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Matkailu nousuun
kanavahankkeilla

Kun rakennetaan Savon
matkailukanava ja Juan-
kosken kanava ne avaavat
tiet todellíseen veneilijöiden
paratüsiin, On jârviä, jokia,
saaria, koskia, erämaista
maisemaa; on järvitaimen-
ta ja Johta, haukea, ahven-
ta ja savolaisten herkkua,
muikkua, Ja samalla syntyy
yhteys Pliijänteen ja Sai-
maan vesialtaiden välille.
Näiden kanavien kustan-
nukset ovat alhaiset: Savon
kanava vajaat ll0 miljoo-
naa ja Juankosken kanava
vain 23 miljoonaa mark-
kaa. Juankosken kanavaa
ryhdyttäneen rakentamaan
jo ensi vuonna, Silloin se

olisi liikennöitâvissä jo
2001. Savolaiset to¡vovat,
että Savt¡n kanavan raken-
nustöihin päästäisiin 2002,
jolloin se olisi valmis 2004.

Sivut 8.-9.

Kanaviin uskotaan

Eduskunnan kanavaryh-
män puheenjohtaja Timo
Ihamäki ja eduskunnan
entinen varapuhemies, EU-
parlamenttiin tähyävä
Mikko Pesälä ovat ilahtu-
neet kanava-asian eteen-
päinmenosta. Saatiinhan
nyt uuden hallituksen
ohjelmaan lausuma sisä-
vesiteiden kehittämisestä,
minkä kansanedustajat
konkretisoivat, että lause
tarkoittaa juuri Kymijoen
ja Mäntyharjun kanavia.

Sivuf 2.-3
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SAIMfuA
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NECESSE

EST^5-
Kun Suomessa tuumaillaan kanavahankkeita ja ympärivuoti-
sen vesikul¡etuksen mahdollisuuksia, ei tarvita aivan näin järei-
tä - kaksi 1.,6 MWAzipodia - aseita, mutta samalla suunn¡ttelu-
periaatt€ella on luotav¡ssa kohtuullisilla tehoilla raskaissakin
jäissä selviävåit sekä puskuhinaaja/jäänmurtaja että
merikelpoinen ilman jäänmurtajaa toimeen tuleva uuden su-
kupolven turvallinen ja vähempipäästöinen lastialus. Sivut 4,5 ja 10

SAIMAúA
NAVIGARE
NECESSE

EST^5-

Hallitusolrjelmaan
lause kanavista

Kansanedustaja Jorma
Vokkolainen oli elinkeino-
poliittisessa työryhmässä
väänfämässâ kättä kana-
vista. Hallitusohjelmaan
saatiinkin lausuma, jossa
todetaan selkeästi: "elin-
keinoelämän ja teollisuuden
toimintaedellytyksiä
pyritään vahvistamaan
sisävesiliikennettä kehit-
tämällä". Vaikka lauseeseen
sisältyykin poliitikoille tuttu
sana (pyrkiitt, kânsan-
edustajat pitävät lausetta
varsin sitovana. Onhan se
ensimmäinen kerta, kun
Kymijoen ja Mäntyharjun
kanavat - näitähän "sisä-
vesiteiden kehittäminen"
tarkoittaa - mainitaan
halitusohjelmassa.

Sivu 12.

Kanavista hyötyä myös
Kotkalle ja Haminalle

EP-Logistics Oy selvitti
Järvi-Suomen kanavat
neuvottelukunnan toimeksi-
annostå Kymijoen ja Män-
tyharjun kanavien vaiku-
tusta Kotkan-Haminan
satamaparin toimintaan
oletetussa tilanteessa
ruonna 2010, jolloin uudet
kanâvat ovat olleet käytössä
jo viisi vuotta.
EP-Locistics Oy teki viileän
erittelyn tiettyjen oletta-
musten perusteella. Sen
analyysin perusteella näyt-
tää selvältä, että kumpikin
satamâ hyötyisi uudesta
kanavaparista. Toki selvi-
tyksessä havaitaan myös
joitakin heikkouksia ja
uhkia. Mutta vahvuudet ja
mahdollisuudet olisivat silti
heikkouksia ja uhkia voi-
makkaammat.

Sivut 6.-7.
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\ cs¡li¡kcnLÌn kuudt¿di v¿usiI

lr),öDtc¡stii lucltavita Talous-

kusvun jatkurninen ja eritofen

nrcus¿itrul lisuuden tL0ti!ìtok¿lil-

sitetis tapahturct ir rvestoiÙtit

to¡\ ¿t vientiçÍmìien liikcnt"wer
eruütysluvut. Slintiut kiutavul-

laliil liikennc k¿svoi €dellist¿i
vurda;tr Airtut lruiklicu krsvuul

0li u jtto, jonkî rn¿ü¡ â luki cdel-

liwstii vuulesta- teh[ridcn puun-

kliytün llsüüìtynriwstii huolirruF

tu. Tillekin löytyy sel¡ttrij¿l)sü,

¡D¡stijrùì pysyvl¡lü tßndistüci on-

rrksi ole uiton vihcnent¡rsli ky-

syn):

Kohtalaisn kuvun erùìus[etuì
ja$iuvur tlinikin vuonna Edelly-

tykxtr r)'önteþlle kclitykr-lle r c-

siliikcntæssiovut siis oletnass
Huoleuu nnrcorùin tiùrrih liiken-

nenruulun pidetnntût t¿ilrt¿ülrtcn

tulevuisuu Kcsl.ustelu Saint¿m

ynrpririvuotiwstt liikerutöinnisLü
jaJúri Suorlurkuuvistaja$iuu,
toi v0ftilvasti tu\ alliljukajohtu
vcsi liikerrtcel kar¡dta rìyöDtdì-

*^n loppunrloLsn jo [ir | ÈùÌ r uG

den aik;ura

Liikennc¡li¡ri¡teriön ¿N(Iiuìlit$
työrylrrrrüssii pohtlitaan er i

kuravavaihtæhtoja. Toivtrt, cttii

t)'öryhnìü kykenw oikuut ja puu
lucettonìün asiaticdun ¡tohjaltu
ratkuisnruur isirur jacftai Ð öLlh-

nìàn piiitöksentek0nsa tucksi

teetlrirÌlit ¿$iiuìtuntúislvityt xt
tehdriin korkealla utììnìtt-
ritaidol lajü I i ¡tt¿ivi¡ì nurripuol i-

sesti T¿irke¿¡ii nryös on, cLli Sili-

nuut ynr¡ririvuoúrc1 liikerulöinti

p¡deti:in riittiiv¿ùì painokkmti

Jirvi Suomen killlilvat [eu-
vottelukunnan puhcenjohtaja,
eur opurlanrenttiin pytki vü,

cntinen cduskunnurì varapu-

hcnries Mikko Pesälåi on

iìahtuÌut si¡ti, cttä Kyntijocl
ja Mintyharjun kuuav¿rasiu
txr sel västi rìytkühtirìyt ctccÌ-

Putt

- NiirJcn puolestu on jo hyvin
Ia¿úa yhtc¡synrnìin ys Mula-
na ovat l€ollisuus, kunrat,
nìäakuDtali¡tut, rLscinlilrat
puolucct j¿ kansanetlustajut

Ja juuri tärnün l¿ajun yhteis-

yrnmärryksen kauttû saut¡in

uuteen lìrllitusohjelntaan sel-

kli ilrnaisu sisiivesitciden kc-

h¡tt¿inìisest:¡. As¡il on n)'t pun-

tu virallise:ti k¿iyDt¡in

- T¿iÌrrnai¡stcn suurten hrnk-
kciden etceupiiinvie[riuen
vaatii p¡tklijäntcistii, kovaa ja
pcrustcellista ¡yötr¡ T¡ssi orì

onnistuttu: kanuvicn takanu

on todella koko Jürvi-Suo¡¡t-
cn tárkeit instituutiut ja var-

püütösteD l¿ilìt(ikohtänu. llnan
ynrl)liri vuotista liit ern(iin-
¡irnuhdollisuunl ¿üuen t@llisutrr

or jatkrrssirLir r erìu-voiscssa ¡s-
r nlru rurúkor tlllisuut-ùcn krs-
uja sn kilpdlLtliyky heikkenee

cntiscstii¿in ViliI uskottuvarì

kuljctu\\'aihtßhdoil 0lcr r russolo

tuu todcllì|cr kilpailun eri

kuljcttL\r r nrulojelì k6kcn ja ¿u rtilr
cdel l)tyksi¿i Jlù]¡-Suurnen tol li-
suudcn kchitû¡ rúwllc.ToivoÌ ai-

nilkin tültli osiil lti-Suorrri-työ-
ryhr r riirr tuì n rcrrpidesuositust€r r

olev¿uì plütökwr rtekijöitlen núe-

les$i ¿N¡oj sta p:ili Lett¿iess¡

Uutlen hulli¡ukscr ohjclrrru ja
liikeru repoliittist lirrjuuliwtovilt
I uurnol lisesti r r riclcnkiintorrne
aihæna Olisiko nytjo ¿úka lähteli

kiytiùrnörr toirrriin EU:n Ìiikcure-
polìtiikeur suositustctr polùaltil f

[ìilsti suurin osr ihrnisistli.
Olcn pannut nrerkille, ettäjus
jonkin uian ctcen tehdiün pc-

ruslccllista tyüt¿i, sc unuistuu

arla.

- Tãssü kulav¿-asiass¿ hertki
on rìruu[uDtassa vuodcss¿r
llìuutlurìu! tosi rajusti Vain
hurva puolenkymrrìcDtü vu0t-
ta sitten uskoi, cttá niistl.i suu-

than luusunla nlaun htlìituk-
scn uhjclrnun. Muttasicllü sc

nyt on. Ja paljon ur vaikutus-
ta silläkin, etti ticdotusv¿¡-
I iilcct ovut ratkaisevasti uìuut-

tü¡ìcet killìtaansa k¿naville
rny(irrteiseksi Niillehün taka-
vuusiua vieli hynrihrJeltiin ja
pidetriin huuhaa-honrrnaru

- Huonilttilva vu¡kutus un ol-
lut rrryös sillli, ctti Su0ilr¡ 0o

nyt osu Euroopan yhtcisúi
EU-nuissa sisivcsiteilli on

pi!küt pcrinrcct, vesitic-
vcrk0¡t0 0r lailja jil küyttö
¡unsasta Kun EU liikenrre-
politiikussaan tukcc sclkcisti

J -ù'"1-:i: i

RßkaaD [iikentcen siirlänìinen

IÐis rìmrtei ltü Rrutr- ja vesitei lle

vutii paitsi uutta ajrttelua nryäs

valtion butljettir aantien uudel-

lwu-uutrcrstel ur \Lxi tieyhdis¡ sja

scr¡ jdsene( oalottavat uudeìta

li¡cnnenìinisteriltii rohke¡tâ,
uud¡stusrìì¡elisi¿ijr r iittiv¿Ûr voi-

trrakl;liu piüittiks¡i sisir esiteiden

hyvliksi

Toivouur kLúkil lejllsnillcnrrne ja

le'htcnure Iukijoiìle nìcnestyks-
kiistär'csi liikennevuotlo Ollün
joukolla alitii visiaja tehdlü¡n tyG
ti yhteisten ùsio¡derìrrìe cteen-

¡iirrviernirlsi!

hrpæssr, 23. piiviirri hLrhtikuu-

t¿r l!Y99

tl¿uriHI qlluklct

ÈÌlmjdìÞþ

sisävesiteiti raskaissr ja
vauallisissa kuljetuksissa, us-

kon ett¿i saantrne serr eri
rahustoiltu huonrâttavaa tukea
ÌryÕs Kymijoen ju Mrintyhar-
jun kanaville.

Suornen Vesitieyhdistys kiit-
tdü nrahdollisuudestil înt¿a
Irusunto "ltä-Su0nen sisâ-

vesivriylüstöön l¡¡ttyv¿it
kanavahankkeet" -nìnrisestä

nluistiostâ Krtsotnnte ntyös

nerkittäviksi myönteiseks¡

edist¡,saskeleeksì sen, ettii
lausuntopyyntäkysely on

ulOtettu ìaajasti Kesk¡ jâ ltä-
Suonten alueen yhteisüille ja
teollisuudcn edustajille.

Suornen VesitieyììdistYs on

työskennellyt nìii¿irdtietoisesti

vesi tieku ljetusten lisiiänri-
seksi ja vesitieverkoston ke-

hiltänìiseksi nrâ¿ssânrììe.
Suomen liitytty:i EU:n jüse-

neksi vesi¡eiden nter kitys osa

na kuljetusjär'jestelnr¿iäntnte
tulee korostunìaar jr vesi-

teiden kehittäntiner El-i:n lii-
kerrepolitiikan mukaisesti on

tulevìna vuosira oltil\'il nl)'iis
kansall inen tîvoittcenìnìc,

Tyi)ryhntü on suurenja vaati-

van teht¿iv¿iD edessii ja sen

vuoksi painotantnrekin seu-

r aavia niikökantojil kârìaviì-

hnnkkeisiin Iiittyvien ja nii-
deì rùkerìtumista cdelti¡\'ien

tutkinìusten s¡s¿illiin ja laajuu-

den osalta.

Sclvit),kset jt tuf k¡rrtukset tLt-

lee p¿ilit¿lksenteorr oikeeìli
suud¿n turvaauriseksi tehdä

rnrhdollisinlnan pet usteelli-

sesti. luaja-alaisesti, tasapuo-

seliss¿i voisi huom¿ttâvasti
ed¡stäii kânâvahankkeitakin

- C)nh¡n selvüâ. ettá kun on

työssü "p¿iäküllonpaikalla",
voi luoda tlrkeitii suhteita.
vrikuttaa, tukeaja edist¿iä n¿ii-

tii nraakuntien rrùât ylittäviä,
suur ia kansallisia hankkeita,

korostaa Pes¿ilä

lisesti, jn niin että kaikki asi-

arn vuikuttâ\'at näkiikohdât
otetann huomioon. Tulee
myôs huomioida, että kxnûvat

ovat kâytännôssd lähes
kulurnatto¡niu lii kenneviiyliä.

