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nousussa

Eri liikennemuodot

Vesitiekuljetuksilla
monia etuja

vertailtu Ruotsissa

Ikuneuvos Keijo

Kosliuinen Merenkulkn-

R¡ofsiss¿ on tehty varsin
kattava lulkimus liíke ntee n

lailoksestu wnoo, eltä "vksi

va

M ere nku

I

nlatrats -projeklin joltto-

ikutuk

ses

la

Vä n e r

-j ärv e llä,

Tulkitnuksessa lodetliin, etlä
vesiliekuljetuksel ovat ¡livoi-

päälöksistä on, etlä sisänaan
vesilie ku lj et u ks i lla on no nia

maisesli edullisenpia kuin

ympäristöl lisiö

kuornta-a

ja yhteiskunilallisia etuja nuihitt
ku

lj e! u s m u otoi l, in

ve

rra t tu

n

jt cnergian kululus,
ntelu, rtttrlrkul, nnun küytlö,

püästöt

raruil

k¿¡.\

tokulj etukset.

N e se

Myös raulati e ku lj el uk s í i n verrøltuila vesiliet oval selvästi

a.

Tüllaisi¡t oval esinerkiksi

la

u

hakkaa kaikilla nittareilla.

edullisenntat.
Sivul 8-9

il I c b,, I u ol kr., il u.r,

u lrs. /tøpísileelti, turvn\Iisuus ia lisìianut
vüy lüve rkos loø y npärö iv ille
alueille".
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Eduskunnan kanavaryhm¿i jatkaa työtään

Sivut 3 - J

Eduskunnan kanavary h nän

Loikkanett kannat-

varapu lrc e njohtaja E ero Lü nsä (kesk) vakuullaa, ellä vesilieliikennettä eí ole unohdeltu,

laa edelleen vesiteitä
TVL:

vaikka valtiotteu vost0tt ta-

n enlinett päüjohtuja

lo us p oIi i ttine

Jouko Loikkutten on ajunut
a

kl iiv is e s li

tiimistä

jo

ves

il e itte

n

ke

n

m íttí s t e rivalio -

kunta hylkäsikit Kynijoen ja

hil-

Mänty

1790-luvulta al-

h

tanisen

køeu. Ilikä hän ole eläkkeelle

arj u n ka nav

ja

ien

rake

suu, ett¿i länän hallituksen
aikana øsia ei tule uudelleen

niiden nrerkitystä. Hän korostaa, eÍlä vuikka kanayasuut¿il ilc l,nst h J l¿iuiin ki n j ou lu kuussu 2000, on ne pidetlävü

esille. mutta kukaties jo
seutduva hallitus harkílsee
asiaa uudelleen.

hyvässä vaseliinissa, joslø
tarv ittuessd vo idaan oltau

Sivu

esille. Loikkanen 0li aikanaøn
perustun,ass4 ttryös snone n
Vcsitieyhdistysrä.

I2

Sivut 6-7

SAIMA,/A

-

laajentamis en. Uimsä olak-

jüälyäänkäärt unohtanut

NAVIGARE
NECESSE
EST

n

Saimaan kanavan

m e n Ve s itie y h di s ty k s e llÌÍ o n v aikuttav a j äs e nkunta
Kun Suomen Vesitieyhdistys perusteltiin sen høllintoelitúen jäsenistöt vilisivät
vuorineuvoksia, toimitusjohtajia, kaupungin- ja kunnanjohtajia, naaherrojaja
ninistereilä, Nyt, 20 vuotta utyähennin, vuorineuvokset ovat karisseel pois. Silti
jäsenkunta on varsin edustavaa: onhan nukana 21 kuntaa ja kaupunkia, 43
yritjst¿i, 36 yltteisöä ja yhdistystli ja I I0 henkilöjäsentü Yhdistyksen

Suo

puheeujohtajana on uittopäällikkö Hani H.Lallukka.

.

SAIMAúA

NAVIGARE
NECESSE
EST

i/L si f ål: I'
u-kantv¡t koskevan

suunnittelu ja toteutus on p¡tk5jün-teis-

peruslinjauksen ntuk¿riscsti on

tä. l-iikenne.järjes-

liikenneministeriön johtavat
virkr[riehet nyt es¡ttäneet

telnìiid on kelìitettãvä kaikki liìken-

kielte¡stä suhtautuÌìist¡

rìenìuoclot klrlt¿tvana

lìtakoulun Kynrijoki-Män-

Päükirjoitus

tyharj

Viinre vuoden lopullt sai
pliitiikscDsi sisivcsitciden
kehittürìiscstl kiyty aktii-

kokonaisrut¿na,

muihinkin, jopa Itî-Suomen
aluekeh itysv iran0 nr îis ten

nìiesten toim¡en laillisuus on

.jossa eri liikennemuodot tuk¿vat toisiaan. V¿in eri liikennenruotojer yhteistyöllä voidaan ai-

nìyôs vnlìvistettiin brÌlitukscn

syyt¿i erikseen selvittää

kaunsaada toirriv¿t

iltakoulussa kliydyllii keslus-

Kansliap?iüllikkö Korpela on

telullu Yhreenvct0nu voi-

lâhettlinyt rnerenkulkulai-

daar)kin todeta, cttci aika ollut

tokselle kirjeen 20 12, jossa

kypsri tckenriün poliittisia

hün hallituksen iltakouluun

kâ voit¡is¡in myös tehok-

püätöks¡¡i vesi liikcrncin-

vedoten kieìtää merenkulkulaitostr osâllistumastâ Poh-

kaanrnriu hyödyntää. Edelleen liikennenrinister iössö eì
ole riittävristi otettu huonìioon, ettd l¡ikennepolitiikkaan
on rullut uusi tekijd, EU:n

vinen kcskustelu. Liikerre-

viestintiministcl iö totesi

ja

pii-

EU-ohjel

rnan

muka i si i n

töksessâün, cttei ctJellytyksii

vesiteiden kehittärniskysy-

sisävesiviy llistün l'ehittrinìi-

rnyksiin Tãltä osin virka-

sellc ole olenrassr.

ti¡struktuuri

Pli¿itös

n kchitt¿¡nìisestli.

jois-Sarrrn liiton EU-r¿hoit-

nratkr- ja kuljetusket.iut Tâss¡ suhteessa

Liikcnncnráärien ntyöntcinen
kÈhitys ei ollut rìryüskiiin r iittiviii vakuuttartraan liikcnnc-

tamaksi esìttâmän S¿von

jü viestintiinìilìisteriütl sisi-

h¡llituksen iltakoulussa

maista pääosâ noudâttaa.

vcsiliikentcen merki tyksdsti.

Erityisesti liikenteelliset

Tãrrrl kiÌy ilrrri rninisteriön
toirninta- ja raloussuunni-

Tässäkin yhteydessâ

kärjistyv¿it ongelmat KeskiEurooprssa, mm Saksassa,

2002

kanrvrn suunnitteluun S¡von

kanavaa

ei ole

käsiteìty

on

lii kennepoliti ikka,

jotrjdsen-

Etl:n liiken-

til-vrtaan ¿r\'ât

uudenìaista lähestymis- ja
arvtolntrtapâa, lossa suorÌltlaisen kansantalouden kilpailukyvyn, alueellisen kehityksen edellytykset sekä eri

ìiikennenruotojen keskináinen vertâilu void¡an k¡¡
tavasti arvioida Valtiovarainvaliokunnan I iì kennejaosto
toteaâkin tãmän vuoden
tâlousarv ion ieti n nös siíin.

etti eri kuljetusnluotojen

todettava, että liikennepo-

voim¡stavat

sckii PTS-stratcg¡asta "K0ht¡
ilyk¿istai jù kcstäviã liikcn¡rctti 202-5", jotka lìrolcrììrììat

liitt¡sten

painopisteiden
poliittisesti Iaajenrpi uviointi

nepolitiikan raide- ja vesikuljctuspainotteisuutta. Mikäli

ympäristövaikutuksia

on nyt paikallaan Eduskunta

játänìrne noudattânrattt EU : n

julk¡stcttiin loppusyksyllü

on edellyttänyt parlamen-

yhteisen ìiikennepoìitiikan

tävâ tulevjen liikennepoliit
tisten päiitösten perust¿ksi

taù¡sta liikenn¿ko¡niteaa, jota

peruslin jauksia, eristäâ Suonli

Tällii hetkellä kdyty

ei hallituksess¡ ole pidetty

telu on kofostlrnut vair

kyvyn keskeisten perusteiden

silloin itsensü EU:n yhteisestä
liikenteellisestä kehitykseslä
ornrksi tappiokseen ìuomallr
yìirnüäräisiâ kustannuksia ja
hnittoja teoll isuutenìnìe ia
kansantrloulenìne kehityk-

kannalta Ensinnâkin logis-

selle

telnl¿sta vuosille

2005

Harri H. Lallukku

viirne vuo¡rna Kultntassakuan sclvitykscssi ei crlcs

kuota rnuhdol lisinrnruu laaja-

niaksi juhlaserninarrin mar-

nrainitr sisLivesili¡kcnnctti

uÌlisesti kaikki sisl.ivesilii-

sen kehittinìisestü puhurììrt-

kerrteen

r askuussa Lappeenrannassa
Triss¿i kansainvälisessi se¡ninaarissa €sitellään enDen
kaikkea talviliikeiìteen teknisiä innovaatioita ja kokenluksia Uskon, että setninaa-

takaarr

!

piirissi ryöskcntclcvüt talìot puhaÌtauraan
yhtccn hiilccn urluD ILrlc-

Sisliresiliikcnnc vutunu 2000
oli yhtccnsü liihcs 3,5 nriljoo-

ra¿ tonnia, .josta Suitttaan
krnrvan liìkennettii hicrnan
yli puolet Nu0 tonnit ovilt
tuOrìrassa työf¿i ja tointcclnrloa tL¡hansillc Jürvi Suonterl

ja ovrt

eritt¿iin
nrcrkittliviä koko alucen
kunnille ju eÌinkeinoelilnille,
Ei rrr¡'öskiin olc rrritilin syyti

asukkaille

epaiillä, etteikit sisivcsicl
tu!rrilliikcnne jalkossakin
lisiüntyisi tcollisuudcD tuo-

v¿isuutrnsä hyv¡iksi Satarnien ju palvcìuirJctr kclrittütrìistá on jalkett¿vil. Mc¡cn-

kulkulaitos tekee viiylien,
kunurien ja Lìikcnteco kchittiirristii olrierr rcsurssicrrsa
puirteissa Aktiivist¿ työtä
ylrpiri-vuotìsen sisävesiliikcuteen uikaansuanriseksi
j¿tkÉttüva Tyijt¿¡ siis liittäü
nìin yhdistyksellcrnrnc kuin
kaiki llc sisüvcsiliikcntccil
paris:a työskentelcville.

r¡¡ììrÌe tulee olerÌaart oiva
rvaus parin vuoden viiìein
toistuvallÈ kausai nväliselle
scrninrar isaljullc lìrivott

lulìsastt osalìottox sel¡tnaariin, jotâ esitellään toisaall¿ tdssä lelrdessiimme.

on

tilntorìli:ir icn kasv¿cssa irlvestoint¡en ûr),ijt¿i k0k0 ajarì.

Y hdistykscJùnìe perustanìiscstil 0r tullut kulurìccksi
20 vuottil 94 l98l Jäùcst¿i-

Yhdistyksenìrììc tuleckin

nrr¡c nrerkkivuoden kun-

Toivotan kaik¡lle lelìtemlììe
lukijoille viìkasta ja tyijn-

pe¡

usteltuna On monia

rekijöitä, jotka edelìyttäviit
nyt uudelleen

ar

viointiarvÈttd

Suonìen tulevan kilpailu-

tiikkakuslannukset ovât
kustilnnus henkili;kulu jen

noclärìrün vesitiekulietustrrpe¡dÈn rinnallr on tryôs
vrhvinrnrin nähtävâ visio

olerìnìe tãìtä osin kuitenkin
edelìeen kuÌjetusjirjestel-

nrissä monia kilpailija-

Keski-Euroopasta tulevilìe

nìe käytetâän vaìn 0,8 prosentt¡t nrarn sisüisen infran

ulkomaisille asiakkaille

rrkentanriseen, nrikä

muodoslua tukikohta-alue
EU:sta Venäjãlle suurìtau-

on

L og istìi kk ak uIuj en
alentamìseen on suhtauduttâv, tüydellä vakavuudella
ja erilaisia kustannusten

kehittii nìiscdel lytyks i ii tu tki va

työryhrÌli tutcsi vesitiekuljctustcn kilPr¡lcvun rautatiekuljetusten kanssa juuri
pitkillli ctüisyyksilli Vesiteiden nrer}iitys niyttaiiikirì
olevan suur irr¡tillaan rtcts¿i-

tcollisuudcn v¡cntituoltcideo
kuljetuksissa ulkorntillc. ltáSuo¡raÌuisten sataillicn kuuttt
rnetsiitcollisuude¡r tuottciden
viclti on viinre vuosina ollut
noin 700 000 tonnia ju on
k¿svussa Ttr0nti 0n vustilil-

vrsti rìoi¡ì 200 000 tonniu;
nìcr

kittivinìrn!it

Vurkaus, hrratr

a

satilrìì¿t oYut

jl

Jocnsuu

995 lühtiun tu0tu esillc tu ve

trrkoitukseDnruka¡sta.

alentanrismahdollisuuksia on
haettava er i liikennemuotojen
ja liikenneverkkojen ja niiden

että

Suonresta on mahtlollista

ftsiasia on edelleen ynpä-

Ivuotlsen v¿srtrell suuret

sekä vesistôjen ãärellí

edut, esinrerkiksi KynrijoenMãntyhar.ju-kanaval [a on

saatavissa olev¿t rnatkrilijoiden tarvitsenrat ptlvelut

luovat )'hteisen

sutrren

haasteen Itä-SuOmen kehittä-

kuljetusten kehittämisen

nriselle rnyös Tavoite [ohjelrnakaudella. Edellä

klutta Poikkeuksellisen
srurten logistiikkrkus-

nainittu Srvon kanava on
juuri erüs osa ìti-Suonren

trrìnusterììrne ¡lenta¡niseksi

maakuntâliittojen yhteist¿i

on kiinnitettâv¿i huomiota
yksittäisiâ hankkeita suu-

ylirnaakunnalìista Lakelantlprojektia, jol h yhdistettiiisi n

ei ole ¡nyöskäân kuoprnnut
m ij o k i - M li n ty h rrj u -

rentpiin asiakokonaisuuksi in
Yli 80-prosenttisesti meritei-

tse taprhtuvan ulkomaanliikerìteerììrììe vnoksi on luontevar, että riippuvuutetnme
nrerenkulusta otetaân huo-

Kymijoen ja Vuoksen vesistöt
luo¡nâllû täten Jiirvi-Suomesta Euroopan laâjin yhtenäinen
järviul ue.

