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Skinnari oli kesällå näkemàssä senkin "ihmeen",
että suomalaisen UPM-

Hoskonen muistuttaa, etlá
satsaus vesiteihin ei ole ke-

neltäkään pois.
. Toimisimme vain EU:n
tavoitteiden mukaan ja estäisimme ilmaston enemmåin saastumisen. Sitä
paitsi raskaan liikenteen

siirtâminen vesille

Kymmenen paperitavara

virtasi laivalla Seineä pitkin Ranskan sydämeen.
Siv.6
Metsähakkeen vesikuljetus - projektin yhteydessä kehitettiin Järvi-Suomen alueelle soveltuva ko.
konaislogistinen ratkaisu,
millä saadaan metsäbioenergia liikkeelle ja tehokkaasti tuotantolaitoksille.

sääs-

täisi tienpitoon ja rauta-

teitten kunnostukseen tarvittavia varoja. Siv. 6

Korhonen näkisi mielellään, että selvitetään kokonaisvaltaisesti kuinka

Logistinen kokonaisratkaisu perustuu olemassa

tärkeä koko maan kannal-

olevien uiton allaslasku-

ta olisi sisávesiteitten kehittäminen ja rakentaminen. Nythän ehdotettuja
väylähankkeita katsotaan
tapauskohtaisesti. Siv. 7

paikkojen hyödyntåmiseen sekå ympärivuotiseen vesitiekuljetukseen.

Siv.5

Waterland terminaali on Euroopan
nykyaikaisin katettu satama

Suunnitelmien mukaan
ensimmäinen ultrakevyt
jäissä kulkeva haketta

Jyväskylään rakenteilla
oleva uusi voimala, hin-

biovoimalaan kuljettava
sisåvesilaiva (Bioship l)
aiotaan rakentaa täysin
kotimaisin voimin, ja se

naltaan n.240 ME, on ää-

rimmäisen kiinnostava
esimerkki kohteesta, jossa
yhdistyvät uudet mahdol-

voidaan laskea vesille
vuonna 2010.

lisuudet vesikuljetusten

Siv.

kehittämiseen. Päijånteen

ja Keiteleen vesistöt muo-

11

Eduskunnan kanavaryhmä esittåã, että liikennepoliittiseen selontekoon

dostavat suuren hankinta-

jolta haketta ja
turvetta löytyy riittävästi

alueen,

kirjataan selkeå merkin-

voimalan tarpeisiin. Siv. 2

¡

tä myös sisävesikuljetusja sisâvesireittien kehittämisestä Suomessa.
ten
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Suomen Vesitieyhdistys teki perinteisen seminaarimatkansa tänä vuonna Hollantiin. Tutustumiskohteina olivat sekä Amsterdamin että
Rotterdamin satamat. Matkan aikana pidettiin myös kansainvälinen
seminaari, aiheena Venäjän vesiteiden avautuminen osaksi EU:n vesitie-

verkkoa.
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Pääkirjoitus
Vesiliikenne elvyttämään ja taantumaa torjumaan
Maakunnista sataa nyt valtioneuvostolle toinen toistaan

on yksityinen yhtiö valmis
teettämään uuden, erittãin

parempia ehdotuksia infrahankkeiksi, joilla torjuttaisiin
taantumaa ja työttömyytlä.
Nyt onjuuri oikea aika vaikut-

nykyaikaisen laivan hake- ja
turvekuljetuks¡a hoitamaan

taa siihen. eftä

yrnpârivuotisesti. Voimalan
polttoainehuolto sekä alueen
selluhakkeen hankinta työllis-

valituksi tulevat

täisi tällä Lavalla hoidettuna

ne lrankkeet. joista saadaan
pienimmällä rahalla suurin

noin 200-400 ihmistä

hyöty irti.
Esko Ahon johtama kornitea
karoitti roimia. jojlla voitaisiin tukea metsäteollisuuden

Sisämaan metsäteollisuus sekã

kannattavuutta Komitea

voimalaitokset sijaitsevat

ehdolti mm kuljetuslogistiikkaa parutav¡en tie-, ra(a- ja

Lähes poìkkeuksetta

vesitiehankkeiden toteutta-

mista. Koska Suomi

on

kaukana puunjaloslusteollisuuden tuotteiden loppukäyttäjistä, on kilpailukyvyn
kannalta ¿idrimmä¡sen tär-

liiken-

nöintiin soveltuvan Yesistön
¡annalla Raaka-aineena kãytettävää haketta voidaan
kuljettaa niin sellutehtaille
kuin voimaloihinkin Iaivoilla;

Vesitiekuljetuksia lisäämällä
vo¡dam alentaa merkittâväst¡
kustannuksia ja energ¡ankãyttöä Suomella on poikkeuksel¡isen hyvät luontaiset edel-

lytykset sisávesiliikenteelle

tuvassa vanhassa sopimuksessa Sopimustekstissä oleva
mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus [2 kuukauden irtisanomisajalla, ilman sopimukseen kirjattuja irtisano-

luonnoksesta. Pilkään kestä-

neet neuvottelut ja niiden
mukanaan tuoma epävarrnuus aiheuttivat haittaa Saimaan vesiliikenteen kehi¡tymiselle sekâ Saimaan vesistöalueen satamien ja n¡issä

toimivien yritysten tuotilnollisille investoinneille.
Ep¿ilietoisuus kanavan vuok-

n.

nosfava esimerkki kohleesta,
jossa yhdistyvät uudet mahdol lisuudet vesikuljetusten keh¡ttämiseen. Päüänteen ja Kei

teleen vesistöt muodostavat
suuren hankinta-alueen, jolta
hakettaja tuwetta löytyy riitlâvästi voimalan tarpeisiir Jos
kuljetukset voidaan hoitaa
laivoilla, on se valtâva hyöty
voimalalle ja sitä kautta
sähkön

ja lämmön käyttäj¡lle.

koamaan voimia Päijânne-

vyyhdin aukaisemiseen taruitaan valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä, jonka toimi-

si Nä¡n pitkâ vuokra-aika
mahdollistaa pitkäjänteinen
kehitystyön uudelleen kâynnistdmisen Saimaan altaaìla
ja sen vaikutuspìirissä. Kui-

seen tullee olemaan suuri.
Vesitiekuljetuksil la voidaan
myös vähentäâ küljetuksista
aiheutuvia päästöjä, joten
Saimaan kanavalla on myös
suuri ilmastopoliittinen merkitys.

irtisanomisìauseke, jonka

hallituksen pj.

puolista voi irtisanoa sopirnuksen kirjallisella irtisanorrisella diplomaattite¡tse. lr-

mukaan "kumpikin sopimus-

syminen Suornen ja Venäjän

Li ikennöintioikeuden laajen-

Saimaan kanavan vuokrasopimus päâttyy vuonna 2013.
Sopimuksen jatkon epävarmuudesta johtuen vesiliiken-

v¡ranomaisten kesken on
erinomainen asia. Sopinrukseen on sisällytetty nykyisin erillissopimuksissa

teenhârjoittajâl eiv¡it ole viime vuosi¡la tehneet investointeja Saimaalle
Alan toimijat ovat kiirehtineet sopi musneuvottel uja.

määr¡tellyt luotsausta, jäänmurtoa, matkailua ja kanavaliikenteen toimivuutta koskevat as¡at sekâ osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

taminen kâsittämään nryös
kolmansien maiden oratkustaja-alukset on selvä prannus. Saimaan kanavan
liikenteellâ o[ suuri merkitys

Pulkkanen

aikaa

Sopimukseen on sisállytelty

"Nykyisin voimassa oleva

Antero
Puhelin: (05) 535 4198 Fax: (05) 535
email: pulkkanen@vesitiet.org

-

seuraavaksi 50 vuotiskaudek-

n¡iyttö.
Pekka Nikkilä

raavan lausunnon:

Julkaisija:
ys ry.
Suom

kanavan vuokra

vuudesta taryittaisiin nyr hyviÍ

Joensuun kaupunginhallitus antoi seu-

Sopimustekst¡a hyvâk-

kaisu on jatkamassa Saimaan

rn¡nnan esteettömästä jatku-

ynrpäristönsuoje-

erityisesti kaivannais- ja

mys vesiliikenteelìe

on

ja Keski

Suomen perusteolìisuuden

logistisille kustannuksille ja
teollisuuden säilymiselle
alueella, ovat kohtalokkaita.
Katsomme. ettã neuvottelululos tulee avata ja oltaa uudelleen käsitte¡yyn sekã pyrkiä luomaan sopimusmalli,
millä tuwatâan Sùomen kansallisel edut Ìoukkaamatta
kuitenkâan toisen sopijapuolen katsantokantoja. Ainoastaan setkeâllã ja yksiselitteisesti vamal la pitkäkestoisella sopimuksella on mahdollista palauttaa luottamus vieraan valtion alueen kautta
kulkevaan vesireittiin Näin
toimien on vielä ehkâ mahdol lista saada palaulettua jo
os¡n menetetly

luotlmus Sai-

maan kanavan käyttötin jâ
tuleviin investointitarpeisiin,
koko Itä-Suomen parhaaksi.
Suotnen Vesilieyhdislys ry

sevat nykytasosta, heiklienee
alusliikenteen kilpailukyky ja
rahdit suuntautuvat muille
kuljetusmuodoi lle Karjalan
radan kapasiteetti on jo nyt
joillakin rataosilla ylikuomitettu, joten vesiliikenteen väheneminen siirtyisi maanteille, minkä seurauksena tieslön

kuluminen ja liikenneturvallisuuden ongeLnat lis¿iäntyisivãt
Sopimuksen ratifioinn¡n jälkeenkin tulee Suomen valtion
sriilytlä¿i kanava- ja luotsaus-

pimuksessa on

maksut nykyisellä tasolla.

mãáritelty sopijapuolten oikeuden ja velvoitteet, joiden

Tämä tulee olla selkeä lähtókohta sopimuksen jatkokäsittelyssâ, sillä nìuussû tâpauksessa Saimaan kanavan ja ve-

Sopimuk:en irtisanomiselle
ei tarYita erityisiä perusteita
Tämä voi aiheuttâa epävar-

sevíit l¡¡kkumaan Saimaan
krnavan kautta nopeasti, turvallisesti ja taloudellisesti.

pohjalta laivatiikenne pil¡ä
saada myös käyt¿innössä toinrivaksi niin, että alukset päâ-

sitiekuljetusten kilpailukyky
heikkenee ja tavual iikenteestä aihetuvat ilmasto- ja nruut

ongelmat kasvavat."

muutta Saimaan alraan vesi-

kehittümiselle Vesiliiken-

sitiekuljetusten nìerkitys bioenergian k¿iytötr Iisdãntymi-

teen, satamien, vatastojen in-

su

Sopimusteksti mahdollistaa
Saimaan kanav¿liikenteen
jatkumisen, vaikka edellä
mainittu irtisanomislauseke
saattaa muodostua ongelmaksi vesitieliikenteen kehittiim¡selle. Olennainen kysy-

vaikutukset. Itä-

päivästä, jolloin toinen sopinruspuolista on vastaanottanut ilnìoituksen tai ¡lmo¡tuksessa mainittuna nryöhempänä âjankohtana "

kilpailukyvylle. Jatkossa ve-

Ios tus teo I lì

toinneista pâätettáessá

tyminen ja toiminnallisten
kustannusten kasvu, minkä

kuitenkin sen kustmnustaso
ja liikenteen toimivuus So-

li¡kenteen investoinneille ja

a

takaisinmaksuajat on pitk¡ä,
joten l2 kuukauden irtisanomisaika saattaa muodostua
kynnyskysymykseksi inves-

tointeja uskalleta suorittaa
Kenmnaisvaikutuksena saattaa myös olla koko sisävesiliikenteen kehityksen v¡iväs-

lisanonrinen tulee voimaan
l2 kuukauden kulutlua s¡itä

uden

pu u n j

ovat a¡heùttaneet

valtion alueella kulkevan kanavan käyttöön, irtisanomispyk¿ilä tulisi jättää kokonaan
pois, tai mikäli se ei ole enää
mahdollista, tulisi sopimukseen kirjattavien irtisanomisperusteiden olla sellâisia, etlä
ne eivät januta Saimaan liikenteen kehittämisen vaatimia inveslointeja. Mikäli perusteet eivät ole hyväksytt¡iviä, suurena vaarana on, etlä
Saimaan vesistöalueen kehitys jäã pysyvâsti nykyiselle
tasolle eikâ tryittavia logistiikkaan suunnattuja inves-

trlev ia logistisia mal lejaan ja
etenkin vesiteiden kãyttöön

Suurena ongelmana on hankkeen monialaisuus. Se ei missään tapâuksessa ole pelkdstään tiikennehanke, vaan sillä

ja

jatkuneet sopimusneuYottelut

sen palauttamiseksi naapuri-

tenkin lähes tä¡kein sopimus-

lulliset ulottuvuudet Tämän

rnisperusleita on aiheuttamassa vielä suurempaa epãvamuurta, kuin mitä Pitkää¡

suudelle sen suunniteìlessaan

elementti, luotettavuus toi-

rantavat
La¡vakuljetusten esteenä olevat kolme liian matalaa siltaa
Keiteleen väylällä on korolettava. Rahaa tähân taruilaan25
ME Hakkeenkeräilyyn ja lastaukseen taruitaan teminaaliverkosto, jonka hinta on noin
20 ME Jos nãmä toteutuvat.

umpeu-

epivùmuutta alueen teolli-

Keitele -alueen vesiliikenteen

suutta tukevat, työllisyyttä pa-

kuin

2000
luvulla.
Varauksetloman luoltâmuk-

kehìttämishankkeen taakse

on myós voimakkaat teolli-

ja merkittävãsti huo-

rasopimuksen jatkosla ja sopimusehdoìsta aiheutti myös

li¡ttyviä investointejaan.

240 ME, on ãärimmäisen kiin-

muutoksen tor.juminen vaatii
nopeita ja oleell¡sia muutoksia energiahuoltoon sekä liikenteen hoitoon

nommaksi

kanavan vuokrasopinrus-

Nyt saavutettu neuvottelurat-

uusi voimala, hinnaltaan

me¡dân kannattaa yrittãä
torjua muutosta Ilmaston-

saavutettua neuvottelutulosta

man alettua on niiden ollut

val I a.

tisia muutoksia elinolosuhteisiimme Muutokset ovat meidän ihmisten kannalta pääsääntöisest¡ huononnuksia eli

seksi

ädrettömân vaikea löytää hyviä sijoituskohteita. On ilmeistä, että pitkäaikainen sijoitus,
jossa takuumiehenä olisi Suomen valtio ja korko 4 Va, olisi
heille er¡ttäin houkutteleva
Suomen vesitieyhdistys on
omalta osaltaan pyrkinyt ko-

Jyväskylään rakenleilla oleva

mastoa, mjstä seuraâ dramaat-

misesta, on jäänyt vaillinai-

tervehtii tyytyvâisyydellä

oslajille

keätä, ettd kuljetukset voidaan

voimakkaasti maapallon il-

Suomen vesitieyhdistys ry

samoin valmiit tuotteet

hoitaa mahdollisimman hal-

Fossiilisten poìttoaineiden
massiivinen käyttö muuttaa

Keiteleen siltojen korotúksen
ja terminaalien rakentamisen
hyöty-kustannus-suhde on
niin hyvä, ettd ne kannattaa
toteuttaâ kârkihankkeina. Jos
valLiolìa ei ole juuri nyt si ihen
rahæ, niin ne kannaltaafakentaa yksityisrahoitteisina elinkauimallilla. Esimerkiksi työeläkeyhtiöt voisivat olla k¡innostuneita aiheesta. Taantu-

Suomen Vesitieyhdistys ry : n lausunto sopimusluonnoksesta S uomen tasavallan ja VeniÍjän federaation välillä Saimqan kanavøn
Venäjälle kuuluvan osan ja sühen lüttyvän alueen vuokrøamisesta
Suomen tasavqllølle sekä Saimaan kanøvqn køutta tapahtuvasta
qluslükenteestä:

vestointien

Vesiliikenteen kehittymisen
kmnalta t¿irkein tekijä on rahlien nd¿ir¿i. Jos kanavan kuljetus- ja luotsausmaksut nou-
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Suomen Vesitieyhdistyksen kirjallinen lausunto valtiovarainvaliokunnan liikennejaokselle

Merenkulun ja sisävesikuljetusten tulevaisuuden näkymät sekä
kehitystarpeet ja - mahdollisuudet
Yleistâ

kanirval ongelrnalr o\,¿rt 0ìleet niirr ynrpliriyuotisuuden

kiittriii nr¡hdollisuudestî tulla
kuulluksi juuri nyt niin ajrn
kohtaisessa asi¡ssa kuin ve-

puute. vrnhrnaikaìnerr sLrlkukoko kuin jatkuvat vaikeude¡
vuokranantajan krrssa Koko

siìiikenteen kehitt¿imisessi

2000-luvun ovat cp:ivnr-

liittyvien väyììen

nìuultn olleel luorÌassa

laiteleknisten ratkaisu-ien
eleenpüinvienì ¡sessü,
Suomessa ntcrcnkulkrr ol pe
rinteisesti ollul vahr'¡ssa ase
rnassa johtuen ma¡nrure sijainnista kauppakunrppanei
hinrnre nãhden. Maamrre satnnìilr ovat hyv¡n hoidettu.jNjfl
,\en oviÌt h(¡onìanneet nlyils
nrapurivaì tionue jot}ta ltyö-

pitkittyneet vuokrrsopirnus-

Suonren Vesitieyhdisl),s

,cekí siihen

jî

d)'rtriv¡l n¡itä transitokuìje-

pc¿t tavarilviÍal .ia keskiltyminen. Veiylüsyvyydet ovat
p¡äs¿i¡ntöisesti riittaivià.
Meriliikenteen kaluslo on keh¡ttynyttä, päiiosin Euroopan
liikenteeseen keskittynytt¿i,

vientiteollisuudellemrre erityisesti suunniteltua ja rakennettua nyk¡,aikaista linjaliikennekalustoil Kotimaisen
meriteol lisuusklusterin kes-

J),r,iìskyliin

Ene¡

gian

voinin kü¡,nni-.¡y)' vâlittö-

luksen¡ on ¡ninintoida auto

kuljetusnatkrt

jr

kcskittiiii

ni¡sti krn edellytykset viiy-

lcen kuin orlrettonluusherkk),),teeokin Vesitiekuljetus

sekii uuden

tuorteide¡r Irisittel¡, alucelli-

liistön -ia ter nì¡naaliverkos¡on

on luotettrvâ ja kestiiviinke

laivaty¡,pin nìyajtri uu(lcn-

siin haketus/vrrasto¡nti tcrninaaleihin. rÌisl¿i jatkokul-

ostlt¿ s¡adrâìì kurìtoon

hityksen nìukainen vaihloeh-

Sainrran kanar'¿rn osaìta lähirjan tärkcìn t¡voite on sa¿rcla
krnsalliscsti ty)'d),tt¿iyii reu-

to nrinkli lislik,qi raa\r-aire

¡aaka-ainevifl

rt

laisen kustannustehokkarr
logistiscn k<¡konrisnral lin

kiiyttöönotlo; alueter rni
nraJit, jotkir yhdjsliì\,i¡(

neuvottelut sekli nryös erìellLi
mainittu osavuotisuus Juìkisuudessa olleiden tieto.jen
perusteella voidaan epliìlìâ,
että Srinlaan kanavan uusittu vuokrasopinrusluoonos-

vesitie- ja nraantieku ljctukset
i lrrrrrr per inteistii rrskasta srf¡rì1¡ ilì\'eslolnfrr.

kaan ei poista cp¿ivrrmuutta.
ehkü -iopa lisäii sitli.