Niitä ei rakenneta ntuutrmik-
si vuosikynrnreniksi vaan

useiden sukupolvien târpei-

siin Sen vuoksi huoìellisuus.

târkkuus ja kauask¡tseisuus

niit¿.i suunniteltâessa jr raken-

nettâessn on vältt¿imätöntä

Kanavaverkon sekä ltä- ja
Keski-Suomen elinkeinoelä-
män ja teollisuuden kannalta

on välttrinlätöntli. ettd ksn¿vât

râkennetaan ympdr¡vu0tiseen

Iiikenteeseen. Erüs Sainraan

kanavan pahimnrista ongel-
rnista on ollut ympärivuoti-
suuden puute. Teollisuus on
joutunut tur vâutuntran taìvi-
aikuna korvauviin kuljetus-
järjestel¡n¡in, rnikâ I atkÐ¡suna

on ollut hankala.ja kallis

Juuri nyt tyiin alla olevassa

tulviliikenneselvityksessä on

var nìistettrva, ett¿i se tehdäin
parhailla m¡hdollisilla
îs¡ântuntüoilla Sitü teht¿iessä

ùì kiiytettäv¡ hyvtiksi vuosì-

kynrmenien Yal rella kerätty¿i

täsrnil I ¡ st¿i t ¡ek)m, teriaal i a ja
niitä unokkrita kokemuksia,
joitrr on ensisjjuisesti koti-
nraassa jr myöskin muissa

rnrissa v¿rst¿avissr olosuh-
teissa käytiirìnössä statu.

Keskustelua nrlee kiydä siìtä

soveltuvâtko yìeiset kanna-

ttrvuuslaskentà per¡aatteet
pi tkäaikaisi n-vestoi ntei hi n,

kuten vesivliy liin jakanaviin.

Kymijoen-Mäntyharjun
kanavaparin kannattavuus-
seìvityksissä on k¡innitettävã

huonliota kùoìetusaian pi-
tuuteen, laskennalliseen
korkoon ja ns jãänräarvoon

Esirnerkiksi vuonna 1997
julkaistun raportin laskel-
nrissa kliytettiin peruslöhtö-

arvoina 30 vuoden kuoìe-
tusaikaa, 6 prosentin vuo(uis-
ta kork()a, 30 prosentin
jiiimãarvoa jr liikenteen kah-

den prosentin vuotuista
kasvua. Nâillii olettârììuksil la

Kymijoen kanavan hyötysuh-
teeksi saatiin J,27 ja kana-

vaparir l,l I elijuuri jajuuri
taloudell isesti kannattavaksi.

Jos peruslaksi otetaan samâ

30 vuoden kuoletusâika,
vesiväylillä yleisesti (nrm

SaksNsa) kâytetty 3 prosent¡n

vuotuinen korko, kanavaìle 80
prosentin ja suluille. silloiìle
ja satanrille 30 prosentin
jäänìäarvdû liikenteen
kahden prosentin vuotuinen

kasvu, Ky mijoen-Miintyhar-
jun kanavaparin H/K-suh-
teeksi tulee 2.49 IVK luvussa
on mukana hieman suurern-

rnan aluskoon i¡ ympärivuo-
tisuuden â¡heuttarna tâva-
ravirtojen siirtyminen Sai-

nraan kanavaìta uudelle
kanavapari lle. Kanavapari on

nãin laskien taloudellisesti ja
liikenteellisesti hyvin kan-
nattavr investointi.

C)n vâlttrimâtöntâ arvioida
uudelleen Kynrijoen-Münty-
har.jun kanavaparin liiken-
nem¿ilirät, sillä ynpãr ivuo
tisuus iâ Sainraan kanavaa

suurenrpì aluskoko tekevät
siitä tavarali ¡ kenteen kannalta

houkuttelevan vaihtoehdon.
Sitä tukee myös Euroopan
Unionin ì iikennepoliLi ikka,
jolla pyritüän siirtärnärin
rask¿at ia vaaralliset kulje-
tukset p:iäasiassa vesi-.ia
rautateilìe

Vaikka Srimaan kanava
jâäkin nykyisenkaltaisen¡
liìkennõitãväksi, suurempi
aì uskoko, ympürivuotisuus jr
kanavan sijainti kokonrtn
omalla nraaperällä ia nìäü-
r âysvallassanrrne s¡isi rika¿n

S¡imaan alueen kul.ietusten
si¡rtymistä hùomattavassa
rnüäri n uudeìle kanrvrpalille-
Tätä n¿ikókulmaa ei ole
Iruollioitu aikaisemnrissa
selvityksissã.

Sisiivesitieverktrrì kehittá-
minen tulee nähdä ìaajana
kansallisena. aluepoliittisena
ja teollisuuspolittisenN kysy-

myksenä. RÌho¡tusvaihto-
ehdoissa tuìee ennakkoluu-
lottomâsti tutkia kaikki käy-

tettävissà olevat mahdoììisuu-
detja huomiotta ei tulejâtt:iâ
myöskään EU:n aluepoliit-
tisia ruhoitusmâhdollisuuksi¡.

Suomen Vesi tieyhdistys kat-

soo, että I 6 02 I 999 pâivätyn

luonnoksen vaihtoehdoista
vaihtoehto KS tuìee ottaa

toteuttâmisvalmisteluun siten.

eltã Saimaan kanavan kâyttö
nykyisentasoisena turvatâân

Kymijoki/Mäntyharju
kanavapari tulee kás¡tellâ
yhtend hankekokonaisuutena
ja si¡tä tulee tehdi periðcte-
päätös meneilìâän oìevan
hallituskauden aikana. Nüillâ
to¡rnenpite¡llä voidaan turvâtâ
vesiteiden ja niìhin liittyvien
toinrìntojen jatkokehitys ja
samaììa voimme luotlavâ¡sestì

katsoâ tulevaisuuteen kestà-

vän kehityksen mukaisesti.

Antero Pulkkanen
Suonren Ysitieyhdistys
toiminnanjohtaja

VESITIET
Antero Pulkkanen

p¿liltolmlttqlû
puh.05.535 4l9t
fax: 05-535 4199
Ismo Parkkonen

tolmittuJa
09.290 3258

: TOUKOKUU 1999

Suomen-Vesitieyhdistyksen lausunto" Itä-Suomen

sisävesiväylästöön liittyvät kanavahankeet"
-nimisestä muistiosta

Pääkirjoitus

Kanava-asia nytkähtänyt
selvästi eteenpäin
Järvi-Suomen Kanavat Neuvottelukunnat puheenjohtaja Mikko Pesälä

Pesälä pyrkii aktiivisesti ja
toirneliaasti EU-pÐr lûment-
tiin Hün uskoo, ett¿i paikan
plilillri Strasbur-sissa ja Brys-
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Merenkulkulaitoksen katsaus kanavaverkoston
kehittämisen kokonaisselvityksestä

S¿irlaau kunavan kiytön kc-
hitt¿irìisen päücstcini 0n toi-
sualta ollut karravayhteytlen
osavuotisuus ja toisaalta ka-
nav¿n salliman ¿luskoon pie-

nuus 0saltaan cpivilnìuutta
oil luo¡ìut nryös Vcn:ijün vi-
ranonìaistcn yksipuoliset toi
nret sek¿i luotsaus¡naksuihin
kohdistuncet rrjut korotuksel
ja korotusesitykset. Sairnaan

kunrvan ulueel vuokra-¿iku
püüttyy Yu0rìna 2013. Mercn-
kulkulaitoksen näkenrykscn
mukaun kanavaliìkenreen jat-
kuvuudeI ja kchittiirilise¡ì tur-
vaarninen edellyttii karruva-

ver kostoD kelìittirììiseen koh-
distuvieI pcriäatepliitõsteI
¡ekernist¡i rrahdol I isi¡nnlar
nopcas[l

Liikenrerninisteriiil Kyrniju-
k i-lvl in ty h arj u-k arr a v a-
ty(iryhnìün vuonna 1997 val-
rìristunceI työr perustcclla
Mcr enkulkulaitos on kàyrrnis-
tânyt kilr¿via koskevan tulvi-
liikenneselvitykserr seki osal-
listuuut Ky rnijtren silastuncitr
sedintcrrtteji kuskeviin selvi-
tyksiin. Niiderr rinnalla on
kiynn¡stetty Sainlran kan¿-

van luujentanista koskeva
esiselvitys

'frlviliikcnrctutkimuksissa on

tiih¡in nìcnnessä selvitetty
t¿lviliikerteen tcknisià etlelly-

tyksiü j¿ tehty kerttâhavrin-
nointcju sckü -rrittauksia, joi-
dcn pohjalta on voitu alusta-
vusti arvioidu kan¿vien talvi-
liikerrne-cdellytyksiü ju jatko-
tutkinìusten pairopistcülucita
Kyntijoen scdirncrtticrr osal-
tu päüpuino on ol I ut 0sill listu-
nriscssa Suorlen Ynìpiûistö-
keskuksen KY PRO-pr ojck-
tiin, joka tutkii sa¿stuneidcl
sedirncnttien csiintyrnis¡â,
vaikutuksia ja rnahrlolliscsti
tu vitt¿via toimenpitcitá. Li-
sâksi on l¿adittu aihcesecn
I iittyviii täydcDtüvii sel viryk-
sru

Tiihli¡t [tcnncssä suutujen tu-
lostcn pcrusteellu ei vielü voi-
du luotettavati iu vioida talvi-
li ikcntccn cdellyttâtììii toi-
rìenpiteitú, uiidctr kustunnus-
vaikutuksir ju vu¡kutustü
klnavointicn cdellytyksiin
Sarnoin cr i kanuvavaihtojen
kcskinliinen vcrtailn ei toistai-
seksi ole nahtlollistu

Sai¡nurt kuruvln vuol'rasupi-
[ruksen jutkrnriner] cdellytl¿iü

kanav¿verkorr kehi tt¡.¡trìise5tã

rii Ltiv i ¿i perusscl v i ryksit, joi -
den pohjalta voitlaan ottaa
krntaa k¿nuvointicÌ tuteutuk-
scer. Kyruij0cn ja MlÌtyhar-
jun kanavicn knuttil ìicnec
rruhtlollista luoda yrnpiùì vuo-
rirren nrcriyhteys sekli Vuok-

scn että Kynlijoen vesistô-
alucille Saiuraan kanavalh ei

ynrplirivuotinen liikenne ole
todenndkôisesti nrahdol lista
Kyntijoen vesistöön voidaan
rakcntaâ nreriyhteys nryös
yhdistänrällä se Mãntyharjun
kanavan ¿vulla Vuc¡ksen ve-
sistóön, jolloin Sairnaan kana-

vun luajentanrispaineet lisäân-

tyisivät. Täm¿i yhteys ei ttr
dennãköisesti voi toim¡a
ynìp¿irivuotisesti Koska
kilnavaìiikenteen jâtkuvuuden
ja kehittänrisen tulvaam¡nen
edellyttäü k¿navaverkoston
kchittdmiseen kohdistuvien
peri¿ütepäätösten tekenristä jo
2000-luvun aìussa, on kana-

vavcrkostorì kehi ttänì¡sestö
perusteltua laatia kokonais-
sËlvitys Tässä selvityksessä
tulee til kNtella sèkä Kyrnijo-
err ja Mäntyharjun karrava-
hankkeita että Sainraan kana

v¿n luajentanìistc, ja tûrken-
tuu karìavrsùunnitelmia ver-
taiìujen ja pâätöksenteon
edellytt.inìa¡l Le tîsol le Toteut
tauriskelpoisinrmasta vcihto-
chdost¿ tulee lisäksi laatia
yleissuunni telnra, jonka avul-
la Y0idran ta*entaa hankJieen

kustannusarviota sekä tarvit-
tuessa käynnistää YVA- ja
vesiluin edellyttämüt toirnen-
pitect V!-rlailtavr[¿ tal kaste-

luissu on myös rykytilanne eli
0 - vaihtoehto.

Selvitys on kaksivaiheinen.
Ensivaiheessa se kâsittää kr-
navien talviliikennettä koske-
vien selv¡tysten vienisen sii-
hen vaiheeseen, että n¡iden
pohjalta voidaan luoteltavasti
arvioida kanavien talvi-
I i ikenne-edellytyksiä.jr talvi-
liikenleen edellyttãmiã toi-
rnenpiteitä N¡rnä selvitykset
sisält¿iv¿it j¿iiden kulkeutunli-
sen mallintânista, jäätietden
keruuta ja analysointia sekâ
jüänallin lratirnisen, alus-
mittruksia, kanavien mitoi-
tuksen rnahdollisesti edellyt-
târniä rnallikokeita ja sinru-
laattor ¡koke¡ta aluksen navi-
goitavuudesta. Nänlii selvi-
tykset ovat jatkoa vuosina
I 997-98 tehdyille selvityk-sil-
le.jû ne s¿trtetafln Iuppuun
vuoden 1999 aikana.

