejärjestel-

Vihreã kirja

vaan meripolitiikkmn.

Vihreässä kirjassa korostetam Eurcopm mercllistäjohtoasemaa ja identiteetti¿i, jotka rulisi säilyttää
. ìaivanrakennusalan tekniikat (monimuoloiset, lurvalliset ja ympäristö¿i sä¿istävãt
huippurekniikar);
' oheispaìvelut (meriteknologinen ta¡totieto).
Vihreän kirjan pohjalta perus¡ettiin meriklusteri osaamiskeskukset sykysyllä 2007
Suomeen.

Mitâ yllämainifun larkoitlaâ. ?
Yll¿imainittu tarkoinaa kaikessa yksinkelaisuudessaan eträ

meillä on mahdollísuus rakentaa kaupallisesti sellaisia aluksia sislivesille jotka râjoitetuis-

sa vesi-.olosuhteissa voivat
ympärivuotisesti kuljettaa laslia kannattavasti

liseen liikenteeseen Kotimaan liikentæn laivat mkh
tilk^tæja hyv¿iksyy tai hyl-

Mitâ se numeroina tarkoittaa ?
Tarkoiltaa että mikäli esimer-

kää itse.

t¿ien pyslymme rakentamaan

Vuoteen 2002 laivmraliennukseen voi käyttää pääsâäntöisesti vain terästâ tai
alumiinia
Solas 2002 l7F säännöstö
mahdollistaa teråiksen ja alu-

miini n korvauksen muilla

l5-20 kuoma autoa ajaa ym-

kiksi

uusia materiaaìeja

käyr

sisävesiìle 2,4 metrin syväydessä kulkevan yjmpârivuoti-

joka kuljettaa noin
ó500 m3 haketta niin olemme
luoneet uuden ajan sisãvesiliisen laivan

kenteeseen

jolla

läYdämme

(mahdollisesti useita) teminaaleja , joihon risut ,puut ja
männykävyt kerätään ja jossanehaketetameri luokkiin
ja edelleen kuljetetaan niin

bioenergialaitoksiin kuin
metsäteollsiuuden k¿iyttöön .
On oletetlavaa että kun uusi
järjestelmä on saatu suunniteltuaja kãynnissä niin huomattavasti pienempi määrä
samaan lopputùotteeseen ftr-

vittavaa puuta tarvitaÐ viedä puunjalostuslaitoksille ja
loppu voidaan käytt¿i¿i energiaksi ja sillä vähentäá huomattaYasti tuontienergian

til-

velta
Lisãksi laiva matkan aikana
laivan bukkalämmôllä kuivatetaan hake¡ta ja nostelaan
sen polttoawoa.
Puhumme siis tavoilteesta
jossa 65-70 kuorma auton
kuomm kuljettaa yksi alus
sisâvesillåi ja jota lastamaan,
kuUettamaan ja purkamaan

tN¡tam

2

miestä vahdissa ja

kalisi lepäã = 4 miestä /laiva..
75 km et?iisyydellä tehtaasla
tai energialaitoksesla,se tarkoittu että noin yksi matka /

.

toksen ensimmäinen tiljottava kuvio uskottavaksi Jyväskylän energiatle liikenteeseen
vuonna 2010.
Mikäli tässä onnistutaan, niin
kuin uskomme. niin olemme
suurten Venäjân keskieuroo-

pm markkinoiden

ã?irellä

ja

fuomme oman pmoksemme
Suomalaisen ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja samalla uuden uljaamman ajan sis¿ivesil ¡ ikenteeseen.