Konvcntionaalisten ¡rerisatr
nrien osalta piiàkùhirystilrYe
lieuee kehìtyksen seurranri-

Tuleyaisuuden näkvrnât
Meril iikerrc jatkax nornraa-

nen nYk¡,isen lîajuisesti ia
ajoissa rergoìnrinen tuleviil
muutoksiin sekli ¡uleviin uu

luksissa¡n S¡taûìien ongelDÌ¡na ovàt lâhinnä oìleet ka

nre,ç,sa

suurvoim¿tl¡n tar\,¡tsenrî1

jeLukset tuotantolaitoksil te
suoritetaan edullist¡ vesikul
jctusta kl¡yltäen Terminralive¡koston ja aluskuljetusten
¡r,Lrllr sardaan toteuteluksi

Yottelutulos ja sen pohjalta
uusìltu vuokrasopinrus alle
kiúoitettrksi V¿ililtönì¡,<ti sopirnuk,<en tultua ¡llekir,¡oiteruksi tulee r),htyii toimiin k¡nrvan ynrp:ir ivuotisen liikcn-

vrìtiovallrn ns'ìisupaketin"

t¡voitteitr sekii nryôs Ahon
konrite¡r nÌetsiileoll¡suuden

Keh¡t.vslrrp€el

toinrintaedcllytyster tukitoimi¿ sil)ä terminralien kauttr
on suurriteltu kuljetettavaksi nyös niin runkopuutr kuitr
sclIuun v¡lnristuksee¡ -soleltùvar hîkettakitr
Vaslaava jürjestclnrî tuìee

teen turv¡anri.<eksi Rahoitus

suunnitlel utyijn roteullîDlise€¡ì lulee v¡flnistan

liihikuìjetuksct nlctsiistiiternrinaaleihin ja terrniraalit hrkeluslilitleineer luovrÌ nrer

kittüväsli uusir työpaikkoja
koko ìrrjrllc vesìstöalueelle
Kcìteleen ja Keitele-karava¡r

jr

kai),tlö¿i hrkkeen

joittavat nykyisin liirn

lillal sillrt MKL:n

Bsitämme seurâavâa

keuden korottaninen

n 2-5 M.
sislill),y

lia kasvuran ja,sntanraloim in-

siin l¡varavirtoihin ja

la-jìk-

keisii¡r

seuraavtssa vaiheess¡ saad¡
r¡kenneluksi myös Saimaan

Raaka.aineen kulj€luksel

tojen keskirtymineD jatkuu.
Vuosaa¡en satanla tulee supistamaarr jonkin verra¡l nui-

N4e¡irluster osaltr tulisi sa¿rda aikaan toinria. nill¿i turvâttais¡in kotimaisen lipun
alla oleva kalusto riittâvissä
määrin turvarnaan nrrhdolIisen kriisìajan tarpeet.

vesistöalueelle, nissä bioenergjan käyttötrrpeet ja kuljelùsetâis),ydet edellyttävät
nryôs uusia toimintrnrillleja
Sisävesikaluston osaltu kotimainen suunnittelutytt on jo
käynnistyr),t ja varsinainen
alusrakentarrìinen kotinrrisin

Raaka-aine kuljetùkset tule-

hanke-esi tykseen

vat Kciteleen-Ptijjänleen

Suomen Vesitìeyhdistys ry
esittriä, ettri bioerergian ja
selluhakkeen ternìinaali- ja
alusku ljetusjürjestel¡rã Kei-

den elelärannikoD sûtatrì¡en
tav¿ìravirtoja, mikit osin vojtaneen korvata Venäjin trantoliikennettü kasvûttâmâllâ
onrt suursatamat
valmistuttuaan tulevât sup¡s-

si

Venäjän

t¡m¡¡n transitôn kokonais-

Sisrivcsiverkon os¡ltir kiir¡el
lisin jn nopein keh¡tystarve
on Keiteleen kanavan s¡ltojerì

nlucella l¡sä¡nlynìäín rner
kitt¿iv¿isti Yksinonraan
rraantjekuljetu5tcn varaan
jätettynä se rnerkitsee huo-

nattîvir

liikenteellisiä

rislejä niìn

huoltov¿rrmuu-

Ralroitusesitys
KeskiSuornen

tele-Päijünne alueelln otetaan
valtior vuoden 2009 pairro
pistealueeksi

nliiir¿i¿i ja ajan nìyötâ srlailr¡r-

rìo\to rlurì perin suulnitcltuun korkeuteen tì nretriin.
Niiin mîhdoll¡stetairn t¿lou-

Tärnä sisältää

k¡pasiteetit tas¡antuvat kotinlrilrì trviìf¡\, irtgr v¡stravik-

deÌlisen aluskoon tulo Pliijänteen-Keiteleen vesistörlueelle bioenergian, raakapuun jir
rnuiden bulkkituotleiden kul
jqtt¿miseen Si¡tojen nostoon

- terminaalialueiden perustâmisen
- muut tarviftar'åt lukitoirnet metsâhakehankinnan käytännün kåynnistámiselisi

ja tehty nruualla kuin Suomessa ja nyt olenrnìe joutu-

Merirlusten osalra kehitys
kulkee hilaampiin, vâhe¡umän energiaa kuluttaviin linjaliikennealuksì in, joider

neet tilanteeseen, jossa nìaas-

pâäslöt tulevât rnerk¡ttäviisti

ja vüylütö¡hin tarvittavan

sanrrne ei ole telakoita eikâ

pienencmliän ja kokonaista
loudel lisuus paranem¡rn.
Sisävesiliikenteen Lrusi kehitlynì¡neD on jo käynnistynyt

miljoonan euron investoin-

Investointikohde

nilla saadaan Keiteleen kanrvalìe synlymäân sarnansuuruiset tavara\,¡[al kuutioina
nlitattuna ku¡n miti Sainraan
kanavan vuosiilain läpikul-

Bioenergiirn ja puuraaka-aineen

mu

udessa

Sisävesivaylästönrme ovat
jäiÍneet nykykehityksestä jälkeen huonattavasti verrattuna meriväyliin, rataverkkoon
sekä tieverkkoomnle Sisävesiliikerne on kokenut histo-

riansa aikana niin nousukuin laskukausiakin Teollisuutenrme perusta oli paljolti
vesitieyhteyksien varassa,

kun puunjalostusteollisuus
koki nousukautensû Myös

keva liikenne on tonneina nri-

fuslen taNe ovat olleet avain-

tattuna Luonnoll¡sesti sil

tekijöitÍi uusinnovartioiden

tojen aJikulkukorkeuden

osrlfr r¡tkfl¡st¡essa nìin ynr
pärivuotisen liikennöintimahdollisuuden kuin kokonaistaloudellisuuden kulje-

matkailua yìeensä

voinrakkaasti I is¡iäntynìään ja
liikenne nruuttuu ympärivuo-

Päijãnne-Keitele alueella ole,
sillâ liikenne on suunniteltu

tiseksi niin Sainr¡alla kuin

olenrassa olevien uitto-

Pâijänteenkin alueelÌa, jossa
väylien liikenteelliset parannustyöt ovat kiireellisiä.

kohdistuvia investointeja on

kan myötä

tiekuljetukseen, aluksi irtou¡ttoon sekä nryöhemmin

nrahdollista
k¡i)'ttää ),nrpärivuotisesti
Alusten lastitehokkuus on

nippu-uittoon Alustek

kasvanut ratkâisevasti uusien

nologian kelritysvaihe

keveitten 2000-luvulla laivanrirkennukseeu h¡,v¡¡s¡,ttyjen ja nyr Keitele

on

nìatkailua
palvelevaa laìvaliikennettä ja
Varsinaisia väylien laajen
nustàrpeita ei ensivaiheessa

kehitys pohjautui paljolti

jáänyt vähäiseksi ja siinü on
osâsyy ltá- jù Keski-Suomen
¡netsdteollisuuden korkeille
logisrisille kust¡nnuksille,
Vientiteollisuuden osalta î¡-

nostam¡nen auttaa huomatta-

\,âsti nlyös

tusvaate¡ta sislivesillänrme.
Sisâvesivãylien k¡iyttö tulee

eduìliseen raaka-aineen vesi-

väylien pohjaìle. Väyìiin
r,ähäisin osin virtaavien
osuuksien t¡rkeanneruoppiluksissa, joilla esletijän talv¡sin nruodostuvan pâannejään
syntyä
Päijänne-Keitele-alueel vesi-

liikenteen kokona¡skehittä
nriseeo liittyy olennaisesti
rnyös terminaaliver koston
synnyttänr¡nen Terminaali-

noastaan Sa¡nìaan kanava on

rnyötâ.

larjonnut sisümaan leollisuu-

Positiiviseen kehìtykseen

delle nrahdollisuuden vesiteiden hyötykäyttôön Srinìaan

ovat vaikuttaneet voinrak-

verkosto tulee to¡mimarn
kehitteillä olev¡en rrutatie
ternrinaalien tavoin Terminaalit tulevat sijoittunraan
uiton entisille pudotuspaikoille tai nruille vastaaville
tarkoifukseen sopivilìe alu-

kaasti erityisesti Keski-Suo-

eil le. Temrinaalien perusaja-

Pâijínne-Iaivatyypissä
sisävesillä ensi kerta¡ k¿i),t
töön otettavien materiaalien

lrrYittar.an varat alusliikenteen este¡den poistamisen ja yâ.vl¡en kchittämisen
- terminaalialueiden hankinnan sckâ hallinnoinnin kehiliâmisen
-

()heisen taulukon mukaisesti:
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Bioenergian laajanrittainen
käyttôönottoja sen nìyötä lisãüntyvien edullisten kulje-

Sisävesille soveltuvar kotinìaistâ aluskalustoa on uusirnman voimansiirtoteknii-

nousukauden jäìkeinen

8

metriin on kustannukseltaan

kittyrninen 80-luvun puolivâ

tietotâitoa bstialusten kehittämiseen Tulokselâ on ollut,
että suuri osa suomalaista
aluskantaa on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen, mikä
taas puolestâûn johtaa epävarnìuuteeD nrahdol listen
kri¡siolosuhteiden huoltovar-

nra-

tekenriiD

alustavür suunrrìtehrrrn mukainen siìtojen alikulkukor-

listà,¡ihtien narkustajalaiva\ìikenleeseen o[ kuitcnkin
typistLinyt koko meriklusterein kehittämispotentiîalia
Uudet âlukset on suunniteltu

turpeeD

vesitiekuìjetuksiin pohjoi,<en
Keski-Suonren ¡lueelta l¡-

vesiliikenreter nrintralit
Teminaalien luptrmenettely ja
wllnìi.1êlêvir

tvÄr

s 2009

nili.

s 2010

s 201r

s 2013

10.0

5.0

50

I lì mili

n5

fì5

rìî

8,0 miìj.

ll,0

6,0

10.0

Keiteleen kanavan siltojen korottâmlnerì

(sis Keski-Suornen log¡stiikkâhankkeeseen)

Suomen Vesilieyhdistys rv

Eduskunnan kanavaryhmän kannanotto
6'Metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän
Eduskunnan kanavâryhmâ
toteaa nrielihyvâllä, että

ailo-

valtainen asiantuntijaryhmä
on raportissaan katsonul

ilmm

ennakkoasenteita kaikkìa käy-

olennaisiaja
korostavât vesiteiden nopean
kehittämisen ja nykyistä laaNãm¿i seikat ovat

teen. Kyseisestä hankkeesta

Kotimaisen puun hankinta-

taedellytysten parantamiseksi
niin lyhyellâ kuin pitkãll¿ikin

ma(kat tulevat kasvamam ja
sen myötä myös log¡stiset kustannukset nousemaan, Ot(amalla käyttöön raportin mu-

kaisesti vesiteiden kuljetusvaihtoehdot on mahdollista

toimet kokonaislogistiikkaa

laajentaa hankinta-alueita kus-

koskevissa osioissa, missã
vesiteiden kehittâminen on
tarkasteltu ttravertaisesti muiden kuljetusmuotojen rinna[la. Rapolissa todetaan, ettâ

tannustehokkâasti

liihivuosina olemaan niukkuutta" ja samoin todetaan,
että "logistiikka muodostaa

I

5

20 70 rnetsâteollisuusyritysten kaikista kustannuksista".

-

alueellinen työllisyys sekä
metsäsektorin raaka-ainehuolto Työryhmän raporlis-

on käytettävissä MKL:n laatimat alustavat suunn¡telmat.
Nâin mahdoLlistetaan o!emassa olevan vesiväylän
tehokas hyädyntäminen ja
voidaan osoittaa kiistâtla ve-

määrien lisääntyessä kuljetus-

"puusta ja sen kuidusta tulee

8,0 metrin alikulkukorkeu-

per ta,

tettâvissä olevia mahdolli-

Erityisesti kanavaryhmân kiitosten kohteena ovat työryhmän näkemykset ja suositus-

kaasti Samalla turyataan kokonaislogistiikan toimivuus,

jemman káyttöönoton tar-

suuksia metsâsektorin toimin-

aikavälillä.

Ieen kanavan sillat alkuperäisen suunnitelman mukaiseen

ja

samalla

siliìkenleen kokonaistaloudellisuus jatkohankkeita valmisteltaessa.

Keiteleen-Päijänteen alueen

suuden haasteisiin ja vaateislln.
Ensi vaiheen nopeana toimenpite€nä tulee parantaa puuhuollon kannalta merk¡ttävä

puuhuollon kokonaisvaltainen
kehirräminen edellyuãä kaikkia kuljetùsmuotoja palveìevan koko vesistöalueen kattavan teminaâliverkoston synnyttämisen. josta raportissakin
on selvä toimenpìdesuositus.
llman kattavra ja tehokasta
teminaaliverkostoa ei mitàân

vesitieyhteys Pä¡jänteeltä

kuljetusjärjestelmüä voida

pohjoiseen, nostamalla Kei te-

hyödyntää kuslannustehok-

siirtyä kestävän kehityksen

nukaisiin kuljetusjàrjestelmiin varautuen jo nyt tulevai-

saan esittdmä vaade julkisen

rahoituksen saamiseksi inno-

vatiivisiìn koelaitoksiin tulisi

toteuttaa mitö pikimmiten
Päijânne-Keitele alueen terminaalien ja uuden alustekniikan nopean kãynnistärnisen varmentamiseksi.
Jatkoto¡m jna tulee nopealla
aikavãlillä kehittãä vastaava
terminaaliverkosto Saimaan
alueen teollisuuden tarpeita
palvelemaan. Terminaaliverkoston kehittäm¡sell?i vastataan nìyös haasteeseen puu-

materiaalin uudenlaiseen
käyttöönottamiseen sekä odotettavissa olevaan metsähakkeen ja muun biomassan voimakkaasti lisääntyvään käyt-

töön

loppuraporttiin"

ja niiden edellyttämiin

edullisiin logistisiin kustann

uksi i n.

Työryhmän esittäm¿it metsä

teollisuuden toimintakyvyn
parantamiseksi suoritettavatliikenneinvestointisel vitykset
seuraavaan hallitusohjelmaan
ovat oikeita VesiteideD osalla selvitystyô tulee tehdä patr

hain kansainvälisin voimin,
jo(ta Yältytt¿iisiin vuoden 2000
virheiltä ja õenteellisuudelta
Samalla olisi myös mahdollis-

ta selkeàmnrin käyttää olemassa olevia kansainvälisesti

keh¡tettyjä innovatiivisia ratkaisumalleja koko kansakunnan parhaaksi. Selvitystyössã
tulee tarkastel lû ympärivuoti-

sesti käytettâvissä olevan kot¡maisen vesiväyl¿in nopean
îikajainteen rakentaminen Päijänteeltä ja Saimaalta kot¡maiseen syöttöliikennesatamaan

Näin turvaamme metsä- ja
muulle teollisuudelle edulliset

vienti- ja tuontiväylät sekâ
vamennamnìe myös metsäenergian liikuteltavuuden eri
tuotantolaitoksille niin ran-

nikko- kuin sis¡imaa-alueillamme.