Myös

liikenlejuosLossa

t0dellujen liikcrneminis-

teliön työrylìrn¿in ryöhón
liittyvier r istiriitrisuuksicn
vuoksi eduskunta 0n

t¿itrìán

pü¿irös hylürl KynijokiMünLyharjun kanavointi ja
selvittüi Sa¡nlnan kaìavan
kautta tapaht[vien kuljetusaikojen ìisäysnahdol lisuudet,

vuoden talousurvionlie-

on rrielestäni ollut hät¡köity

tin[ùss¿iiD todonnut jotkosclvitystcn tarpccrì Valti0-

PahimnriÌlaan se valitettavasti
kuYastâ¡ liikènneDrinisteriön
kielteistü asennetta koko ltliSuonren kehityksen keskeiseen pilariin, vesikuljetuksiin

Valtiovarainvuliokunn¿¡t

vu'airrvaliokurrta orì todcnnut,

liikennejauston csityksest¿i 0r

et!¡ Ycsiliikctrtecil

nìilir iitietoisesti vuode5tu

huonioun ottilelì 0lcvan

rscuru

kuljetusten si¡rtyninen v¿si-

l¿atu¡sen kaun¡it vesistôntnte

päätöstli Missäiin vaiheessa
eduskunta ei ole ilnroittanut
luopuvansa ympär¡vuotisen
meritieyhteyclen luomisesta:

k¿navoi nti-vaihtoehtoa
Hallituksen iltakoulun joulukuussa teke¡rä kielteinen

nuksista ja ympäristöyst¿iväìlisyydesti Raskaitten

tuvaììe jirvimatkailulle.

edcllyryksct Kyrrrijoki-

Ky

rrnnuksilla on poìkkeuk-

Euroopan oloissa ainut-

tarvittavat lisäselvitykset
tehdäán ennen lopuÌlista

se

m¡nrâedellytysten ¿i;ircen.
Er¡tyisesti itä-suonralaiselle
teoì lisuudelle kuljettrskus-

jr rrrtateillc hyö(lyntää
teollisuutta ja tienpiton

selvitt¿i¿i ytrìpirivu0tisçn
nrer ìtieyhtcydcn luunrisen
Mrintyharjuu kanavoinnilla
Sailtaat kanavtlt vuonna
20 t3 pl¡littyvi¡n vuokru-ajan
johdusta cduskunta cdellytti
Ky rrr ijok i -Mlintyhar j ukanuvun suurrnittelun kiiynnist¿iDrist¿i hilnkkccr totcuc
tanrisus[cen o0staniscksi

Itä-Suorìen k!.skeìneìì teollisuus. nrnr nretsiiteollisuus
on $-yntynyt vesist¿iicr iuomien kuljetusteìdùn ìt toi-

on tehtâvâ selvitys kotinrarr
tavaraliikenteen krtslan-

timaisille ja ntyös esim

vrstaav¿nkaìtaisten ntaiden
pânostüks¡a edelìeen huo-

iikenneruuoto.jen vastakkain-

âsettelua jâ krrnpprilua rahoituksesf¿

sellisen suuri nrerkitys
Kansallisesti ja alueelìisesti

maitanrrte heikommassa

Savonlinnassa 1E.5.200f
Harri H Lallukka

niukkuuden synnyttánìää eri
I

jãrjestrimãän I isteiì¡,jä ko-

kailualukset voivat erikoistua

¿ìsemùssr Myöskin bkt:st¿inl

!

Vesikulj etukset Itä- Suomen
kehityksen keskeiset pilarit
I

uusista
nuodoista ja rnahdollisuuksistâ. Suornaìaiset jür'vimac

tiyte¡s¡ä vesiliikennekesâi

Kari Rajarnäki eduskunnassa:

nìctsiLe0IIisuudcn

jàirvinatkailun

2001

Ììattâvasti alhrisentpaa

ltli-Suonrcrr nlaakuntaliittojer

ja elinkei-

'Ieollisur¡dcn

kâupan kuslannuksia tüìtä
osin pystytty alerìtatìrîrn,

keskus-

Tosiasia on edelleen se, ettâ

teollisuuden toiseksi suutir
,jrilkeen VrìLkr 90-lLtvulla ott
¡nerk¡ttâvästi tcolìisuuden jr

on

per usteellisemnrin selvitet-

¡

kaiken tapahtuneenkin jälkeen kiistrtta etunâ sijainti
omalla rnaalla ja se vastaa
EU-hengen mukaista kuljetusinñastr uktuulin râkent¿Ìlista Tosiâsiî on myös se,
että teollisuuden ja elinkeìnoelâmän vesitiekuljetustârpeiden rinnalìr on järvirnatkailun uudet muodot ja
nrahdollisuudet tulossr voirralla Ympäri vuoden lìiken-

n¿iitîvât vesitiet l0isivat
suu¡ ìa

nrahdollisrruksia nryös

EU:n

jr

Venãjãn välisten

rnioon siten, ett¡i kaiken aikaa

tám¡sess:i on arvioitava rn¿ran

vesitieyhteyksien kulkenriseen Kynrìjoen ja Mänty-

yleistyvät suuryksikót pyr ittãisi¡ n tekern¿i¿in rannikkosatarnien sijaan sisäntaassa,

sisü¡sen nruuttoliikkeen.

harjun kanavra pitkin

rDistii nc syôttöliikennealuksilla kuljetettaisiin rannikkosatamiin ja siirrettäisiin

siellü ¡nerirluksiin Metsä-

L¡ ikennejäriestelnrien kehit-

elinkeinoelâm¿in larpeiden.
ulkonraankaupan ku!ietusten

sekü âlue- ja yhdyskuntarxkenteen muutosten, ympüristö- jâ I iìkenneturvallisuusnäkökohtien. tietotek-

teoll isuuden palautettav¡en
suuryksiktiider nyütÍi Paìuu-

niikan kehittymisen

kuljetusrnahdollisuuksia

kumistaprmuutoslen vaiku-

sisänraahan ulkonraiìta saak-

tuksia. Infrastruk-tuurin

kansalaisten arvo-

sekü

ja lìik-

Kansânedustajâ
Kari Rqianräki
SAIMAA
NAVIGARE
NECESSE
EST
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VESITIET
Me¡enkulkuneuvos Keijo Kostiainen

Sisävesiliikenteen haasteet - puhdas, edullinen ja tehokas

L. Sisävesiväylät EU:ssa
Euroopan unionin korkein
liikenneverkostojcn kehit-

rÌer ikuljetuksia teh0stuüLsccD liikcnrìctt¿i, jotta tal0uclelliscstu kasvusta juhtuviiu

tirniscn üvainp¿irinl¿¡rir¡ksccD

tulcvuisuuclel haasteisiin

kilpailukyvyn paluntarni-

Pystyttliisiin vastautrìaan

pol i il.tinerr taso on ruâ¿ù ittlûryt

ja loppu

pËrurtuvat suuriin volyy-

sessa, työttönìyyder: v¿ihcntärììisess¿i ja talourlelÌisen

N¿iist¿i

kasvun tuLvualliscsst y¡ìÌpiristöystLivlilliselli tavallü

jctuksia on ehdotettu logistiikkakuljetustcn ju ovclta-

Eri liikenlenruotujen

ovelle

yhtcis-

työn pilrilûtìnrinert ort rìyös
sisilLytetty tirkeinìpiir kehilysâÌucisiin Yksi pliirriiiristâ
0n vakauttaa taloudellinen ja
sosiaalincn tasu-a¡ voisuus cri
rnaitlen ja alueiden vlilillii

syistli ìyhyitii nrcrikul-

-

irternrodaalikuljetuksia pidetään kestiiväÌä
ratkaisuna tiekuljetusten
EU :ssa

palvelujen kiintel¡ksi

osaksi. Nünlâ seikat pitdYit
nryös sisivesiliikeDtcessi,

aihcuttanriin krsvaviin

silli

sen katsota¿n oìcvan os¿

ongclnriin, eriLyisesti ilnìan-

lyhyitü rneriLuljctuksiu, koska

sf,astcisiin jâ turvall¡suuteen

nc scur¿avat toisiaan kul-

liittyviin asioihin. Intermo-

jctuskctju¡ssu.

tla¿lisuus

ja

kasvun, krupanklynnin ja

dollistu

Euroopun kunrissio ¡rìtili
lyhycn rniltküu rrcriliikcnnett¿i tur\,trlliscna ja kestiivärì
kchitykscn rrrukaisena liikerr-

on

nraissa Vaikka tulokset ja
suos¡tukset âsirsta

ov¡t

vielü

Hyöty-kustânnus -analyysien
periaatteiden pitiisi olla tasa-

keskustelun âìla, infrâst-

ruktuurin hinnoitteluperì-

tehdä vertailuja eri kuljetus-

v¿hvistrvan sek¿i sis¡ivesilii-

rÌuotojen vÌiliìlä kul jetusinfrastruktuur¡n investointien
osalta Eri kuLietusmuodoilla
oli aienrnrin tapanr tehdä

mahdollìsuuksia ro-ro sisänrnaproomuille Keh¡ttämis-

on ollut mahdotonta Nykyi-

rakcDteellista s¡irtynist¿¡
tickuljetuksi in, cr¡tlisssti

yksi t¿¡teinìntistä yhreiskunnilllis¡sta päänìäiristä nty(is
tulcvaisuudessa, on tiiviisti

päästäisi¡n mahdoll¡simman

alalla sovelleta¡n eri liikennemuotoJen lnvestotntten
arvioinnissr yhtenäisiä periratteita, mikâ selventää
tilannetta. Vielä parempi
nàkökulnra olisi tutkia laajoja

kasvaa ¡ro

lautuneilla tcillü

kaupunküynti

ikuljetukset
Suurin osa li ikelttccn lni.ii-ir ¿islü 0n lyhyetr Ììatkan kuljetuksia. Näir¿i kuljeruksi¿ hilllitscvat r ckut. Mcrkittlivü Osil
r

ahtiliikentcestli keskittyy

suhtcclliscn harvoillc rciteillc

teti¡.inkin, ku ljetusten kokonaisrnäärä tulee k¿svunraan

tulevaisuudessa- RuuhktEuroopussa luonnolìinen,
taluudellinen ja ynrpäristölliscsti kestävä ratkaisu
v¡.iistämüttömääÌ

I

uuhkaon-

gclnruan olisi siirtyninen
sisi.ivesiliikenteeseen niin
suurcssa lnittakaavassa kuin
nlahdollista

YHDYSKUNNAN
TE KN ISTA SUUNNITTELUA
helirr
fox

E-nroil
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Poh jcrnric:

02tOO

l2A

E',¡,tc,ct

fi
wv¿vr.sito fi

sisänlaxn vesitie-

toteutramisen katsotaan

tenkin nousee esille M¡llä
hallinnollisella tasollâ tärnä
ryö pitäjsi suoritraa, jorta

vilillü

sârnlisla

aatte¡den harrnonisoinnin

kasvu, joka tulee olentrân

velujen sujunriscen. Va¡kkâ
tarpcctorìt¿ liikennettä väl-

Yksi mielenkiintoisitnnrista
johtopüätöksistä Inlatrans prolektìssa koskec suuremnran markkinaosuuden

kuljetuksillc kâyträmällä
uuttâ välineistôâ, esim

esi¡ntyy kuitclkiÌ cdellecnkin

kuljctusten ¡nuoto Aikahcrkiit kuljetukset suosivat
tie- ja rautatiekuljetuksia,

nru

vertaisia kaikille kuljetusmuodoille, jotta voitaisiin

nìuutarna lisäkysynrys kui-

tunî.