Kotka 27.11.2007
Veikko Hintsanen
merikapteeni ,EMLog

Saimaan ja Moskovan välinen

rahtiliikenne käynnistyi

Road Rail and Riv"r. T.ansports

PAPER DISTRIBUTION CENTER

Saimaan liikenteen merkitys on saamassa uusia ulottuvaisuuksia Venäjän viennin jatkuvan kasvun myötä. Julkisuudessa on
näkyvimmin ollut esillä Venäjän tavaraliikenteen rajaruuhkat
ja massiivisen raakapuutuonnin epävarmat näkymät. Viennin
kasvu on kuitenkin ollut samaan aikaan myöskin ripeän tasaiseta.
Oy Saimaa Teminals Ab on
oman Saimaan satmien sa-

ja paivuotta sitlen aloitetun Kotkan
tamaoperoinnin

myös virmomaispofaan toiminna, päãstiin alusliikenne
kãynnistämãän vihdoin syys-

"Tãmä yhteys tarjoaa Stora
Ensolle erittâin tewetulleen

kuun aluss¿.

Moskovm keskelle ja jakaa

Kantasataman operoinn in
ohessa kehitt?inyt suurimman

asiakaskuntmsa metsäteollisuuden kanssa jo usean vuoden ajan. Sìlìã on myös IVY-

liikenteiden maateminaalitoimintaa satamatoimipaikkojensa lisãksi Kouvolassa

tusvaihtoehdon lopultakin
varteenotettâvaksi kuljetusmuodoksi-

Perusteellisen valmistautumisen ja pitkäaikaisten hyvien varuslamosuhteide¡r

Historiallinen ensimmäinen
paperìlasti Stora Ensolta
Vuoksen satamasta Moskovaan purelti¡n Il. syyskuuta
Scanbumaga -terminaalissa,
joka on Saimaa Teminalsin
Venäjän teminælien rekiste-

avaamaan ensimmäisen Ve-

nãjän teminaalinsa Moskovassa ainoaan saatavil[a ole-

vaan kolmen liikennemuodon satamaan.
Eteläinen jokisatama sijaitsee

8 km Kremlistâ aivan kehli
kotmen äärellâ omine rautatieasemineen ja hyvine yhteyksineen myös ulkoiselle
keh¿itielle.

ruuhkaisen

alueen æiakkaiden
muuttuvat tarpeet huomioiden
ja samalla ohittaen aina vain
val le purjehduskaudelle suun-

kenteen muodostuessa sään-

Purjehdusaika oli ennakoidun mukainen ó vuorokautta, jota kasvatti reilulla vuo-

myös pienempiã kertaeriä" toteavat Stora Enson Imatran
tehtaiden logistiikkapäällikkö
Jri tæhtinen ja konæmin [o-

odottaminen. Pìlottimatkan
jälkæn ehdittiin toteùttamaan

kaksi mâtkaa lisää, ennen
kuin Moskovan kanava suljettiin talveksi [0. manaskuuta.

Alusliikenne osoi¡ti kaikin
puolin toimivuutensa. Tullimuodollisuudet sujuivat normaalisti, itämaiseen tapaan
kuuluvien alkukangistelujen
jãlkeen, purjehdusaika pysyi
suunnitellussa ja lastin kunto säilyi virheettömänâ. Rajaruuhkiakin samalla helpo-

Saimaa Teminalsin koulutettua Suomessa moskovalaisen

terminaalihenkiìökunnan ja
varustettua teminaalin paperin käsittelyyn tarkoitetulla
trukkikalusto[[a sekä testâttuâ

auto-

jâ rautatiekuljetuksin

€ *^ Sairnaalèrminals Ab scnNdeuNns¡

nittelemme ìisämääriä ja lii-

nölliseksi, voimme la¡vata

rokaudella tulliselvitys ja
Pietrin siltojen avaamisen

RIGHT IN THE HEART OF MOSCOW

pidemmät mjmuhkat. Tule-

Sa4lßUMÀt¡\

r€nÀJrñÀL

,, P,,

:11

rc ¡/,,

gistiikkapä:iIikkö Pekka J¿lonen.