Eduskunnan kanavâryhmä
toteaa tyôryhmän esitysten
tukevan rnetsäteollisuuden
lìsäksi myös muita t[otannon
aloja ja antavan mahdollisuuksia myös matliaitun kehitläniselle Kanavaryhmä antaa
tukensa työryhmãn esittãmille tojmille ja tulee toiminraan
aktiivisesti ja vaLvovasti, jotta

raportissa es¡tetyt toimet
saadaan nopeasti palvelemaan
teollisuuden ja alueiden positiivista taloudel lista kehitystä

Eduskunnan kanavaryhmà
Hannu Hoskonen
Pu heenjohtaja

Eduskunnan kanavaryhmä

Liikennepoliittinen selonteko ja vesiteiden tehokkaampi hyödyntäminen
Hallituksen toimet tarkastella liikennepoliittisia linjauksia tulevaisuudessa ovat

juuri

nyt mitã ajankohtaisimpia.
Polttoaineen jatkuva hinnannousu sekä ilmaston lämpeneminen ja vaâtimukset kestävästá kehityksestä asettavat
suu¡ia haasteita eri kuljetus-

muotojen

ja

väylästöjen

kehittâmiselle

"Hallitus linjaa vaalikauden
alussa edu skunnalle annetta-

valla selonteolla liikennepotitiikan pitkän aikavãlin suuntaviivar. Selonteko pitââ sisällään vaalikauden ZO01-201 I
väy läi n vesto in tioh je lm an

sekâ liikennejärjestelmãn

Selonteon nâköalat-

Kun edelÌâ mainitut näkökoh-

deksi, tilanteessa jossa kulje-

mukanaan tuonìat puutavara-

tomuus huomioida nruuttuvat

dat huonrioidaan, on perus-

kenteen ja infrastruktuurin
kehittämis- ja investointioh-

olosuhteet ja eurooppalairren

Eduskunnan kanav a(yhmi

jelman

melnen.
Koska kyseessä ei ole pelkäs-

teetonta, ett.i juuri energiatehokkuudeltaan parâs, trlou
dellisin ja ympär¡stöystãväl-

tuskustannuks¡lla on suuri
nrerkitys. Myös EU:n liiken-

perustuvan pitkäjänteisen

Samassa yhteydessä

selvi tetään budjettirahoitusta

(áydentdvien rahoitusmall ien

käyttöönotto vÌiylâinvestointeihin."
Hallituksen t¿voitteet ovat
juuri oikeanlaiset, mutta selonteko onj¿¡¿inyt vain osittaiseksi. Selonteko ei huomio
maamme laajoja sislÍvesiâ
eikâ sisävesiìiikenteen kehitt¿imistä. Selorìteko keskittyy
olemassa olevan verkoston
hienosäätöihin ja jo ennalta
tiedossa oleviin investointei-

2008 uittomäärät nousuun
Vuoksen vesistöalueella uino-

ja Uitlopojat Oy:n (Ma Olli)

kausi kdynnistyi

kalustolla sekä Saimaalla HPUìtto Oy:n (Ma Roteva), Uit-

6.5.08
( l8 5 07), jolloin hinaaja Ma
Olli otti hinaukseen Kiteen
Puhoksen pudotuspaikalta
Ristiinan kuusisowitukki-lau-

tan Hinaukset päätty¡vät
Vuoksen vesistöalueella

2t

11.08 (ló.11.07). Ma

Olli

jâtti tuolloin vuoden viimeisen u¡ttolautan Kaukaalle
Lâppeenrantaan Sääolosuhteiltaan kesã 2008 oli hyvin
tuulinen, varsinkin syksyllâ,
mik¿i hidastutti hinauksia teh-

taille Onneksi suurilta lauttavahingo¡ha vâltyttiin. Kiitoksst tästä kuuluvat ammattitai-

toiselle laivaväelle. Hinaukset
hoidettiin tänâ vuonna Kalla-

vedellä Tukkikolnrio Oy:n
(Ma Sâyne) kalustolla, Pielisellâ Vesitiekuljetus Laukkanen Oy:n (Ma Airno ja Axel)

hin

lii-

kokonaisuuden h¿llin-taan

topojat Oy:n (Ma Olli) ja
Perkaus Oy:n (Ml Chr.
Kontturi) kalustol la. Linjah in
ausyksiköitã oli kiytössä yksi
vähemmän kuin v.07
Hinaajien toinl¡nta-aste oli
merkittävästi parempi kuin
edellisenÌi vuonna. Tänä
vuonna 100 -vuotta täyttânyt
Ma Christian Kontturi hinæi
Saimaalla yksistään n.
400000 m¡ puuta eli n. 84Il8 milj. mrkm. Alus oli käytännöLlisesti katsoen yht¿i-

jaksoisesti liikenteessä toukokuun lopulta marraskuun
20 päiväãn saakka Hinaajan
pääkoneisiin kertyi käyttötuntejr pitkälti yli 3.0{)0.

Ui¡ot käynnistyivät

t¿inä

liikennepolitiikka on iltãän ¡nvesto¡nti ohjelma jo
ennalta priätetyille väyläinvestointikohte¡ I le, vaan myös

koko liikenneverkon kehittämisohjelma vuoteen 2020
saakka, pilâä kaikki eri liikennemuodot tulla huomioiduksi tasapuolisesti. LiikennepoIiittiset tavo¡tteet ltrlee sopeuttaa EU:n liikennepoliittisiin linjauksiin, missä päápai-

no on energiatehokkuudella

ja kesräv¡illá kehiryksellâ.

vuonna lâhes yhtä verkkaisesti kuin vuotta aiemrnin Syynâ

tähün

oti se. ettd

talv¡-

lisin kuljetusmuoto, vesilii-

nepoliittiset tavoitteet edellyt-

tävãt rautatie- ja vesiliikenteen käytön lisäämistä.

kenne, on jätetty vaille huo-

miota. Ainut vesiliiken-teen
nâkökrnta on ollut meriväyli¡n kohdistuvat investo¡nnit,
mikä sinänsä on hyvää kehi-

Liikennepoliittista selontekoa
tulee ennen lopullista hyväksyntää tarkistaa vasta¿maan
EU:n tavoitteita, missä pöü-

tystä, mutta jos s¡sävesiliiken-

paino on energiatehokkuudel-

nett¿i

ja sen tuomia mahdolli-

la

ja ympärisröystâv¡illisyy-

johtaja

myös huomioida eduskunnan

Reijo Paajanen,
varapuheenjohtaja

mah-dollisuudet jäävát riittävää huomiota vaille 20 vuo-

Vuoksen vesistöaluee¡r kuluneen vuoden kokonaisuittomäärä oli n. 8-55.000 m1, mikä

jo

hyväksyrnrit katvavat bio-

èrìergian käyttötavoitteet ja
näköpiirissä olevrt kasvavat
kotima¡set hakkuur

Kallaveden

360lo

ja

ja

niiden

Saimaan

43ck

vuoksi uittoterminaaleihin

keskimä¿i-râisestä u¡ttorndä-

saatiin ajettua kevättclvella

rástä
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Kesäkuussa veteenajotahti
vilkastu¡ selvästi, silld osin
Venäjän tulli uhkasta johtuen
tehtaat alkoivat täyttyä tuon
tipuusta ja kotimaista puuta
riitti uittoon Edelliseen vuo-

teen Yerrattuna

veteenajorâhri jarkui pirkälle syk-

syyn huomaltavasti vilkkaampana kuin vuosi sitten.
Etenkin sellupuun veteenajomäärät kasvoivat viinte vuoteen verrattuna lähes 200.000
m3 jajäreän kuusenkin uitto-

Eduskunnassa 29.4.2008
Eduskunnan
kanavaryhmän puolesta
Hannu Hoskonen, puh€€n-

liikennepoliitrises;a selonteossa on ilme¡stii, ettâ koko
sisävesiliikenleen antamat

sen

poikteuksellisen vähän puuta

en keh¡ttãmisestä Suomessa

delli. Tarkastelussa tulee

enenìmän kuin edellisenä
vuonna Tosin 2000 -luvun

niksi (lauha taìvi) ja

csìrtäâ, ettli liikennepoìiittiseen selontekoon kirjataan
selkeä merkintä myös sisävesikuljetusten ja sisävesi reitti

suuksia ei nyr huornioidir

Kolme suurinta'tittotehdasta" olivat Kauknan sellutehdas, Ristiinan vaneritehdas jtr
Botnian s¿llutehdas Joutsenossa Em tehtaille uitettiin n.

leimikoiden puukorjuumäärät
jäivät poikkeuksellisen pie-

kuljetukset maanteillemme

on

n

4-5c,'o

(+265 000 nr')

jäitiin vielä lähes
200.000 rn' Vuoden 2008

kokonaiskulietursuorite oli n
248 mitj mrkm (n.210-220
tnkm). Suoritteen kokonaisnrãârä kasvoi edelliseen vuoteen vertattuna hieman vähenrrnän kuin puumiiirit eli n.
439¿, joten keskiuittornatka
lyheni 4 km 2[ì9 km:iin. Selvästi eniten veteenajomâârät
kasvoivat Pielisen vesistöalu-

eella n. 70 9ä. Tosin määrän
kasvu kohdistui merkittäv¿isti Joensuussa sijaitsevalle
Utran pudotuspa¡kalle, josta

määrä kasvoi lähes 50.000
m3 Myös ns. hiomokuussn

ajettiin tänri vuonna

uittornârirät kasvoivat.

lisen vesistöalueen uilto-

I

o,

80.000 m¡ puuta veteen. Pie-

suorite (mrkm) kasvoi -50%,

Metsäteol l¡suuden heikko
suhdannetilanne ja sen myötä krsvanut kokonaispuuvarantoti lanne vaikuttaa posi-

tiivisesti vuoden 2009 uitto
nrdäriin. Jos tuleva talvi on

kokonaisuittonì¡iä-räst¿i.
UPM oli edelleenkin selviisti
suurin uittoa käyttrivi nletsä-

korjuuoìosuhtei ltaan parernpi
kun k¿ksi edellistä, vo¡ uittomäär¡in kasvu olla hyvinkin
merkittãYli. Joka tapauksessa

yhtiö

kaikki merkit v¡ittaavat si¡-

9'o

U¡ttokustûnnusten nousupaineet ol¡vat suuret tälle vuodelle jobtuen l¿ihinn¿i polttoainekustannusten noususta sekä
"avokätistâ" palkkaratkaisuista Uitfomäãrien kasvulla sekä

toiminnan tehostamisella
saatiin kuitenki¡r kuslannusten nousupaineet kurnoÞ
tua. Uittokustannukset laskevat edelliseen vuoteen verrattuna, mikä parantaa uiton

kilpailukykyä

jatkossa

ve[attuna muihin puutavatan
kaukoku ljetusmuotoihin.

hen, että Vuoksen vesistöalueella ui(etaan v 2009 yli I
milj.nìr. Uittomäärien kasvua
puoltavat varantoti[ôrìteen
I¡säksi tuotantorajoitukset " ei

uittoa käyttäv¡llä " sisdnraan
tehtailla ja metsäyhtiöiden
vãlttümätön larve alentaa
raakapuun "portt¡hintoja"
Olisikohan sahojenkil jälLeen
a¡ka miettiä uittopuun käy(töä

kuljetuskustannusten hillitscm

iseksi?

Matti Purhonen
Jårvi-Suomen Uittoyhdistys
Perkaus Oy

Bioenergian käyttötavoitteet ja logistiset järjestelmät
ja

Valtiovalta on jo tehdyissd

tentiaal¡t Selvitys kohdennel-

kat

piìätöks¡ssään siloutunul mil-

liin ko vesistöalueista 30 km

kuljetuskustannukset. Kor-

sen myötä korkeat

taviin bioenergìan k¿iyttötavoitteisiin Ydinvoimapâätöksen yhteydessã hyväksytt¡in
ns risupaketti, jossa tavoit-

ja 60 km etäìsyydelÌä oleville

pinta-alat olivat karkeastì noin

johtuen bioenergian tuottâjilìe, metsãnomistajille, ei ole
kyetty rnaksarnaan kohtuulli-

teeksi netsãperãisen bioener-

viidennes

sia korvauksia perusnrateriaa-

gian kãytölle aseteltiin vuodelle 2010, 5 milj kiintokuu-

maamme kokonaispinta-alas-

lisla ja tärnä on johlanut

ta

keräilyn kannatt¿rnattonruuteen ja rnielenkiinnon vàh¿i¡-

nriìj kììntokuutiometriä. Ky-

Vrstûavasti alueella oli
noin kolmannes ja puoìet
maanrnre bionrassapotentiaa-

seiset määrät kuljetettaviksi

lista Kuudenkymmenen kilometrìn etâisyydellâ Päijãn-

syyteen bioenergian hyödyntänìistä kohtaan

liometr iä ja vuodelle202O,

l0

irtokuut¡oiksi muulettuina
ovat 12,5 milj.i-nr ja 25
milj i-nrr Vastaavasti tâysperävaunulÌisina rekkakuomin¿
vaslaavat lùYut ovat 125 000
rekkayksikköâja 250 000 rekkayksikköä Kun otetaanhuonrioon tosiasia, eltã paluukuljetuksia ei jùuri löydy, lisää
bioenergìan kuljetukser tjes-

tön

kokonaisliikennettä

250 000ja 500 000 täysp¡tkäl-

lä rekkayksiköllä vuositrsolla Lisäksi tulevatpolttolaitoksille suunnalut turvekuljelukset, mitkä myös tulisi kaikin

soveltuvin osin suunnata
vesikuljetuksì in
YdinYoim¿pi¡ãtöksen yht€ydessã asetetut tavoilleet oìivat
tuon ajan j¿ kalsantokannan

mukaisia minimitavoitteita
Aika ja ravoirteet ovat nykyi-

sin vallan toisenlaiset ja
tavoitteeksi asetettu öljyriippumaton Suomi vuonna 2030,
aseItaa metsãenergian käytöl-

huomattavaslì vaativammat
tavoitteet.
le

Metsähakkeen vesikuljetusprojektin yhteydessi selYitettiin Päij¿inteen- ja Saimaan
vesistöaÌueiden biomassapo-

alueille. Alueet olivat noin
60 000 kmr ja 93 000 krnr,

ja

kolmannes

ja

keista kuljetuskustannuksista

Saimaan vesistôalueista on silen 5l miìj.i-nrr va-

Tulevaisuudessa, kun káyttö-

ranlo vuosittain korjaltavra
biomassaenergiaa Luku on
teoreeltinen ja kun teoreettinen ¡wo metsäyhliäille suun-

kâsvamaan, myös kuìjetus-

teen-

mâärât

ja

tarpeet tulevat

taavaksi, saaliin kàyt¿innön
saantokefymäksi 15,5 milj. i-

nìâtk¿t kasvavat ja lrankintaalueet ìaajenevat Tânrã puolestaan johtaa yhä kalJìinrpiin
kuljetuskustannuksiin ja suurempiin ongelnriin. Ratkaisuna kuljetuskustannusten le¡k
kaamiseeu on uudenlaiset toimintatavat koko kuljetusket-

mr Lukua

nalun kyselyn pohjalta muutettiin nykyk:iytäntöjen mukaisia korjuu-meneleÌniä vas-

tarkastellessa lulee

huomioida, että nykyiset
korjuumenetelmät on kohden-

sã¿idellyt korjuumenetelmien
hidasta kehittämisrä. Voidaan

kuitenkin todetî, ettã jopa

Näin olÌen salamateknis€t
MetsähakJieen vesikuljetus
projektin yhteydessä kehitettiin Jãrvi-Suomen alueelle so-

veltuva kokonaislogìslinen
ratkilisu, millä saadaan rneÌsäbioenergia liikkeelle ja lehokkaasti tuotantolaitoksille Lo-

varusteet eiväl ole tarpeellisia

ja

kokonaiskustannukset

pienenevdt

ja

ìastauspaikkojen sijaintia voidaan muultaa
tavaravinoille sopivaksi.

kyisinkin merkittävi¿i,

max 5000 ro) aluksilla. Vuotuinen liikenne I 60 miljoonaa
tonnia, josta sisävesi-merilii-

hu

hti kuu.

dä pitkãaikaisinvestointina,

uusia marklinoita kotimaisil-

le polttoaineille ja niiden
laajam¡ttaiDen hyödyntäminen

vaatii myös kansairvàlisen
kâupan mahdollistavien
yhteyksien rakentamisen
Tähän on ratkaisu, kotimainen

ympãrivuotinen meriyhteys.
Tämän avulÌa voidaan
bìoenergian ympiriìle syntyvän teollisuuden tuotteet saada edullisesti ìaajoiÌle kan-

gistinen kokonaisratkaisu
uiÌon allaslaskupaikkojen

Seine

Suunnitellut alukset hyödyntävät olemassa oìevia uitrovâyliâ, mutta alikulkukorkeu-

nymutta

lella olevat Ranskan ja ìlalian
(samoin kuin Ponugalin Douro - joki) sisävesire¡til ovat
muusta Euroopan ve¡kostosta kaukana ja liikenteeltâåin
vähäisiä

joki

Sisävesi-meriliikennealueen
pituus 365 km Le Havresta
Pariisin satamiin n 2600 lastitonnin aluksilla Rah¡iliikenne n. 2 I milj. tonnia vuodessa

EU:n alueen suurimmat sisävesiliikenteen kehitysinvestoinnit kohdistuvat Pariisin ja
Amsterdamin välisen SeineSchelde-kanavan, 106 km ¡a-

kentamiseen, jonka pitäisi
valmistua v.20 14. Avautuvm

Trolhätlan kanava
Goteborgista Väner-järvel le
toimiva ympärivuotisest¡ toimiva sisävesi-nreriliikenne-

kanavaliikenteen avulla Ranska on laskenut vähentävänsã

set noin viisitoisla kertaa
mpäri stöy stäv äl ì isempiä
kuin maantiekuljelukset ja
kokonaisenergian kulutus
kuljeteltùâ tonnikilometriã
kohden vesi¡eillä vain noin
y

kolmannes maanliekuljetuksiin ve[attuna

pitkä. Maksimi aluskoko
Tonava

-

km) yhdistää Atlannin ja
Mustanmeren keski

läpi

toisiinsa.