Toisessa vaiheessa tehdäiin
kanavasuunritelnriin ern. sel-
vitysten edellyttänr¡it nìuutok-
setja tãydennykset sekii sel-
vitettä¡siin niiden krstannus-
vîikutuksct Kauavien liiken-
nöitlivyyden ja p¡lvelutason
ru vioinnin pohjaltl selvitetã¿in

kanavien kuljetusvir rât. Tü-
nän rinnalì¡ tarkennetâan
kanavointien yrnpäristö-
vaikutuksia ja haital I isten vai-
kutusten to{untalììahdol-
ìisuuksia Näiden seìvitysten
perusteella voidaan arvioida

Jaostopäällikkö DI Olli Holm

eri vaihtoehtojen t0teutus-
edellytyksiâ ja vnikutuksia
pliätökserìteon perustaksi
Tän¡i osil selvityksestã voi-
dacn käynD¡stäii talviliikenne-
selvitysten rinnalll vuonna
I 999 ja saattra loppuurì vuo-
den 2000 aikana

Petusselvit¡,s19¡ jãlkeen on

rnrlìdollistä kâ),nnistiir¡ yleis-
suunnitelnrrn lrâtininen par-

haasta vrihtoehdostx Tänlâ
yleissuunnìtelnra voidaan
kiiynnistäã heti perusseì-
vitysten valnristurnisen läl-
keen, -iolloin se voisi valmis-
tua vuonna 200 I

N¿Iaaílman paras arktinen futkimuslaiúos huippualusten takana

Kanava-asiassa menty reippaasti eteenpäin
Eduskunnan kanvaryhmän puheenjohtaja Timo Ihamäki

Nüiden huippualusten, Arutìca-
borgiu jaAntiucúcuhrryin, urliar

on Kvaemcr Mrs-Yudsin onra

arktisten olosuhteitten tutkirn6-
labomtorioMARC. Seotì perua

vur¡alt r Wlirtsilältüj¿ siftenuril
ìrVlirtsilün Mc¡i trul lisuude lta, J a

k¿únatliü muistiu, ett¿i wD utq
t¿uu oiev¿m alallur nuilnrar pa-

ru.
Muttu ui van ongelnlittaArutic
R(ruh CenùÈei piätynyt Kvae-

nrer Muu-Yu dsille. Würtsillin
MeritællisuudeD koilliunsi n jül-

kæn I $]() WARC, cli ukinqr tek-

nologiukckus, tneiuroi luisklhtru
ulkornuluisn unristuksn. Sc

olisi ollul tavator vuhinko, sillü
laitos erlusti alallaanjo silloin
rnuihnur ehdotonta huippu.
Fr-ityiwsri jupnilaisr olivar sür¿i

hyvin kiilrostuneita Eikä ihnre,
sillä onharr Japanilla vultavujit
tnurtipuolinen laivatrukennus-
tculli$6. M)'(¡ edi¿ituunlaliúwt
telaLIäydtykrtja ValtiuD Tèkllil-
linenTutkimusl¿itos hunusiv¿t
sir.¿iiLsllæn.

Syy oli selväja yksinkeÍairen:
Wd( 0l¡ todellaalallun nraail-

nur johtava laitos. Sen tietiimys
jüistä,jään nunostÀ ar ktis¡sta

olmuhteista ja laivoista oli puius

ta rritü oli saatavilla Laitos oli
tutliilìul jÐ ælv¡ttürìyt eri a.lueiden
jäitten olemuksen. Ja War teki
yhtühyvin Itdrneæn kuin Koillis-
viyli¡nliin j¿i¿itä trìy¿h orms labc
rltoriowr,

tilaune, nrissâ nyt ollaan. Hei-
dät pyritäin saama¿n rlrukran
"kartavapuolueeseen".

- Scn jälkeen aloitanlne
uudcn vyörytykù^en. Uskon
ctt¿i k¿navarylìDön tährin ast¡

tckcrìä työ tuottaa hyvän
¡uloksen. Jo tähän nìennessä
oìernme rnuutantassa vuo-
dcssu saaneet paljon aikaan.

Karravaryhntässäh¿in on ollut
cdustujia ruoLsalaisia, vihreitã
ja pienryhmiä lukuunot-
tunrutta kâikista puolueista.

"Ainul}¿h¡imitnüinmil¡r¿ss-"

Warin entinen johtaja, prof*s
riErmtEnkvist väitú myös u-
uurvUuden Suorrerì ju0Äs4 el¡i
laìtos oÌ ainutlââtuinen ilmiö
koko rnuilnrassa. Ja hän sanoi,

ettäskmdaali on liim lievä sna,
js Wrc p¿üistet¿üin h:ivi¿nilüin.

'MuuallaÌ.iir on laitoksiaja hen-

kilöitl! nrutta missädn ei oleollut
n¿iin kokonâisvaltaista toimint¡â
Tãâl lä laivojen rakentaminen,
suunnittehr, tuotekehiLysja perus-

tutkimus - siis kokoketju - on ol-
lutsnm katon rlìa", pnrfessori

Enkv¡stslv¡tti.

Vielä I 960-luvullajãäntnurtû-
jiakin rakennettiin vähän kuin
"mutu" -nìenetelnüìlü Enkvist
nruistutti nuininrsn kiioiluks-
r\ ett:i rus¡ j¿üùùluújr r¿keDnet-

ûin edellistüwrujen kokenus-
ten perustæ11il. Mu¡ta re e¡ riitÎ¿i-

n).t. Vf,sta kun Arlitinen teknolo
gialiskus peruslettiin I 970,jiüirr
murtajien rakentmrieru sii rq,t-

tiin tietællisiin nrnetclnriin Jane
rììcnetehn¡t ovllt puræt: suoma-

ìaine jiiänmurtajicn mkentamis-

tuito hrnnustetaín k¡¡kkialla siel-
lii, rnissi onjllätà

Kr,ærrer M¿rvrYarls ¡xri siis tü-

nrün erinomriren irktisn telTG
It4iakskuken Oli Mrq-Yurlin
onni. eträff sâi pidett)'ä keskuk-
sen itslläân. siÌläse on alall¡an
talella mmilntan pnrs

Toimittaja [smo Parkkonen

- Minusta kanava-¿siu orr
nrennyt hyvin etecnp¡iin Me
sairnmc eduskunnan budjet-
tilausutrìuan ponten kanavis-
ta, jil nyt työns¿i üloittancen
uudcn hallituksen ohjehnaun
kirjattiin selkeii lausurr¿
sisävcsiliikcnteen kehittlinri-
sestá, ilrvioi t¡lantetfa edus-
kunnan kunavuryhrn:irr pu-
heenjohtaju, kokoonruksen
edusku¡ìtar)4ìnìän ensilnlräi-
nen varapuhccnjohtaja l'imo
lhamäki Heilolasta

ryhnìüss¿¡ uli jo ,1ó jüsentli,
vaikk¿ ernnre kuvin aktiivi-
sesti jriscnhankintua tch-
trcetkiün Osü putosi, rnutta
yli 30 vanhan eduskunnun
kanavaryhnrliliiistli valirriin
uudelleen. Pidällllle kan¿va-
ryhnì¡n jürjcst¿iytynriskoko-
uksen Vappua edeltiv¿in¿i
torstaina. lhaln¿icu lnukuan
kaikkiin lti- ja Keski Suo-
ìrcstü ja P¿iü¿it-H¿imccst¡i v¿-
littuihin kans¿¡edLrstaj¡n otc-
tuun yhtcyttä Hcille sclvire-
tiân Kyrnijocn ja Mànryhu.-
jun kanavien rlerkitys ja se

Ihamäki korostaa, ett¿i nyt
myös vihreisiin otetaan yh-
teys.

- Juuri heidân luulisi
kanDattavan lühes saastee-
tonta kuljetusjärjesrelnìâã.
Onhan sisävesiliikenne
selkeösti kestävän kehityksen
nrukainen liikennenluoto. Sen
väylãt ovat lähes kulumat-
tolilrt, se on energiakulu-
tukseltaan ylivoimaiseen
edulìinen nraantiekuljetuksi in
velTaItunt

- Minusta tàmä on ollut
ihanteelìinen ryhrnä. Siinä ei
ole ollut puoluepoliittisia

intressejã eikä vàlistriveroja
Kaikki ovat olleet ìojaalejr
Se varnistaa sen, ett¿i asiât
nrenevüt hyvin eteerpüin,
Tirno Ihanrdki san<xr.

- Tästä eteenpäin ¿siar ovar
melko selke¡tä: selvitystyö
kanavista valmistLtu vuonnî
2000 ja sen jälkeen rehdüän
ratk¿ìis[.

Vurhur cduskunrrar¡ k¡lava-
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Sisüvesiliikenteen talviliiken-
nöinnin telìostaDiseksi Me-
rcn-kulkulaitos tcetti selvityk-
sen v 1995 VTT Valnristus-
tekniikusa, jossa kaftoitettiin
talvimcrenkulkuun liittyviü
ongehnia, jiiiden hallintakei-
noja ja kirjattiin kokeuluksia
ulkOmailt¿ jr kutirnaastu. Ta-

voitteenu oli ctsili mahdolli-
suuksia sisüvesiliikenttrn jat-

kanriseksi ymp¿iri vuodcn.
T¿rkatelun alle otettiin Sai-
rnuan kanava ju Kyrttijoen
kanavusuunnitelnra. Ulko-
rluilta oppia ja kukcrnuksia
hactti¡n [ìtrì Trollhüt-ta¡rir
kanavalt¿ Ruolsistâ ja St
Lawrence Searvay-kunavnllu
Yhdysvalloista.

Kanavien pcrusungelnana
k)dettiin tal vil ¡ ikentecss¿i ole-
van jüiden kas¿tntuntisen
äukipidetti¡vün våyl¿in reu-
noilìe siten, ettei yleensü pien-

ten sisi.ivesialusteÌ (sulut
yleensä nìitoittrvir) kuìku
kan¿rvassa heikostû kone-
tehostajohtuen ole nrahdollis-

ta Edtyiscn vaikeiksi on koet-
tu kanavicn kupeatja rnatalat
osuudet ja crityiscsti kil¿rtcct.
Kunavan sijaitessa joessa, ai-
hcutuu liikcntcest¿i jl¡ãpeit-

teer rikkoutumista, juka etJes-

auttaa virtavcsistön jäl¡hty-
rristâ ju voi aiheuttaa supon

syntyrììist¿i Suppo eli jüity-
v¿iu vcdcÌ aihcuttarna hyytöil-
nrió voi pahirrrnillaan johtau
h¿nkalien jiäputOjen syntyDri-
sc9n

Sulkuihin kerüüntyvü jiü ja
rakentcisiin jãátyvli vcsi ja
¡rtojülit k¿ventavüt sulkujcn
teh0kusta levcytt¿i, cstâv¿it j¿
hitlastavat sulkupo¡lticn kliyt-
tüli ja sitcn oleclliscsti hidas-
t¿rvut sulutustil, Sanroin uluk-
scr poistuessa sulusta sulkuun
virtaava korvausvcsi kuljettaa
jäit¿i alukscn rungon ja sulun
seinán vliliin aihcuttaen ¿luk-
sen juuttutrÌisún sulkuun. Sul-
kun t¿iytettäessä voi myös ylâ-
sutâmastâ j0utu¿ jåit¿i jä jüü-
sOhjoa tüyttövcden rnukaDa
(suur ia eroja pOrttirakcntei

VËStTIET

den ja täyltöputkistojen suh-
tsËn)

Menetelmät joilla talven ai-
heuttamia haittoja on vãhen-
net¡y ovat kaik¡ssa kanavissa
hyvin sanìùnkaltûisia. Pieniä
eroja lóytyija nejolìtu¡vat lä-
hinnä alueiden ynìpäristöjen
t¿rj0¿nìistâ er ilaisista nrah-
dollisuuksista Perustana
kiiunijäâtyneiden jäiden
poistossa ovat ollee¡ lähinni
jäitlen irrotus rnanuaal¡sesti
h¿kka¿mall¿, pinnoitetekni-
sc! ke¡not, sähkövaslukset ja
kuurnan veden käyttti. Jäiden
j0utumista sulkuihin ja
sisävesisàt¿missa laitureiden
edustalle on pyritty estänìüän

pintavirrankehittirnilli ja
pohjaan asennettujen ilrna-
putkis-tojen avulla, joista
nousevat iìrnakuplaI rnuodos-

tavat'suojaverhon' kohteen
etcen. Pul pu tu sjíirjestelmästä
todetaa¡ì serì voivan aiheuttaa
kovilìa pakkasilla enemmdn
haittaa kuin hyötyã veden
j¿¡ihtyessä pohjaa rnyöten.

TOUKOKUIJ lsee I

S isävesiliikenteen talvitehostamistutkimuksia
jatkettiin kuluneen talven aikana
TkL Jorma Rytkönen
VTT Valnistustekniikka, PL I 705, 02044VU Espott

luksin.

Taustaa ja tyypillisimpiä jääongelmia kanavissa

TUtkimusten suuntaviivoj a
Edellü mainitun esiselvityk-
sen jâlkeen päätettiin ryhtyä
seìv¡ttämään tarkemmin
talviliikennöinnin teknisiä
edellytyksiä ympãrivuotisena

Käynnistetyssä tutkimus-
hankkeessa selvìtetriin sekä
Sainraan kanavan, että Kymi-
Mäntyha{u-kanavaparin
jäidenhaìlintaa ja arvioitiin
ympärivuotisen laiva-
ìiikenteen vaikutusta järin
paksuuksiin ja kertyvâän jään

mã¿irdãn: Jo nyt on Saimaan
kanavall¿, talviseisokista huo-
limatta, mitattu kanavalta
2...2.5 m jäänpaksuuksia
laivarännistá. Mikäli laiva-
li ikennettä jatkettaisiin ympä-

ri talven void¡an nopeastijou-
tua sen tosiasian eteen, ettá
ränni on täynDä jriitä, ja eikä
joistakin hankalista kohdista
piäse aluksilla kulkemaan
Suluissa kehittyvâ jâän mää-
rä on myös ongelma.