Pu

hinnoitteluperiaatte¡ta jäsen-

Posiriivinen taloudellinen

koìrrunsi in rrraihil. Liikcnue
lisüint¡,y jo ennestüi¡t ruuh-

r' Korlissio tukce lyhyitri

on selvittä:i intiastruktuurin

jolloin niiden vertaileminen

¡¡r¿idcrr

cri

jotta se etenisi vâl¡nistelilissâ

soidaan, tulee olla oikeudenrnukaisia suhteessa muihin
k uljetus muotoih in.

jr

turvallinen vaihtoehto, er ityisest¡ t¡cliikcntecscerì \errat-

ja

joìlla liikenncttä harmoni-

kirjââ", jonka tarkoituksena

ta

kuljctukset sopivât parentnrirr rirutateille ja vesille

pcarrrlir kuin

ja nc help0tttvat

Euroopan komission "Valkois-

aikaurì kuljetustuinirrtaa ja
uusi liikcnrreinll-ustr uktuuri
ta¿s pu0lestâan tch0stua
kaupilrìkiiyrìt¡i. EU:ssa

ynrpi¡ristijystivillincn ju

yhteyksi:i jisenrnaidcn
aluciden välilli.

ruutatie -yhdistelnrâ

yhteydessä kuljetuspal-

kolìeesiota valrvistavanu

verrattaessâ muihin kuljetusmuotoihin, Süäntöiä,

kuil taas kustaìnusherk¿it

l-avaruidcn vuihtu j¿iscn-

ììnkkinä

Yksi lnlatrans -plojektin
johtopäãtöksistä koskee

idenkaan kuljetusnruotojen, pitä¡si puhtaasti oìla
lobbausta. Jokaisen infrastruktuuri-investoinnin pitäü
olla järkevästi perusteltu,

saa

kul jctrrsterr tul,errriscksi ovut:

voitlaan nühdã yhdyskurrnan

kuljetuksen laatuun, kilpailukykyyn ja tehokkuuteen

suositukset esittävât

kasvuu Kuupankiynti

kunsuirvülisissä vinoiss¿.

rner

väylien infrastruktuurin ja

koskevia haasteita.

ja

suositu¡n intermodaaìi-

ncrnu0t0nâ Kolnre nrcrkittlivirt¿i syyti lyhyidcr rneriLylryct mcriluljctukset 0vüt

joitain sisävesiliikennettâ

nähdã. ette¡ sisämaan vesitiekuljetusten, niin kuin ei

nlatr ans -projektin johtopä¿i-

tôkset

kuljetukscn vrililli on vuhvu
kcskinüincn suhdc. Kaupankliynti alueitlen ja rnaitlen
viililìli stinruloi trloudeìlista

ctusúalla. Yhteyksiä

'r l,yhyet

pilkillä nìatkoilla. EU:ssa tic-

K¡iyt¿innössi taloudcll iscn

ns kolrnansiin nl¿ihin ctlistetliiD rina kurr sc 0u rrrlh-

*

olla kilpailu-

kykyinen vrin suhteellisen

taloudellisten
keskustcn yhreyksii Tava-aju nutkustajuliikerteesccn
liitryvi¿i roitrìenpiteiri l¿ipi
koko Euroopan unionin
p¡detâ¿in

loi

ja

rnuotojen kesken, mik¡i
vaikuttaa s¡sämaan vesi-

I

rncih in

parantamalla syrjiisten
alueiden

on jùkaantunut

lukuisiin pieniin linkk¿ihin
Tälluisess¿ tapruksessa on
vaikcaa edistãä rautrt¡e- ja
sis¿ivesiktrljetuksia, jotka

2. Inlatrans - projektin johtopäätökset
suositukset

kennettâ

ett¡

nìer¡kuljetuksia

ja on näin ollen suositeltavaa

omât hyötykustannrìs -

Knikki tänü on hyvin loogista
perusteltua rÙrttelua, nìutta

analyysinsä ornilla tavoiìlaan,

sin kuitenkin t.iikenne- ja
v¡esti ntänì¡nisteri¿in hall

hyvään tulokseen? Jnfrastruktuurin hinnoittelu. niin Suonressa kuirr muissakin maissa.
ei ol¿ ainoastaan tekninerì vaan

nryös poliittinen kysynrys.
Kuljetusverkon paikaìliset

innon

kuljetusketjuja tuottâjâlta

ja siten löytäü
kilpailukykyisinmlit yhdistel-

ominaisuudet vaihtelevat _ja
liian harnronisoidut hinnoitteluper iaatteet voivat heikentââ

kuluttajulle

sisîvesil iikenteen taloudellista

kesken parhaan tuloksen sââvuttâ¡niseksi

nrit

tehokkuutta, esimerkiksi

er

i

kuljetusnruotojen

pitkien luotsâusnratkojen
Yksi Inlatrans -projektin

kuljetusviylillä Toinen Suomen er¡tyispiir¡e on ns.

johtopäätöksist¿i esiträä, ertâ
sisüm¡¡n vesitiekuljetrrksiìla

talvisrtamat r annikollamÌne
Näitã talvisatanri¡ on 23 ja ne
kaikki pidetüän auki ynrpäri
vuoden jdürnurtajien avulla.
Liikenne sacttaisi keskittyä
harvenrpiin srtânliin etelä¡sessd osassa rnaata.

ellei

on nronia ympäristöllìsiã

ja

yhteiskunnaìlisia etu.ja nruihin
kuljetusrnuotoihin ven'attunâ

Tällaisia ovat esinlerkiksì
p¡ästöt ja energian kulutus,
melu, ruuhkat, mâankâyttö,
tâvoran kdsittely, tuottavuus,

asia

olisi nryöskin poìiittinen kysy-

kustannustehokkuus, kapasìteetti, turvallisuus ja lisáarvo
väyl¿iverkostoa yrnpäröiviìle
alueille. Nãin ollen on suotavaa ottÍr¿l mukaan kaikki
sosiaaliset v¡ikutukset, kun

rnys.

Toisin sanoen, vaikka infrast

ruktuurin harmonisointiperiaatteen hyväksyminen
orkin suositelt¿vaa, nrahdollisuus r¿i¿itälö¡tyjen rat-

toinrenpite¡ llä \'oi(ìaan pyrkiä

myötäva¡kuttanâan tällaisen

vesitiekulietusten houkur
televuuteen, Täntä on ntyris
"haìpa jr tehokas" -hacstetta, koska ainoa tapa
selv¡ytyã ta¡ jopa saada lisäosuuksi¡ kuìjetusmuoto jen
kilprilussa on kustannustehokkrrrs
osa

Eräs ilr¡einen Inlatraìs oiekti n johtopäärös koskee
sisämaân vesitei(len verkospr

toa, joka ei ole riiträv¡stj
¡ntegroitu euroopprlaisella
tasolìa. [,aajennetussa
EIJ :ssa

ja suhteessa Venäjään

integrointia pidetâãn elint?irkelinil kaupankäynnin ja
liikkuvuuden kehìtykselle.
Listâ tähän ìiittyvistä suositeltavistâ to¡mista on metk¡ttävâ. Sisämarn ves¡teiden
stan(lârdo¡nt¡¡ ja sâ¡vuteltavuutta pitáisi pflr ântâa.
Edellytyksiä tuìevalle knl je

tusten integroinnille, komntunikaatiolle ja ver kostoirurniselle pirüjsi kehirtäã
kaikilla tasoilìa.

Nãnlâ kaikki ovflt ialojâ

trvoitteitî, jotka varnt¡st¡

auttâisivat sisänlaan vesitie-

kuljetusten kehitränisessä

Inlatrans -pro.jektissa on
ollut paljon innostusta jr

investointien arvioirniseksi

osâarn¡sta yksirtäisten henk¡-

kaisujen tekenriseen nlaittâin

keh¡tetãön uusia rnalleja

0n voitava ¿ìnc säilyttàü

sosioekononrisiìle laskel-

löiden panoksen kautta
Täytyy kuitenkin pirää rnielessâ, että suurin osa näitä

JOSSATn

rì1ililln.

nr

i

lle.

asioitâ koskevistâ päätöksisrã

S

iI

lo t'- U lkovo lo istus

Liikenne Liiken nevövlöt
"
Ro kenteet.- Kun nollistel{ni ikko
Geoiekniikko ., Mittous io kortoitus

Toinen Inltrtrans -projektin
johtopäätöksistä liittyy sisavesillavrgornntn Ja sen
edellyttänrân infrastruktuurin
taustalla oleviin taloudellisiin
rrkenteisiin Sosìoekonomiset

olosuhteet vaihtclevât sekã
EU-naiden ettii er ¡ kuljetns-

Näiden m¿llien tulìsi olla
r ealistisia ja oikeudelmu-

tehdäin kaikissa ln¿iss¡

kaisi¿. Esimerkiksi virkamiehen näkökulnr¡sta kuìjetus¡nvestointien a¡vioinrinen on

välttämättã ole \alm¡s âänestämään sisiimaân vesiteiden

yleisen palvelun hoitumist¿

julkisilla varoillr. TâmI

poliittisellN tasolla,.jokr ei

puolesta ilman aktiiv¡sta,
faktoihi n perustuvr¡ markkinor ntta.

huonrioon ottaen on helppoa

3. Sisävesiliikenne

=SIrc

SUOMALAIIIEN ll.lSlt.lOORlTOl/r'rt5TO Oy

kenteen haasteita, on hyödyl-

ja meidán näkökulmastanrne
erityisesti Suomessa Sisli-

Iisrä tarkastella lähemnrin

maan vesi teiden käyttötapa

sisämaan vesiteiden nykyistä
tilaaja niiden käyrröä EU:ssa

käyttóaste vaihtelee suuresti
eri maiden välillä pääasiassa

Kun käsitell¡¿in sisävesilii-

jâ

maantieteellisistä syistã.
Liikennepolitiikalla on tietysti omî vaikutuksensu.
Euroopassa on laaja sisävesi-

irL

i¿rr(uu

'¿L\U'i

ulottuu Keski-Eur00past¿

vüylien ja kanavien verkosto,
yhtecnsri yli 30 000 ktn Niiden jaliautuminel nruiltain on
csitetty kuvussa t. Sisüvcsiliikentcen selk¿¡runku Euroo-

Mustanrerellc ¿sti. Tonavall¿
ei 0le yhtri paljon raht¡liikenoottä kuìn Rcinillü, pü¿¡ßid-

sa huononmistr nlerenkulullisista olosuh¡cista scká

passr on Rein, joka virtau
Sveitsistâ Saksun ja Alunkonraitlen halki Pohjannrcreen. Türkeit¿i ovat lìryós
Mittslhndkanal, Wcscr ja
Elbc sckü Havel-, Spree- ju
Oder -joer, s¿nroin Rein,
Main, Mosel, Neckar jne
TüDl¿i trlerkitsc€ sil¿i, etti
nrelkein k¿ikilla teollisuusalucilla on yhteys sisiivesi

malalûlìilììast¿ ósutustihcydestü
johtuen

jI

vaurüustasustil

Maissa, joissa luonnollinen
vcsitieverkosto on luaja, on
heìponrpaa laajcntaû sit¡i ja

luoda uusia rcittoj¿i rakentanal [a kanavia eri vesìaluci-

denjajokien välilìe.

vriyliin. Toinen plii¡reitti

339 mk)ja Suornessa
(6 245 knù. Saksassa vesitiet
ovat laajasti kuljetuskäytôssä,
sassa (7

lììutta SuoDìessa vain 500
rniljoonaa tonnikilonretriä
kuljetetarn vuosittain sisânaan vesite¡tä pitkin, kuten
voidaan nâhdö kuvasta 2.
Erityisesti KeskiEuroopassa
sisämaan vesitiekuljetukset
ovat lisääntyneet viinte vuo-

Pisil vcsitievcrkko on

ltalia Lux. Hollanti

määrän våilillä ei välttämättä ole yhteyttä.
pitüä johtuæmaa, nrutla Suoms kuljetetut m¡iäräa ovat

Molemn¡issa kuviois fþks
pieniä, vaikka verkko on suhteellisen laaja.

Sainaan vesiliikenneratkaisu perustuu nykyisen

helpottaa. Teollisuuden rooli

rnastokorkeuden suuremrnaksi kuìn yleensâ Keski-

kanavan küyttöün. Ympärivuotisen operoi nni n mahdollistavien teknisten ratkaisu-

Euroopan sisivesillä on kâY-

jen todett¡iil olevan lisütut-

tinrisessã on târkeâ infrastruktuurin parantânisen.ia ìaajentamisen kannalta lvlerkittäviä
investointeja on vaikea perus-

tössâ. Aluskoko, pienel

kimusten arvoiset j¿ neuvot-

ja

Liikenne- ja viestintäminìsteriön asettâma työryhrn:i on

Belg¡a Saksa

Ranska

0,5

2,1

ltalia Lux. Hollanti ltävalta Suom¡

0,2

Englanti

Kuva 2. Sisivcsivåiylilll¡ kuljetettu tavara 199ó, nriljutliu tonnikilometriä
(Vaklilaincn 2000)

odotellaan

maakunnan puolelta ratkrisu
hankkeen jatkanrisesla on
tehty ja työn k¿iynnistyminen
on enää kiinni EU-rahoitukser edellyttämän ns. kansallisen vastinrahan stamisesta

ja nrineraalit. Vuotlcn

1993

Liegellü

jiilkeen kunavassa ei olc ullut

tusmuoto, es¡m. kuljetettaessa

maakunnaìle osoitetun EU:n
tavoite [- rahojen k¿iytöstä ja
rnaakunnan oi keudesta p¿iâr

uittoa eikâ nestekuljctuksiu

suuria yksittäis¡ä, raskaita

sisatanliin Keski-Euroopan
s¡s¿ivesis¿ta¡nìen volyytn i t
(ìvat kokonaaÌ t0ista luokkau.

faktilt ovat linjassa
lnlatruns -projektin johto-

N¿irn¿i

piirteitü

ja niiden kilpailu-

kykyisyys nitataan aina

kappaleita
Kun trìict¡t¿i¿in Säinraan

tavat, lnlatrans -projcktin

pá¿itöstcn kanssa: olenrassu
olcvut vesitieverkostot pystyisivüt pal vclcnìaan huorììuttuvasti suur enrpia t alrtitnâârili
Kapasitcotti ci Inuod0sta 0n-

rnar-lilJnointiryhrnlin raport¡ì
lnukaan, ctt¡i Suornen sis¡i-

gelrnia, erityisesti Skundi-

nìintrytrrpfi stön Druuttucssa.

vesivüylien suhtecllinen
osuus voisi nrerkittåY¿ist¡kin
kasvaa ulosuhteiden ja toi-

nykyiset liikennevitrat, nìikri
t¿iltä ka[n¿ìtu antaisi nìâh-

dollisuuden kuljetusosuuden
lisäümiscen

isüvesikuljetusten haastect
eroav¿rt maittain. Adjektiivit
puhrJas, halpaja tehukö ovât
toinrivien vcsitse tupahtuvien
kuljetussysteenrien yleisiü
S

etenevän tämän jälkeen

nussuunnitteìu / ynìpliri\tt'l
vaikutüsten arviointi on mah-

ripeâsti

dollista käynnistãi

sesti, hankkeen voi olettaa

2002 alussa

ja

vuoden

varsinainen

toteutus vuonna 2004.