Vesitieverkon kokonaisvaltainen kehittäminen tukee nerkittävästi bioenergian kãytón

Saimaan kanava
Saimaan syYäväylán
(min.4,20 syväys) pituus

8

l4

on yli 300 milj. tonria,n.60Vo

tonnia/vuos¡, josta kanavan
kautta reilu 2 milj tonnia
Maksimi aluskoko n. 2500 to
lastikapasiteetti. Talviseisokki tamnikuun lopusta maalis-

saâkka. Etelässä Jugoslavian
hajoamisen seurauksien aihe-

kuun loppuun.

uttama Tonavan liikenteen

Edellä olevien sisâvesi-meriliikennereittien keskeinen liikennöinti muodostaa kaupallisesti kannattavan jâ kehittyvän Euroopalaisen sisãvesitieverkoslon. Välimeren puo-

palautuminen nomaaliksi on
edelleen kesken. Koko verkoston läpi pääsee n 1000
tonnin sisävesialuksilla

joonan euron vuositasoa kun
tämâ summâ jaetaan eri hyö-

tyãsaarien hallinnonalojen
kesken, on vuosikustannus
kullekin v¿in noin 25 milj../
vuosr.

Vesitieve¡kon

keh¡

ttämiseslä
on

.î

v:iãnnelty kärr:i

jo

kolmen

ketaloudellisin periaattein.
Vesilieverkon kehittãminen ja
jalkorakentaminen lulee näh-

dä pitkäaìkaisinvestointina
jonka hedelmiä voidaan hyödyntäã

jo

suunnittelun ja ra-

tavoitteita, aìueellista

tasa-

kuljetusmuodon nahdol lisuus

ja

toteuttamjnen lisäüvät
alueen elâmãnuskoa, avaa
uusia inveslointimahdolli-

ja

jo

arvoa, teolJisuuden toiminla-

suuksia

kestãvãn kehityksen periaat-

olevan teollisuuden kilpailukyky¿i ja työpaikkojen pysy-

teita sek¿i EU:n -viitoittamaa

vyyr.râ.

turvaa

alueella

liikennepolitiikkaa. Vesiliikenteen kokonaistaloudellisuus on jo nyt parempì kuin

v 2020

menness¡i

25c/o

liikenteen hiilidioksidipäâstöistään
Toinen suurempi toteutumassa oìeva kehitysinvestointi on
sodan runteleman Tonavan
liikennöitâvyyden parantami-

tuksen rinnalle tullut uusi
luokitus, joka mäâritellään
aìusten konttien kuljetuskapas¡teetin pohjalta. Ei lastatun
kappalem¿iãrän perusteella

Benelux-maissa

vaan, kuinka monta konttikenosta reitillã vo¡ kuljettaa
päãllek-käin. Liitekuva.
Toivottavaa tierysti on, ettâ

on useita sisâvesitiestön pa-

myös Saimaan kanavan ym-

rannusprojekteja, jotka usein
liittyvát konrtil ¡ikenteiden kehittâmiseen.

mahdollisuus tulisi kehitysinvestointien listalle pim.

nen.
Saksassa

ja

Kuvaavaa kehityssuunnan
muutoksesta on v¡imevuosina
sisävesireif tien vanhan luoki-

.f

dessa,

km Rahtiliikenne n 3 milj

alukset, (n. 3000 to) ìiikennöivät pohjoisesta Ruhrille

delle vuodelie. ollen siter
maksimissaan noìn l -50 mil-

edellyryksiä, ryöilisyyrlä ja

n.

4000 lastitonnia. Rahtiliikenne n,3,5 miljoona tonnia vuo-

Peìkkä Reinin vuosiliikenne
kaikesta EU:n sisävesiliikenteistä. Sisâvesi-me.iliikenteen

n¡kä tuotfaa merkin¡väsli
hyötyj¿i useille eri hallinnonaloiìle Kokonaisinvestoinnit
jakautuvat vihintäinkin kuu-

kentamisen aikana. Uuden

väylä on pisimmilläán 270 km

- Main -

Euroopan

Jatkossa lapahtuva metsäb¡oenergian jalostaminen nestemäìse€n muotoon avaa aivan

aluksen itsenãisen lastauksen
aina 100 metrin eläisyydellä

vesistöjen välillä ovat

ja Volgo-Balr kanavien kautta Itãmeren, Valkoisenmeren,
Kaspianmeren ja Mustanmeren toisiinsa sisâvesi-meriliikenteeseen soveltuvalla maximi 3000 lastitonnin (osittain

Vesitieverkon kehirtäùrinen ja
jâtkorakentanrinen tulee näh-

töönotlo

kuljetusmenetelmien käyl-

voidaan rajata maksimissaan

hakevarannon ja käyttökohteiden väliset pitkãt kuljetusmat-

noilla vaatii laajenìmat to¡mialueet,

halÌituskauden ajan Nyt olisi
hyvä aika antaa tiìaa todellisten vaihloehtojen tutkinnalle
ja selviltämiselle. Tämã kaikki tulisi tehdä avoimestija lii-

mahdollistaa

jetusmatkat näille aìueille

esteitä on kuitenkin ollut

samoin

dyntää myös muun teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Ovathan vesitiekuljetuk-

ja

Nykyiset uiton pudofuspa¡kat
rakennetaan soveltuvin osin
metsäenergian var asto- ja
haketusalueiksi. Maantiekul-

aikaisista polttolaitoksista ja
energiamuotojen e¡ilaisesta
verokohtelusta. Suurimpia

verkosto
Kokonaispituus n. 3500 km.
RMT- kanava( pituus l7l

Kokonaispituus n. 6500 km.
Yhdistä?i Nevan ja Syvärijoen ja Aänisen- Vienanmeren-

oD kehitetty yhteistyössã

molempien suurten järuìalueiden Saimaan ja Päijänteen
yììdistävä vesitieYerkko tulisi
toteüttaa, s¡llä materiaalivirat

ja samaìla ilmoittmut massii-

läjárjestelmä (UDWS)

kaan Kyseiseen teknijkkaan
on pätentoioti meneillãänja se

ja

kilpailu bìoenergia markki-

lastausta

osin tämä onjohtunut vanhan-

Rhein

Ven¿ijän yhdistetty syväväy-

mikä perusluu pneumatiik-

hyödyntärniseen sekä ympârivuotiseen vesitiekuljetukseen.

kuussa pitäm¿issãän puheessa

Pelkästään Euroopan puoleisen Venäjän sisãvesive¡koston avautuminen muille kuin
kotilipulle, laajentaisi lähes
kolmanneksella tavarali ikenteelle soveltuvan sisävesitieväylästtin pituutta Euroopas-

jãäolosuhteissa. Alukset varustetaan uudenlaiselìa lastaus- ja purkaustekniikalla,

Bioenergian käyttö on oìlut
tavoitteitâ vähâisempãä ja

avautumisajankohdan lähestymisen on pääministeri Put¡n vâhvistanut viime heinä-

saakka.

liikennöimään ilm¿n ulkopuolista apua kaikissa sisivesilìämme esiintyviss¡i

den tulisi olla vähintâän 8
metriä, jotla kerta kuljetuskapasireettina voitaisìin käyttãã
7000 i-mr lastikokoa. Myös

kennettä n, 30 miljoonaa ton-

teen keh¡tt¿imiseksi v. 2020

¡luksiksi ja ne pystyvät

perustuu olemassa olevien

nia. Talviseisokki marras-

perustamisesta sisävesiliiken-

Alu\ser
on suunniteltu ns. DAS
(Doul¡le Acting Ship)
reoll¡suusla¡roksille.

nykykäytännöin koko maasta
olis¡ saatavana noin 30 milj
i-mì bioenergiaa jatkojalostukseen ja - käyttöön.

ulkomaalaiselle tonnistolle

visen investoinliohjelman

natalakulkuisilla aluksilla

ninker taislumaan

JUn OrSanrsornnrssa Ja uusrcn

Euroopan sisävesiliikenneverkosto

Venãjän sisãvesitieverkoston

edullisuus tulee korostumaan
polttoa¡neiden hinnannousun
ja r¡ittävyyden myötã

ja jâlkorakentamisesta

Auvo Muraja kehitysjohtaja Oy Saimaa Terminals Ab

enintäãn 1000 to lasteja. Viime vuosien kuljetusmäãrä on
ollut yli 480 miljoonaa tonnia
rahtia vuodessa.

muilla liikennenuodoilla ja

käylön nryöt¿i ne tuleYat rììo

sainvälisiìle markkinoille ja
samaa vãyläí voidaan hyö-

SVY seminaari Amsterdamissa 24.10. 2008

EU:n sisävesitieverkosto käsirrää yli ¡7.000 kilomerriâ
väylästön, jolla voì kuljettaa

bioenergian laajamittaisen

tus suoritetaan näillâ "teolÌisuusalueiìla" ja valmiit hakeaumal sÙoitetaan rannan lä
heisyyteen, mistä \,almis hake
kuJjetetaan ynrpärivuotiseen
liikenteeseen suunnitelluiìla

hollantilaisen konepajan kanssa Uusi rnenetelmã nopeutlaâ

nettu p¿iäsâäntöiseslj ns.
päätehakkuu leimikoihin ja
vãhäinen kysyntä on osin

50 kilometÌin pitùisiksi Hake-

pärivuotisempi liikennttinti-

Eduskunna valiokunnat ja jaokset

ottivat kantaa vesiliikenne-

kysymykseen antaessaan lausuntoa liikennepoliittisesta selonteosta
Maa-ja metsätalousvaliokunta: Valiokunta toteaa, ettá energiatehokasta,
taloudellista ja ympäristöystävällistä kuljetusmuotoa, vesiliikennettå, ei ole
otettu huomioon selonteossa. Valiokunta pitää kuitenkin erittáin tärkeänä, että maamme sisävesikuljetusten ja sisävesireittien kehittämiseen panostetaan nykyistä voimakkaammin. On muun ohella selvitettävä uusien

kanavointien toteuttamismahdollisuudet.
Talousvaliokunta: Sisävesiliikenne on jäänyt selonteossa vaille huomiota.
Talousvaliokunnan mielestä myös taloudellisesti kannattavien sisävesikuljetusten ja sisävesireittien kehittåminen on sisällytettävä Iiikenneverkon
kehittämisohjelmaan. Kehittämisohjelman tulee sisältâä olemassa olevan
väylästön ohella myös väyläverkoston laajentamisen mahdollisesti uusine
kanavahankkeineen, Sisävesiliikenne on kuljetuskapasiteetiltaan tehokas,
ympäristöystävällinen ja turvallinen kuljetusmuoto. Sisävesireittien kehittämisellå on tärkeä merkitys myös matkailun kannalta.

Liikenne-ja Viestintävaliokunta: Selonteossa ei ole kiinnitetty kovin suurta

huomiota sisävesiliikenteen kehittämismahdollisuuksiin. Maa- ja metsätalousvaliokunta on lausunnossaan korostanut sisävesiliikenteen energiatehokkuutta, taloudellisena ja ympäristöystâvällisenä kuljetusmuotona.
Lausunnon mukaan sisävesikuljetusten ja sisävesireíttien kehittâmiseen
on panostettava nykyistä voimakkaammin, ja muun ohella selvitettävä
uusien kanavien toteuttamismahdollisuudet. Liikenne- ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuulemisissa on niin ikäån korostettu sisävesiliikenteen tulevaisuuden kehittâmismahdollisuuksia. Valiokunta painottaa sisävesivliylien kehittämistâ tulevaisuudessa varmistuvien elinkeinoelämän
konkreettisten kuljetushankkeiden mukaisesti. Valiokunnan saaman käsityksen mukaan erityisesti puun- ja puupohjaisen biomassa kuljetukset
voivat merkittävästi lisäàntyä sisävesillä,

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Skinnari:

Kansanedustaja Hannu Hoskonen:

On hirvittävä virhe jos annamme liikenneverkos- Panostusta vesiteihin on tuntuvasti lisättävä
tomme rappeutua
- Nykyiseltä sukupolvelta on
hiNittäv¿i virhe, jos se antaa
liikenneverkostomme râp-

suunniteltukaan laivaliiken-

peutua. Jo vanha kansa sanoi,

Hoskonen,

ettã sen kansakunnan menes-

Kansanedustaja Hoskosen
mukaan tässä pahenevassa

tys on taattu, joka investoi

teelle vaan maisemien ihaile-

miselle, murjaisee Hannu

lii-

kennehankkeisiin, sanoo
eduskunnan kanavaryhmän
puheenjohtaja, kansanedustaja Hannu Hoskonen.

Ilomantsilaisen Hoskosen
mukaan kullekin vuodelle
budjettiin merkityistä ja päâtetyistä määrärahoista leijo-

tä.

kiinni. Toki näihin päätöksiin

-

Parannetusta Keiteleen kanavasta saisimme tietoa ja

vaikutt¡vat muutkin seikat,
mutta kuljetuksilla on Suomen kaltaisessa mrassa suuri
merkitys, eduskunnan tfl lous-

gia rakentaa parhaillaan uutta biovoimalaitosta, joka

val

muotojen kanssa. Samalla

rautateitten kunnostamiseen

mistuttuaan tarvitsee 3

-

ol

eijâäjuuri mitään.
- Maant¡et, rautatiet ja vesi-

rniljoonaa irtokuutiometriä

reitir ovat huomattava kansallisvarallisuus. Niistä on pidettávä hyvä huoli. Niitä ei saa
päästää enempää rappeutumaan On laskeltu, ettâ maassamme taryittaisiin vuosittain
perustienpitoon vähint¿iân
100 miljoonaa euroa ja raurateitten kunnossapitoon 70 80 miljoonaaeuroa Se pitäisi
osoittaa juuri näihin tarkoituksiin ja sen pi täisi ol Ia ki inteâ pâketli. Tällã tavalla voitaisi in tehdã pitkäjänteistá,
v¿kavaa ja uskottavaa liikennepoliti ikkaa.
Hoskosen mukaan t¿im¿i pitäi-

si olla tlysin selvää ja olisi
hyvin toteulettùvissa.

Mikâ mâttää?
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kiinteää paikallista polttoai-

netta Energiayhtiö

haluaa

käytt¿iä myös vâihtoehtoisia
li ikennemuotoja, koska kulutus on valtava: viidessä tunnissa laitoksen kitaan uppoaa

peräti yksi junavaunullinen
kiinteäã polttoainetta Vuodessa tarvitaan sen kuljettamiseen 1752 junavaunua tai
15040 rekl¡aa!
Jyväskylän Energia varauÌuu
kuljettamaan puolet tarv¡tsemastaan biomassâsta uudentyyppisillä laivoilla. Tuo ntäârä kulkisi vain 360 laivalastilla eli yhdellä lastilla pâivâssä Yhriön a¡keille taryittaisiin
noper piâtös Keiteleen kana-

van siltojen nostamisesta.
Nehän estâvát tehokkaasti
isompien laivojen liikennöimisen kanavassa Mm, Vuolteensalmen sillan korkeus on

- Tuntuu siltâ, että eduskunnassa kaikki oval tästä asiasta samaa m¡eltä Mutta mikä
mdrrää, kun mitä¡in ei taprh-

välillä on vain 1,5 metriä Se
estiä tehokkaasti laivakulje-

du. Kaikki tekeminen unoh-

tukset kanavalla

tuu. Jokaiselle on selvââ, että
ilman konkreettisia päätöksi¿i
ja niiden toteuttamista ei mit¡iän synny.

Hoskone¡r kantaa vakavaa
huol¡a vesiteirten kehittämisestä, Hän muistuttaa, että
esimerkiksi Jyváskylãn Ener-

Leppâveden ja Kuhankosken

Keiteleen kanava

pântrva kuntoon
- Tuntuu siltä, että kanavien
rakentamiselle haluttiin aikanaan panna piste, koska Keiteleen kanavaa e¡ näht¿ivãsti

isi osoitettava määrärahoja

pannaan

seen.

meen,

- Täss¿i tulee heti mieleen aikan¿an vâärin perustein hau-

- Olen hiukan h¿ùnmästellyt,
ette¡ asiasta ole täällä koti-

datun KymUoen-Mäntyharjun kanavaparin uuden ja asi-

Suomessa ihmeenrmin kirjoileltu. Minusta se osoitli sen,

antuntevan suunnittelun

mihin suuntaan meillâkin pitäisi raskaan liikenteen virtoja ohjata Ja orhan EU:lla selvä linja: raskaat ja vaaralliset

neltäkään pois.