Mahdollisesti eniten epäva¡-
muùtta j¿iiden muodostumi-
seìle ja jãän aiheuttam¡en orì-
gelnrien arvioimiseìle tuotti
esiselvityksissâ Kynijoen
kanavasuunnitelma, sillã vir-
taavan veden mukana liikku-
vat jäänrassât saattav¿t àihe-
uttaa hyvinkin yllüttãv¡ä tilan-
teita Kym¡joessa on lisäksi
lukuisia voirnalaitoksia, joil-
le ei laivaliikenteen hoitami-
sesta saa aiheutua lisähar-

meja. Kyrnijoki o¡r muutoin-
kin tunnettu suppo-ongeìmis-
taan. Lisäksi aluksen ohjailun
kannalta virtaava vesi luo ai-

v¿n erilaisia tilanteita, _jajoi-
takin nykyisen suunnitelman
kaarresäte¡ tã jouduttaneen

loiventamaan.

Teknisten "kirjoituspóytä"-
analysointien lisäksi küynnis-
tettiin kenttâtutki muksia olo-
sühdetietojen keräämiseksi
Talvella I 997-98 seuratti¡n
Sa¡maan satâmien toimintaa,
ja havainnoitiin joidenkin tek-
nisten jäänhallintamenetel-

nrien toimintaa. JoensuùD sa-

t¿massû mm. jatkettiin Me-
renkulkulaitoksen lekemìä
jäänpaksuus- ja veden [äm-
pötilamittauksia. Kynrijoelìa
seurattiin jääkmnen rnuodos-
tumista lentokafoìtuksin. Ky-
mijoelh myös mitattiin vir-
tausnopeuksia ja uoman geo-

metrim vaìituissa kohdissa, ja
mittausttrlosten avulla vali-
doitiin Kymijoesta laadittua
numeerista laskentamalìia.
Laskentanralli yhdistettiin
VTT:n aluksenkäs¡tteìy-
simulaattoriin, jolla tutkittiin
aluksen ohjailua Susikosken
alapuolella olevassa kanavan
ja joen risteyskohdassa. Aluk-
sen ohjailun kannalta on aina
hankalaa tulla seisovasta ve-
destã voimâkkmst¡ virtaavaan
veteen, tai ohjata alus virtaa-

vasta vedestä maâkanâvaan.

Kymi joen jäätymistä tarkas-
teltiin myös I -dimenso-
naaliselìa jokijäämaìliìla.
Maììi kehitettiin aikanmn nk.
Jokijäâpmjektin aikana, ja sitä
verifioitìin talven 1986-87
mittaustuloksilla Kymijoella.
Kyseinen talvi oli poikkeuk-
selìisen kova jäätalvi, ja antoi
näin aruokasta viitettä Kymi-
joen käynâytymisestä kovina
talvina. Mallilla laskettiin
kanavoidun jokijakson jääty-
mistä eikä kovin merkittäviä
muutoksìa aiemmin las-
kettuihin ja ¡odettuihin ilmi-
óihin tulltrt: mallilla laskettiin
mm jääkannenjâsuppojään
muodostumista nykytilassa ja
kanavoinnin mukaisessa ti-
lanteessa. Laskelnrat suoritet-
tiin Ahvionkosken ja Inke-
roisten vâliselle jokiosuu-
delle. Laskelmien rnukaan
ylâpuolelta tulevat ¡ããt mâh-
tuvat kasautumaân Ahvion ja
Susikosken väl iselle iokijak-
solle. Susikosken alapuolelle
muodostuva jãäkertymã saât-

taa tukkia uoman ja muodos-
taa jääpadon ja purkautu-
essaân jäãpatotulvia. Parikan
haarautumiskohdasta saattââ

myös muodostua vaikea jää-
patopaikka. Tulvavedet joh-
detaan Koivukosken säân-
nöstelypadon kautta. Maa-
kanavaosuuden j¿iätJään paksuuden mittaus Mäntyharjun kanavareitillä tammikuussa 1999



kulkcutuvat Parikan hauraun

Vapaa koskijakso saattua ui-

heuttra virtaavatt vedert
ulijirihtynrisen Lisüksi kana-
v¿n r¿kentarniscrt scLtraukse-

na nryös keskivirtaurnat¡län-
feessr or odoteltuv¡s5¿, cttl
krnavaoikaisun ju Purikan
haaran vilillc nluodostuu j¿ii-

kansi Tille vilillc rnuodostu-
va jü¿ikansi p¡cncDtili joen jüi-
den kulkeutumiskapasitcettil
ja nrahdollisuus jiipatlon
syntyrnisecrt kasvaa.

Edellü rlainituistu syistâ har-
kitaan nyt 2-D tlyrraanisert

.jokijiiiirnallin käyttó¿i, jol la
voitaisiin uyös u viuidl lai va-

liikentcen vaikutukscst¿ Iiik-
kuv ien jliiden käytt¡ytyDìistai

P¿U3[lnìrn

Kulure¿nr talvena oil jiltkct-
tu ynìpliristötietojen ja jili-
tietojcn kcruuta Kcrtt¿i-
nrittausten trvoitLccnä 0n ol-
lut t¡ed0nkeruun lisüksi ra-

ketrt¿a jiiinì¿lliâ, jolla voi-
daan ennustaa jiül kehittyrni-
nen laivavriyliilìä ottilen hu0-
ilrioun seru aavut para[ìetrit:
seisova vesi kontra joki-
virtaus, pieni vcsistó korìtril
liliùat j¿irviulucct, liikcnnijin-
tikaudcn p¡tuus, liikenn(iinti-
rri¡iiri, ilnìnston)l0suhtect

Sui nual la orr tehty jiiäpeitteen

kehittymìsen ¡rittauksir
Mopr un kulkcrrrassu ränrrissli
sekli Sainraan k¿navun nraa-
ja kalliokanavaosuuksill¿.
Mittauksia on tehty vülillü
Vu-k¿us - S¿vunlirura eriksceu
soviLuissa kohtcissa Kyni-

joella on tchLy ji¿ikanilcD
rnittauksi¿ Ku¿kkois Suomcrr

ynrpliristókeskukscu kurrssa

Parikassr, Laajakoskessa,
Kultaan ja P¿r¡roonkuskcssa.

Jiiäkartnen rnittüuspaikät 0n
v¿littu siten, ctt¿i ne sijaitsevat
s¿rloilla paikoilla kuin
trann0isessa v. ì 98ó-87
jukijüütutkirnukscssa Osa-
tutkinrukscD tOiscnu tavoi-
tccna un 0llut arvioida länr-
rn(injohturrristu kanavapoik-
kileìkkaukscssa, ja arvioir.la
eri suojuusurcnctclrlien
kiiyttökclp0isuurt¿ h¿nkalien
kuD¿vakohticn jiün rniirin
piencntlirnìsessâ.

Kuluvan talven aikurra ju
Saillaan k¿navan uvuarniscll
yhtcyrJesrü suor itetaan rrryös

trrittâuksia MS Pioucirilla,
jossu osatutkinruksessa nritu-
taan ja tutkitaun rìnì, sculaa-
vla asr0ttil:
Aluksen keskiropeutJet ju

kcskinräür äincn teh0nk¿iyttö
er¡ luolsaususuuksìlla, Suo-
nrenlahti nrukaunlukien.
.Eri syisti juhtuvien odotus-
aikojen osuus kokorais
ilìatka-uj[sta
Vaikcidcn r eittiosuuksicn

paikrllistanrincr jr aluksen
keskinopeus ja keskiniâ-
r iiirer teho kyseisillii osuuk-
si I lr.

J iünur urtaja uv ustukscn
osuus k0k0rüisr nutkasta
Etlellisen tulvcn uìiltausten

perusteeìla villitut vastuslas-

kcntililcnctelnì¿it til'kusteta¿n
nryÒs uuden datan avulla ja
luskcntu r rcnctelNiâ korjatun
tarpccn rìrukuun

Kymijoki talvella 199E

Lopuksi

Kuluvan talven aikânâ sâadut

nlittâustulokset pyritään
analysoirnaan kesin ja
alkusyksyn aikana Meneil-
lään olevien osrlutkimusten
raportit annetaan Merenkul-
kulaitoksen asiantuntijoille
loppusyksyllä I 999. Kuluvan
kevään aikana saatetaarì tar-
kistaa joitakin esille nousseita

kanavan mitoitukseen liittyviä
kohtia ja käynnistää malliko-
keita ja simulattoritutki-
muksia.

Tehtyjen selvitysten ja
meneillään olevien selvitys-
ten tulosten perusteelìa
voidaan arvioida ympäri-
vuotisen sisävesiliikenteen
hoi tamisen mahdollisuut¡¡.
Tällöin teknisten edellytysten
rinnalle tulee nostar erilaisten
talv¡liikenteen hoito¡nuotojen
aiheùttamat kustannukset ja
niiclen merkitys teollisuuden
kuljetuksille. Nykyisin las-
ketaan tuotteiden kuljetuksia
ja vaihtoehtoisia ratkaisuja
punnittaessa târkästi tietyn
kuìjetusreitin a¡heuttamat
kuljetuskustannukset tehtaal-

ta asiakkaan vârastoon/
laituriin. Nykyinen kanava on

luljetustaìoudell isesti ììian
ahdas, eikä teollisuus pitkâdn
voi oman kilpailukykyns?i
turuæmiseksi kansainvâlisiìld
markkinoilla käyf räã epârâ-

ludellisia kuìjetusnruoto ja.

Teollisuuden kilpailuedel-
lytysten säilyminen edel-
lyttää näinollen olcmas-
saolevân kanavân nìittojen
kâsvâttâmista uuden suku-
polven nìitoitusaluksen
perusteella, lai kokonaan
uuden kanavaparin raken-
tanrista, Kanavan olenras-
saolo tai uuden kanavan
rakentaminen voidaan nätlä
yhteiskunnan infrastruk-
tuuriin liittyvänä olen-
naisena osana, jonka yksin-
kertaisesti tulee olla, .ia
tarjota näin teollisuudelle
mahdollisuudet käyttää
koko kuljetusvcrkkoa
tchokkaasti kilpailutilan-
t€en, kysynnän jâ tarjonnån
mukaan.

Saimaan murrettua väyläâ kevättalvella 199E
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Järvi-Suomen vesitiekuljetutukset ja Kotka
Tdrnii selr itys tn tehly tie-

tyillü olettunrulsilla. koska

kukam ei pysty erehtynttir
td ennustuDìaan tuleva¡-
suuttä. MuttÀ se nüYttää

kuitcnkin selkeästi. ett¡i

Kymijrrcn ju Müntyhrjun
kanuvapui parùrtaisi KoC

kan ja Harninan satanta-

pù¡n k)inli ntaedellytyksi¿i

Jlini-Suonre¡ kan¿¡v¡¡t -ìeu-
vottelukunta selvity-ti ulaan

er¡koistunccll¿ EP-Logistics
Oy:llä Jäni-Suonren vesitie-
kuljetusten vaikutusta Kotkun
ja Huminun süttnlien asc-

rnîan Jû toiÌln¡aan vesi-
liikenteen välittüjänä oletetus-

su tilanteessa. jossa Kynrijo-
en ju Müntyharjun krntvat
ov¡ìt 0lleet küytôssä viiden
vuoden ajan. Selvirykseen si-

sül¡yi oletus, etû Saim¿ran ka-

navan merkitys on funtuvast¡

vähentynyt, kosha se ei pie-

nernmdn kokonsa ja talvi-
aikaisen liikennek¿tkoksensa
vuoksi kykene kilpailernaan

Tämän selviryksen projekti-

ryhnrään puheenjohtajua toi-
mi prcjektipüällikk¿i Antero
Pulkkanen Jãrvi-Suomen
Katravat Neuvollelukunmtaja
fyörybmüürì kuuluivat meren-

kulkuh¿llituksen jaostopàäl-

likkö Olli Holnl. Haminan
sat¿rnalaitoksen toimitusjoh-
taja Heimo Heikkilä. Kotkan

sûtatrìalait0ksen toinlitusjoh-
taja Lassi Arminen, Joen-

suun srt¿rnalritokscn toimi-
tusjohtaja Mat¡i Linervo.
Sairnu TÞnninals OY:n toirni-
tusjohtajr Auvo Muraja. Ky-
menlaakson liiton projektin

ja tuloksentekoa. vulvoja Ari Pielarincn,
Enso Oyj:n logistiikka-
johtaja Kauko Saortla ja
vffi ina¡sn slvitystyön te-

kijä EP-Logistics Oy:n
konsultti Asko Sipari

uuden. lãpi vuoden liikennäi-
tüvin kunavaprin kanssl.

T!ön tavoite

Työn tayoitteena or ollut:

* Koota yhteen kanavointi-
hankkeista tehdyt ujunkuh-
taiset selvityksct sekli lii-
keDne-cnoustcet ja niir.len
perusteella arviuida kunav¿n

kautt¿ kulkevat liikenne-

m¡.iär¿it sckli niitJel jakautu-

rnincn suoriin laivuuksiin ja
sutulrupurin kuutta tapä-
htuviiù syörtitliikenrel¿i-
vauksiin

* Laatia llihtútietoihiD ja
ennustcisiin pcrustuva uviu

Tausta

Járvi-Suorten Kanavut Ncu-

v0ttelukuntil püütti kana-

vointihankkeidert osat¿r-
kasteluDa selvittåä Kotku -
Ha[ìina -satarnupa-in userllaa

ja toinrintaa vesilii-kentcen
vilittäjânà oletetuss¿

tilaDtcessa, jossa Kynrijoki-
Mäntyharju -kanavapuri un

olìut toinrinnassa yntpäti-
vuotisgsti jo viisi vuott¿ ja
Sairuuan kunavan nterkityu
tavarankuìjctusr cittini un

v¿ihentyryt l¿¡hìnn¿.i scn

pielemrnän sulkukoon, ja
talviaikaisen lii kennekat-
koksen johdosta Selvitys
alkui syyskuussa 1998 ja se

valuristui päâosiltaan joulu-
kuussa 1998.