Työ tulee alkamaan vuortna

1998 valmistuneen yleisVuonna 1998 valmistuneessa

suunnitelman tukistuksella.
Tárkeää on, että tãssä suun-

nitteluvaiheessa

jatkossakin

ja

yleissuunnitelmrssa Savon
kanavan kokonaiskustân-

nìyös

nuksiksi on arv¡oitu

p¡t¿iydyt¿iän

124

alkuperâisissã m¡to¡tuk-

miljoonaa nrarkkaa. Kanavan

sellisissa ja teknisissä ratkaisuissa sekä nyäs kanavalinjauksissa. Muutoin on

tyôllisyysvâ¡kutukseksi on

odotettâvissa,

rrkentarnisvaiheen
ùvioitù 460 henkilötyö-vuotra

ja valmistumisen jälkeen noin

ettü Nilsiän

reitin elì ns. Juankosken

50 henkilôtyõvuodeksi.

kanavoinnin suunnitteìusta
Kanava on mitoitettu nìatkustaja-aluksilìe ja pienproomuille. Kanava tulee avaa-

sâatujen kokemusten mukai-

sesti hankkeen rakennuskustannukset tulevat nousemaan merkittävâstikin.

nìaan matkustajaìaivoille

Kymijoen vesistöstä Vuoksen
vesistôön ja Srimaan kanavan

vahankkeen kustannukset

karkealla tasolla.

ja

virkistysveneilylle váyìän

Suunnitteluvaiheen keskeisin
tehtävâ onkin selvittää kana-

kautta Suomenlahdelle Kanavahanke tukee siten koko kes-

Täm¿in

âinoastaan myônteinen.

ratkâisun hankkeen jat-

luponn¡stelujâ Euroopan

on aina ollut suhteellisen

Rahoituksen vûrnìistuttua

kamisesta rakennussuun-

suurimrnalla iärvialueella, jota

alhaiset rahtivolyymit, jotka
ovat pitäneet uusien investointien hyöty-kustannus suhteen alhaisena Alhainen

päärôksen suunnittelutäiden
kãynnistânìisestä tekee Járvi-

nitteluvaihæseen.ia edel leen
toteutukseen.

Järvi-Suomen alueen yhteisen

Suomen merenkulkupiiri.
Kun sekä Merenkulkulaitos

Mikäli yleissuunnitelman

rahtivolyymi jättää vapâatâ
kâpâsiteettia myôs tie- ja
r autâtiekuljetuksi¡n Tãmän
vuoksi ei meillâ ole paineita
siirtyä vesitiekuljetuksien

että merenkulkupiiri suhtautuvat hankkeeseen myöntei-

Suornen nâkökulmasta yksì
sisävesiku ljetusten haasteista

Suomen maantieteellisen

sijainnin vuoksi maamme
kanavat ja järvet jä¡ityvät
talven aikana. Tärnä merkitsee

ylimâârästä .iäänmurtotoi-

on ryhdytty m¡rkkinoimaan

teeman alla

tarkistus saadaan kãynnisryrnään syksyllä 200

slrEÞfiqô¡flsyrry

R¡ib@Þ:

AtrEroPl¡[¡lorE

Sm

kisen Suomen kesämatkai-

The Lakeland Finnland

1

,

raken-

VESITIET KESÄKUU
JùdF

suuntaan ruuhkien takia niin
kuin Keski-Euroopassa

naviassa Rahtipotentiaulicn

rodcttiin nìyós ylittäv¿in

tâä EU-rahojen käytöstä,
ratkaisu ei voi olla PohjoisSavon näkökulmastâ kuin

ï'Jiï'¡llî"uu"

kustânnustiedon perusteeìla
nraakunta tulee tekem¿iän

kua-

van rahdir volyyrniâ, tulce
pitâi¡ ilìielcssü Suonen ulkonraækaupan liikcnnckuva
Sisàvesiliikenne küsittüi vain
2 % siitä, jOtcn scn mer kitys
on lähinn¡i paikallinen. Toisa¿ltu näruü nurrerot Osoit-

pãâtösseminaari 24.4.2001
Keijo Kostiainen
Merenkulkuneuvos, MKI

syksyllä

kana. Koska kysymys on

Duisburgiììa

INI.ATRANS

Savonkanavan rahoitusratkaisuia

vesitiekuljetukset voivat olla
jopa ainut mahdollinen kulje

ja

liikenne jatkuu siis käyttäen
olemassa olevaa Saimaan

navi gointi Stimaan kanaval-

Joissain tapauksissa sisärna¿n

vuosittaincn rahti rnäürl.i on 20
- 50 uriljoorraa toìÌia, kun
tuas Varkauden satunìass¿ sc
on noin 0,5 nriljoonaa tonnia
Venuttunu SuorDen sisivc-

Muttâ kuten sânottu tällaisen
"lobbauksen" pitáã perustua
luotettav¡¡n faktoihin.

Suomen sisävesiväylien

kehittãrnisen suuntav¡ivat.

vustaaviin. Kliytetyinì¡rill¿i
sisivesisat¿nilla eli Pu'iisillu.

Sainr¿¿lla kuljctÈtaan 0vät
raakapuu, sahatavila, pilperi

pimuksen jatkamisesta tulisi
aloittaa.

on saada ympärivuotinen

ulueelìisiin tie- j¿ rautatiekuljetuspalveluihin nähden.

Saimun kanavu [lcrkittävin
kãyttijà un rncts¡-iteuìlisuus,
jonka osuus r¿htiliikentecstä

tella, ainakin väylünpitüjän
näkôkulmast¡, jos kasvavaa
li ikenteeseen kohtlistuvaa
painettâ ei oìe näkyvissã.

telut kanâvan vuokraso-

Suornen sisãnraan ves¡teiden

ot 10 'ìto Pli¿¡tuotteet, juita

v0idaur tehd¿i tärkustelenalla
Eurooparr suurintpien sisü\ csisatanìien rahtivolyynreji
ja Yertuilenrulla niitli Suonren

rautâtiel iikerìnettd voitiin
ja
asenne sisävesiväylien kliyt-

kanavaaja Saimmn syvävâylää reittindän Tdrkein tavoite

hankkeeseen. Keskusteluja
rahoituksesta on käyty suuntaan jos toiseenkin. Odotettavissa on, ett¿i päâtöksiä
asiassa saadaan syksyn ai-

SâÌlunkaìtaincn juhtopiitös

vâìttãmälönt¿i, jotta tie- ja

vuonna 1998 määr¡tellyt

Maakunnan yhte¡styöryhmä
ilmoitti I I 12. 2000 Liikenneministeriölle antanlassaan
lausunnossran puoltavansa
Savon kanavan suunnìttelutö¡den jàtkamista ja ohjaavansa 2milj.mk EU-mhaa ko.

t,0

0,3

infrastruktuurin kÈhittämisessâ. Lähtökohdrl ovat
kuitenkìn erilaiset kuin esim.
Elbe-I-ybeck kanavaprojektissa, missä kanavasys-

Itämeren
ol(Ìsuhteissa. Tärnã on alun
perin tehnyl pääsisävesi-

operoirnaan

suunnitteluvaiheeseen Eli

6þ

Teol I isuuden sitoutunìista
tarvit¡an Suonren vesivâylien

ltävalta Suom¡ Englanti

ja huljetetur

4

jã:¡tilânteen helpottamiseen

teemin parantaminen olì

pitk¿it etäisyydet ovat yhdessä muodostaneet t¡lanteen, jossa uusien
investoint¡en taloudell inen
perustelu on vaikeaa

Sisüvcsivãylicn pituus joissain Euroopan naissr 199ó (krn).
(Valkilainen 2000)

Kuljetusverkon laajuuden

Saimaan kanavan mrhdollinen lrajentaminen

täysinr¡rraisiâ jääkokeita

Liikenne- ja viestintäministeriô tek¡ l4 l2 2000 asiasta
päätöksen, joka rnukaan

rahtivolyymit

Ranska

kàyttäen lãmmìntä vettä

tomrâ

vdyliemme syväyksen ja

37

tyvät kanavaprojektit nll.

la¡vas[on osalta, koska
merikelpoisia pystyäkseen

2353

le. Tünä vuonna on tehty

kâytettävän ulkomaankaupan

Suomi eroaa Keski-Euroopasta sisävesikuljetuksissa

saari. Alusten pità¿i olla

Sak

Târkoituksena oli tutkia ItãSuonren sisSvesiväyliin liit

Työryhmä julkaisi raporttinsa 8.6.2000. Siinä todetti¡n, ettá kaikki tutkitut va¡htoehdot ovat kannattamat-

sanrana. Vesivãylien käytön
uskotaan edelleen lisâäntyvän
EU:n kuljetuspolitiikan mu-

5M6

I

kellä viihernnlän haluttâv iks¡,
koska ei voida operoida ynrpäri vuoden

onkin pysynyt suunnilleen

5678

Kuva

kustannuks¡a Se tckee
vesitiekuljetukset tällã het-

nlaarnme tässä suhteessa on

73J9

Belgia Saksa

minnasta aiheutuvaa rasitetta

jr

sina, vaikJia verkosto itsessäln

k¡isesti

Euroopusa or Tonuvu, joka

;l'
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Järvi-suomen merenkulkupiirillä 6300 kilometriä vesiväyliä
osaava henkilöstö paras Yoimavara

rÃRvr-suoMDNMERENKULKrrprrRrN2'..-oRcÀNrsAÀrro

rÉrr s¿¿ttaa olla uhka jopa
ko\o uittotoinrinnalle.

Jirvi-Suorìren merÈnkulkupiirin püällikkö Aimo Heiskaren kertoo Vesitiet -lehdel-

ert¿i piiri toirnii kolncn
lülnin ja yhdeksin ntrakunnullisen liiton ulueella.

JSMP:n tulevâisuus?

Toimiaìue k¿isittâri etelaisctr
Suomen kolrne pliüvcsistó-

nr¿iàritteli sisávcsiliikenteen
stratcgisiil linjauksia kanu-

lc,

aluetta eli Vuoksen, Kynrijoen

v0iotiscìv¡tysten pohjulta

Vuoksen vesistóalueclta Sainìaan kanuvan kâutta.

suunnilleer scuraavasti :
-Ky mij oer - Märr ty h arj u n
kanavien ja Saimaal k¿navan
lâajcntamisen suunÌittelusta

ja Kokenrâenjoen vesistüalueet Meriyhteys on vain

-yksrkko

yllJprLo

t¿

Kdn;vrc,ì iiìttto'

L

luovutaalì

- Piirin

-NykyÌruotoiscn

organisaati0 ¡nuodostuu hallinto- ja liikennetoiulialoista sekä teknisestli

Sainr¿an
kunavan ylìüpitoa jatlietaan
-Pyritaün Saimaan kalavan

toincsta, joka on jaettu

vuokrasopirnuksen uusimi-

edelleeu kolureer yksikköón:
tek¡iset palveìut, v¿iyläsekcori
ja kanavaseklorì.

Piirin p¿¡ütehtävüt ovtrt: viiylien ylläpito, kilìavien kãyttö
ja kunnossapito, luotsaus,
sisãvesien j¿iänmurto sckä
sisävcsiteiden

ja -liikenteen

kelìittärniÌeD. Pienenä erikoisuutena voidaan rnainita
vielti kilnavamuscoloirninta.

- Piirin

leknisel pJ¡velúL

- Joulukuussa 2000 hallitus

secn

-Jatkctaan Sainaan kanavan

milj. mk ja hanke valmistuu
purjehduskauden 2O02 alVTS:n tilat sijoitetaan Mäl-

teeseen tähtüävi¿¡ teknisiü
sclviryksiä

kiän keskusvalvomoon
-Kanavien aùtomatisointi on
ollut merenkulkupiirin mää¡ãtietoinen kehittämishanke
1990-luvun alusta lähtien.
Täll¿i hetkeuä 27 suikua on
ilutornatisoj tu jâ v u otee¡ 2002
lÌÌcnnessá piirin 3? sulku-

- Merenkulkulaitoksessa

on
rneneilì¿iån l¿ujô tui rnintojen

kebiträrninen ja ìiikeluitost¿nÌineil on parhaillaan
sclvitettàv¿inl¡

Edcllistcn pohjulta

henkilöstörn¿iür¿i on

on

hclppo lirrjata Jlirvi-Suomcn

toinriul¿lla, 230 teknisen
toilììen tehtåviss¿i ja loput

mcrcnkulkupiiriu lähituiev¿isuuden toinrintastra-

vtssa

-väyì¿i-

teSlaa:

ja liikennepalvelut

hoidetaan asiakkaitu tyy-

kilDavastâ jo 3l toimii itsepalvelu- jaltai kaukokäytöllá.

Ainua laajernpi autonìati-

knr váylili, joista 800 krn ns.

olcva infr¿st¡uktuuri pidetüün

pcrustyön¿i etenev¿¡ pitkäai-

Suimaan

syvür,liylii Eriluisia
rnerenkulun turvalaittcita

kunnossa

hunkjieita totcutetaür rcsurs-

kaincn "projekti". Navi-kuntoorpano edellyttäâ meren-

piir in hoidossa on noin 15000
kpl Sulkuja ou yhtecrrrü 37

sren purttelssa

mitt¿uksia, geodeettisia nrit-

toi rDin¡ojc¡ kchi ttüuriÌcl
etcnee jatkuvana proscssina

trvoittccna tehokkuuden ja

tauksia, väylänsuunnittelua
sck¿i târvittaessa myös
ruoppauksia ja turuala¡tte¡den

kilpuilukykyisyydcn

rirkentanrista Tavoitteena on

0n onìûu v¿iylir-

hoito- ja luotsikutterikaìustou
sckä kunrossapitlossu til vil.tavaa erikuiskalustor (hinaaja-, lauttü-, ploomu-ja kuivu-

kalustua) Viylialus Kunr-

rneìia küytetâlin trryijs jüitrrnuúotehtâvissä, mutta püäusiassu jåiinrnur to hoidet¿an
ostopalvelunu.

I

isäänrí-

nen

rììuotoon,

Uudet hankkeet?