- Toirnisimme vain EU:n tavo¡tte¡den rnukaan ja estâisimme ilnìaston enemmän
saastumisen. Sitö paiIs¡
raskaan liikenteen si ¡r1äminen

vesille säästäisi tienpitoon ja
rautateitten kunnostukseen
tawtltavra vatoja.
- Maaseutua on ajettu ja ajetaan alas. Tätri on jatkunut
pim 30 vuotta. Tämän ujatuksen vahvisti Oulun Yliopistossa tohtoriksi väitellyt Tea
Remahl. Hän arvioi, ettd poliitikot aikaisemnìin pitivãt
tärkeänä sit¿i, että koko maa
on asutettu, niin nyt katsotaan. ettei sill¿i ole niin väliâ.
Itä- ja Pohjois-Suo¡ni saavat
kutistua kunhan Etelä-Suoni
pärjää Tähän kehityksecn on

Seineä pitkin Ranskan sydä-

kuljetukser on siinettävä enenevässli määr in rauta- ja vesiteille. Si¡hen nìe¡ll¿ikin pitää
panostaa. Ovathan molemmat
liikennemuodo¡ kustmnuksil-

taan huomatttrvasli edullisempia ja päâstöiltãân pienenrpid kuin maantiekuljetus
- Ja onhan meilli lähempänâkin esimerkki siitä, miten runsaasti vesiteitã voidaan ja lulee káyttäi. Venäjällä on kaut-

kennemuodon piiriin.
ta aikain pantu paljon painoa

kana myös eduskunnan kana-

miseen. Suuret joet ovat tar-

varyhmän toim¡nnassa, Sen
tärkeimpiä tehtäviâ on edistâä Suomen sisâvesiliiken-

jonneet selkeän ja halvemnìan Yaltav¿iylän kuin maantiet tai rautatiet

Uusiin váylähankkei

sanedustaja Hannu Hoskonen.

tíi nyt on s¡joitettava valtion

nettä.

Skinnari muistuttaa myös.
ettâ hake- ja mu¡tten biopolr
toaineiden käyttö lisä¿intyy

-

lähivuosina ja vuosikymmeninä vusin rajusti. Lisäksi aivan vamasti syntyy uutuustüotteita ja -ratkaisuja, jotka

vuolla sitten Kynrijoen

tukevat l¿i¡¿i kehityslinjaa
Niiden toteutus vaatii aivan
muita liikennemuotoja kuin
pelkkä rekkaliikenne.

On löydettãvà uusia

rahoitusmuotoja
Kansanedustaja Jouko Skinnari oudoksuu sitä, että Suo-

nìessa tehdädn maailmalla
hyvin tunnettuja jâ -kysyttyjä loistoristeilijöitä, mutta ei

On aika satsata tulevaisuuteen
siin varoja

Skinnari on ollut vuosia mu-

juuri vesiliikenteen kehittä-

Kansanedustaja Martti Korhonen:

Eduskunnan liikenne- ja viestin¡ävaliokunnan puheenjohtajan Mafti Korhosen nrieles-

saatava loppu, painottaa kan-

logistisen kokonaisuuden.
Tälläin myös Sisä-Suomi tulisi vahvemmin halvemman
ja ympàr¡stöystávállisen lii-

valiokunnan puheenjohtaja
Jouko Skinnari toteaa
Skinnari oli kesãllá nâkemässä senkin "ihmeen", ett¿i suo-

malaisen UPM-Kymmenen
paperitavara virtasi laivalla

kâynnistäminen.

selv¡ttää minkäìaisia mahdollisuuksia on Päijânteen ja Sainraan yhdistämiseen kæavalla tai kanavilla. Se tekisi Keski- ja Itä-Suomesta nyös vesiteitten k¿nnalta yhtenäìsen

tien tekemiin ratkaisuihin:

myös muiden merkittâvien
ves itierakennu skohte iden
suunnitteluun ja rakentami-

Hoskonen muisluttaa, että
satsaus vesiteihin ei ole ke-

- Minusta pìtäisi pikaisesti

myös suomalaisten metsäjät-

tuottavat tehtaît

nan osan vievâl valtavat
moottoritiehankkeet Siitä
seuraa, että perustienpitoon ja

tuleYaisuudessakin olemaan
kysyntää

huomattavasti suuremmat
kuin kilpailijamaissa. Tämä
näytti osaltaan heijastuvan

larnatilanteessa olisi heti ryhdyttävä parantamaan Keiteleen kanavm liikennöitâvyyt-

kokemusta vesiteitten tehokkaasta käyttãmises(ã uudentyyppisillä aluksilla ja myös
yhteistyöstä muiden I iikeme-

kunnon käytännön laivoja.
Niillâ tulee vamasti jo lâhi-

-On selvää, ettei suomalainen
el inkeinoekimä pärjãä, jos sen
Iogistiikkakustannukset ovat

varoja juuri vãylähankkeisi in.

Sillä tavalla torjutaan työttörnyyden rajua paisumista ja
satsattan tIlevaisuuteen
- Meillã on j¡tetty s¡sävesiteitten kehittäminen lapsipuolen asemaarr. Ainoa, jossa

Useat uudet ralka¡sul on
tyrmätty liian kalliina. Nüinhän klivi vajaat kymmenen
-

Mäntyharjun kanavaparin
kohdallakin. Silloin kun valtiolla ei ole rahaa, minusta pitäisi miettiä ns. elinkaarimall¡n kãyttdnristä. Siitâhän on
saatu jo kokemuksia erâistä
moottoritieratkaisuista. Uskoisin, enä mm. eläkeyhtiöt
olisivat kiinnostuneita sijoittamaan t¿illaisiin vahvasti tu-

levaisuuteen rähr¿iäviin liikenneratkaisuihin. Niille se
olisi sijoitus tulevaisuuteen ja
vaman tuoton ets¡nlistä nä¡srä prcjekteisra

jotain on tapahtunut,

orl
Sainraan kanavan vrtokrasopinruksen jatkarninen. Sekin
vaat¡i Yielâ kunrmankin osapuolen ratifioinnìn

Korhonen tietäã.
\,¿iyl¡ä on

etti meri-

parannettuja paran-

netaan yhü, mutta siihen
ves¡teìhil kohdistuneet i¡rvesto¡nnit oYat jälineetkìn.

Kansanedustaja Korhosen
nielestâ nyt on a¡kâ satsata
tuleva¡suuteen. Liikennerat-

nressakin ripeää loimintra
Juuri r,äylähankkeet 1yöllìstâisivät sck¿i suoraan että
vãlillisestì tuhansia ihmisiä
Korhonen näkisi nrielelläür.
ettã selviletãän kokonaisvaltaisesti kuinkr t¿irkeã koko
maan kannalta olisi sisävesiteilten kehittâDinen ja rakentam¡nen Nylhän ehdotettuja
väylähankleita katsotaan tapauskohta isesti
- Meillä on ehkä liikaa paino-

kaisujen on kohdistuttava tasâpuolisesti koko maahan
- Tiestömme on päâssyt pahasli mppeutumaan jâ rautateitten kunto on heikentyn¡,t
Ne tawitsevåt paljon enemmän rahar kuin mitã hallitus
niille àskettäin osoitli. Kun lisäksi nãytlää sillä. etlä nìaa-

te{tu nìaîtrtieliikenteen kehittämist¿ija sen eduist¡ huolehtimisla. Rauta-ja Yesitiet ovat
jäâneel pieûenrmälle huomi-

lmanlaajuinen talouspula
yhä syvenee. se vaâtii Suo-

lelcvãl paljolti liikennepolitiikkaa rnyös Suon:essa. Niì-

ì

oLle. Pidrin t¿irkeänä, ettã
kaikkia liikennenruoloja tarkastellaan ja kchitet¡iän tasapuolisesl¡
- EU:n liikennedirektiivit sää-

den nrukaan ¡¡skaan liikenteen painopiste tulee suunna-

ta rauta-

jâ vesiteille

Täss¿i

suhteessa nreillä on syvällìsen

pohdinnan aika Miten, missä
suhteessa, kuinka paljon ja
nrillä aikavâlillã niihin satsataan valtion raha¡,
Korhonen näkisi mielelläärt
uus¡¡ näkökulnria ja -ratkaisuja sìsävesiteìtten kehittämiseen.

- Jyvãskyläss¡i puhutt¡in kovasti Keiteleen kanavan parantamisesta Se vaikutti varsin jãrkeväl t¡ mlkaisunlal I i lta
etenkin kun se palveìisi uutta
biomassalla toimivaa voimalaitosta. joka vaìmistunee parin vuoden kuluttua- Siinli oli

nrinustr haettu uutta malÌia
suunen massojen kuljetuksiin

jî

klisinelyyn.

hyödynt¿iä per¿iti 90 prosent-

tia

Se on l¿ihes kolme ketaa

enemnlän kuin perinteisessä
lauhdevoinaan perustuv¡ssÂ

Jyväskylân Energian hal lituksen puheenjohtaja ïmo Fredrikson kaipaa eduskunnalta
yhtä ratkaisua: Keiteleen kanavan töiden loppùunsaatta-

Kansanedustaja Jari Leppn
valittaa, että tehdyt liikennepoliittiset ìinjaukset e¡vâ1 tunne vesiteilä Se on merkillistä
mrassa, jossa on vallava sisävesistö. Hänen nrukaansa
veslterttelì nostanìrseen nlult-

hyväksyntãä. Sen sijaan Kyntijoen kanavointi aiheuttaa
enemmän tunteenonìa¡str ja
aikaisempiin kannanottoihin
nolautuvaa vastustusta.
- Merenkulkulaitoksen aika-

ten liì kennenruotojen rinnalle

Mãntyharjun kanavastfl pitäjsì toteuttaa jo senkin vuoksi,
että tältöin saataisiin aikaan
koko Jã¡vi-Suonren kallava
vesitieverkosto. Se maìdollistaisi bioenergiaan perustu-

enerSratuotannossa.

vä kovasti löitd

- Ves¡teitten rakentamisella
on kansantalouden kannalta
montakin etua. Kuljetus vesiteillä jätrãä positiivisen energiapoliittisen jalanjiiljen: se
on haìvenrpaa ja energian
käytön kannalta tehokkaam-

suurten järvien ìäheisyydessä
Jo sen vuoksi laival ovat yli-

yhtenäinen järvien verkosto
mahdollistaa satojen kilomet-

vertaisia suuilen massojen

jotta lâhivuosikymnreninä

kuìjetusvã!ineitä. Ja etenkin
Sainraalla vesitiereitit ovat jo
valmiina.

olisimme riippumattomia ulkomaisesta tuontienergiâsta.
Tãmän saavuttanriseksi tarvitaan eri puolille maata sijoìtettavia yhdistelmälaitoksja

rien pìtuiser kuljetusreitit.

si.llan alituskorkeus on v¿in
3.5 ùletriii Se estãü l.ehokkaasti liikennöinnin kanava[-

avaunullisen Keski-Suomesta peniisin olevaa polttoainetta. Se on Paasikiven temino-

teriöissä

tam¡sen vältt¿imättömyyden.

Mutta tarvilaan tietysti koko
hallituksen ja eduskunnan
myöntejnen kannanotlo, jotta kanava saadaan laivoilla
¡iikennöitâväãn kuntoon.

- Akerin laboratorio ja käytännössä mm. Sìperian poh-

joispuolella olevan Koillisväyl¿¡n olosuhteet osoittavat,

että Azipod -järjestelm¿iä
kâyttävät alukset selviävät
ilman jäànmurtaja-apua
paksuimmissakin jãäkenostumissa, mitä Suomessa koskam on.
Fredrikson sanoo, ettâ raut¿ja maantieyhteydet ovat hyvât
pohjoisesta etelä¿in ja ¡dästä
l¿inteen. Mutta vesitieyhteys
takkuaa juuri Keiteleen kana-

,,
- Keiteleen kanavan rakenta-

minen valmiiksi paìvelisi
myós Keski-Suomen nruitakin teollisuuslaitoksia. Päijänteen-Keiteleen altaallahan
sijaitsevat myõ's Metsäliiton
ja UPM-Kymmenen suuret
laitokset. Ja se mahdollistaisi
myös uusien teollisuuslaitosten sijoittumisen suuften vesistöjen äärelle.
Fredriksonin mukaan Keite-

leen kanavaa on arvosteltu
mm. siirä, ettei sillâ ole kuljetuksia.
- Mùtta miten keskeneräisellä kanavalla voisi olla kuljetuksia? Eivâthän isommat
alukset sen läpi edes päâse.
Kuljerusten vähäisyydestä
puhuminen on siten pelkkää
hurskastelua ja aikaisempien
la iminlyrintien peittelyä.

van siltojen takia. Muutoin

Biovoimalaitos valmistuu

vettä pitk¡n pääsisi Viita-

2010 Keljonlahdelle

ja Lahdesla

sen mukaan hallitus ei ole
lyônyt lopullisesti lukkoon

elvytyspakettia jâ

sen

joonan euron lohkaisemista
laman torjuntaan.
- Se sata miljoonaa on lava
llaan vain heitetty summa.
Mitään lopullisia pâ¿Ítöksiã ei
hallitus ole tietâäkseni tehnyt

Kuljetukseen tarvittaisiin

Nyt eri ministeriöissä selvi-

ehkâ vain yksì laiva,jossa oli-

retä¿in kohteita, jotka voidaan
aloittaa nopeasti jajotka työlìistävit mahdoììisimman patjon ihmisiä. Hallitus anlaa
eduskunnalle lis¿ibudjettiesityksensä tammikuun lopussa,
jolloin helmikuussa työnsâ
aloittava eduskunta saa sen
heti käs¡teltävãkseen. Silloin
riedämme, mitä konkreett¡sta

si 8-9 henkiìöä kolmivuorotyöhôn. Heidän palkkakustannuksensa olisivat noin
0,75 miljoonaa euroa Mutta
rekoissa tawittais¡in 136 hen-

kilöiÍ, joiden palkat veisivät jo
7,5 miljoonaa euroa.
M itä tarvitaan Keiteleen-Päi-

j¿inteen kuìjerusjãrjestelm¿i¿in ?

Ensiksikin yksi alus. Se kootaan lohkoista paikan páállä.
Sitten taruitaan l0 - l5 alueellista terminaalia, joiden

Lausumia vesiteitä koskien

kuun alkupuolella Siihen
mennessâ mâakunnât ja eri
intressipiirit voivat tuodâ tär-

:

Kotimaisen puuraaka-aineen
hankinnan tavoiteltu kasvu

Väliraportissaan l5 2 2008
työryhmä esitti merkittävã¿i

sekä teollisuus- ettã energiamivan liikenneväylãstön merkitystä. Erityisesti alemmalla

lisärahoitusta puutavaran
kuljetuksen kannal ta tärkeãn
alemmanasteisen lie- ja rataverkon peruskorjaukseen ja

tieverkolla, mukaan lukien

yllápitoon. kehyspäälöksessâän maaliskuussa 2008 val-

tamisesta pâáttämistä ja

metsã- ja muut yksityistiet
sekä suurella osalla rataverkkoa metsäleollisuuden puu-

töihin ryhtymistä, metsä-

raaka-aineen kuljetukset

myôs sähkóâ.

energian keráilyn aloittamisra

Yhteistuotannossa on hyvå
hyötysuhde. Keljonlahdessa
voidaan puusta ja turpeesla

ja laivojen suunnittelua ja

muodostavat valtaosan tavarâliikenteestä. my<is vesilii-

rakentamista kotimaisilla

kenneväylien kehittâmiseen

telakoilla

on tnvestortava

Jyväskyìân Energia rakentaa

Kussakin leminaalissa kâsi-

parhaillaan Keljonlahdelle
biovoimalaitosla, joka vaìmistuu 2010. Voimalaitos

300 000 irtokuutioira bio-

käyttöön tulee lisäãmâãn toi-

energr aa.

vãt¡ne¡tä. Niillä kuljetukset
hoituisivat esimerkiksi Keitelepohjasta tuntuvasti edullisemmin kuin ¡ekoilla Sitä

lãmpöäja sähköä Se tarkoittaa, että lämmöntuotannossâ
syntyvällà höyrytlä fuotetaan

kil-

mattavastr paremmat.

hallitus haÌeeja kuinka suuri
mäáräraha arvioidaan olevan
tarpeen.
- Ministeriöissä työ on târkoitus saada valmiiksi tammi-

Loppuraportti 30.09.2008

myös

nalta rekkakuljetuksia huo-

maa.

hyödyntää modemia yhteistuotantoteknologiaa, jossa
tuotetaan samassa prosessissa

teltäis¡in vuosittain 200

-

Tällä suurella jâwialtaalla
Keiteleen kanavan valmiiksi
saattamisen ohella - tarvirtaisi¡n nyt teminaalien raken-

Kansanedustaja Mannisen
mukam valt¡osihteeri Raimo
Sailas kokoaa sen paketin,
joka aiotaan toteuttaa ens¡
vuoden alkupuolella.
- Tied¿imme, ettá nomaali taloudellinen toiminto supistuu
ensi vuonna ja ehl<ã seuraavanakin. Se tarkoittaa sitä,
ettã erityisesti työllistäviin
to¡miin tãytyy löytyã varoja.

Metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmä

Jyväskylâân.
- Käyttäisimme mielellämme
vesiteitä, jos yr¡ttäjá tai yrittãjiä löytyy. Suunnitteilla oÌevat uudentyyppjset laivat olisivat hyvin edullisia kuljetus-

pa¡tsi ne ovat ympäristön

keitâ tavoitteitaan ministeriöitten tietoon
Mmnisen mieìestä t¿irkeitä ja
toteuttamiskelpoisia ovat
kohteel, joisra on jo valmiit
suunnitelmat ja joiden vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen, Nâ¡tä ovat ennen
muuta maantiel, rataverkosto ja kmnattavat vâylãhankkeet. Ne tukevat talouselä-

rahallista määrää. Hallitus
kuitenkin iìmoitti 100 mil-

Rekat kuluttaisivat poltroainetta 2,8 miljoonaâ litraa,
mutta la¡vat vain yhden
miljoonan. Ero on huimaava.

koko olisi l0-20 hehtaaria.

saaren Keilelepohjasta Jyvãs-

kyìään

määrä"
Lisüã laskeìmia

vain 142 000 kiìometri?i

:

Työllisyyspakettia kasataan vauhdilla minisVal tiovarainvaliokunnan puheenjohtajan Hannes Manni-

päâstä tekisi rekoilla 7 miljoonaa kilometriä ja laivoilla

Lepãn mukaan nâyttäisi siìtä,
että ajatus Saimaanja Päijänteen vesistöjen yhdistdmisellä alkaa saavuttaa yleisempää

energlan omavararsuùtta,

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Hannes Manninen

logian mukaan "hirmuinen

Viiden miljoonan i rtokuutioD
kuljettaminen 100 kilometrin

paikkoihin. Ja kmavan rakentaninen työllistãisi huomatlfl van määrän eri alojen ihmisiä
Ja lähilulevaisuudessa me tarvi¡semrne pâljon työllistäviä
kohte¡ra.
- Meidãn on kehitettàvä myös

enetgravatotsta sUaltsee

lâ olevan Vuonteensalmen

la.
Fred¡iksonin mukaan KeskiSuomen orna ministeri Mauri
Pekkarinen ymm¿irtää Keiteleen kanavan valrniiksi saat-

murtajien apua. Niiden kehittãnìiseen ja rakentamiseen on
satsatlava varoja.
- Suurin osa maamme bio-

dollisuudet ves¡leitten k¡iyttöön Jo er¡Îtäin laajaja lähes

Talvi tosin asettaa tietlyjä rajoituksia niiden käyttämiseen,
mutta uudentyyppiset alukset
voivat kulkea Suomen jääolosuhteissa myös ilman jããn-

taa s¡ltojen alituskorkeuden
nostamista kahdeksaan mel
riin. Nyt esìmerkiksi Leppäveden ja Kuhankosken välil-

vien kaDnattavien laitosten
perustarìrisen edullisimpiin

kuin esirnerkiksi rnaantiekuljetukset.
- Suomelìa on valtavat mah-

Biovoimalaitos tanilsee vuos¡train 3 -5 miljoonaa irtokuutiometriä paikallista kiinteäã
polttoainetta: kantoja, risuja,
turvetta ja ruokohelpiä Siitä
puolet voitaisiin hoitaa vesiteitse Voimalaitos nielaisee
viidessä tunnissa 20 ¡ekkakuornrallisla tai yhden jun

nìistâ. K¿iytánnössä se tarkoit-

naan tekenã suunnilel¡na

tarvitaan vahva poliittinen
tahtotila Sen eteen on tehtä-

paa

Energiateollisuus kaipaa hyviä liikenneyhteyksiä
Timo Fredriksson haluaa saada
Keiteleen kanavan valmiiksi

Kansanedustaja Jari Leppä:

Liikennepoliittiset linjaukset eivät edes
tunne vesiteitä

tioneuvosto pãâtti pitkälti
työryhmän esityksen mukaisesti parantaa puuhuolìon
kannalta tärkeitã tie- ja rataverkÌojen sekä vesiväylästön
osia lisäämällä ja kohdentamalla tähân tarkoitukseen

vuosina 2008 20tl kaikkiaan 225 miljoonaa euroa.

Työryhmä esittää, että m€tsäteollisuuden toim¡ntakyvyn edellytaämistä liikenne.
investoinne¡stâ, mukaan lukien vesiväylien kehittäminen, tehdäàn erillinen selvitys siten, että sen tulokset
ovat kâytettäYissâ r'uoden
20ll hallitusohjelmaa laa.
dittaessa-

Katso sivu 12

SVY seminaari Amsterdamis sa 24.10. 2008
Karl Hamberg, AkerArctic Technolgfy Oy

Uudella teknologialla uusiin ympärivuotisiin
liikennej ärj estelmiin
Tavarakuljetukset Eurooprn
sisäisiIlri vesireiteillä1a l¡rhyiL-

siihen lìittyv¿it suur¿t Siperian joet liikenteelle Suornessa

lii nteriosuuk-silla ovat volyy
nriltâdn vrltavat Tekninen
nrahdollisuus siünnöllìsiin

r¡kennetl¡ìn nrnr. nrtalakulkuisia jokijäãnmurtajia:
' Kapitan Chechkin luokka.

kuljetuksiin on gercroinut

Syvãys 3.25 nr. Leveys l6 n.
tuvanorDaiset potkurit, yhteisteho 3100 kW, 6 laivaa
Kapitan Evdokirnov luokka.
Syvüys 2 5 m. Leveys 16 m.

rnittav¡n liiketoiminn¡n Laaja infrastruktuuri, mukaan lukien tuotantolritosten sijoittuminen. kanavat. \'¡ylüt, srtamrt. tav¿rrJternlin¡alit. rluskalusto, lìityntäliikennc on
muotoutunut luonnoLlista tietä tâlou(lellisten Iainalaisuuksien rnukaisesti

Euroopassa on nluutanir,
mer kittäviükin, vesjre¡ttejä
jotkiì suljetaan trlvikaudeksì
SeLl¡isia ovrt Saim¡¡n k¡na
vr, Keski-Ruotsin hrlki kulkeva Vänern-reitti, Volgr-Don

vanoDlai-set potku ri t, y hte isteho 1800 kW. 8 l¡ivar
tâ

Saim¡rn kanavan liikenteeseel r¡kennettiin MS ARPPE.
syväys 2,.S m. leveys t2,5 nr,
yksi 1 500 klV potkuri k¡ântyvä,ssä suulakkeessr.

alussa, kun Aker ì.ards Oy
(nykyinen STX Finland Cr uise Oy) päritti keskitty¡ fistei-

l¡öiden ja Ro-Pa\ l¡uttden
rrkentârniseerÌ AARC: iin .rn
koottu Suornen tel¡kkateoll¡suuden koko rrk(i-ren os¡arni-

senllistorirllinen rietotaito
Onhrn Sl'X-Finland Cruise
Oy nruodostunut Würlsiliin.
Vrlmetin, Hollningin ja Raunrr-Repolan fuusioiden tuloksena krhden vuosik¡,ntnrenen
r ikana,

AARC on ¡¡kennuttanul uuden jürinral

I

ikoelaitok,.en Hel-

singin Vuosrareen AARC:n

toinlial¡în kuuluvat jiänalli-

jr

kokcet, suunnittelu-

MS ROTHELSTEIN. jonka

roinriteht¿iv¡ir. kenrtärurki

kanava¡'hteys Kaspiannrcrelle. vesireitti Piet¡rista Mustal-

tilasi sihkövojnrayhtiö Donaukraft AG Sen telìtävä on
v¡ruristaa liikenne TonavaLlr

.ia

lc lt{erelle, yhte)'s Pietârin

ja nryös purkaa jiäkasauturììiâ

investoiclran rinnakkaiseen
j¿irjestelnìään. kutcn raut¿tie-

tili

nìaîntiekuljetukset

Näinh¿in tihnne oli nryös Poh
janlahden alueellir ennen kuin
laiv¡liikelne sarliin ympriri-

voimûlaitospatojerr alueelLa.

Aluksen leveys on 10,0 nr,
syväys 2.0 nr, koneistona 2
rzipod lairerra ii 550 kW Aìus
selviriä I 7nr paksussa ta,saisessa
v al le

jüiissii ja 2 m paksuissa
issa

Ensinrnrilinen "uuden aikakauden" alustyyppi jokr mittasuhteiLtaan sovcLtuu m¡,ös
rnataliin sisävesìin. on MS
ARCTICABORC Sesuunni
tcJtiin pohjoiselle Kaspìannrc
relle jossu on nratrla vesi ja

trlvisin erittliin vaikeat jrili

vuotLseksi

olot

Viinre vuos¡erì tekninen kehitys otr tuonut nrullistuksen
jiiissli kulkevarr aluskalutol

suorituskykyyn Ns Aker
Arctic DASilr -periaatte-e lla
toimiva ¿lus on suunniteltu
kuìkenrarn vaikeissa jüriolois;rr perii edellä, külinlyviin ruo
r ipotkur itr vetünriinii Konseptin liipinrurto saatiin trLvellir
I 99-J. kun konv.'rto¡tu tankke
ri MS LUNNI oso¡tti \err¡rt-

tonì¡\ti prrenrmtrn kulkukyvyn perii etlellâ vaikcis;rjriä-

vallioìosuhteissa. Aluksen
trvflnonìaiiet potkuri ja perli
;in oli vaihtlet¡u I I.4 ìVlW te-

Se pyityy kulkemaan
pak:ussaj;iÍssüja,
nlit¿i tdrkc¡nrä, l¡ip:iisenì.i¿in
jäävrllit ja kisautu¡nat jotkù
voivJt ulottua nrerenpoh jran
r;ti Syviys on 3,0 nr, lcvcy:
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Current State and Prospects of the Integration of the Russian Inland Waterways in European Thansport

System. The vision of a design and project organization.

DrAlexander Kuznelsov
Projecl nanager wilh
"Marine Conslruction and Technology" Lld (MCT)
Sl.Pelersburg, Russia
The MCT conrytan)', being one of thc lcoding desígn antl conslttt(tion contptnl in Rnssian
nrut itinrc tt anspot talioil business, moníÍors vr¡, tarefulll'thc probìcnts oJ the toilillDis lùnet
Wato wa¡,s Trans¡torlalion Syslcn (ly'/TS) This popL'r dcals wilh sonc ntallcrs rcsulîetl front
thc companlrs ott'n rcscarchcs, thus not obligator\'rcJleting thc olficial point oftiew

watersystemsrve¡ecreated.
with Znynskaya, Severo-Dvinskaya and Moskvoretzkaya lock systems added l¿ter The Stalin
(Belomorsko-Baltìyskij) Canal was oPen in 1934. Today the Moscorv canal is 70 years old,
Volgo-Don ship canal ¡s 55 years old The completion ofVolgo-Balt in l960th finished the
creation of RFIWS.

Inl703-lSllVyshnevolozkaya,MrriinskayaandTichvinskaya

Main elements of lhe syslern are Volgo-BaJtic water Nay on the Nolh-Wesl and VoJgo-Don
ship canal on the Soulh. These two constructions connect all the waler regions together Despite
the pemanent Browth of passengers and carBo flows, their capacity is already exhausted. The
lock chambe¡s and fairrvays at Vol8o-Don cannot accommodate l0 K t dwt ships The leg
Astrachan-Volgograd can have the draught limitation dependìng upon the water debit lhrough

The Inner Waterrvâys âs a Sysfent

Voìgograg water node

Any practically used lnre¡ \{aterrvays give an example of a generaìized Transportation System This system is intended to be r?cÌ, i e interacting with other systems The "other sys-

Today the shunting string of I 8 lock al Volgo-Don is constructed. thus enabling the draught

tems"areregardedasonesofupper.thisandlowerlevels Accordingly.anyIWTSshouldbe
-studied in the paradigm of the unified system approach. The main componenls to be explored
under this approach are:

l, Detnonds
2. Transporlalion wars
3, Tran sporlalion vehicles
4. Terninals
5. Operational background

5,5mandwidthatthebotlomleveló2m(forl0Kld\vtships)

cargo volume up to 30 M t, but give the CasPìil states the access to the Black Sea and Mediterranean, thus changing their geopolitical stâtus. By economical, water resource, geologicaì
and hydrological facto¡s lhis solulion is more attrâctive than 'Eurasia' and 'Kazak" projects
The consorliunr of Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenia and Iran is fomed in order to
work over the project and the construction works to be stârted 2010-2015
3. Trânsporlâlion vehicles

Facls:
.Russia river registu at<otnts 30 K different vcssels
.Out ofrhis honspott yesscls arc l5 K (self-prcpelled ships and barges)
.To¡01 curgo clpacit1, is I 2 M t
.Out oÍ iî 2 5 1ll t are oil tankers
.Totol pou,cr of tug-boats is 2 M KWt

1. Demands over Russian Federalion Inl€grated Deepwater IWTS (RFIWS)

Donestic

dernands : Íocls

. tonnccts 86 subjerts of Russia
. annually ¡ranspot ls 23 M passengers
. annually troilslrot ts I 30 M t of cargo
. 677c of I i0 Mt ore ¡ncrt targo (niner
. llqa orc oil orttl oil prodttcls
. 6qô ore linìbcrl IilnÌber
. total nileege occonnts for 90 B t-knt
. lhe onb, conne(lion Jor RF North

al ,

.Ins¡ I 5 tcars det reosed the Jleet by l 5Va
-Even thcse ships stay idle (cspecially on East)
.The at,erage age of the flect is ot'cr 25 ¡'ears

conslnt(tion tntet ial s)

Foreign demands: focls
. connc(ts 44 (ounlt

¡es

. annual esport voluntc is oromd I 5 M ¡
. onnuol ínport voltnte is around 1,0 M t
. 60Va of ops ore irtlernal¡onal lronsporlatiotl
. nrurket tqPocily is 700 M usD
. the expecled ntet'iclianal groxth
. The expected grcv'th f'ont Black Sea region
aluninø ftont South Europe to W&E Sihet iq
tronsit to Penn, Santaro, Aktou for rails
crude oil f'om Aktau (Kaz) in tar*ers
Iransít cargof'ont SEA region
g oined ond bulk sulphur sotthward
conlainet's bound southward

State

4, Te¡minals
Though Russia has the inner waterway systems of the biggest length in the world, it is used fa¡
below its capacity and very unevenly over the regtons.

Facls:
.Therc ore 126 riwr ports in Russio
.The ntqjority of tlrc port haye rail connecliotts

.Thc tolunte of corgo handled is ovr 200 M t
.The copacit)' is nsed for 40-50Va
.The masintunt level of580 M t v'as recorded in 1998
.Mid l900th it wqs Iess ¡han 100 M t
.After 1999 it gtrwth: in 2004 130 Mt ond 30 M passettgers
.Rit,er transport in RF is only 4% of cargo tronsport

on sone routcs l|rc foreigners occount for 90Vo
qnnuall), ohout I 50 K foreígners
around 150 difcrent routes (3-20 da1's)
75Va of tlte rontes in Europeøn part of Russia
the ntost populør is lhe Msc-SPb route
ovet 1000 possenger ships oJ 157,4 K psngr cøpøcity
connectiotl to Donnøu (thus Ger, Atrs, SIo, H un, Cro, J ug, Ettl , Rottt,

Mol, Ukr)

General descriprion:

possible Integrated Creot European Cruise ring
Possible douhle {old in tourists - if only the infi ostrtctures ore ntodif;ed
ot,er )90 big t'cssels

In l990th

2. Transportation ways
Some 6.5 Thousand km of RFIWS by the European agreement of 26.09.1997 were acknowledged as meeting the highest standrds ol intemational water ways, which enables the seamless
transporatioo to be performed by mixed sea-river vessels. RFIWS pemits lhe draught of 4m
(except two legs of 54 and 107 knr long, rvith the limitation of 3.3-3,5 m). RFIWS is divided
into trvo parts: Northem and Southem ones.

Bela

dndfulurc:

The special role plays the mixed sea-river fleet. These vessels can call between European Sea
and Russian river ports Today there are over I I 00 vessels of the kind and they transPort over
30 M t ofcargo. 907¿ cargo handled by big shipping companies (Vololonker', Severo-Ztpadttoe
parohottstvo, Volzhskoye porahodslt'o, Belontorsko-Onezhskoye parohodstÌo). Beyond the
proven profitability, lhese yessels operated all around the year. While 3-8 month period tvhen
the inner wateruays are frozen and river vessels stay idle anchored, sea-river ships go fo seas
and eam money. There are special shipbuilding programs for the vessels up to 6.500 r. In 2006
in Russian Federation over 140 ships of this kind were built, while the demand is 500 (with
joint cargo capacity ol 4.5 M t annually) wirh the potentiaì suPPly only 300 vessels. The state
should give a support to the shipbuilders by leasing schemas to close th¡s gap

Passenger tratfic demards: lücls

Rybins

of

Thisrviìlnotonlyincreaselhe

Northern part: Baltic sea, Neva, Ladoga, Svir, Onega, White sea, BBC,
koye water reservoi¡ Kubenskoye lake, Suhona, Vychegda
Southern porr. Moscorv canal, Moscow river, Oka, Vetluga, Sura, Kama.
ya, Don, Azov sea

the state walked away lrom this business and resewed only control and superuision
functions. In their curent state, Russian r¡ver Pol facilities and equipment are in a very poor
condition and do not malch the modem demands for teminal complexes. The most severe
common problem is the physical state of berths The cranage is out-of-date and with insufficient lifting capacity.
5,

Administrative background

Today EU, UN, Central Rein Navigation Commission, Donnau Navigation Commission actively
rvork on hamonization of acts and standards. ln the frames of Russia and EU PartnershiP
agreement RF took some obligation to open the inner tvaterways to foreign flag. It will allow
to start cargo and passengers transporiation over "the Great European'rVater Transport Ring".
The existing navigation aids system provides the required safety, but noms and sfandards
conceming the space between fainvays and vessels diftèr greatly from European ones There
æe differences in infomation system, navigation signs and charts provision.

these circumslances create the risk of accidents and loyal suits to Russian waterways.
issues for that still are to be developed The status and responsibility of
p¡lots on foreign flag's vessels are uncletr, the working language to be stipulated, radionavigation equipment and radio frequencies to be selected, accident investiSation and statistics
procedures are missing, along rvith insu¡ance and responsibility rules. Due to the efforts of
EEC UN technical demands for ships, rules and signals ue brought to proximity.