Kotkan ja Haminan sat¿nìien

syöttöliikenteen nìãärist¿i,

kuljetus- ja kâsittelytâvoista
sck¿i kanavan kautta tapahtu-
Yiln liikenteen mer kityksestä
satilrìaparille.

nu0dostaminen tapahtutì
rehtililla

* Syöttöìi¡kentecn oletetaan
ulevan kilpaiìukykyinen
nruihin kuljetusnruotoihin
venattuna

* Kotka-Hanrina satatnapari
tarjoâa päivittäiset láhdöt
püüvientisatamii n

* Trkastelu koskee ainoas-

tanì metsãteollisuuden vien-

tituotteita, joilla on suurin
merkitys satarilaparin liiken-
tccD kannalta.

Yhteenveto liikennemääristâ, jonka perusteella sâtamâpâr¡n âsenlaa on

arvioitu

Taulukko I Nykyinen liikennejakautunra, 1000 t (1997)' vienti

liikenncarvio 5386

* 2010, kasvu
14olz

444 452 ll40 7422

Kotka- Harninan liikenne yhteensã v. 1997 = 5 817 000 tonnia

Liikennear vio v. 20 I 0 (nrl. Saimaa) = 7 472 OOO tonnia (kasvu I 70 vuodessa)

Liikennertä tarkasteltiin myôs eri lastinkäsittelynruotojen osalta Konttien, suuryksiköiden ja

konventionaalisen liikenteen suhteiden aruioi-daan edelleen muuttuvan yksikkölâstien suuntaan.

faulukko 2 Lastâùsmuotoennuste, 1000 tonnia

konttiennuste

50Vo

40Vo

3OVo

kontit 20'- 40-

3700

3000

2200

muut suuryksiköt

2200

2600

4000

konvja storo yhteensä

1500 7400

1800 7400

1200 7400

EDnusteessa on käytetty kolmea eri skertariota, Sjfo.401o jt 307o kontitusasteilla Nykyisin

kontitusaste on kemiallisen metsâteollisuuden vientikuljetuksissa noin 207o ja on koko ajan

krsvussa. Konventionaalisten ja storo -lastien osùus on vastaav0st¡ arvioìtu olevan 2OVo,25lo ja

307o kokonais-liikenteestä.

Selvitys lähtökohdat

+ Vuosiluku on 20 t0, liiken-
nevirrat kan¿vill¡r v¿kiin-
tuneet viiden toi rniltuvuodetr
jülkecn

" Kynìijoki MiDtyharjun
kanavavaparin liikcnne on
ynrpüri vuotistu

* Sainruln kunavrn kilpailu-
kyky oÌ heikentynyt sill¿i

+ kanavan nil.oitus ei muhtlol-

Ì ¡ sta yuìp¿irivuotista I i i kcnnet-

tä, sa¡noin Viipurinlahden
jüitilaure lisââ avustustar-

vettu ja alustcrì jäütuokka-

vaati nruksiu. Lisliksi haittuna
on Vc¡ri.iliisen osapuulert
ilrYilaIìattoiltuus avustus-
toi nrinnassa ja hinnoittelussa

+ linjaliikenne ei toini volyy-
ilrien puuttcessu, v¿adittuvaa
üikataulu\,iluuutta kuljctuk-
sissa ei silavuteta

* Aluskuko soveltuu huolosti
yksikkökuljetuksi irr

+Syüttöli¡kcnteeÌ kuljetusyk-
siköidcn (kaset¡t, koÌtit)

Me tsä teolli s u udcn
l,iikennevirrat

Vuoden 1997 satamatilus-
toista ets¡ttiin ne sekä
kenrìalliser ctt¿i nrekilanisen
[rctsàteollisuuden Irvu-
ravirrat, jotka oli laivattu

vientiin joko Kotkar, Hanti-
nan tai Sairraun kuravun
kautta. Niiden liikennemâi.i-
rìell perustelìa cilnustet!iin
rnyós vuodco 2010 Iiikcn-

ncvirrat olettaen niiden
kasvavan vain prosenttiyk-
sikön vuodessa

5. Satamaparin liikenneo-
suudet

Vuonna 20 I 0 suuryksikkölii-
kenteen (kont¡t jc kaset¡t)
osuus on jällèen a¡vio¡tu
kolrnella eri kontitusasteella.
(r 000Ð

kont¡tusaste 407¿ 5 600

kontitusaste 307o 5 200

Nüistâ määristä kanavien
vaikutuspiiriin kuuluvan
teollisuuden tuotteita on

arvioitu olevan 707o. Loput
tulevat Kotka-Haminaan
Suomen muilta teollisuuslai-

toksilta Tänrä 70% vâstââ eri
yksiköintiasteilla seuraavia
tonnimäär¡ä ( I 000t)

kont¡tusaste 50% 4 r00

3 900

3 700

kontitusaste 407,

Yhteeroä 4733 402 401 r011 6549

paperi ja pahvi sellu

96

186

120

levyt

300

53
(o

sâhatâvarâ yhteensä

263!
3lE4

732

Hamina
Kotka
Saimaa

1965

2544

2U

aa)

40t
338

t P-],OGls'l'l(is ()Y

Nykyjärjestelmä

$* 30t {0r a¡r
7000 r 7000

¡10 t l5t
¿:

:r:¡æP¡ss¡ \[!rÊ.!<¡s ¡r¡¡¡ L!
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l(anava . l(asettiproomu jätjestelmä

60t u00r
32001 00t sor

7000 t ?000
00r

n
l_____:- ' t

ÐEE
iJrrrr i-{.iraÉrÉrh :!

kontitusaste 507¿ 5 900
kontitusaste 307o



Suunn¡tcltu kun¿vien sulku-

koko (135nr+18 rn) nrliürir
telcc sytittöliikeÌtecu alus-

koon, Muìlissa illus on il8
nretriä pitki ja 15.8 nrctrii
lcvcü, iln¿korkcus verìcn
pinnästu noiÌ 9 urctriü sekü

nlaksirui kulkusyvyys 4.5

rnetrii (kanavan kulkury-
vyys) Alus pyslyy lastaa-

¡nu¿n kenall¿ 54 kasctti¿ tili
216 kortt¡il (l TEU) Tilliiin
kokonaislastiksi saadaart ¡roirt

3 300 tonnia. Aluksen netto-

S¡'öttöliikerrtcen ku ljetusajat
tehtailta j¿ sisiYesisät¿nìistu
un arvioitu kcskimii¿iri¡isten
etriisyyksictr perustcella.
Sainraan alueen keskinrâii-
rliincn kuljetusaik¿ Kotka-
Hanlin¿an on su luruksineen ja
lilst¡nkiìsittelyinecn noin 37

tunt¡a ja vast¿avüsti Püijünne-
Kymijoki - alueelta uika on

vctoisuudeksi un arvioitu n

900 NRT. Alukset lâstrtaanja
puletalD pçräraDrpiI kuutta,
jolloin suurilta laìturiin-
vcstoinrtciltr v¿iltytiiârì. Seká

suuryksiköt ettli kontit kuljc-
tetaan k¿5ett¡j iirjestenìi¡l¡
kLiyttäcn

Kun arvioirlaan cttä syijttij-
liikcntecn osuus satantiin
tulevista kanavan vaikutus-
alueen ltsLcisa on lUL/c,,

pliidytäürì noin 3 nriljoonan

noin 20 tuntiu Tütlöir las-
tiyksiköt Oyat siirtovaluliina
ncrialuksecn saturnissu.
Alusten kulkunopçutcn¿ oD

küytetty kunuvissa l0 km/h
scká avovcdessá 20 kn/h ja
sulutuksiin on vürattu uikaa
0 5 h/sulku. Kutjetus- ja
lustinküsittclyaik¿ ei ole
kohtuuton esinlerkiksi rauta-

tutrn¡n liikenteeseen vuosi-
tasollu. Kun lasti on keski-
rnliürin 3 000 tonnia / alus,
saadaan vuotuiseksi alus-
káyntien mäâräksi I 000
ul ust¿.

Niiillli parametreillli Kynri-
joen ja Päijünteen alueelle
riittäli kaksi alust¡ja Sairnaan

alucclle yhteens?i 6 aìust¡.
T¿illüin taataan pãivittä¡nen
yhtcys rnerisatamiin kurnlnal-
takiD alueella

tickuljetukseen verrattuna.
Nopcuden rnerkitystâ nletsâ-
teoìlisuuden vientikulje-
tuksissa kuvaa nykyinen
tuottciden siirtoaika koneelta
loppukäyttäjäl le, joka on
kaikkine vdlivarætointein¿en
kcskimäärin 35 - 40 vuoro-
kauttu

VESITIET

Saimaan kânavan kauttt
kulkee nykyisin noin 7-50 000
tonnia /a nretsäteollìsuuden
tuotteita vientiin suorina
l¿ivauksina eli ohi Kotka-
Hanrina -salamaparin- Selvi-
tyksessä arvioidaarr uuden

kanavajSrjestelmän Iisäävän

tärnän määrân k¿ksinkertai-
seksi eli n. J.5 niljoonaan
tonniin vuodessa. Ve[attuna
nykytilânteeseen 750 000
tonnin nenetys satamilta
nerkitsee alusnraksujen noin

750 000 markan nrenetystä
sekä tavcran satamamaksujen

menetystä(6 I 2-5 nrVt), jonka

suuruusluokka on vuosi-
tasollanoin45Mnlk.

"i ûuií tKuu 1999 7

ì-Haminan satamapari Yuonna 2010
Tästä 7070:n osuudesta on varsinaiscn syöttöliikcntccn osuude ksi Kotka-Haminaau tehty Syöttöliikenteen t¡lOkeftymä efi taVafaennUSteilla
taas kolnre cri vaih-tochtoa: (l 0001)

Yksikttintiaste 50tä

Yksiköintiustc 40%

Yksiköiutias¡e 3070

7$ïo

2 900

2100

2 500

5OVa

2 t00

2 OLìtl

r 800

30lo

I 300

I 200

I l0rj

Syöttöliikenteen aluskanta
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Syöttölllkentoon tuotot
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6 X 9 Casettes = 54 Ctrscttes
CÐsctte PaylOad a 60 ton

lbtal Cargo of Paper 3240 ton
..or 216 TEU
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Kuljetusajat

Satamaparin tulosmenetyksen eri liikennemäärillä

EP-LOGIS'T¡CS OY

tåsamd(suJs morþlye, MmUa

20.0 Mmua

17.5 MmUa

15.0 Mmue

12.5 Mmk/a

10.0 MmUa

7.5 MmUa

5.0 MmUa

2.õ Mmk/a

0.0 MmU¡

¡ tasamaksuþn
Mmue

500mûô l000mUe 1fþmUa 2mmUâ 26mmU! SmmU!
lilkonn€måárå

Syöttöliikennejärjestelmä ja Kotka-Hamina satamapari
Swot - analyysi
Vahvuudet

- siirtââ osan satanì¡en syöttöli¡kenteestä maalta vesiteille,.jolloin kuìjetusten laatu puranee

-vâhentdä ìastin käs¡tleìykefoja kuljetusketjussa

- tehostaa satamien toimintaa, satamillajo valmiudet hoitaa syöttölìikenne

-monipuolìstaa kuljetusmahdollisuuksiaja parantaa teollisuuden kilpailukykyä

Heikkoudet
-vesitiesytjttö satamiin hitaampi kuin mâaliikennesyöttô

-talviajan liikenteen aikatauluvarmuus ei taattu

-vaatii alus- ja siirtokalustoinvestointeja

-Kotkan ja Harninan satanrien etâisyys toisistaan

-Eräiden sisämaan tehtaiden syöttôkul.jetukset lastauspaikoille

Uhat
- Lisüântyvã osa Jäwi-Suomen lasteista suorina laivauksina ohi satamaprrin

- Yksikijinti voi tapahtüa myös satamìssa, jolloin syöttöliikenteen tarae vähenee

- Tehtaiden valmiudetja mahdollisuudet tarvittaviin investointeihin

- Rautate¡den erikoiskuljetusten kehittyminen korvaa vesiliikennettâ ("storabox")

Mahdollisuudet
-järjestelnrä sovelleltavissa myös muihin kuin puunjalostusteoìlisuuden kuljetuksiin

- uudet suuryksikkötyypit hyödyntâvãt syöttöli¡kennetti
-edistää kilpailua eri liikennemuotojen kesken

Syöttöliikenteen vâi-
kutuksia Kotka-Hami-
na satamayhtiöiden
taloufecn

Kymijoki Müntyharju ka-
rtirvaparin seká Sainlaan
kan¿van tuleva¡suutlen vaih-
t@htojcÌ vaikutuksia yritys-
tal0uteen, kansarìtaloutccn
sekii aluetal0utecD selvitetäin
erillisessä Liikenncrriniste-
riön tutkinuksessu, joka
vâlnìistuu vuoden I 999
loppuun nrelncss¿i. Tüssii
selvitykscssi on ¿lustavusti

tilrkasteltu syöttöliikcntccn
vuikutuksia Kotk¿-Hamina
saliltrapüin tal0utecn. K0tk¿-
Hanlinulh on jo nykyisin
valnriudet syöttöli¡kcrteer
kisittclyyn sckä alus(en että
yksikóidcn osaltu, j0ll0in
rrì¡t¿iätr uusiDvestointeja ei
vlltt¿iDättä tar vitu.