- Hankct0inìinra un

t¿i.ll¿¡

hetkellä vcffatcn vilkusta:
Olclnassa olevaan vcsitieverkkoon kuhdistuvia hankkeita:

-Pitkli¿in vircillå oilut Sairnaan kunaval tulovriyl¿irì

liikkuu vuosittain runsaat 3

ruoppaushanke t0teutuu

nrilj. trlrnia, josta uoin puolet
Sairnaan kan¿van kautta
kulkevau liikcnncttä ja loput

or allekirjoitettu ja lopullista

vesistön sisäisiä llihinnä
raakapuukuljetuksìa (uittO n.
I rnilj. tonniaja prounrukuljetukset n.0,ó rnilj. tonnia)

Mítkä ovat valrvuudet'l
- Piirin vahvuutena on osaava

henkilitslö. Olenrnc uman
erikoisalumrne usianturìtijoita Pìirin henkilöstö ynril¿ir ¡üü nìyÒs hyvin työn
tu0ttavuuden ja kììpailukykyisyyden kusvul nrerki
tyksen nykyiscssä ja tulevassa
toinìi¡ìtaymp¿iristössâ

lVlitkä orat püäongelmat?

- Perusongelnrana voidaun
pìtäã rahoituksen niuk-k uutta,
vaikkakin tållü hetkcllü tilarr
ne on kohtuullisen hyvä. Vesi-

kaikki v¿iylä- ja

turvalaitetiedot nurneeriseen

- Tavaraa sisi.ivesivâylillä

ol

saattua

kes¿illii 2001, Urak-ltuopirnus

lupaa ruoppuustcn suori!tunìiscen Odotell¿an Venäjün
viranonraisilta. Hanke pa-

antaa Sainìaan liike¡rtccn
liikennöintivuuuutta, koska
r

matalist¿ vctlenkorkeuksista
ailìeutuvat odotusajat vi.ihenevät olccìlisesti nykyisËst¿i.
Ruoppaustyön kustannusar-

joìloin

varsin laaja yksimielisyys
siit¿i, että râska¡ta pitkãn

monissa muissakin suurhankkeissa (esimerkiksi
Vuotoksen allas ja ydin-

nratkan kuljetuksia oìisi

voiman lisärakentaminen).

tusosuudeìla mukana.

kaikin puolin järkeväâ siirtää
tieverkoltâ muille kuljetus-

- Olen kuullut

toteuttajanâ ja vain nimellisellä (0,5 milj. mk) rahoi-

-Eteläisellä Saimaalla on
myös vireilìã alueelliseksi

ja

Kutil an avokanavahanke, joka
on parhaillaan vesiìain mukaisessa lupak¿isittelyssö.
Hankkeen toteutus ja rahoitus
ovat tãysin avoiona.

-Savon kanavaan liittyvät
seìvitykset ovat ainakin toistaiseksi 'läissã" eikã keskus-

nettu/uudistettu I 950-luvun
loppupuolelta alkaen. Kehir

raköntaDisl uvat vanhenevat
lähivuosina, joten nähtüvâksi

tärke¡nrmiltá osilta rakentäminen on perustunut syvä-

väyläverkolla rahtiliiken-

teeseen ja muulla päävãyläverkolla nippu-uittoon, joten
väyläverkko on nykyiselle ja

paljon nykyìst?i suuremmal-

lekin liikenreeìle erinornaisessa

kunltossa

Kanavien automalisointi,
väylien Navi-kuntoonpano ja
Sairna¿ VTS:n rakentanrinen
osoittavat, ettá olemassa
olevaan väyläverkkoon panostetaan edelleenkin sanalla

târkasteltìin nyt ensinlmä¡stã
kertaa perusteellisesti ynrpirivuotisen liikenteen edel-

lytyksiâ. Ympãrivuotinen
liikenne näyttâis¡ oìevan

kokeilukenttä

nlää toimintaa. Viime kädessâ

tamaan?

oluitteet Hankkccseen kuuluu rnyös koko kanavalle
yhtcisen keskusvalvomun

rakentaninen Mälkiin

sululle. Hankkecn kustanlukset ovat noin l0 nrilj. nrJ<
ja hmkc vulnristuu purjchduskauden 2002 alkuul men-

objclrnassa oleva vesitieverkkoa laajentava hanke
Váylán mahdollinen toteu-

-

poliittiset ratkaisut

nlaiârit-

iittiset viyläkohdat kattavû
vidcovalvonta. Hankkcen
kustanlrusarvio on noin 3,5

kr

sitoumusten (38 milj. mk)
puittcissa. Kysymyksessä on
cnsisijaisesti maakunnallinen

vesi kanavan lämmittãmiseen

tai DAS-alukset jäitä mur-

poliittisena râtkaisuna, jolla
pyritti i n tasapainottânrâan
Suomen ja Neuvostoliiton
välistà kahdenkeskistä kâup-

paa

Rakentamìspäätöstä
tehtäessä myits kuljetustaloudelìiset laskelmat osoittivat hankkeen kannattavaksi.

teen "päästânriseksi pussista"?

velutason
-Tehdyt kanavointiselvitykset

Suonressa on Keski-Eu-

lisen ohue¡ tavaravirrat ja
vapaata kuljetuskapas¡teettia

kaiki lla kuljetusmuodoilla.

Kuitenkin kilpailutilanteen
ylläpirâmiseksi kaikki kolme

kuljetusmuotoa ovat tarpeel lisia.

- Tieliikenteellä on tänä
pãivänä ylivoirnainen asema

Täná päivänâ on rehellisesti

tunnustettava, että Neuvostoliiton romahtamisen myôtd
hankkeen kauppapol iittiset
tavo¡tteet jäivät suurelta osin
saavuttamatta ja myäs
kuljetustaloudellisesti kânâva

ovât jääneet parhaimmil-

laankin noin 300 000 m3:iin
vuodessa, kun kuljetustaloudel lisissa laskellnissa
ennustett¡in 600 000 - 700
000 m3:n uittomääriä.

Mitä pitäisi tehdä Päijän-

Lakennetaan syvúvüylät
kilttava AIS-vcrkko sckü

tettavissa nykyisten rahoitus-

massa täys¡m¡ttakaavainen
(Saimaan
kanava), mutta m¡stä l¡uhde-

ja

televät maksujen suuruuden

raharrmeno¿ kunnossapidossa

Juankosken

koskcn kanavien rakentamiren matkailun ja veneilyn
tarpeisiin kâynnistyy kesãllä
2001, mikäli hanke on toteu-

joko kanavatek-

rahoituksen sekã sitä kau¡ta
toiminnan laajuuden ja pal-

dess¿i uusitaan VHl.--verkku,

cli

ja Karjalan-

tâmiseen yritettiin turhaan

sardâ budietl¡rahoitusta
lukuisia kertoja 1950-luvun
lopultâ alkaen. Lopuìta
raken(arnispââtös syntyi
I 980luvun lopulla kauppa-

on ollut pettynìys. Teol-

Sisävesien väylänpito ja
liikenteen palYelu on ja tulee
jatkossakin olenraan suurelta
osin yhteiskunnan ylläpitä-

-Huruslahden syväväylä Varkuutlessa on sisävesillä ainoa
Mcrenkulkulaitoksen väylá-

-Keiteleen kanavan raken-

lisuuden l akennemuutoksen
ja puuhuollon rationaìisoi nnin
myötâ u¡ttomâärät kan¿vassa

Vesitieverkon laajentaurishankkeitâ:

atrtumaati-

vänsä?

kanavassa
nisin tai alusteknisin keinoìn.

Itse asiassa meillâ on ole-

rakcIrctaün

Mite n Kcitelecn kanava on
täyttänyt odotukset/tehtä-

mahdollista myös Saimaan

mitenkâän uhattuna.

kiüminen uihcuttila ja¡kuvaa

kiksi uittojohtciden lahoami-

Kanavointiselvityksissä

liikenteen olernass¿olo olisi

vien peruskorjaustcn lykkasvüttaa peruskorjauksen
kustannuksiu vuurioiden pahcrtuessa Va\taavöti esinter-

-

ratkcaako syväväyläkysymys

-Nilsiän ¡eitin parantatninen

ja

Näetkö mahdolliseksi ynrpärivuotisen vesiyhteyden

siilä yhteydessä.

-Sairnaan liikenteenohjausjirjestelnrün (Sairnaa VTS)
rakenta¡ninen on kliynnistymiissli. Hankkeen yhtey-

lüpitoon. Esinrcrkiksi kana-

kaluston ja toimintolen kehittärnistä sekä niiden myaitä
tehokluuden ja kiìpailukyvyn
parantarnista.

ki.iytón loppuunrakentuntiììcn

rooppaan vefiâttuna suhteel-

¡uur¡r kehittânìiseen

lisäksi tarvitaan jatkuvaa

on meneilliilin Hankkecscen
liittyen uusitaan Suonrcn
puolella olevien sulkujen ja
siltojen sähköìaittcer sek¿¡

-

ja yl-

hìraâsri ryötä sis?ivesiliìkenteen hyväksi, mutta sen

-S¿inluan kanavan kauko-

ûnYcstolnteJa,

olernassu olcvan infrastl uk-

sisävesikuljetuksiin mer-

jüá, cteneekô tiehanke ja

nilj. lrk

rakentamista saamme odottaa

teisuus Ympririvuotisuus toisi

tavâlla kuin rannikollakin,
joten en näe, että sisävesi-

vio ur noin 7

nraksaa X

miljardia mk, joten sel

-

-

ncssa

tulisi riitúü asi¿nmukaiseen

-Sisävesiliikenteen merkittävin heikkous on kausiluon-

odotettiin I l0 vuotta. Kymi-

joen kanava

saamisen Suomenlahdelle?

tuminen r¡ippuu siitä, toteutuuko Varkaudessa jossai n
vaiheessa teollisuuden suu-

Lienpidon perusruhoi!uksen

yhtenáiset lähtökohdat (sama
kustannusvastarvuus) yhteiskunnan tuen osuuden suhteen.

kennepolitìikka tekevät

nuurcerisia rnerikarttoja.

Laitaatsalmi-vaihtoehtoa
Suvonìinnan ohitustien

aikatauluarvion: Keiteleen
kanava maksoi 250 mili. mk
ja kanavan r¡kentamista

ja sisdvesilìikenteellä

tulisi olla kilpailutilanteessa

Sisävesiteiden tulevå¡suus
- Nykyinen sisävesive¡kko on

2003. Maralaväylien osalta
Navi kuntoonpano kestänee
vicl¿i ainakin l0 vuotta.
-Syv¿iväyl¿in siirto pois
Savonlinnan Kyrönsalrnesta
on ullut selvittelyjen alla jo
vuosikynrmeniä. Parhaillaan
selvitet¿iän taas vakavasti

teellâ

ristökysymykset, polttoaineen
h¡ntâ ja eurooppaìainen lii-

aineistosta

kupiilissä Navi-projekti on
aìoitettu v 1995 Sainaan
syvüvãylillä, joiden osalta
kuÌtoonpano valmistuu v.

kanavoinnista seuraavan

keena oìe vieìã ehtinyt viritä
kilavointisel vitysten jâlkeen.

telu Kimola-Voikkaa vâlin
rakentanlisesta er illishank-

Kymijoen

muodoille. Rautatieliiken-

kittävân kâsvupotentiralin ja
siirtäisi pysyvästi vesiteille
vesitiekuljetuksiin prhai ten
sopivât tâvâravin'at Ympá-

vO¡dran tuottaa mm. satelIiirtinavigoinnissa tarvittavia

lirvi-Suomen nlerenkul-

jolloin tilannetta arvioidaan
uudelleen, kuten on tehty

ymmârtiäkseni v¿llitsee

hrmkkeeksi katsottava Pien-

rnerenkulkulaitoksen

sen erinomaisen saavutettavuuden ansiosta Kuitenkin

kunt¡en raho¡luksesta Merenkulkupiiri toimii hankkeen

Suur-Saimaan yhdistävä

un

- Piirillü

dostuu työllisyys-, EU- ja

olernun enää Pielisjæn sulut,
joiden automatisointi ajoitLunec vuosille 2003-2004
-Vüylien Navi-kuntoonpano

dyttáv¿ilìü tavalla, olcmassa

kpl

hanke, jonka rahoitus muo-

suintikohde tuìee jatkossa

- Piirillâon hoidossayli ó300

ja kehittirnis-

J

kuun mennessä Saimaa

yrnpürivuoriseen liikcn-

noin 320, josta 70 liikenne-

hrllinto- ja esikuntatchtä-

Aimo Heiskanen

- Kanavan tekninen lâatu,jota
sitäkin on venäläisrâkentâj¡en

jãljiltä arvosteltu, on hyvâ ja
täyttänyt ne odotukset, jotka
aikanaan urakaì lc asetettiin.

osoittivat, että KymijoenMäntyharjun kanavien rakentamiselle ei ole lâhiaikoina minkäânlaisia edellytyksiä. Seìvitysten pienet

puutteetkaan

eivit

tätä

asetelmaa miksikään muutaTänrä tosiasia on nyt uskot-

tava

ja siirrettâvä mapit

hyllyyn. On todennüköistã,
että hanke putkahtââ taas

jossain vaiheessa esiìle,

Ismo Parkkonen

Kr S¡1\i(u'.r ztiU'i
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Ves i ti ey hdis Q s t ciy tti

huhtikuussct 20 vuotto

Suomen Vesitieyhdistyksen syntysanat lausuttiin Helsingin vanhalla ja arvokkaalla Säätytalolla 9.4.1981. Paikalla oli pääjohtajia'

vuorineuvoksia, maaherroja, kaupungin' ja kunnanjohtajia, uittomiehiä, korkeita virkamiehiä puhumattakaan nyt hierarkian
alemmilla portailla olevista kansalaisista. Kokouskutsu oli lähetetty yli 300:lla kunnalle, yhtiölle ja järjestölle.
pâivátyss¿i kok0uskutsussa

ole nyt syntynyt yhta suurla
yksinrielisyyttli kuin 20 vuot-

kiljoitettiin: "Yhdistyksen

t!