Venãjän vesitieverkko on valitettavasti edeìleen suljettu
muulta kun Venäjän lipun alla

kulkevilta laivoilta pieniã
Etelä-Venäjän jokiosuuksia
lukuun ottanrattâ. Siisp¿i toistaiseksi on käytettävissä vain

vanhahkoa mitoitukseltaan
vajavaisesti liikenteeseen so-

veltuvaa venäläistä aluskalustoa, joka kykenee toistai
seksi voimassa olevalla Mos-

kovan kanavan syväydelliÍ
(3.00 m) lasraamaan vain n.
I 100 tonnia.

tettiin laivakohtaisesti yli 50
rekkakuoman venm.
Pitkä talvi

Ensi kesänä
Iisåaluksia

rÐs¡tteena

Alusliikenne
toimii hyvin
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Moskovu

röity tuotenimi.

kau¡

ta Saimaa Teminals onnistui

p¿üistä

toimituksemme paikallisesti

Vuosi vuodelta paheneva¡
ongelmat rekkal iikenteen rajanylityksissä ja kævavâ vaunukaluston puute itärajan takaisessa rataliikenteessä ovat
nostaneel alusliikennekulje-

vaihlæhdon

SCAH68UHAGA

Saimm Teminalsin käyttöön
on kunnostettu paperiliiken-

STK 103ó alusta puretaan Scanbumaga-terminaaliss Moskovassa

säännöl lisen liikenteen vuok-

ta myös varustamon puolesta, koska páäosin raakapuutuonnissa olevilta laivoi lta on
puuttunut paluulastit Sisã-

si alkavalle vuodelle alus-

Venäjâlle. Kuitenkin ilman

määrâä lisätä¿in

terminaalia, jonne pääsee

to ovat positiivisella puolel-

Moskovm vientiliikenteelle

myös maakuljetusmuodoilla
yrnpairivuotisesti, I ii kenteen

la vaakakupissa.

on alusta lählien ollut tawet-

hoitaminen olisi mahdotonta.

Luonnollisesti pitk¿in talven
aiheuttama noin viiden kuukauden seisokki alusliikenteessä alentaa palvelun kiinnostavuutta, mutta kilpailukykyinen rahtitaso ja raja-

teeseen kaksi sisaralusta,

mutta tavoitteena olevan

muhkista vapaa kuljerusmuo-

Vuodelle 2008 Scanbumaga
terminaalin kdpas¡teetti on
kasvamassa merkittävästi ja
valmiudet viikoittaisen alusliikenteen ylläpitämiseen a[kavalla kaudella ovat -jo olemassa.

Ensi purjehduskaudelle Saimaan ja Moskovan aluslii-

Apurahoja vesitieliikenteen tutkimuksiin
Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö myöntää apumhoja vesiliikenteen kuljetusjãrjestelmien ja kaJuston
kehin¿imiæen. Apumhojajaetaan alan tutkimukseen jajatko-opintoihin sekä opinnäytetöibin.
Apumhoja voi hakea ilmil erityistä hakupä.ivåiã. Semva hakemusten kiNittely tapahtuu mmliskùus 2008.
Vapamuotoiset hakemukst tulæ ñinæ S¿¡ätiön hallitukslle ja toiminæ joko pmtise tai s?ihköposdlla m:

Rannikko- ja Sisäves¡l¡ikenteen Sãät¡ö
Asiamies Auli Hålttunen
c/o JärvÍ-Suomen Uittoyhdistys
PL47,S7IOI SAVONLINNA
Puh. (0r5) 555 0404
E-mail: auli.halttunen(ôuittoyhdist],s.fì
Lisätietoja Sâätiöstäja apuBhoista voi kysyäjoko S?iätiön asiamieheltä (yhteystiedor edellä) tai hallituksen
pùheenjohlajalla: Hani H I¿llukka, puh.0400 502 8ó2, e-mail: hari.lallukka@welho.com.

kenteen asiakkaiksi on tulossa myös kolmansien maiden
tfans¡toli ikennettä ja tuoterc-

pertuaari Iaajenee kãsittämã¿in paperituotteiden lisZiksi

myös muita alusliikennettä
hyödyntãviä tuotteita.