Alì

Noms and legislation

be a key for development of transPort links between EU member-slates. the
Russian Federation and their partners.
To address this targeted objective, co-ordinated actions of above countries for development ol
inland container trafflc and associated in(emodal infrastructure within Great European Container
Ring, as well as hmonisation of regulations and rules for such container traffic are required
Such approach rvill be an incentive for imProvement of coltainer traffic level, as rvell as for
creation ofcosl{fficient interaction with railway and motor transport, at the same time covering

Baltic sea should

The differences are not dramat¡cally big, could be overcome rvith only time and willingness

all countries rvithin Ring boundaries.

needed.

This Project assumes co-ordinated activities of European and Russian partners aimed at
identitication of transport bar¡iers and development of action plans for their rectif¡cation'

Challenges, problems and perspectives
.Totol lensth of all-Russian IWS is 102 ths km
.Out of it 15 lhs knl wilh guarontee¿l ditnensions
.Out of it 2l ths kn vith navigation lights
.Tlrcre ore 700 locks, canols, dants, lifts etc

.ln setvice ot'er2000

.ll riwr port

ships

development of a common strate8y for hamonisation of technical and regulatory specific features
pertaining such traffic through inland rvaterways of several countries, justification and attraction
of investments required for development of tiver transport within Great European Container
Ring.

oftechnicollleet

of 126 ore openfot foreignflag
.Out of 335 fat ilities subject to dcclat orion I2 ore itl dattgerous slole
.75c/. ore in etploitatíon for ovet 75 ycot s
.The losscs tluc to lìnited legs are 30 M I
.Cargo t oluntes reduced 6 l¡Drcs fron the fot met days
.l n I 990 Volgo-Balt u,as I n decp atd 80 nt v,icle, tronsil Chercpot els to SPb in 3 -3 5
tlays
.Today <lepth is 3 5 nt, dtpt less than 1000 t
.Delays doubletl, transÌt linres greu, lo 7 days
.Annilal fnattcial losses ore 36 M euro
.The dirc<tions ofdevelopnent are set bJ the Transpott stategy ofRF up to 2020,
Concept of inner u'aterreays lt ailspot'l dcvelopnent, subPt'ogt ont Inilet talenrols of
tlrc Fecleral progront "Modernízaliott ofRussíanTtanspott Systen2002-2010"
.EstiDtotion of ¡nveslnenls in RFIWS recons¡tltclion up 1o Europeatt stanclords is
9 000 000 000 000 t bls
.Theshot¡Íuture is thc projedof"shippinghorseshoe" CospeanSea-Volga-Volgo
Don conal-Don-Azot'-Block Sea ond to Dont¡au
,Russio proposed to EIJ to \ûke d pat r in toilsporl con idot Volga-Don-Donnou with
entra(e lo Caspean Sea, n,hich w,ill ullow to lronsPorl otct I 5 M I cargo ortiluolly
.To speed up the pt'ojecl RF MoT invited EU to ittvcs¡ Kokchetot, and Corocletz lryclro
nodes as u,ell as ín conslrucîioil of l0 terminals all year terninals (200 M etro)
.The distqnt fulure is to creoîe B¡g, Tratßport Riilg, ( Neva, Volga , Don, M ein, Rhein,
Azot', Block atul Baltic seas
.lt will increqse tlte yolutrc lo 100 M t pet ycat

.TlrcJorcignflugrrtt'i.qnliolrtnthislegwill

opcntheuuus¡)otlaliottovcttll.'EuroPe

on Great Riilg (Black Set, Donnau, Mein, Rhein, VolgoDon canal, Ballí<: sea, Ncrq,
VolgoBalt watcr v'oy)
.ln the Concept of IWTS e.tplicitly stoted the foreign flog prohihition
.To ¡1o witlt this han is a preconclitíon for WTO ond fi'ec navigtlíon convenlioil
.The recoilstru(líon oJ the RFIWS will be clone ín tu'o stePS: frrst, reconslru(tion of
Rostt¡t,Astrackan leg ( ITC " Norlbsouth", I tdia-l ran-Ru.ssia-N Europe )
.IJntrtcotion of the depth all over RFMS

The most serious challenges
the huge amount of construction rvork, dredging and caPital investments
needecl;

limited navigation period dramatically eflecting lhe payback temls of in
vestments:
Iong transit and consolidation tirnes inconvenient [or small transPort com

,È
Project Targets
The follorving is required for success[ul implementation of identified objectives and practical
effects for all interested parties:
.
Invest¡-sation of ¡nterests and a circle ofinterested parties for implementation of
GECR Projecr;
to devise ¡ecommendatiorrs for cl¿r¡ìficùtion ol nLttiontl and regional strategìes
for developmenl of transport networks rvith consideration of necessity to develop
Creat European Contîiner Ring;
.
to co-ordinate regulatory and produclion rules for ports and operators ofcontainer
traffic on Great European Container Ring, as rvell as to ensure conlpliance of
data erchange fomats and technologies;
.
to ensure harmonisation of Great European Container Ring transport corridor
per[omance rvith applicable intemational and Russian transport lâwsi
to work out a model of container traffic oPerâtor perfomance on Crear European
Container Ring md recommendations for expansion of activities lor existing
operalors:
to make preliminary provisions for activities of a pemanent Forum for the Creat
European Container Ring, including rePresentatives of national and regional level authorities
md business representatives. The Forum rvill proceed activities for Great EuroPean Container
Ring pert'omrance and development.

.

Panres;

seasonal variations of traftìc not rveìcomed by container shippers
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Great European Container Ring
Mikhail Pimonenko
Centre

"TT

OT", Director

North-West Russia Logistics Development ând Information Centre "ILOT" Proposes
an idea ofinternalional project, devoted to development of container trânsportation
by inland waterrvays of Europe Union and Russia.
Project Justification
Specific tèatures of ¡nland waterways rvithin European Union and the Russian Federation (such
as extension on large distances, deep wâters, coverage of large teFitories, presence of tleveloped
system of channels and rvater locks) give opportunities lor rvider aod co-ord¡nated use oI the
system as a major transport artery
Eristing transport situation restrains steady develoPment of trade l¡nks between the EuroPean

Unionrvithothercountries

Firstofall,itmaybeexplainedthatcu[enttranspoft¡nfrastructure

c¿nnot guaranlee keeping of high freighl flow rates b€tween the European Union and rhe Russian

Federation, as rvell as makes it impossible to expand trade in dircction EU - Kazakhstan
China, EU - Iran. Moreover, lack of rnodern ttansport ¡nfrastructure in nerv EU member-states
decelemtes integ¡ation ofthese countrìes in the EU and predicted synergy eflecl becomes doubtful
Development of intemational container traftic on tlte basis of inland tvatenvays ofMajor European
Container Rim: Rhine Maine- Maine- Danube canal - Danube -BlackSea-Azov SeaDon - Volga-Don canal - Volga - Caspian Sea Volga-Baltic canal Neva - Gulf ol Finland

Predicted Results
By the end of Project prepüation, we may estimate the fbllotving results:
recommendations to clarify developnìent strategies tror transport netrvorks and
regulatory co-ordination of river traffic with cons¡deration of conditions required
for Great European Container Ring development;
rnodeI and business justification of conlainer trafltc operttor perfomatrce on the
GreatEuropeanContainer Ringardexpansionofactiv¡tiesforexistingoperators;
recommendations for the most efficient schenìe to involve transport comPanies,
ports, regions in perlormcnce of the Great EuroPean Container Ring. Such
scheme rvill c¡eate a basis lor atLract¡on of the EU new member-states (Hungary,
Romania, Stovakia, Bulgaria) and other European countries (Croatia, Serbia,
Ukraine, Moldova), regions of the Russian Federation, Black Sea and Caspian
Sea states into a uDified transPort netrvorkl
.
pernìanent Forum for the Great Eutopean Container Ring pertbrnrance and

.

developmenti

i[lonnationtofacilitate GECRProjectresultsfordevelopmentofrivercontainertraffic
on the Great European Contriner Ring for inclusion in intem¿tional and national strategies,
programs and plans of transport sector developnìent.
Presu¡neble Parlners

North-Wesl Russia Logistics Development and Information Centre [LOT,
St.Petersburg:

lnstitute of Shipping Economics and Logistics (lSL), Gemany, Bremen;
F¡nn¡sh Wrlerway Association (FWA). Finland
North-West Shipping Cornpany , Russia, St Petersburg:
Ust-Luga Commercial Seaport, Russ¡a, St.Petersburg;
Volgo-erad river port, Russia, Volgograd;

Transsphera Croup, Russia, St.Petersbutg.
Institute of Economics. Karelian Scientiflc Centre RAS
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Ensimmäinen ultrakevyt, haketta kuljettava sisävesilaiva laskettaneen Yesille 2010.
ìe hake-biopolttoriner int¡-

Hisforia, l.vlt¡'t versio
SisliYesikuljetukset ovat yrììp¿iristöyst¿ivällinen ja edulli-

ren kuljetusttrpa vertattun¡
kunìi- tri rautâp),öriin. Türnân

ov¡t niin EU-r,ir ¿nontaiset
kuin Jyväskylän Energian

johtokin todenneet jo vuosi-

tuhannen vaihleessa. joìloin
Jyvlisk),ìün Energia alkoi
suunnitellâ uuden biovoirn¿lan ¡akentarnist¡. He D¿ikivât
sclkeiisti, että kuoma-ruto on
liian pieni yksikkô )'ksin kul-

låstaus
iãriestettynã
maista er¡la¡sia

Perusratkaisul

l¿ivalla olevat
b ibnakuliettimet

mahdollisinrman edullisesti

(vedcn äãreen). jossa

sen

annetâan kuivaa yksi Lalvi.
rnìnkã jilkeen se haketelaan

ì

nrìmpään aikaan

B¡opolttoaineternìinaalin tu

lkeva hakett¡ biovointalaa¡r
kuljettava sisävesilaiva (Bioship l) aiotaan rakentaa täy-

lee olla rannalla,ja laivan sellainen, että sillä voidaan lastata t¡loudellise sti. Teminaa-

Konventionarlisia satamia.
kuorma-auloja. kauhakuormaajia tai sat¡manostùreita
järjestelmâss¡i ei tawita, vaan
lâst¡ imetäân rannalta pneumaatt¡sella lastaus- ja purku-

jârjestelnìällä putkia myöden

ìeja on Päìjänteen kuntien
kanssa viime kesínä kartoitet-

ja suunnileltu niille paikallisia operaatioita ja operaattotu

reita. Paikalìinen

hake
tehdärin ja edelleen kuljetetaan Jyvâskylâãn lãheltri autokuljetuksina ja muualÌa làivalla.
Taulukosta käy ilmi mnr. nriksi pneunaattinen, ilmalla toirniva iso "pölyimuri" on ekologisin.

Mu

riìti

kana suunnitteìu on saatu
Suunnitelmien mukaan ensimmiinen ultrakevyt jäissä

Markkina-aluetta nryaj\ nraîilnralla

jâ purkauksen

Päij¿¡nteen kirkkaat vedet tuìee suojata kaikelta saasteelta.

Ì

-suunnillelun mini-

Laivan tehontarye suuri.
Tehontarve Yastaa ltivan

Bioship

jüissäkuÌkuontinaisuuksìa

suus: esinr naYigo¡nf ¡laitleisiin

Tdmän suuren valinnan jäìkeen -jossa selvisi, r'oidaanko lähteä edes per¡aatteessa
jrirjestämärin sisãvesikulje-

tuksia -

tulivat

vasta
k)'sytì)'kset, nliten itse lliva saadaan Pi¡ijänteen ekologiset vaatimukset tüyttäväksi ja toirninnaltaan kannàttavaksi

K€stävân keh¡tyksen mukainen laivasuunnittelu sisâvesille
Jo lähtökohdiltaan toinìinta,
joka muuttaa kuoma-auto-

milähttikohtana

or tttrvalli-

tulee kaksinkertainen vlr¡listus ja koneisiin paikoin jopa
nelinke¡taincn

Bioship

I

on lJ0

n

pitkä ja

leveä ja ui 2,4 rnetrin syvyydessä sekii ottaa l¿ìstiâ mininrissãän 7000 mr Alus on va-

Laiva laslaa noin 2000 m3
lunnissa, joten se on kolnte
mâ.\ neljíi tuntia teminarlin
kupeessa-laiYavliylällã - naximissaan I 00 metrin etãisyydellã kasastr, e¡ vriltlümi¡t1â
edes laiturissa (koska niit¡i ei
ole) ja lähtee sitten tyhjentänìään lastinsr Jyväsk¡,1ään.
Laivan henkilökuntaâ on 4
ìaivan päâlli; he ajavat, lastaavât ja pur kav¡t laivaa )'ötd
päivriä noin vjikon kenallaan
ja ovat sen jälkeen viikon va-

l4 m

paalJa

rustettu neljüllä erillisellä
moottorilla, ncljãllä sihköä

Laivan tekniikasta, huollosta ja korjauksista huolehti¡
erillinen maahenkilöstö ulko¡stetluna toim¡ntana Heil-

Eu roopas,ra

s i

srivesi ii

tuottavalla generaattor¡llî ja
neljällä eri potkurilla eli turva
"biack-outia" vastaan on nelin-

kera¡nen Lisäks¡ alus käyttää
polttoaineenaan maakaasua
nesteytettyn¿i ( LNG) noin 170

asteeseen pakkasen puolelle.

kuìjetuksiin kLrin Suonessr
Esimerkiksi Ranskassa ja
Englannissa on siinytly sisli-

vesikuljetuksiin niin teollisuudessakin kuin kaupan alallakin. EngJanni-.sa 1lití toteutetaân -io jopa suurten tâvârr-

taloketjujen ja DHL:n Englannin sisâisessii ìiikenne-

suunnillelussa, jossa kunripyöräliikennettâ on jo alettu
siirtliä v¡nhoille. kunnostettaville industrialismin alku
aikojen minikanaville
Myös Venäjlillä on allokoitu
rahaa sisâvesiliikenteen laajaân käyttöönottoon

lä on suora reaaliaikainen yhteys kaikÌiin laivan koneistoi-

ja laitreisiin, ja he lâhtelaivalle aina tarvittaessaja
tankkaavat laivan aina kun
laiva saapuu Jyväskylään.

h¡n

vit

Tãtã sarnaa hivatyyppi¿i on
mahdollisuus tarjota kansainvälisillekin markkinoille, koska olenrme hyvän askeleer
edelli ensimnrãisten ultrake
veiden laivojen suunniltelussa

ja

toteutuksessa

Sisävesilaivoista on kliynnissä lnontû mm Lappeenrannan Osramiskeskustoiminnan

kautta ìiikkeelle lãhtenytt¿'i

selv¡tyst¿i. Muun

laivaan jopa 100 metrin etäisyydeltä
Nänrli turve- ja haketeminaaIit, joihin risut, kannot ja hak
kuujâtteet tuodaan haketusta

uaJ ì a

kâytetääì tcbokkarmnrin

Kulkee laivan mukana eì sr-

lastauksen

ivuotisesta liikennöinnistä.
koska heidän tarpeensa keskjttyy er¡tyisesti vuoden kyì-

jàissäkulkuominaisuuksiê

jossa yÌi 50 km:n matkâl Iulee
suorittaâ muilÌa kuin kumipyö-

Jyväskylän Energiân tarue oli
saada vakuus ¡luksen ymp¡i-

naan uuden kuljetusjärjestel-

Laivan suunnittelu t¿iyttää
alla oleval periaât1€et

lêhontãrve vâstâa la¡vãn

taivên tehontãrue suur¡

Pneumatiikka ja lâstausputki rnaihin

vuonna Nyt vuoden 2008 ¡i-

nrin, jolta ne kannattâvat.

kone i n

l¿¡vãn henkilàkunta
hoilaa koko
lastaukien ja
nurk¿uksen

ja laivalaîn biovoirnalalle.

laivan sisãvesikuljetukset
Suonressa t¿ìrvitsevat koko-

l-aivahenkilökunta "tö¡ssã
lastaukæn aikãna"

satêñainvestoint€ja,

tanrrinYestoiDteja. laivan
henkilökunta hoitaa koko

2010 Paitsi uudentyyppi-

intensi¡vinen,
Taryitsee maissa lastin
h¡hnalle si¡ron
kokonaiskustannukset

mukana, ei

maiìrin

noin puolet 5 milj. nt::stä biopolttoainetlâ. joka on ktrljeteltaYa nìetsästã terminaaliin

kuornra-autollistil

on
rakenrrettu uusir nrateriaaleja
lt),Yäks k"ytt-en, ja jos on
talli niin voitte an,ioida. cnä
vielä nojn ll0 cnr:n jüâssâ
laiva pyst¡,y kulkematn onin

Iaiv¿h€nkilôstö "turhan
panttina" lêst¿uksen ja
purkaulsen â¡kana

Kuljetusketjun

Kùlkee laivan

ìâstaIputkì

gia lawitsee nìyös sis:ivesitiel

na

kuonna-autollista, joista jopa

intens¡ivinM.

ì¿ihlökoht¡: on siirrettâv¡

sen

I -aluksen voitte rrvioidr,
että laiv¡ss¡ on l¡stinr 70

¡a

purkauksm a¡kana

kokonâ¡skustannukset
suuret, h€nk¡lòstö ja kone

Raskaat, hankalat
s¡irtãä maíhin

Pneumatiikka ja

Biovoimalan toirlinnan lur
vaanriseksi JyväskyÌin Ener

sin kotinaisin voimin, ja se
voidarn l¡ske¡ vesille vuon-

panttina' lastãuks€n

l0-15

L¿ivâlle halpa ja
toimiv¿ rãtkaisu

Bìoship I -laivan suurnìttclun

ku

lâ¡Ehenk¡l¿tstö'turhan

johtuu siilü, ettii laivî
mahdoll¡staa halvôt
laiva t

I

J)'!¿iskylliss¿i

käytänDössü nrerkitsee,
etti¡ a¡nr kun nüette Bi0ship

suuret, hmkilöstõia lone

toaine¡rüäriinsü-

hyvä.în vauhtiin

Erillise t€kn¡ikat jokaiftn
lastâuspa¡kkaan

halEt laivãt

Siltâ maihin

ss¡.