Varsinaista syüttöliikcntccn
Iìinloittclua ei s¿t¿nrill¿
luonnolliseli tüssá vaihcessa
olc Tuo¡tolaskclnrissa on
lühdetty si¡t¿i, ettl¡ satanìat
pcr ¡vát saf.a¿lììamaksua syöC
töliikcnnealuksista suunnil-

leen nykytarifFrn rnukaan, eli
2,55 nù / aluksen nettorek¡s-
teritonni Lisäksi satamân-
pitAjü perii erilaisia
uluspalvelu- ja jätehuolto-
rlahsuja,joiden osuus on noin
3070 sâttmamaksun suuftlu-
dEsrr Per¡täänkö aluksilra
fl ryús satarnamalisua [avams-
t¿, 0n tulldmaìlinen kysyrnys.
Tüssá selvityksessä syóttölii-
ksrtccrì alusta on verrattu
illuuhun satamaan lastia tuo-
vaan lìikennevälineeseen,
joìloin tavuamaksu peritäãn
vasta hstin siirryttyâ lneria-
lukscen.

yksìkôintiaste Liikenne 707o

1000t tuotto Mtìtlda

2900 2,91

2700 2,67

2500 2,49

5OVo

40,/o

30,k

Liikennc 507o Liikenne 307o

1000t - tuotto Mrnk/a 1000 t tuotto Mml¡Ja

2100 2,0t 1300 1,30

200u 1,99 1200 I,l9
1800 1,78 ll00 t,Ol

Taulukko 3. Syöttöliikentren tuotot satamaparille e¡i liikennemâärillä



Kanavahankkeet pohjustavat Järvi
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myüs matkailijaa palvelevün reitistüihin,srtamünjne:

VcsilliiliikkLrjan suuritrrpattu
ja pitkiuikuisinrpana haavee-

nu on kuirenkir ollut yhtenüi-

ncn vesitie, joka nruodostuisi
Vuokscn ja Kymijoen
vesistüisti Askcl kohti tàtä
p¿i¿inÌriirii oli Ke¡teleeì kana

van vulrristuninen kcsülli
1993 Krnuv¿ yhdisti Kynri-
juen pohjoisosat P¿iijätr-
tccseen Vesi¡citist, puuttuu

kuitcnkin vieli ylttcys mo-
lernpicn pülivesitöjen vlililti¡.

Pohjuis-Savossa on jo uscum-

nrun vuodcn ajan tytistÈtty
suurnitelrniu Vuoksen ja Ky-
nrijocn vesistújen yhdistirrri-
sest¿i [s Savt¡rtka¡ruYalla sen

kupeimrnaltn kohdaltu eli
Suonenjocn - Leppiivirran
kurkeudelt¿ KuruYuil un rriill-
ty il0s(av¿rì crityiscsti Jyvils-
kyli Kuopio- alucen nratkili-
lun kehittirnisrnuidollisuude¡
aivan uudelle trsolle, rnutt¿
sillä rì¡¡lìd¿i¿iÌ olevaD rnerkit
tävii vaikutuksiû nryös kuko
Jirvi Suorncr uluecllc

Savoukrrtuvan nryittä Jû vi-
Suonrcsta nìuod0stuu yhte-

niiinen D 50 000 kn¡2:¡r
luajuinen vesistôalue, josta on
lìyòs yhtcys Sainr¿un kara-
vln kautta ltimerellc

Jir vi-Suo¡ni on jo nyt
vir kistysaluecrru poikkeukscl-

lincn Atueella on asukkuìta

lähes nriljuorria. Lr¡rnu-asun-
toja alueella on noin 100 000
ja vencrnatkailuun soveltuvia
veneitäkiÌ noin l8 000.

Trvoitteena onkitr kehiLtüi
J¿irvi Suonìestil curouppalaì-
sen nraÌlin mukainer veueily
ja nratkailualue Aìueen
viylivcrkostou sekai vcÌcily-
ja vesirnatkailupul veluja on jo
nyt kchitetty rnerkittivlisti ja
tyai jatkuu

Pohjois-Savon puolelle sijuit-
tuvaa rctkisatlmavelk0st0a
ollaan purhuiIlaan ¡raranta-
ntassl ja se srutancerì val-
rniiksi sanranaikaisesti
Savonkarruvan ka¡rssu

Tavoitteena un myõs kehittiü
vuokruvcnctoinrintaa kcski-
euruoppaluiser veneilijin toi-
vuidcn nrukaiscksi Myõs
vcneviylicn v iitoitusta joutJu-

laîn paranturìaun sitcn ctt¿i

âloi(tcleYakin vuokravenei-
lijân on hclppo suunnist¿rr
alueella
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Savonkanava

ñ

Savon veneilykanavan
rakentilmis-kustânnukset ovat
106 miljoonaa rnarkkaa ltä-
Suomen ja samalla Pohjois-
Savon pâi¡styä korkeinta tukea

saavaksi tavoite- I -alueeksi
vuodesta 2000 lähtien hanke
on mahdollista toteuttca EU-
varoin Pä¿itókset kânavan to-
teultanì¡sesta ta¡ toteuttanìât-
ta j¿.ittünr¡sestä tehdään nìaa-
kunntssa. Toisin sanoen
Savonkanavarr t atkaisun avai-
met ovrt nyt Pohjois-Savolla
itselIüün

8 7 m, syvyys 2,4 + 0,6 m
+Avok¡nava.ta väylä
suorât osât, leveys I 2 m, sy-
vyys 1,8 + 0,4 rn
*Sillar; l7 kpl, alikulku-
korkeus 5,-5 m

Hankkeen kohtrlo ratkeaa vii-
meistään vuoden 2000 aika-
nâ

Vuoden I 999 aikana laaditran
kanavahankkeen vaikutuksia
koskeva selvitys sekä mahdol-
lisesti käynnistetããn kanavan

rakennussuunnittelu ja ym-
pär¡stöva¡kutusten arviointi,
tyit

Kanavan rakerttanrinen on
suunniteltu tâprhtuvaksi vuo-
sina 2002-2004.

Mitoitettu veneille ja matkustajalaivoil le

Krnavan pituus on 7-5 knt,jos-
ta kaivettavm maakannasta on

vajaat l0 krn. Vesiosuuksilla
kanava noudattaâ olernassa
olevia venereittejii. Korkeus-
eroa Iisveden ja Kalmrlahden
välillä on noin I 6 metriã.

Kanâvâ soveltuu kaarre-
+ Sulut; 7 kpì automâatti- sätei(len muutoksiìla nyös
kâyttóisiä ¡tsepalvelusuìkuja teollisuuden pienproomuiìla
Kâyttöp¡tuus 35 nr, -leveys tapahtuvaanpuunjaraaka-ai-

neiden kuljetukseen

Kanava rakenteille Yuonna 2002?
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Suomen vesimatkailun nousua
Nilsiän reitin parantaminen eli Juankosken kanava
Kurlvah¿urkkectl tirkoituksc-
Da 0n JYilla tnatkuilur Pulve-
leva vesitìcylttcys Nilsiin
Syv¡rilt¿i Killlavctccrt ja sitä

kauttr Sairrtran vcsistö-
aluccsesr. l-lunkkeesta kiiytc-
tiiiD nirùitystä "Nilsirin reitin

l)arantarìrincrì", koska kysees-

sÌi on llnltrn. voirttulaitostcn

¡ukkinlrn vesilien par atttatni-

sesta uudelleen vcsiliikentecn

kii),uöiin

Kanrvointihrnkkeen t¿l0u-

delliset vrikutukset kohdistu-
vat er ityisesti Juunkosken,

Nìlsiin ju Vurpaisjlû r cn kun-

tiirr Lisliksi Kuopion rrerki-
tys valtukurnallisenu picn-
venei lykcskukscna su sclvlitt

lis¿iar von hrrkkecrt kautta
lrvautu\'ils-ta uutlestl vcsi-
rrntkri lur ei ti5tü

Krnavru r aikutusaluecllt
Nilsilin, Juarrkoskcn ju
Varpaisjlrvcn rluecllr urt

kaikkiaan rr. 60 rnljuitus- ja
ruvitsernusulun yritystli hotcl-

leistr nrratilunratkailuun.
VuotJupuikkarrliür i un noin

3500 ruajoituspaikkaa. T¿ir-

kein rrltkuilukohde on
Tuhkuvuur cn aluecn ltuodos-
tanra palvel ukokunaisuus

Kanalahankkccrt yksi kesksi-

sirnrn¡st¿i tavoitteist¿ oD luo-

da edellytyksct vcsirnatkailur
kchittinlisellc ja tusata niin
TahkovrLor err tluccn pulvelu-
jcrr klytün kilusivuihtcluita
Nykylilin Nilsiiin aluccn
yijpyrnisisti (ll0 000 yi)
p)'rÌisvuor 0kautta) liùcs 90',i
kcrtyy talvikaudelta.

H¡rkc klisittlii J uankoskcn ja
Karjulall'uskcrt sulkujen ra-

kentarnisen seki vcrtc- ju
llivaviylicn Jlut utrtanriscn
Saìrassa ¡,hteydcssl pyr itiiiin
kehitt¿irräiin rrryös alueert sa-

tailìr- ja lritur ivc¡ kostou
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Mitoitettu veneille ja
matkustajalaivoille t

Nilsiün rcitin partntarni-
sccrr tühtliiiv¡iu ltsivriyliin
kokurrais¡rituus on noin 65

k nr.

Korkeuscru¿ vtsistöjen vri-
lill¿i on noin l3 nrctriü.

küyttöisiii itsePalvelusul-
kuja
k¿i)'ttöpituus 35 rn, -leveys

7,5 rn, syvyys 2,4 + 0,ó m (l,U
+ 0,4m)
+Avukanur'¿

leveys ló-18 nr, syvy¡'s 1,8 +
0,4 rn
*Sillat; alikulkukorkcus 5,5 rt*Sulut; 2 kpl àutOrnuatt¡-

Kanavalinja us Leppävirran Härkäjoella

's ffi Hdc¡
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Rakennu styöt käynni styvät
vuoden 2000 alussa
Hankkccn rilkcÌrìussuuDnittelu jtr yrnpäristüvaikutustcn arviointi on parhaillâan käynuissä. Vesioikeuden lupa sâatâ-
neen vuodeu 2000 alkupuolellu, rninküjåìlkeen küynnistyvät kanavan rakennustyöt. Râkennustöiden on nräärä valmis-
tua purjchduskaudelle 2001.

Erìr. suurìlr¡tteluvaiheista ja varsinaisesta rakclìnuttînr¡scsta v$taa Järvi-Suonren rnerenkulkupiiri.

Parantanlisl¡¿urkkeen kokonuiskustannuksct ovat 23 ¡nnrk. Tästä 2 nrnrk on katettu Juankoskenja Nilsiän kaupuukien
toirncsta ja loput 2l ntmk on ìlU:n Tavoite 6 -aluccn ns. LFA-tucn kompensaatiorahoitusta. Ko.rahoitus on tullut työ-
nriIisteriörì kautta.

Kuvat ja teksti: Suunotitteluinsirijöri Jouko Kohvakka Suunniteluinsinöäri Jouko Kohvakka
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N¿irìrä ho¡hntiìaisetr lvugcn-
bor g-vurust¿uììon orìr¡sta¡ìlilt
Arcticaborg ja Aìtarc-
lìcrborg 0v¿t jáissikul-
kukyvyltliin tehokkainrrrtt
Voìgan Baltian sisävesireitin
DìittoihiD suunnitcllul trìurta-
jat, nutta sanran¿ikuiscsti uc

0vat rnyös nrûailnìunlaajui-
seen purjehdukscen luoki-
tettuja jo I istujanlahden
myrskyissi koeleltrùü uvO-

VESIT¡Eî TOUKOKUTJ 1999

Päätiedot:

Kokonaispituus ó5,I m
Leveys 16,4 m
Suurin syväys 2,9 m
Kuollutpaino ó75 tonnia
Nopeus yli l3 solmua
Luokitus Bureau Veritas luokka I 3/3 E, Supply
Vessel, Deep Sea, MACH, Aut.MS, Fi-Fi I.
Suomalais-ruotsalainen jääluokka I A Super omis-
tâjrn/îakentqian eriayisovel-lutuksin.

Koneisto:

Koneisto Diesel-säh köinen, Azipod
P¡iädi€selit 2 x wärrsilä óL26 á 1950 kW
Pi¡ägeoeraattor¡t 2 x Kaick DGS 62250kysl690v
Satamad¡csel-
generaattor¡ Valmet 612 diesel.moottori 135 kW
Stamforg generatori 169 kVA
Hälädiesel-
g€neraâatori Valmet 612 diesel-moottori 130 kW
Stamford generaottori 163 kVA
Pmpulsio 2 xAzipod, tyyppi ll rÁ 1ó20 kW (ABBAzipod
ov)

Kapasiteetit:

Jäänmurtokyky eteenpäin 0,6 m
Jâänmurtokyky teakscpäln noin I m
Paaluve¡o noin 32 tonnia
Dieselö[ykapasiteetti 400 lonnia
Palopumput2x15ü)mYh
Pääkansi 350 m¡
Hytaejä 12 kpl,20 vuodcttr

Helmikuun viimeisellä viikolla suoritettiin Kaspianmeren poh-
joisosassa sopimuksen vaatimat jääkokeet kahdelle Kvaerner
Masa-Yardsin Helsingin Uudelta Telakalta syksyllä 1998 luovu-
tetulle jäätämurtavalle huoltoalukselle.

rner ilaivoja. Tillaiten kaht¿-
lainerr toinrintakyky perustuu
Kvaerner Mus¿-Yarrlsir ke

hittlirnäin ns. DAS (Doublc
Acting Ship) -kunseptiin, jos-
sa lüht(ikolrdîks¡ ur olettu sc
jo pcrinteisesti tiedetty tusi-
asir, ctt¡.i va¡kcissu tila¡¡tcissa
j¿iJnnìur (ajat uvat tchokkai-
ntnilla¿n pcruu¡lucssaan.
Kurì ulus vafia vaste¡t suunlli-
tellaan liulkcmaan jäi-

olosuhteissa perä edellä, voi-
rlaan keula suunnitella avo-
vcsivaati rnukset huornioiden
Korrseptiin ìiittyy jäissâ toimi-
varr ruoripotkurin k¿iyttänri-
nen propulsio- ja ohjailu-
laitteen¡, jolloin vältetäân
jüissä taaksekulkua ha¡ttaaYilt

pcrlisimet ja raskaissa jää-

vallcissa voidaan potkurcita
kiürrtelenrällä vielä tehostaa

ctcnerììistä.