Maaliskuun ì6:ntcn¿ l98l

Vesitieyhdistyksen valtuus-

sitten.

toirrinta tulee olenraan jatkou

Jiirvi Suonren kan¿viltoi¡ilikunnan Ìyijllc, joka oo Ìyt
kütsottu tarpeelìiseksi laujcntaa sitcn, cttä tavoittceksi
tulee koko rnaarì - rnyös
r annikoidcn - vcsitievelkon

kehittiinìnen toi[ìint¿ky-

kyiseksi kokonuisuudcksi
Kauuvatoinlikunnan vuosikokouksessu¡r l4 lolakuutu
1980 tekctrìü p¿iâtös tâhtüi
siihen, ettü jiseniksi tulisi
kun¡i¿ sekü alilan ìiitt),viä
reollisuusyr it¡,ksili ju jlirjestö¡li.i ynnli yksityisiü henkilöitü rnahdollisinr¡nan laaJUstr.

Merkkimiehiä mukana

minta: Pellos-Puhoksen
patruuna Aarne J. Aarnio,
vuorineuvos Cay Ehrnrooth,

nrinisteri ja hallìtuksen

puheenjohtaja Aatos Erkko,
MTK:n puheenjohtaja Heikki

Metsiiteollisuuden kcskusliìton tuinritusjuhtaja Matti
Pekk¡nen

Vuosikokous ncste Oy:n päãkonttorin tiloissa Espoossa r'' 1983

J¿ huhtikuur 9:ntcn¿i

l98l

Sâlitytalolle kokoon!ui arvovaltaincì joukko perustutrìaan vesiticyhdistyst¿i

jetuskillust0D koti¡uainen
kch¡tystyü, vcsi[eittcmnre

eduskunrrur ¡ruhernics Johurr
ncs Viroluincn. Yhdistykscn
hallituksen puheenjohtajaksi

heenjohtajaksi kutsuttiiÌ

laajan val tuuskunnan

keviittalvella I 980 ilnlaise¡nu
nryötäntielis¡,y s",

sori llrnari Hustich. TuinrirrilrùOhtujäksi vutittiin Elkki
Vusarna, mutta hünellài ja

Itse asiassa tilanne ei ole

Raadelìa nrenivüt pian suksct

juurikuun rìruuttuDut Nytkin
vo¡tais¡in asiua perustellu

ristiin Tälìöin

pr

Vasanìu" Riltka¡suksi tuli,

cttli Ra¿dc jiii ja

ja Kymijoen kanavointimah-

on nâhtävã ne kokonaisuuden

dollisuuksien selv¡ttämiseen
Virkarniehet olivat tietyst¡

jolloin kannattavùuttakin on tarkâsteltava eri
näkökulmasta, Yhdistys
katsoi jo 1982, että olisi

pääjohtaja Yrjö Pessi, Rauma-

dentiksi noussut Mauno

Repolan pãäjohtaja Jouko
Serc, kenraali Lauri Sutela,

Koivisto Vuori neuvos Uolevi
Raade saì jo seuraavana
vuonna aiheen valittua vrltion
korkeiden virkamiesten vesi-

vesi¡eitti Viitasarren pohjoisosista Suomenlahdelle

teitten vastâisesta aserrteestâ.

saakka,

Napoleon Wahlroos, l3
nraaherraa, kaupungin- ja
krnnanjohtajia, uittopääll¡köirâja johrrjia.

vesiteitten rakentâmista
vastaan, samoin kuin presi-

Yhdistyksen puhecnjohlâja
vuorineuos Uolcvi Raade
sanoi puheessaan mm. että
Keiteleen.Päijänteen kanavahanke olisi jo aika ottaa

klnnanottoja,..

Suornen Vesitieyhd¡stys otti
railakkaasti kantaa P¿i¡jánteen
ja Saimaan vesistö-ien sââttamiseksi ktn¡voinnin kautta

Jo ensinrmliisenä toiminta-

rneriyhteyteen. Se korosti
rnuistioissaan ja lausun-

pol¡ittisen päätäksenteon

vuolenaân yhdistys vaikutri

noissaan liikenneminis-

Keiteleen-Päijänteen kanavun
akentarìr¡sen kiirehtimiseen

teriälle, että kanavapâtkid ei
saa trrkastella iralìisina vaan

tuen, joka nostaa Suomen
p¡entonniston asenra nykyistä
paremnraksi Ajan henkeen
kuuluu oikeutetusti puhua
sarnalÌa merenkulun pienyrittijìen ûseman tukenrisesta.
Hallituksen esitys laivojen

puutteessa Vesitieyhdistys voi

¡sännöitsijäyhd¡styksestä on
t¿issâ suhteessa puutteelIinen

johtotähdekseen ves¡teiden
käytön sekä sisâ- että merilìikenteen kehittämisessã, olisi

o1!s-

Raade esitti
vaatirnuksen: "JokO milll tui

Haavisto, ministeri Tankmar

Horn (Wär tsilä), toimitusjohtaja Jaakko lhamuotila,
pääjohtajas Veikko Makkonen (KOP), Kemiran

kansliapäällikkö Bror Aarne

valittiirr Uolevi Raade ja

enenìm¡stijì aloitepohjaltu

samalla tavalla
Valitetlä\,x\ti cduskunn¿ssa ei

ns raskaan sarjan
vaikuttajia. Muutanra poi-

ncuvos C)lli Mustonen ja

Piüjuhtaju Loikkanen kirjasi
sen nruistikirjaalsa "suureksi
p¿i¡v¿iksi". Kokoukscn pu-

kapasiteetin ja hoitotoimicn
lisü¿imistär vc ja eduskunuan

kunnan kokoonpano oli
mielenkiintoinen. Se oli
t¿iynnä

Valuristelcvan toilnikunran
puolcsta kutsun ullekirjoitt¡vat Kuopi0n l¿ilinin rDailhcna Kauko Hjerppe, kaupuìkìli itor toi ilìituujohtaja L.
O. Johansson, p¿iäj0htaja
luuko Loikkanen, kunsliu-

Taustail tàlle perustrrììishankkeelle ovrt luorect rÌrn

nìuuttunut jt edelìeen muuttuva eneryiatilunne, vesikul-

elos t,

kohtceksi

Lausuntoja, rnuistioita,

r

Vasanta

osina,

rakennettava sekä Keiteleen
että Kymijoen kan¿va. Tälìôin olìsi syntynyt yhtenãinen

Yhdistys antoi ja siltä pyydettiin lailsuntoia matka¡ lustû,

vesiliikenteen tâksoistr.
väylähankkeista ja monista
muista âsioistâ Siihen haaìit-

tiin jäseniksi monia

kynrmeniä kuntia ja yr¡tyksiã ja
henkilöjäseniäkin liitty¡ lähes
sata Siitä se alkoi.

Uolevi Raade
Suonlen Vesitieyhdistys Ry :n vuosikokous 13.4.1983
Ennen kokouksen varsinaista kokunaisnükemyksel vålillli
as¡un k¿isittclyii sallittunccn eidinrolevülttüil¿ittüyhdcn-

nrinun yhdisryksen h¿llituk- rnuk¿isuuttu. Valtio¡r virassen puheenjohtajuna [ausuu tojenvülinenkilpailurahoista
Iìuutarnûsân¿r T¿irn¿isiitltk¡n on tosiasia ja sekin kuuluu
huoliDratta, etti vuosikertu- pelinluuntcescen.Taloudelmus kenookin olcellisimrnarr lisct inttrssi( jt nikernyksct

yhdisrykscntuinliil¡rusta. niistiirsioistubuuilavat
Lie¡ec aluksi paikalìaar.

ettü

vesiticasioittc¡rkin yhtc¡,dessii törnrátii roisiìrrsa hyvinkin

toteanìnìeyhd¡stykse¡rolcvan voim¿likaasti Tütnin olcnF

viclàvarsìnnuorcn Virallisis- nc [odcrneetselvâsli rtruun
¡a vuosikokouksistn t¿irn¿i, trruassâ Kcitclc-Piijünne .iohon olernnrc nyt kokoon- kanavan asioidcrr k¡lsittclyn
tuneet, on vasta tr¡inen. Miyhreytìessri. Liencekin ja
tiilin varsin urullistavaa ei ni[renorilaaD o¿iistä syist¿i
yhdistys näin Ìyhycssi ajassa illneisen sclv¿ii, ctta scntaole sâunut aikaan ja aikal on paincn keskustelufbor utri,

vielü kuluva, ennen kuin jota Suorlcr Vesitieyhdistys
ylìd¡stys Iüyt¿i¿i sclvåisti paik- edusrua, un ruiki tapeellinen.
kansu siinä tyijkcìtäss¿i, juta Tänti kuitcnkin sjllli vuuukrìrililrììrìe vesitieasiat erlus- sella sanottun¿, cttli scn
tilvat T:¡nr¿i työkerttii on läsenistön piirissli kokonaishuoìììattûvarì hajunuinerr ja
kuvan luonincn ja niissü
suo¡tt¿Ll¿isen dertokratian lnerkeisså muutì trìuilssa
luonteescco

- ja ehkli sen viralornaisille tehdyt sel-

hyviinkirrpuoliin-kuuluusc, \'ityksct ju lausunnot tcidän
ctt¿i yhtenäiser

lrúiln

ottceo

esiintyrnistü niiiss¿i asioissaei
ehki krikkirlla edcs k¿ivatu

Puikalìisten intressier ju

taholtanncov¿tt tuiki tarpeellisia. Náin uskoisin usian ole-

vill.

Vesitieyhdistys on syntynyt
sisävesillâ suoritetun vesiteiden rakentarnistyön saaman

¿nsiokkaar vapaaehtoisen
tuen pohjalta. Sillã on siis
perinteensü. Näilld työkentiì lä

on kuitenkin jälkihionnan

tarvettr. jdlâisesta esimerkkinä voidaan nìuun nuassâ
mainita se seikka. ettã kun
suonralaisen laivakannan
usuus Saimrm liikenteessâ olì
hyvin. ehküpä sopirnattolnan
pieni, tãltã osin asia ei voi olìa
loppuun asti ajateltu Emrne
kai todella oìe lähteneet rr-

kentamaau sisâvesiväylääntnle lihinnli v¡in ulkornaista tonnistor vârten- KIn
yhdistyksen piirissä nyt toirni¡

Merenkulkuhallituksen
püäjohtajan johdol Ia työÐ,hmü

miettimissä nreille tähän
tarkoitukseen tar peellist¿
aluskantaa, saa tämä työ
toivottavrsti jatkoksi sellaisten valtiovallan eri intressipiirien kuten me¡enkulkuaÌan yrittäjien ja nterenkulkijoiden sekä heitä edustavien jâriestöien aktiiviser

eikii siis oìe vielä tältä

os¡n

mikäün ratkaisu

Yhdistyksen asia ei välttânìättä ole seuraâva, ¡nutta
jollain lailla kaipaisin, ja siis
tàssä

hyvin henkilökohtaisena

mielipiteenä

sanot¡unu,

asioiden tuulettaDìista eräissä
nuissakin asioissa. On aivan
ilnreistä, että ainakin nrerenkulun horisontissa on asioita,
joiden tuulettarn¡sta kaivat¡an

nykyisten t'oorumien ulkopuolella. Yr¡ltäjän arkuus ja

tulevaisuudessa olÌa târpeelìinen varaventtiili, joka on
muita vapaampi lausumaan
nriel ipi teensä.

Siinä ajattelussa, joka ottaa

Vesitieyhdistyksellä ilnreisesti paljonkin tehtâväâ. Jäsenistön omastâ âsenteesta ri ippuu

suuksia. Tãnään me näemme

kiitollisuudelìa sen aktiivi-

jäsenistönsã tukea ja târvetta
ei yhdistyksellä ole paljon
rne nes ty m isen m¿ hdo ll i-

itsemme TVH:n ja Merenkulkuhallituksen toi mintojen
¡ukijana, rnutta se tulkoon
tâssä sanotuksi, joka ei mis-

sään tapauksessa ilman
kriittist:i asennoitumista saa
oìla jokaisen hankkeen tuki ja

ja

toisaalta
Lähivuodet eivät vesiteiden
lisärakentamisen kannalt¡

noksien kannalta tulokset

nüytäer ityisen lohduìlisilta, ei

ole tyydyttäviã. Muun

erityisesti edellä viitattujen

eiv¿it

er:iitä yhdistyksen piirissä
tärkeinâ pidettyjä hankkeita
vastâân. Työtã asennemuokkauksen piirissi meillä näin
ollen on

lienevãt olleet esteenä siihen,
puolen valtiovallan käsitykset
ja ennen kaikkea aikaansaan-

tiovarainmin isteriöiden
piiristã kaikuvat kannanotot
eivät ole vain lohduttavia On
ilmeistä, että uuttâ âjattelua
voi rikaansaada vain yhdisfyksen tapâinen elin. Työ on
vaikeata. Muun muassa vir*anrieskunnassa esi intyy uutena
ilmiönä akr¡ivis-julkinen ryö

kuìtenkin paljon, mitä näissâ
asioiss¿ voidaan tehdä Ilman

rnonimaiset sidonnaisuudet
ett¿i yrittäjäD

käsitysten vuoksi, vaan esimerkiksi liikenne- ja val-

Lopuksi toteaisin elityisellä
suuden, jota esiinlyy maakun-

tâliittoien piirissâ nimenomaa¡r vesitieasioiden osalta
flman teidãn työtänne ei

nãissä asioissa ìiikoja tule
tapahtumaan lhmisten vãlisten kontaktien löytyrnisen
avulla nãissäkin asioissa
pãästään eteenpäin

VESITIET
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Jouko Loikkanen on yhä
vesiteiden Yankka kann attaja
ulivat piencllc Jouko-pojnlle
suurìa cllimyksili

jaksi on ajareltu

tensü SuonreÌ Vesitieyh-

Kuin ennakoiden lulevaa

distyksen s),iltyyD Tunnortarkan piivlikirjan ja kalenterinrerkintöjcn mukarn hlin
kykenee osoittamaan nrilÌoin
on ensi kertuu csitt¿ioyt trj¿-

Loiklianen teki yliopistoììisen

scni"
Piiväkirjajatkuu: " 12 3.1981

EntineD "vesiv¿ìtion" piü-

johtaju Jouko Loikkaner
turìnustaa enìpinâtt¿i isyy-

opirìnüyttcerì Saimaan kanavan mcrkityksestü ltiSuonrelìe. Loikkanerhan
toinri pitkäán Tie- jr vesira-

tuksen.

kenn uslaitoksen pálijohtaj ana

-

ja sarnalla
"islintini"

Ensirnmi.iinen nlerkintá on
perjuntainu I l.ó 1979 klo
l8 00 pidetyst¿i tilaisuudcst¿

Vanhan Kellarissa. Paikalla
Jürvi-Suo¡ren

oli silloisen

kauav¿toimikunn¿n edustajia.