Bioship

uuden Iaivan kotinlairen
suunnitteìu aloitettiin viinte

Maahenklóstön suur¡ taNe.

ta¡valle tekniæsti
halpa mãhdoll¡staa

lîstiil

se

kãyttãen

ottoon suunnìtellussa aik¡tru-

jettanraan heid¿in valtav¿t.
useran nriljoonaatt kuutioon
kohoavat vuositt¡iset biopolr-

lyydyttädkseen tüm¿in miìjoonien kuutioìden tuwe- j¿
h¿ketarpeen. Heidän lodell¡nen kuljetustarpeensa on ollul
¡ii1tãvä p€ruste sille, ctlâ

enenìnrän

Huonliot

tat

tektriiko¡ta

lopullinen r alìtâLrssopìrnus.
joka sitten johtaa laivan rakertamiseen ja sen käytlöön
u

Hâi

tekniikkã

jdìkeerr voidaar Jyvâskyl:in
Energian kanssr solnria

I

Hyödyt

lâivaD lastaus

malìe kuin kaupunkiin laivrnrakennusalalle, odottüa D),t joutukuussa 2008 -. Finnverân kÌis¡ttelevün trkuupy),Dlöasiat alustakuul¡in nrukaises
ti mahdollisimman pian. Sen

muass¿t

tärnäntyypp¡sen laivan elinkaarikustannuksia vertaillaan

Laivan lastaus- tekniikka
Hyödyt

kuorrna-autokuljetuksi in ja

Tuottavuus

leräsrakente¡seen laivaan sekä

Haitat

Huomiot

kustannusten eltä ympür¡stö-

nukaan alkukeräyksessä, alkukuljetuksessa ja haketuk-

Lâstâus järjestettynä maista erilaisia tekniikoitâ ki¡yttäen

togistisia malleja rakenne-

elannon noin 30-50 hen-

LaivalÌe teknisesti lìalpa,

geìle. Nãit¿i terminaîlejâ
tarvitaan Saimaan ja Päiján-

mahdollistaa halvat laivat
Maahenkilöstön farve tarue.

varten, antavat arvioiden
sessa

teen vesiliikenteeseen yhteen-

sä noin 30-40 kpl

eli

uusia

työpaikka lulee 900-2000
henkiìötle.

T¡im¿i tarko¡lta¡, ettd edelìäkuvattua prototyyppiä jatko-

joudutaan investoimaan

Trimä hânke, joka luo uusia
työpaikkoja niin maaseudul-

Eli vaik'ka laiva jostain syystã

Laivan polttoaineestâ huolehtii on Gasum seuraavat

teissa ei Keiteleen eikü

vat

nrukoista Sata metriä p¡tk¿i
laiva ottaa 60-70 ¡ekka-

oks¡d¡a nesteytetyn maakaa-

Kuljetusketjun kokonaiskus-

autollista lastia uunreniinsa.

Päijänteen vesistöön tule Polttoaineita, vaan mikäl¡ vuotoja
tulee niin, polttoaine haihtuu

kestävän

tannukset suuret, henk¡löstöã

ja koneita vaat¡vâ

sen aikana.

operoinnista. Laivan rahoitus
on saatu jäjestetty¡i

¡kennettá joko rautateiìlä
tai vesill¿i tapahtuYaksi, on
li

kehiletään vähintään kolnìe

haveroisi, niin missâän olosuh-

kentam¡an

kotimainen yksityinen yhtiö
(Biotaivat Ky) vastan laivan

Veikko Hintsanen, Laffcomp Oy, Îj merikapteeni, EMLog

kehityksen

Silta maihin
Laivalle halpa ja toimiva ratkaisu, nahdoìlistaa halvaL lai-

Laivahenkilöstö "turhan panltina" laslauksen ja purkauk-

toinen

laisten toimittajien kanssa.

satamaan

laivaa kotimaisin voimin ra-

Oy), kun taas

kuin

Helsingin TKK:n sekä uusien materiaalien osalta saksa-

vuonna 2005 olemassa valmis
hollantilainen konsepti, johon
pä¿idyttiin m nr EU:n tukeman Creating-projektin yhteydessä EU:n komission, Jyväskyìän Energian ja Vesitieyhdistysten yhteistyönä
http://rvrvrv jenergia-lehti.f i/
Ultrakev),ttä jäissä kulkevaa

e¡illinen yhtiô (Laffcomp

korkeakoulussa

lastauspaikkaan.
Laivahenki löstö "turhan pantt¡ìa" lastauksen ja purkauksen aikana . Kokonaisuutena

kallis, kun l5

ja suunnittele-

taan. Selvityksiä tehdäãn niin
Lappeenrannan teknill¡sess¡¡

Erilliset tekniikat jokaiseen

Sisävesikuljetuksiin oli jo

maan on Kotkaan perustettu

asioiden suhteen. Myös

Henkilökuntaa [aivâan larvitaan n l:8, myös saastemää
räl pieneneväl ja yhteiskunnan vãlilliset/ ulkoiset kns-

kâytöll¿i

Polttoaine tuodaan Porvoon
uudesta maakaasun nesteytYs-

laitoksesta.

Meluhaitaf tiet€nkin

askarruttavat, mutla Ya¡n inturin osalla, joka pitäâ t¡etenkin suhinaa,
kun hake kulkæ putkessa fomu-

valta maihin
Taruitsee nraissa lastìn hihnalle siinon Kokonaiskustannukset suuret, henkilöstöä ja
koneita vaativa.

sitä, että maantieliikenne

suutena laivan áänet ovât

hâviäisi, vaan sitâ, että erity¡sesti tässä Jyväskylän
Energian projektissa siirrytään ensinmäistã kertaa
Suomessa EU:n trvoitteidelt
mukaiseen logistiikkaan,

kuitenkin puhe-, oi huutotasoa
Suurin ãäni tulæ haketukwstr.

lastauksen aikana"

sun (LNG:n)

vesistöön.

tannukset putoavat murlo-

Laivahenkilökunta "tóissä

5

vuolta. Pienennänr¡ne todella huomartavat mäÌirät hiilidi-

taivaan tuuliin eikä vâlu

Laivalla olevat hihnakuljett¡met
Raskaat, hankalat siirtää lai-

osaan maantieliikenteeseen
veÍàttuna. Tämä ei târkoita

I

lavauhtia, n 300kmÀ Kokonti-

mutla se on tekniikalla
hallittovissa,

ja

¿iänlä

inevät

myös tulevat lìakevuoret, jotka
tehdã¿in laivm lßtausta vàrten...

vuotta kansainvälisille markkinoille EU:n ,Saksan ja Suomen valtion tuilla

Laivan runko, lasti ja henk¡löstôn tilât on erikoissuunniteltu ultrakeveiksi uusien
2000-luvulla laivanrakennussiäntöjen sall¡miksi tulleiden

kevytmateriaalien avulla
N¡iitä uusia yhdistelmämateriaaleja kâyttámällâ maralakulkuiseen sisdvesilaivaan
voidaan jo nyt ja tähitulevai-

suudessa ottaa entistä

Veikko Hintsanen, Laflìomp
Oy, tj, merikapteeni, EMLog

Paperiliiton Jouko Ahonen'

Tuotekehitys ja monipuolinen logistiikka pelastavat Suomen metsäteollisuuden
Vesitiet -lehti kysyi Paperiliiton puheenjohtajalta Jouko Ahoselta, miten

hin soveltuvaa kalustoa. Teo[lisuuden itsensä panostusten
lisâksi tulisi myös yhteiskunnan osallistua tähãn kansantaloudellisesti tãrkeãän työhön. Jo tuossa aiemmassa vætauksessani löytyy perusteluja tähän kysymykseen

suomalainen metsäteolisuus selviää kriiseistään. Ahosen mukaanavainsanoja
ova tuotekehitys ja monipuolinen ja selkeä logistiikka.
Tässä kysymykset ja vastaukset.
l. Metsätmllisuus on kriisisMitä tehdà?

vampia tuotteita. Ja nämä
tuotteet eivât ole pelkästään
paperia, eiYätkä kasvavia

Metsäteollìsuuden ongelmat
ovat lähes maailmmlaajuisia.
Pahimmat ongelmat ovat ns

mââriä paklaukseen liittyviä
tuotteita vaan myös puutuoteteollisuus eri muodoissaan
tarjoaa lupaavia tuleva¡suudennãkymiã
Suurena ongelmma on sä¡lyttää kotima¡set tuotantolaitok-

sâ.

kypsillä markkinoilla, joissa
sähköinen tiedonvälitys on
syönyt selYäsli paperin kulutuksen kasvua. Val ¡tettavasti
nämä markkina-alueet ovat
Suomen päâmarkkina-alueita
eli läntinen Eurooppa. Pahin
tilanne on ollut USA:ssa ja
jatkuu pahana edelleen Kana-

dusa.
Suomalaiset paperituotteìden
valmistâjat ovat keskittyneet
pitkälti valm¡stamaan juuri
niitâ paperiìaatuja, joiden ky-

kyseistä kapasiteettia ostettiin
sen hetkisten ennuste¡den in-

Vie nimitt¿iin tuotteesta riip-

vdssä kaupall isessa laajuudes-

rììista tai ainrkin oìeellista

kuljetuskustannuksir tuotan-

kärsimystâ mm. tuhansille
Tulevaisuuden pärjâämisen
elinehtona on tuotekeh¡tykseen panostaminen ja siten
puun hyödyntãm¡nen en¡istá

monipuolisemmiksi tuotteikst.

Toki paperituotteet, erityisesti erikoispaperit ovat se perusta, jolle tulevaisuus rakentuu,

murta innovaatioiden avulla

on kehitet¡ävä eDtistä vaati-

5. Miten näkisit nämá asiat

vesireittien selvittänl¡sen

alentamiseksi?

suomalaisille.

kuljetukset

tiet, ves¡t¡et tasavertais€ssa
âsemassa maamme liikennepolitiikassa?

yhtenä varteenotettavana

olekaan kasvmut, on jouduttu kapasiteetista luopumaan.
Valitettavan usein t¿imä on tarkoittanut toiminnan lopettasupistamista, joilla on aiheurettu työttömyyttäja siten liian paljon inhimillistä hãtääja

muodot - maantiet, râùta-

jättänyt valtioneuvostorì asettama ns Esko Ahon komitea
nosti yhtenä as¡ana esiin myös

sâ kannattavasti.

ja muuhun

maailmaan,
Mitä pitãisi tehdà niiden

Metsäteollisuusyritykset

kes-

kittyvät liikaa valittrmaan
tolaitokselta asiakkaalle, jor
ka todellakin pâäosin sijaitsevat lãntisessã Euroopassa.
Kotimaan sisäiset kuljetukset,
joiden taloudeìlista merkitys(ä
et
rule vähärellä, jdäv¿tr usein
t¿issä tarkasfelussa vähemmäl-

le huomiolle. Toki kuomaautoyrittäjät on saatettu "tâksoituksella" nrelkoiseen ah-

dinkoon varsinkin, kun polttoaineiden hinnat olivat todella huippukorkealla Nythän tilanne on n¿iiltä osin hieman
helpotlanut

Apurahoj

min käytössä olevien kuljelusmuotojen hoidettavaksi. Lisä-

kuljetuksia toisivat myös ns.
bioenergiaan tiittyvät syöttö-

Tosin syksyllä mietintönsä

puen useitakin vuosia ennen
kuin nâitä uusia innovaatioita
voidaan hyödyntàä merkittä-

noittamana vuosituhannen
vaihteessa Kun kulutus ei

Kaikki syöttöliikenne jâisi
edelleen nykyisinkin yleisim-

tulevaisuudessa? Painopisteet?

set tuotantokunnossa myös
tämän "murrosvaiheen" yli.
jona aikana nãitä uusia monipuolisia tuotteita kehitetäãn.

2, Alan logistiikkakustannukset ovat hyvin isot verrattuna Keski-Eurooppâan

paikkaan suinkaan yltäisi, ainoastaan keskeiset p¿iäreitit
olisival vesiteitä

4. Ovatko kaikki liikenne-

Eivät suinkaan tällä hetkellä.
silld vesitiet ovat jããneet kehittämättâ Jostain syystd esimerkiksi valtiovallân toimesta ollaan oltu varsin hiljaa vesiteistä.

syntä ei ole kasvanut odo-

tusten mukaisesti. Myös

Sillä eiväthän vesireitit joka

Kotimaiset kuljetusverkostot
ovat perusluneeI Y[me vuosrna lâhes pelkâstään "kumipyöriin" ja rautateihin, jol loin
ves¡kuljetusten selvitykseenkään ei olla edes juurikaan
perehdytty. Kuitenkin tuhansien jänien mcassa vesireittejai ri¡ttiiä. kunhan vesireittien varrelle vaan rakennetaan
ri ittävâstì monipuolisia temrinaaleja esimerkiksi raaka-ai
neiden lastaamiselle. Pääosin
tehdaslaitokset sijâilsevat vesireittien varella, joten vilsin

pienillä panostuksilla valmiiden tuotteiden kuljettaminen
vesiteitse olisi mahdollista
Kaiktien selvitysten mukaan
vesikuljetus on kaikkein talo-

jopa rautatiekuljetuksiin.

-.J on ratuloksena

Keh¡tystyôn
kennetlavissa sellaisia vesi-

kuljetusproomuja ja laivoja,
joilla tai joiden yhdistelmillä
tanittessa suuriakin valmiita
tuote-eriü on kuljetettavissa
päâmarkkina-alueille
akkaille saakla.

eli

asi-

kus-

tannustehokkaanr kuljetusrnuotona Tosin sen jälkeen
asiâsta eÍ valtiovallan toimesta ole kuulunut ainakmn
vielä rnitãän
Usein pelätään, että vesitiet

"syövät" markkinoita muilta
kuljetusmuodoilta, mutta nâin

ei tarvitse olla. Esimerkiksi

Kuten edellä olevasta voi selkeästi pãätellã. tulisi mielestäni vesikuljerusreilit ottaa ta-

savertaiseen tarkasteluun
suunniteltaessa tulevia kulje-

tusmuotoja. Suunitteluvaihe
kestää pitkään, sillä
kaikki kustannussäästöt tulisi
hyödyntnä mahdollisimman
p¡an Välittömästi suunnirtelunjälkeen tulisi sen pohjalta

ei saisi

toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

Olen varsin vakuuttunut siild,
että melkoisen monessa tapauksessa vesireitti olisi se
kannattavin ja kustannustehokkain kuljetusmuoto. Näirì
se tukisi metsäteollisuuden ja
nryös rnuunkin teollisuuden

säilymistä ja edelleen kehitt;inìtstä koti nìaassamìne.

Keski Euroopassahan ovtt
to¡mivat vesikuljetusre¡tit jo
nyt, joilla kulkee suuret tavaramäärät. Myös Venäjäll ä,

raalia-aineiden kuljett¿m¡sessa vesircittien varrelle "Lunripyörille" avautuisi aivan uu-

joka on suonralaisten metsâ-

syijttöl i¡kenne työllistäisi

kyl

Sãâstyneet kuljetuskustannukset voita¡siin ohjata uusien tuotleiden kehittämiseen ja

teollisuustuotteiden potent¡aaI inen kasvava markkina-alue,
on jo nyt kohtuullisen hyvin
toim iva vesitieverkosto

yrittâjiäja työntekijöitä, tosin ajonratkat jäisivät var-

joilla vamistaisimme pírjää-

sia mahdollisuuksia Tämã
lä

maan

lyhyemmiksi, joka taas ynìp¿i-

ristöpädstöjen osalta olisi

3. Miten näet vesiteitten

myönteinen asia

udellisin ja tehokkain kuljetusmuoto, sillä vesikuljetuk-

mahdollisuudet Suomæsa?

Myôs valmiiden tuotteideD

sissa kulkee todella suuret t¿-

Mahdollisuudet ovat

varamäÌirãt edullisilla hinnoil-

rajaÌtomat, kunhan vaan lóy-

la váhäisen energiakulutuksen
vuoksi suhteessa maantie- tai

tyy ernakkoluulotonta
rohkeurra keh¡tr¡iä niitäja nii-

a vesitieliikenteen

¡ähes

hallitukselle ja toimittaa joko postitse tai s¿ihköpostilla os:

Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö
Hall. puheenjohtaja Harri H Lallukka
Huutokallionkatu ll A 1
57100 Savonlinna
Puh.0400 502862
E-mail : harri,lallukka@welho,com
Lisätietoja Säätiöstäja apurahoista antaa hallituksen puheenjohtaja (yhteystiedot
edellä).

misemme kovenevilla mrailmanmarkkinoilla jatkossakin.
On siis viimeinkin todellisten
tekojen aika nryös vesikulje[usten osaltâ

Haastattelu:
Ismo Parkkonen

tutkimuksiin

Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säàtiö myöntää apurahoja ves¡li¡kenteen kuljetusjärjestelmien
alân tutkimukseen ja jatko-opintoihin sekä opinnäytetöihin.
Apurahoja voi hakea ilman erityistä hakupäivää. Seuraava hakemusten kãsittely
tapahtuu maaliskuussa 2009. Vapaamuotoiset hakemukset tulee osoittaa Säätiön

kuljetuksessa niin "kumipyörit" kuin rautatietkin voisivat
tomia varsin laajalla kapasileelilla täydentãen tehokastâ
vesireittien hyödynt¿imist¿i.

tärkeäãn tutkinrustoimintaan,

ja

kaluston kehittämiseen. Apurahoja jaetaan