Jäätämurtavat huoltoalukset Arcticabor& uudisrakennus nro
496, ja Antqrcticabor& uudisrakennus 497, hollantilaisille,
Wagenborg-ryhmään kuuluvalle Wagenborg Kazakhstan B.V -
yritykselle

Jäävallin murtoa perä edellü

Testien nukaüD alukset t¿iyt-

tivit luvütut jiissükulku-
onrinairuudet Vaikln tasuis-

ttjâiìti ei liüripuksuuksia löy-
tynytkä¿in, valleja Oli sitâkir
encrnnìân Vcdcn syvyys koe-

alueella oli 4 7 m. Vallit no-
jasiv¿t tyyp¡llisest¡ pohjuur, ja
vetlen yllipuoliset osat oìivat
parhairrrnillaan u.3 nl korkei-
ta Alus osoitti pystyvinsâ

työstürnä¿in itscnsü läpi tillai-
sista vaìlcista ja vultuuLti tilaa-
jan tyùkalunsa t0irììinta-
kelpoisuudesta tülì¿i crityiscn
vaativall¿ alkavalla óljyntuo-
tanto¿lucclla

Kun Suomess¿ tuuntaillaall
kaoavahankkc¡ta ja ynrpári-
vuutisel vesikuljctukscr
nrahdollisuuksia, ei tarvitu ai-

van n¿iin jireitä - kaksi 1,6

MW Azipodia - aseitâ, mutta
suuralla suunnitteluperiaat-
tcella on luotâvissa kohtuul-
lisilla tehoiìla raskaissakin
j¿iissä selv¡livät sekä pusku-
hinuaja/jäánmurtaja että
merikelpoinen ilnran jään-
rnurtajaa toimeen tulevâ uu-

clen sukupolven turvallinen ja
vlihem-pipliästöinen lastialus

Aluksilla voidaan kuljettaa
kuivalastia avoinìelìa perä-
kannella sekä nryös öljypo-
rauksessr tarvittayaa bulkki-
lastia ja nesteytetty¿i lâstia
erillisissä tankkitiloissa.
Alukset ovat nryös varustettu
hinausvintturilla, jolloin ne

Vorvât tarvrttaessa avUStaa

nuita aluksia jãäolosuhteissa

Lisäksi aluksilla on palun-
samnrutusvarustus, joka vaa-

ditaan alusten toim¡essâ
poraustcsanteiden valvontâ-
tehtävissä. Tãmä tarvitaan.
koska nämä alukset ovat a¡no-

rt huoltoâlukset, jotka pysty
vit toiD¡nìaan alueella talvi-
sin Aluksissa on l2 hytt¡ä
miehistölle ja yhreensä 20
vuodepaikkaa

Dieselsrihköinen pã¡ikoneisto,
joka sijaitsee keuìalaivirssa.
kOostuu kahdesta 1,9-50 kW:n
Wiirtsilän NSD 6L26 diesel-
rìloottorista, joista kumpikin
on kyrkeuy 2,3-50 kV¡/690V
pãägenerââttor¡in (van Kaick
DGS), jotka syitttävät s¿ihköli

laivan pâäverkkoon. ABB
Azipod Oy on t0itrlittanut
alusten kaksi Azipod-ruor i-
potkuria Ruoripotkureiden
vaihtov ir tNntoottoreìh¡n
sähkösyöttö tâpahtuu invert-
ter rtyypprsten taaJUUsmuun-

tajien kautta Alukset on va-
rustettu ylldelll l-50 kW:n
keulrohjauspotkuri lla.

Pekka Salmi Projektipäällikkö Kvaerner Masâ-Yards
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Kanavat lehdistössä
Järkisyyt puoltavat kanavien
rakentamista

Oikeat kanavat ja museokanavat
Kouvolan Sanomat kolunni 24.1'1999
päätoimittaja Juha Oksanen

Länsi-Savo 2I.4.1999
Päätoimittaja Ilkka Juva

Uusi hallitus lupa¿ kehittli¡i
sisâvcsiliikcnncttä. Tuo halli-
Lusohjelman lausc uvü1 tietty-
jâ nükynìili ny0s oikeuden-

mukaiseen aluckehitykseen ja
yrnpüristöli säilyttävien
liikennetrruoÌojen tukeltìi-
SECD

HallitusohjeInun liikennettli
koskev¿ luku asettua liikenne-
pol itiikan lähtökohdaksi kes-

t¿ivin kehityksen. Ohjelntas-

sa sanotaan, ett¿i tälli politii-
kalla "tuetilan kans¿ntalouden

kasvuä, piu unnetuan yrnpiiris-

tön t¡lilajil luoLlaan edellytyk-
siü logistisen kilptilukyvyn
par¿ntatrìiselle". Er ityisesti
vielli lisitiãn. ctti'ììtaau cri
osiin tarj(,tlan alue-ja yhdys-

kuntarakerìtcen kchitt¿irnist¿i

tukevat yhtcydet ja liikcnìc-
palvelut"

Ohjelnrur v0i ja pitiii tutcut-

tail [ì¿trìtic- jir raututie-
liikc¡r¡cttJ lchit¡2i¡rüll¿i, mrt-
til selv¿¡ü on. että vasitrainen
läpiDìun0 oli;i Mint¡'har.jun

_ja Kynrijoen k¿navien r aker-
t¿Lmrnen,

Kynrijoen ja Vuoksen vesistö-
jen vaikutuspiiriss¿i asuu 1,4

nriljuonaa ihmis¡ä Kanavat
yhd¡s¡äisivit seitsenrün
nìrkuntaa ja t0¡slakynilncntá
kaupunkia Nüiden alueiden
taloudellinen kehitys on el-
neDkin saanut sys¿iyksen vesi-

kuljetusten kehitt¿imisestà

Sarna taloushistorian lain-
alaisuus pätee edelleen

Sairnaan ja Kyrnijocrt alueel-
ìa on valtaosa Suomcn rnct-

slitcollisuudcsta Näillli ran-
rOill¿ tuotetüan noin 60 pro-

senttia Suomen paperista, yli
70 proscntt¡a hartongista, yli
40 pr oserttia sahat¿vuasta j¿
lähcs 80 prosenttia erilaisista
levyìstli Kysymys o[ vienti-
tuottcista, joirJcn rnenestyk-
selle kuljecuskustannukset
0vat strategiscn t¿irlcit¿i

Metsliteollisuus on mcrkitt¿i-
vin vesiliikentecn tuvitsija,
rnuttu ei suinkuan ainoa
Myös nruu kahdcnsuuntainc[
tavuankuljetus ja vuosi vuu-

delta kasvavu nratkailu-
tcollisuus hy(ityisivit kana-
vo¡nnista.

Ka¡ravoinnin takana onkin
varsin laaja poliittiuel k¿nu¿r-

tus. Vain vihrcütcnrpivit, kos-

ku rrkentunristöillii otr ynr-
uìirrctr¡ivi¿i ynìp¿¡ristö-
v¿ikutuksia.'lbisralta tuas

vçsikuljetusten yrnp¿ir¡stö-
ìrilitat ovat Iluornattavasti pie
rclrpiä kuin nruirlen kuljetus-
DÌu0tojen. T¿ist¿¡ syystä
esilner kiksi Saksan vihrelit
kann¿ttavat inn0k-liuusti vesì-
teitlcn suosimista EU-nraiden
kuljetuksissa

Kanavointi j0htûisi viltrìüsti
rnyös tcìakliatc0lì isuuden kc-
hittyruiseen ja rncrenkulku-
yrittüjyydcn syntyyn Koko
jlirvi Suomen asema teolli-
suuden sijoittumisessu vah-
vlstutst.

Kanavoinnista on toistaiseksi
tOtcutettu Keiteleen ja Päijän-

teen kanava Luonnollisesti
jatkoa olisi meritien avaami-

ncn Kymijokea pitkin ja Sai-

rnaan yhdistâminen Päijän-
teesæn Màntyhüjun kanaval-

ìa. T¿imâ kokonaisuus vahvis-

taisi olennaisesti myös Kot-
kal ja Hanrinan satanria

Eduskunnan ns. kanava-
puolueen vetäjâ Timo lhatnii-
ki löi eilisessä Länsi-Savossa
tiirk€:in valtin pöytäân. lha-
Ìr¿iki muistuttaa, ettâ Sainlaan
kanavan vuokrasopimus me-

nec urììpeen vuonna 2013.
S¿irruan kanavaa pitäisi uu-
dis¡ua 1,5 nriljardilla eikä sii-
ti silatas¡ sitteÌküän ynrp¿ù-i-

vuotista. Tärnän lisäksi pitäsi
j0ka tap¡uksessâ rakeÌtaa
P¿iijünteeltä rneriyhteys Sai-
rrîuû kautta- Tüsslikin valos-
sa yrnp¿irivuotiseten kanavien
r ukeltarninen Mäntyhârjulle
ja Kynrijokeen 2,5 mìljardil-
la on taloudellisesti perustel-
[tru-

VÖsitiet oYat Suomen vah-
vuus Oikeaoppinen inves-
tointipolitiikJ<a tukoittaa pm-
ostalìista vahvuuksiimme.
Nyt kun Euroopan unionikin
osaììistunee kustannuksiin. on
syytä panna hal litusohjel rnan

liikennepolitiikÌiam vauhtia
aloittarnalla kanavien suun-
nittclu ja rakentaminen

Sairlaar kanavan saamiseksi
ynplirivuotiseksi on omitui-
nen. Osapuilleen samalla hin-
nülla voitaisiin rakentaa mo-
lcmììat läntiset karavat. Sai-
maan vesistö pääsisi niiden
kautta yhteyteen Suo¡nenlah-
tle¡r kanssa nykyistá pùern-
urin, ja ilmeisiksi ikuisuusor-
gclrniksi nruodostuneet vaike-
udet Venijân puolella voiraisii
unohtua

Kynrìjoen ja Mãntyharjun
kanavahankkeet voisivat ede-

tä reippaammin, jos nìetsãte-

ollisuus ei olisi varpaillaan
kahden æian takia. Yhtiöt ha-

luavat välttââ kanavan
rakentamiskustannuksia kuin
ruttoa. Toinen syy on huoli
suomalaisen rnetsäteollisuu-

den ekologisesta maineesta.

Kymijoen pohjassa makaa-
vista ympãristõmYrkyistâ
mieluumnrin vaietaan kuin
halutaan keskustelua.

Ylivarovainen asetelma on

outo, sillä kanavien suurimpi-
en hyötlien listm kârjessä on

teollisuus itse koko J?iryi-Suo-

nren alueella. Kyse ei ole vain

kymenlaaksolaisesta hank-
keesta tai seudullìsesta inves-

toinn¡sta vaan Keski-, ft¿i- ja
Kaakkois-Suomen kytkey-
tynrisestä ajmtnukaiseen kan-

sainväliseen vesi tieverkos-
toon

Sairnarn kanavan vaikeuksiin
vedoten on viime pdivinâ vaa-

dittu yli miljardin markan
lisâinvestointia vanhaan vesi-
tiehen, jotta se sartaisiin
asianmukaiseen kuntoon.

Saimaan kanava on jãänyt
pahasti pieneksi Se ei ole
liikennöitávissä ympäri vuo-
den. Lisäksi Venäjän puolen

ongelmat ja väylien pitämi-
nen kulkukelpoisina Suomen-
lahden itäperukassa ovaf an-

taneet toinìinnalle kov¿n
vaikeusâstekertoimen.

KynÙoen ja Mäntyharjun ka-
navat yhdessä ratkaisevat Ve-
näjdn aiheuttamat pulmat Li-
säksi nänã kanavat olisivat
kâytössä ympärivuot¡sesti
tuoden ekologisesti erittäin
perustellun kuljetusmuodon

piiriin Kymenlaakson, EteliÍ-

Krjalan ja koko Järvi-Suo-
men aina Päijãnteen ja Sai-

maan latvoja myóten.

Mittavan etujen ìistan voi laa-

tia myös vesiteiden Íakentâ-

nisen vaikutuksistù matkai-
lun kehittâmiselle

EU:n liikennepolitiikassa on

selvänâ päämäärânä siirtää
raskasta liikennettü kunripYö-

rilrä rauta- ja vesite¡lle Eu-

roopassa osataan laskea eri

kuìjetusmùotojen kokonais-
taloudellisuutta ja ympâristö-
v¿ikutuksia

Pitk¡en kuljetusmâtkojen
Suomessakin tiedetä¿in hyv¡n,

mitä maksaa tavâratonnin
kuljettâminen maante¡ llä, vet-

tã pitkin, kiskoiììa tai
lentorahtina. Sekin tiedetâãn,

mitä eri kuljetusvaihtoehdot
tilko¡ftavat ekoìogísessa mie-

lessä. Si¡räkään e¡ pitä¡si olla
epäselvyyttã, ettâ eri kuljetus-
muodot vmtivat kovtrti eri ta-

voin kunnossapitorahoja.
Vesitie ei kriytössä pahemmin

kulu.