Muistan paikalla olleen
ainakir Tauno Saavalaisen,
Olli Mustosen ja Erkki V¿sanran. Tein s¡lloiD esityksen,
etti pcrustetaan Suornen
Vesitieyhdistys. Olihan
maassa ollut jo vuosikyrtl
rneniä ticasioita ajava Suornen Tieyhdistys. Ajattclin
stt¿i kyllü vesitielkin onran
yhdistyksensâ ansaitsevat
Loikkanen oli tuolloin silloisen TVH:n pliüjuhtajana.
Kolnren ki{ainen laitoksen

keskirnrnüinen V tarkoitti
vesirûkentânìista Siksi oli

Johannes

Virolaista. Virolaisen pyyt¡inìinen jãi nrinun huolek-

(torstai) viirneistelirnme
Raude, Vasama, MustoneD

jâ

Kerau toimitusjohtâjana,
valtiovarainministeriôn vir kamiehenä ja TVH:n päâjohta-

jana hãn tunsi ìähes kaikki
tärkeät henkitöt Uolevi Raaden kanssa hàn sai valituksi

nrinli Suomen vesitieyhdistyksen perustarniseen

hyvin

ìiittyviä asioita".

johtoon. Siellä oli maaheno.ja,

vaikutusv¿ltaiset
henkjlöt vesitieyhdistyksen
vuorineuvoksia, toimitusjohtrjia, valtion virkamiehiä,

Saimaan k¿nuvur

Vesitieyhdistys
perustelaan

kaupungin- ja kunnanjohtajia

Llihellä Huukiriclììeä ol

ja potiitikkoja.

uryijs Joel Lehtosen kuului-

lr

sâksi tekcmli Putkino¡ko,
jossa hâlcn vclipuolensa

Tänüün oli elänläni ns. tärkeü

pliivä Säätytalolla oli ko-

T[rrhautunut Raade
puhænjohtåjâks¡

uutas Kükriäincn pesueincen

k00ntunut talo t¿iyteen nriehiä
ynrpäri Suornea perustarroân

Raade

Suomen Vesitieyhdistystä
Kutsun allekirjoittajien puolest¿ avrsin kokouksen ja

vâhän kntkerakin elãkkeelle
pääseDì ¡ sest¡/jou tum ¡ sesta.
Nestehân oli hänen luomuk-

cduskunnan puhernies Johanncs Virolainen oli puheen-

sensa. Hän kaipasi uusia
f<rorumeita. Sen vuoksi Loikkasen olikin helppo houkutella hänet vesitieyhdistyksen
johtoon

J

asui. P¿ikk¿han on nritü
upein. Sellaista ei Suornestukaan löydi nristälin muu¿lta.

Lchtosen kirja "Putkinotku"
on suonral¿isen sisrivesiliikenteen tarkka kuvaus.
Matkustiv¿tlìan Kikr iáisen
Rosina, Saaraja Jopi laivaìla
Savonlinnaan

jä

takâ¡sin. Ju

sittcn: "9.4
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(torstai).

juhtajaDa. Hallituksen puhccnjolìtajaksi tuÌi Uolevi
RuurJe

ja

valtuuskunnan pu-

rnatkallil sattui tapuhtumia

heenjohtajaksi Ihnari Hus-

niin Rosinalle kuin Jopillekin
rnutta crityis€stì täytcen

tich. Molernpien jäsenet

oli

turhautunut ja

kansallista huippuluokkaa"

- Raade valitti, että ei ollut
tullut huolehtineeksi talou-

Näin t¿irkeäksi "vesivaltion"
püüjohtaja kokì vesitieyh-

dellisista eduistaan. Hän sanoi
paìvelleensa vain isänmaata¿n- Toki hãn ensinrmäiseksi

ett¿i

distyksen per usfamisenja sen

kysyi, että nrillainen yh-

Lehtosen syntymüstä tulee

naiseuteer puhjenneelle Saaralìe.

Loikkanen trruist¿a,

/uonnollista, et¡¿i pli¿Ù0htaja
Liiuilustui rìyós vesiteidcn
rakenfanr¡sestü ja kchitt¿i-

"Putkinotkon" ilmcstynìiscst¿i

ole¡nassaolon. Raade oli
Ncstc Oy:stä eìãkkeeìle jiiärnlissi.i ja Ilmari Hustich

misestú

hiukan päälle 80 vuotta.

tunocttu nìaantieteen profes-

distyksen toinì¡sto on, paljonko vãkeä, nrikã palkka ja
millainen auto. Vastasin. eltä
toinìistoa ei ole, ei henkilö-

s0lt.

kuntaa,

Loikkanen oli

palkkaa. Siitä huol¡matta hän
ryhtyi puuhaan

Mutta 0li Loikkusella nuitu-

marraskuussa 120 vuotta,

ja

nrikunnut¿ luonalli".

jo nronessa
ìiernessä keitetty. Jo hiukan
yti kaksikymppisenä hänet
v¿littiin akateemisten rìlaaseudun nuorten puheenjohtajaksi. Siit¿i ura yhä yleni

Ja päivliki{a: "20.2.

Maalaisliitto oli silloin se.
joka veti ja lìnjasi maata.

l'arkka kalenteri

kin syitä tuntea rakkautta
vesiliikenneträ kohtun Hrin
on synlynyt Haukiveden ran-

ntlla cntisen

Sâümingir

(nykyisin Savonlirnaa) kun-

Loikkasen kalentcri kertoo:
"30.9 1980 Olli Mustonen

J¿irvi-Suomer kanav¿toi-

nan Haukinientcssü Maanvil-

jelystila oli ollut

suvun
hallussujo sata vuoLta. Vesi oli

hâneìle

jo tuolloin

t¡.irkei elenìentti.

t

hyvin

930-luvulla

"Heinüvesi" ja "Orivesi" ninìiset lilivilt kulkivat kaksi
kertaa pliivrissi Haukinie¡ten

ohi Savonlinnaan Luivut

198 l

(perjantri) vesiticyhtlistyksen
per ustarrrisecn liitt¡,vüâ kokoilu¿ Läsnli Ruude, Mustonen, Vasarna, Kervinen ja
nìiuä. J0htoktrnn¿n puhcel
johtajaksi tulee Raade ja
valtuuskuunan puhecnjohru-

Kekkonen

oli

vahva presi-

ja Loikkanen pãdsi
rnyös Tanminiernen "saunascuraan". Hânellã oli ìäheinen
yltteys vallm kamntueihin. Ja
sit¿i rDyöt¿i myös vaikutusvaltua
dcntti

Uittokesä 2001 alkanut
Valnìistautum¡nen alkavaan
uittokauteen 0n ollut kàynnissã jo vuodenväihteestu
alkaen. Tuolloin aloitettiin

palaverikierros uittajicn

Ko k o n a i s u i t to rn li ¿iri k s i
ennakoida¿n lähes 1,5 rriljoonan kuutionctrin tasoa.
Viimc kes¿iD toteutunut nrüü¡li
oli n. 1,3 nriljoonau kuutiota,

Uusia haæteita tuovat uitolle
Vu0ksen vesistön tehtaiden

tettava n. 25.000 kuutiotÌetrio

ulueelll ennakoidaän runs¿¿n

uitto. Metsiliitto korjaa puita
Nlisijärven saarista tulcvana
kes¿iDli ja niiden hin¿ukset
lìoitüa Jårvi Suomcn Uittoyhdistys Edctliscn kenau

9i, kasvua ja Pieìiscn
vcsistöalueeìla jopa l5 (/a

l0

kusvua. Suinraallu rnäürien
crnalioidan lisüántyvän n l0
% ja Kynrijoella jutkctaan
i i

trìev uotisel la nrü;ir üt¿sol la.

N¿¡s¡j¿irvell¿

t993

uitettiin vuonna

enemmân tekemisiin suurten

valtamerialusten

ja

öljytankkereiden kanssa.

vedess¿i

liian kauan.

tehtyä muutaman tùhmnen

Vuosina 1980-81 Loikkanen

Koivisto
oli tyly

kiersì eri puolillâ

Tyô alkoi. Tosinjo lokakuussa

1979 Loikkanen ja Jarkko
Saisto kãvivdt päärninisterì

Mauno Koiviston luona
esittelemässä Keiteleen
kanavon rakentamista Loikkanen rnuistaa hyv¡n, etti
Koivisto oli kovin tyly vesiteille. Hân jopa kyseli kuin
alakoululainen, että virtaavârko vedet sieìtã Ke¡teleeltã
etelään.

tammikuusso 1980 Sorsa

kertoi. että demareissa on
ainakin krksi vesiteitten ja

me¡kintöjä Jyväskylástä ja
Kuopiostâ Myös Kouvolassa
Loikkanen puhui Kymijoen
k¡navoinnista.
Loikkasen mukaan kanavasuunnitelmat on syytä p¡tää
vaseliinissa. jotta ne voidaan
otollisen ajan kuluessâ panna
nopeasti täytãntöön. Vaikka

liikenneministerió hyl lyttikin

ja Mäntyharjun

kanavâhankkeet viime vuoden puolella, ei I-oikkanen
pidä tilannetta toivottomâna.
"Ajat.ja miehet muuttuvât",
Loikkanen nìuistuttar.

Keiteleen kanavan kannat-

Loikkanen kaipaa myôs Järui-

tajaa, hän ja Niilo Hämälâinen. Hämälâinen oli syntynyt
Keiteleen pohjoispäässä Viitasauen Läytãnillâ, jn tietysti
hän katsoi, että myös kotiseutua täytyy tukea.

Suomen matkailuelinkeinoìta

eriìaista otetta

- Sitã pitäi hoitaa niin kuin
muutakin ìiike-elãmää. Ei se

puuhastelulìa

pujen sitorniseen terâskettin-

Keiteleen kanava oli ikuisuus-

Muuten: l,oikkaseltâ tulee

sopimus allekirjoitettii

slotta.

I

n.

994.

vana kesânä kokonaan yrittä-

koko toi¡rialueella. Perkauksen hin¿uksissa .iatketâân
kahdella omalla hinaajalla,
joiden lisäksi n. kolmannes
hinaussuoritteesta hinataan
yrittäjien kalustolla.
Perkaus on hankkinut omis-

tukseensa Stora Ensolta
linjahinaaja CHR. KONTTURtn, jota peruskunnos-

geillä.

kuuti0n "koeuittoa" lukuun
ettaÌnatta. Pieliseltã tuleva

tetaan tulevan kesän hinauksiin. Alus tulee korvaamaan

Uiton toimihenkilöt ovat

hinaaja ROTEVAn, joka

uittopuu on lisääntyvässä

hankkineet valmiuden m¡tâta

måilirin ensiharvennuksista
tulernaa mântykui tupuuta,
juaka uimiskyky on varmistett¿va jo korjuu- ja vüastointivaihcesta lrihtien. Sen uitto
or rìyös pystyttävâ toteuttamaan aikataulutetusti niin,
ctt€i puu joudu olemaan

uittajien vierastoimituspuut
autokuormissa pudotus-

ja mittauksesta

myydä¿in My<is muu uittoyhdistyksen ja Perkauksen
aluskalùsto mitoitetaan uudelleen näköpiirissä olevien
lähivuosien hinauksiin. Ylimäãrä¡set vara-alukset ja miehitykset puretaan. Myyn-

Hinaukset toteutetaan tule-

yhdistyksen Päijäntælìä oleva

laitureilla. Näin vältytään
tehtâilla tapahtuvasta työläästâ koenippujen erottelusta

peìkãllä

kysymyksiä Sitáhän ale¡tìin
puuhâta jo 1880-luvulla
Mutta vastâ 1990 urakka-

syksyllä muistelmakirja, jossa

kâsitellään myós vesitieaIsmo Parkkonen

hinaaja EERO. Saimaalla
olevia aluksia on myyty jo
menneen talven âikana,

Uittopuun veteenajo alkoi
Kymijoen vesistöllâ ¡o mââliskuun puoìivälissâ Vuoksen
vesistöllä (Puhos) veteena-

joon pãästìin
tehtaiden vaatimuksista nip-

ja

hanasteìupohjalla etene

jävoimin u¡ttoyhd¡styksen
Joutsenon uusi CTMP-l¡itos
tuo uittoon kokonaan uuden

maata
puhumassa nìyös vesiteiden
puolesta Kalenterista lôytyy

Kymijoen
Sen sijaan Kalevi Sorsa oìi
suopeanrpi vesiteille. Loikkasen pâivâkirja kertoo, ettö

Kanava valrnistui

U¡ton toteuluksessa tulee
myös muutoksìa eräiden

n¿i

kcsàstli

tyõnsä puolesta joutunut

Mets¿ihalìitus on luovuttanut

laskua.

viirre

nryös Suomen sisävesiteiden
kehittãmisestä, vaikka olikin

a¡emmasta kehittyneemnrin.

vilter.

rnelkoisesti Kallavcdcn

- Hän oli aidosti kiinnostunut

uiton j¿irjestelyt toteutettâva

puut käyttäjäorganisaatioille
viimeistüän Pielisen uittoalueea eteläpäässá viime kesä-

kasvavan

vesilieasioisa.