Mels¿iteollisuus on omalta
osaltaan taâtust¡ lâskenut
krikki nämä luvut. Se tietäâ.

ett¿i maantiekuljetus on l0-15
kertaa kalliimpaa sataa (onni-

kilometriâ kohden vesitiehen

vefiat¡ùna.

Kymijoen pohjassa olevat
mylkyr p¡t¿üi sii vota poisjoka
tapauksessâ. Puhdistus ei ole

taloudelìisesti ylivoimainen
operaatio Sen toteuttam¡seen
on saatavissa huomattava
määrä EU:n sitâ tukea, jota

pitkin Eurooppaa kâytetâ¿in

mittavasti vastaaviin tarko¡-
tuksiin Tämänhetkisen käsi-

tyksen mukaan siivouskuluis-

sa puhutaan luvu¡sta,jotka ka-

navien kokon¡isinvestointei-
hin nähden 0v¡t enintdän
muutamân prosentin ìuokkaa.

Kymijæn pohjan siivoaminen

voidaan muuttaa râkentâvak-

si ympãristöhankkeeksi, jos

halutaan. Metsäteollisuu-
denkin edun luulisi olevan,

että rnenneinä vuosikymme-
nin¡i syntynyt tahra ekologì-
seen imagoon saadaan
puhdistettua

Kymenlaakso ja Jârvi-Suomi,

niiden tuotântoeìãmä.ia kehit-
täminen tarvitsevat Kymi joen

ja Mäntyhârjun kanrvat.

Olisi haaskuutta syytäà puo-

litoista miljardia talvella
jäátyvln Saimaan museo-
kanavan ns kehitt¡imiseerì,
pitää Päiiänteen vesistöalue
ylrä kanavajärjestelmän u lko-
puolellaja kãrsiä'loputtomi i n

kaikista Venâjän puoìen on-
gelmista, joita eì edes
suomalaisrahal la ratkaìsta.

EU-tuella r akennettavien Ky-
mijoen ja Müntyharjun kana-
vien kokonaiskustannukset
jäävät pariin miljardiin.
Unionitukien jâlkeen kuslan-
nukset rakennusvuotta koh-
den jä¿ivät muutamaân satâan

miljoonaan nrarkkaan.

Vertailun vuoksi mainitta-
koon, ettâ ydin-Helsingin ali
rakennetaan henkilöautoil le
tunneli, jonka hinta on veron-
maksajiìle 700 miljoonaa
markkaa El8-tie Turusta
Vaalimaalle maksaa kolme
kertaa enernmän kuin Kymi-
joen ia Mäntyharjun kanavat
yhteensä.

Kanavalle tukea Kouvolan seudulta
Kouvolan seutu näkee Kymijoen-Mäntyharjun
kanavahankkeen edut muuta Kaakkois-Suomea
selvemmin.
Tänäür Kouvolan Sulorliss¿
julkistenu nrielipir.lenittrus
eri krnavavaihtoehtojen
künratuksestâ jakaa kaak-
koissuonralaisten rnielipitcitâ
selviisti. Etelà-Karjalassu kat-
scef on naulattu rì]useoi-tuvarr
Saimuun kunavan sLturttaun

Kotkan ja Hlrninan seudulla
pidetããÌ kahta ornaa satünraa

sen luokan ìempiJapsiD¿, etti
ajatukselle vcsiliikentecstü

Pääkirjoitus
Kouvolan Sanomat 10.3.1999

ranuikliolinjalta pobjoiseen ei
huomula syttyli. Kouvolan
seudulla nälìdü¿irì rìruuta
Kaaj<kois-Suornca huolnattä-
vtrsti sclvcurìún, rìúten Kyrni-
joen-Màntyharjun kanava
palvelisi koko Keski-, ltli-ja
Kuakkois Suonten kuljetus-
taryJcrta

Eduskunt¡vaalìen alla on on-
neksi nähty, miten Kynrijoen-
Mäntyharjun kanava on saa-

nut taakseen yhâ enemmãn
tukea Puol ueista riippumattâ
yrnmürretãän seÌ tarjoavan
uusia mahdollisuuksia keh¡t-
tãä sekü teollisuuden kulje-
tuksia että rnatkailua.

Pohjimmiltaan on kyse inves-
toinnista tytipaikkoihin tâlle

seudulle ja laajemnrinkin.
Kanavainvestoinneissa kan-
nattavuus pitâã aruioida riit-
räväD p¡rkällä aikajänreellä.
Se kysyy kaukonäkij'isyytt¡i
sekä poliitikoilta elt¿i vilka-
miehiltä

Vaalien jilkeen aloittavan
uuden hallituksen ohjelnraan
pitää saada Kaakkois- ia ltä-
Suomen kannalta kaksi

nìerkift5vää l¡ikennehanketta:
toinen on kuutostien pârânta

minen Kouvolan ja Kosken-
kylän väliltä; toinen on
Kynr ij oe n - M än tyh arj u n

kanavahânkkeen vauhdit-
taminen Kurnnrankin vaiku-
tuspiirissã on varsin paljon
tümän mâan brutt0kan-
santuotetta.

Etelü-Karjalan hilku upottaa
rniltava sunrrna rahua vain
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- Tämä paperi on mahdollisuuksien
ohjelma, luonnehtii Vasemmistoliiton
varapuheenjohtaj a, kansanedustaj a

Jorma Vokkolainen uuden hallituk-
sen "pohjapaperia".

Kansanedustaja J orma Vokkolainen eduskunta-
talon työhuoncessaan

VESITIET

ta puoluetta, ja vielä kaksi
vuhvaa, niin'linjaukset ov{t
uina kornprcnrisseja.

- Mutt¿ tästä huol¡matta où
haìlitusohjelnrassa niin paljon
nrahrlollisuuksia, että sitä on
kl¡ytettävri hyväksi. Sen
korkretisoinrisessa ja sitã
kautta nryös sen toteuttami-
sessa pääpaino tulee olelnaan
rÌ¿ilkuntûliitoiìla ja nruilla
alucellisill¿ toimijoilla ja
painostusryhmillå Jos ne voi-
Y¿t yhd¡stäâ voinausaja kãyt-
táâ sitâ tehokkaasti niin trlok-
sct voivat olla hyviü Mutta,
korostan tãtä erity¡sesti, nyt
0n lopetettava ¡ uikuttaminen
ju ryhdyuävä ryöhön. Tàmâ
koskee erityisesti maakuntia.
Ruikuttarnalla ja pelküllâ
urvostelentisella emnìe saa

rnitüin ¿ikaiseksi, nìutta aivÍùì
vurnmti kovalla ja nräd¡ätie-
toisclla ryttllä OD selv¿i¿i, errâ
hallituksenkin on kuunneìta-
vu nraakuntien ja kansalaisten

i¡¡inti¡

TOUKOKUU.1999

Kans anedustaj a Jorma Vokkolainen :

"[.Iusi hallitusohjelma on mahdollisuuksien paperi66

- On tictysti selv¿iä, Ëttü eri ta-
vdla rne olisimme Vaseulnis-
to-liitoss¿ tinán ohjelural
k¡ù0ittänect Olisinrme pan-

rtect enernrnätt pairtoa susiaa-

lipuoleìlc ja ilscttaneet esi-
merkiksi aluepoliitt¡set tuvoit-

tcct koìkrcÉttisctnnrin TlLrsä
pupcr ¡ss¿ toistuvat usc¡n s¿utilt
"pyr kii", "ar vioitlaarr", "sovi-
taan", "toilnii", "hutii" jre
Neh¿irì civ¿it si¡rällliân tukoi-
tr Drit¿¡àn konkrccrrista Mur-
til kun hullitukscssa on n¡0D-

- Hallitusohjelnrassa puhu-
taän paljon eri alueiden tasa-
puolisesta kehittärnisestä Sii-
ná sanotaaD mnì., että "halli-
tus jatkaa Itä- jâ Pohjois-Suo-
nÌËn kehittünìist¿i sekä raken-
tcellisten ongelmien ratkaise-
rÌi!ta tehtyjen periaate-
p¿iütösten ja straregioiden
puhjalta". Se on kuitenkin
pantava nerkille, että nìitdân
t¿¡srnällistä ja koDkreett¡sta ei
tâssaikään asiassa ohjelmaan
sis¿i¡ Iy Toivottávast¡ täll¿i alu-
eella tehdään enemmân kuin
cdelìiselì¿i vaalikaudella. Vas-

tuu 0n minister¡öìllä, nrutta il-
uÌun eduskuntaryhmien har-
joittamaa niiden toirnien tiuk-
kaa seur antra ja vahvaa maa-

kunnâllistâ pâinostust¿ rs¡at
eivãt etene Loivotulìa tavalla.

Sisâvesitiet ovat
mukana ohjelmassa

- Olin itse elinkeinopoliit
tisessa työryhnìässâ, jossa
saatiin nruotoiltua lausunra
nìytis sisävesiteiden kehittä-
misestä. H¿llitusohjelnrassa
sanotaan, e¡tä "elinkeinoelä-
män ja teollisuuden toimintâ-
edelìytyksiä pyritään vahvis-
tarnaan sisdvesiliikennettä ke-
hirr¿im¡illä" Tänrän r¿iyryy
nerkirä siri, että liiken-
neninisteriöss¡ikin ryhdyt¡iän
aitoon ja vakavaon työhön
sisävesil iikenteen kehittârni-
seksi. Tähän mennessähän lii-
kenneministeririn virkamiehet
ovat tehneet lähes kaiken voi-
tavansâ torjuâkseen mm. uu-
det kanavainvestoinnit.

- Juuri ynrpârì vuoden liiken-
nö¡trivãt Kynìijoen ja M¿inty-
ha{un kanavat parantaisivat
elirkeinoelänrdn ja teollisuu-
den toirnintaedelìytyks¡ä Itâ-
ja Keski-Suomessa. Nehün
alentaisivat tuntuvLsti kulje-
tuskustannuksia ja nrahdol-
listuisivat sellaisetkin kulje-
tukset, jotku eivüt nrahdu
rekkoihin tai junavaunuihin

Maaseudun tyhjeneminen
ei ole tervet!ä kehitystä

- On toistettâva, ettei ole koko
maan kannalta tervettä kehi-
tystä maaseudun ja eritoten
Itä- ja Pohjois-Suomen tyhje-
neminen. Mutta niin vain on
käynrässã Muuttoliike on lä-
hes yhtä rajua kuin maatalou-
den alasajon ja peltopâketlìen
aikana I 960- ja I 970-luvulla.

Ja muuttoliikkeen pahin puo-
li on se, ettäjuuri parhaassa

työilssâ olevat ja hyvin kou-
lutetut ihmiset muuttavat
rnuutamâân kasvu-
keskukseen. On käymãssä
niin, ett¿i teolìisuus ja muu
elinkeinotoininta eivât halu-
:rkaan sijoittua ns. kehitysalu-
eille, koska siellä ei ole enää

riittävästi kouìutettua ja tai ta-

vaa työvoimæ Aikaisemmin-
han sijoittunrisesteinä olivat
rnm. logististen kustannusten
suuruus ja verotukselliset sei-

kat-

- Muuttoliike on ollut jopa en-

nustettua nopeampaa Ja suu-
rempâa. Menettäjiâ ovat ollæt
erityisesti Lappi, Kainuu,
Pohjois-Karjala, Pohjois- ja
Etelü-Savo. Muuttoì iikertä ei

padota muuten kuin tukemaì-
la nâiden alueiden elinkeino-
elânìää. Va¡n hyvátja houkut
televît työpaikat pitàvät ihmi-
set kotiseuduillaan

- Minustâ erilaisia vero-
keinoja tulisi kâyttää hyvãksi
Itä-, Keski- .ja Pohjois-Suo-
men elinkeino.jen elvyttänr¡-
seksi ja keh¡ttàmiseksi. Tâstü

erìlnle saaneet hallitusohjel-
maan r iittiiviin selkeitä ja
konkreettisil lauseita Mutta
budjetin ìaad innan yhteydes-
sä asiasta voidaan kãydä edus-

kunnassa vielâ kovâ vääntö.

- Vaikka hallitusohjelma on
pyöreá, tarjoaa se kuitenkin
mahdollisuuksia varsinkin
kun mam taloudellinen tila on

aivan erilainen kuin neljä
vuotta sitten

"In fraministerien" työ
lükenteen pohjana

- Liikenteessä perustana on
pidettävä edellisen hallituk-
sen ns. infraministeriryhmün
laatimaa paperia. C)ngelmana

on vain se, ettãbudjetissa lii-
kenteeseen on osoitettu liian
vähän rahaa. Nãillä summilla
maâmme li ikenneverkko ei
pysy kunnossa saat¡ että se

kehi ttyisi. Liikennevâylien
nykyistä tâsoâei kyetä tuwaa-
mâan muuten kuin antamaìla
lisää rahaa vãyì ien rakentami-
seen ja kunnostamiseen,
Tämä on myös eräs niistä ai-
heista, joista eduskunnassa
tuìlaan budjettien laadinnan
yhteydessã käymããn kova
"tappelu".

- Jo nyt lukuisat maaseudun

tiet ovat p¡hasti rappeutuneet
kunnostusrahojen puutteen
vuoksi Metsät@llisuuden ra-
jun kehityksen vuoksi ne oval
olleet vuosia kovan nsi tuksen
kohteena. Mädr¿irahat eivät
kuitenkaan riitã juuri muuhun
kuin pâätieverkon kunnossa-
pitämiseen Sisívesitier olisi-
vat oiva keino ntaantie- ja
rataverkon kuomituksen vd
heDtämiseen Se tââs johtaisi
siihen, että vâyìäverkoston
kunnossapi toon todennikôi-
sest¡ riittäisivät nykyisen-
suuruiset màârârâhat.

Kuva ja teksti Ismo Parkkonen

Valmiina palvelemaan
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