Metsühallitus uittajana tehtaallc asti. Tährin saakka

ne¡kitsee nìyüs hu0nìatt¿vaa
uiton yksikkökustilulìukseo

Lisäpiir tcenä tulcv¿n kesl.in
uitolle on N¿is¡j¿ù vcllü toteu-

Loikkanen kehuu vielökin
Uolevi Raaden akt¡¡v¡suutta

Tulevan kesän uitossa on

kuuksen kaluston rakentarninenja varusrelu ensì kesl¡ü

Uitlotrìiirien ennakoidaan

âutoetua eik:i

puutavaralajin, haapakuitupuun. Sen osalta on nryös

joten kasvua ennakoidaarr
tulevun runsilät l0 %. Tr.¡teutucssaan tiiDrâ nråilirien lisâys

ei

lisüintyneet puunkäytöt.

kenttâorganisaatioiden kanss¿
tulcvistü uittoDì¿iürist¿i Silnlaan aik¿an alkoi rnyôs Pcr-

v

P¿i¿iministerin sihteerinä,

tilistalle tulee myös uitto-

Pääsiäisen

kieppeillã Hinaukset aloite¡
tiin 7.5 ja ensinmäiset lauttt

olivât tehtailla jo

ennen
toukokuun puolta väliä

Laitaâtsiltayhtiitt ovaI avânneet kotisivut Internet¡ssä.
Vaikka sivujen päätarkoitus
on telakan palveluiden infor-

moiminen on myös uiton
ajankohtaiset kuulumiset
jatkossa tarkoitus pä¡vittää
sivuille. Sivut läytyvât osoirteesta: www. lûitaírtsiltr.fì.
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Vänern-järven vesitieliikenteen ulkoisten kustannusten
yhteiskuntataloudellinen rajakustannus
Käännös SSPA Sweden AB tekemästä ja U. Svenssonin kirjoittamasta
tutkimuksesta "Samhällekonomisk marginalkostnad för Vänersjöfartens
externa kostnader".
llmansaustciden ja vesistöpäästöjen taloudellinen
mcrkitys

nrinen vaikutusalueella voidaan tehdä suor¡en metretel-

asukkaiden kannalt¡. maisenìakuvâ, erity¡nen luonne ja

mien, kuten maksuhalukkuustutkirnuksen, avuìla

lajirunsaus. Ruotsin vesialueisiin liittyy myôs suuri vaìtion

silloin kun

nrukaisempia kuljetusmak-

llmansaastciden seuraustctì
taloudellisess¿ arvioinnissa
on kyse lähinnü siiti¡, ctti

suja koskcvussa selvityksessiän "Kohti oikcudenmukaist¿ ja tehokusta liikenteen

ja hiukkaspilistõjcn vaiku-

ennall€enpalilÍlrmiskßlmìuslsì
kâutta

tuksia ruharnülir¿iiscni
tiikiìr¡a kohti.

Maisernakuva ja vahingot

'lauslaa
Keskustelu kuljetusteD kustünnuksista yhteiskunnalle ja
ympäristölle on jatkunut jo

pitkäin. EU on oikeudel-

hinnoit¡elua" eli ns vaÌkoisessa

ki{assaan lãhtenyt siit¿i,

arvioidaan typpi- ja rikkioksitli-, orgaanisten uincidcn

se on soYeltuvaa.
Osa ympäristövaikutuksista
voidaan a¡ vioida arvioitujen
ja todellisten puhdistus- tai

pü¿is-

että kuljetusrnaksulukelnlia
teht¡iessä tulcc ottâa rajakus-

SIKAn (St¿tens ¡ost¡tut tör

tannuspcriuatteella rnukaan

konrrnunikationanalys)

kustunnukset myös ympâris-

¡nukaan liikenteen aiheut-

tiivaikutuksista, onrcttolìr-

tarricn iìnansaasteider ja

uuksista, ruuhkista jne

vesis¡ijpi¿istöjen yrììpAristö-

kusta[ruksct voivut olla
SSPA Srveden AB on tehnyt
tutk¡rnuksen Ru0tsin Vüuen-

rncrkittâvät. Arviointiin kãytettyj¿i rìetodeja ovat v¿rhinko-

Vesiliikenteen infrastr uktuuri on jo nìuotoiltu v¡lmiiksija muutokset eiv¡it ole
usein ajankohtaisia Mahdolliset maisetnakuvâ- tai
vahinkonäkôkulrnat ovat

olla rnyös

rajakustannuksista. Tutkinruksen tarkoituksena oD

hinta

on luonnollinen tai perin-

esittüü crilaisia käytettüvissä
0lev¡u rajakustannuksia, jotku

Vesistón arviointi tulee yhâ

koisten kustannusten yh-

teiskuntataloudellisista

voi sìsãllyttää EU:n oikeudennrukaisenrpia kuljetusnraksuja koskevun vulkoisel

kirjan rnukaisiin rujakust¿nnuksiin. Tutkinlus on ¡a-

jattu vesiliikcntecseen liiltyviin ulkoisiin kustunnuksiin Tutkinrulscn tavt¡itteena
on tehdü jlisentelyA cri laisista
ulkoisiin kustannuksiin vuikuttuvista tekijöist¿i jâ luoda
pcrustaa tuleville EU:n val-

puhtaan juornavcden suanti
heikkenee globaaÌill¿ tasoììa.

lvlyöskin Vünern-jãrven liikentcen osalta kysyrlys voidaan ajukuhtaistaa 0rìncttornuuksicn yhteydessä, koska
Cötcborgin kaupungin juornaveden olturno sijaitsec
Vünernin ja Göta-joer virtaanran alapuoìeìla Gótu-j0cn
tupauksessa on myös tlirkcliä

aruioimiseen on kâyttää k¡¡nteistönæioìmismenetelmäâ
Eroosio syö ranta-aluetta ja
uhkaa tuhota sekä yksityis¡ä
tonttejâ että taloja Suorana
nìenetelmänâ voidaan käyttää esirn. maksuhaìukkuustutkimusta, jolloin luonto- tai

siihen, ettli jokuiscn kuljetusrnuodon tulee nraksaa yhteis-

selväã meneteìrn¡iii Saastu-

kunnallisellu rûjakust¿n-

oon piiiasiassa kahdesra

tarkastelemalla ennalleenpalauttanìis- tai toinìenpidekuluja Luonnollinen tapa

nuspcriilüttcell¿ kustanrukset,
jotka se aiheuttua yhteiskun-

rrükiikul[rast¿: sen vaikutuksesta juornavedcn luutuun ju
vuikutuksesta ympür istöün
Se, nritli juurnavcdeD laatu
rnc¡kitsee, v0idaan flìitatacr¡

llvilt ylrtciskuntatuloudellise¡
kustrnnuk:ellsa- Ajutcllaan

siis, ett¿i kuljetusnraksut jo

rrincn voidaan uttaa hu0m¡-

tavoir, csim rnarkkinuhirralla, haustattcluihin perustuvalla nraksuhalukkuusanalyysillü ja t0itrrenpidckus-

virkistysarvo arvioidaan

tutklnìus.

T\¡tkimus

Menetelmä

Ympilristökusrânnus/
ârvon m¡iäritläm¡nen

Itärneren
vähentäminen

Maksuhulukkuus

43ó-725 kr/hlö vuosi

sutslossa

Matkakustannusmenetelmä

515 kdhlö jå mrtka

Ptiivti metstissä

Maksuhalukkuus

200 kr/lrlöja päivä

Metsãstys

Maksuhalukkuus

400 kr/hlö ja päivä

t rvo

Maksuh¡lukkuus

58ó0 kr/hlöja vuosi

Virkistyskalastus

Maksuhalukkuus

I 970 milj. k¡ Ruotsille

Ammattikalastus

Mukkinahinta

358 rnilj. kr Ruotsille

Virkistäytyminen Tukholman

Lähellä sijaitsevan metsän
I

I
I

Kun on kyse luonnunyntpüristón arvioilnista kuvasta
tulcc yhli rnonimutkaisettrpi
Arviointia voidaan kuvitel[¿

crnalleerpalauttanris- tai
uudistanrispcriaattccn ùuk¿an Yhü cnemnl¿in csiin!yv¿i pcriaatÈ ynpârisróvahinkojen yhteydcssü on
saastuttajâ nraksaa -pcriaatc
cli ns pollutcr pays principìe.

tOnta Tchty selvitys ei usoita

Vlilil liset rncrctel¡niL tukui-

sitâ, pitüákö edelli csiterty
vã¡te paikkansa vai ei, vaan

ttilvät sit¡.i, ctt¿i tutkittaviln

¿irìoastaarì antaa Perustcitil

sijaan arvioidaan s¿rìraokaltaisia rn¿rkkilìuita tai

ilrniöl

suoran a¡vioirniscn

ilmiöitä Merkityksen arvioi-

Biologisen monimuotoisuuden taloudellinen arvioiminen pitã¿i sisãllään luonnon eksistenssiarvon
tnäärittäÌÌisen. Se on vaikeaa ja se on myös tutkirntton ala. Kaìkissa esillâ olìeissa metodeissa
on suuria epâvarmuuksia ja alla esitetyt esimerkit tulec nähdâ kokeiìuesimerkkeiná, ioita on
tâhän mennessä tehty Ruotsissa

eonalleen palau(tamisessa on
antaâ luonnon püantua itse.

Myös kasvien istuttarnista
voidaan tehdä. Rantt-alueiden uudelleen rakentaminen
on rnyös rnahdollinen menetelnì¡i. rnutta eroosio on luonnollinen prosessi, jota ei
voida kokonaan pysäytti:i¿i

tannuksilla.

nykyisin pcrustüv¿rt rajilkustunnuslaskelnriirì, jr ettâ
yhteiskunnnrì kann¿lta kutsottuna kilpuilu on puoluee-

lisikeskusreluille

T¿ulukko l. Luonnon- ja virkistystwon ympärìslaittloudeìlirìen

Biologinen monimuotoìsuus

aiheutta¿.

tiikka perustuu siihcn, cttli
kaikki kuljelusnruodot kat-

tekee yhteensä n, 506-824
miljoonaa kruunua vuodessa.

Völiìlinen menetelnìä eroos¡on aìheuttânìieu kulujen

Kustannuspuolen arvioiminen voidaan tehdä nyös

lì.uotsin elinkeinotninistcriÕn
rrukaan nra¿n liikcnnepoli-

Ulrika Svensson

henkìlöä kohti vuodessa. mikâ

Eroosiovauriot

Vesistön arvioinfiu vartcrt ei
ole olenræsu mitâân itsesti.i¿il

nal lc kuljetusirlrastrukluurin
kulunrisenu, yrtrpliristön pilaanrisena, tnelunu, ottnettonruuksina ja ruuhkina Se
nlcrkitsce sit¿i, ett¿i kuijctust0¡nìirlan pit¿iä maksa¿ kaikki
syrìtyv¡-it yhteiskunnan kustilnnukset, jotka uusi liikenne

parantamiseksi Tulokseksi
satiin 436-125 kruunua

vaikutus maisemakuvaan

laskelnrille ja keskusteluille.
t¿ihtüli

Eräässä ruots¡l¡isessa tutkimuksessa ttrkastelt¡in ilìmisten nraksuhalukkuùtta saariston rehevöitymisen vâhentürniseksi Tukhoìman alueella
ja näin ollen sen virkistysarvon

alueelìa, jossa vesiliikenne

tuhoutuneiltr tai altistuneilta
aluei lta kyselytutkirruksella.

EU:n v¿lkuincn kilja

ammatt¡ kalastukseen

positiivinen

ulalysoida pli¿istójcn liskiü
joen vanella olcvan teollisuuden vuoksi.

koisen kirjan rnuk¿isille liikenteen rnaksuja koskeville

ja

letren osa malsemaa

ajankuhtuisennruksi, kun

ìuontoarvoon.

kulttuuriarvoon, virkistykseen

¡annoiìle aalloista aiheu¡uva
eroosio. Vesiliikenteellä voi

kustännuksct, ¡n¿ksuhalukkuus, enDalleenpalautturniskustanDukset ja markkinu-

jârver vesiliikenteen ul-

intressi

Eroosiovahinkojen ennaìleen
palauttamisen taloudellinen
uviointi ja ernnltaelìliiisevát
toinìenpiteet tdytyy ilvioida

yksityiskohtaisest¡ jokaisen
tapauksen kohdalla Sunrmat
vuihtelevat muutamista kynl-

Taulukko 2. Biologisen nloninuotoisuuderì ynpäristötaloudeìlinen tutkimus

vakavia

Ynìp¿tr¡stökusasnnus/

a¡von nräärittäminen
Maksuhalukkuus

.120

Valkoselkätikan pelastaminen

Mahsuhalukkuus

4.50 kr/hlö.ja vuosi

300 lajin pelastaminen

Maksuhalukkuus

tl5 kr/hlöja vuosi

Maisemansuojelu ja biologisen
monimuoloisuuden sãilyrtâminen

Ennalleenpalattanìis- ja
suojelukustannukset

7?5 milj kr Ruotsille

Yle¡sctråjakustânnukset

Yhteenlaskettujen

ra

jakus-

Aiemmut rajâkustannukset
vesi liikenteel le (vuodeltt

TlirkedtÌi Ruotsi n ves¡stön ja
järvien luontotrvolle ou mm

kustannusta tonnia kohti.
'Ionnikilometrid kohti raja-

veden laatu, luonto-ja virkis-

kustannusten arvioitiin olevan

tannukset arvioitiin olevan
luotsil¿itoksille 6,5-7,4 äyriã
tonn ia kohti jaj:iänrurolle 2834 äyriä tonnia kohti. Kokonaisuudessaan yhte¡skuntataloudelliset rajakustan-

0,0015 kruunua kotimaan ja
0,0035 kruunua ulkomaan

suoraan kunnossapitoon ja

1985) esittivät 0,90 kruunun

vuosi

väylien k?iyttäön nousevaf

vesil¡ikenteenosalta'

l,uotrt0- jà virkist¡'sarvo

tysalueiden koko ja monirnuotoisuus, k¿iytettävyys

kr/hlöjr

Suden pelastaminen

nrenistä tuhansista kruunuis-

ta ¿ina useisiin miìjooniin
kruunuihin, jos vaur¡ot ovat

Menetelnä

Tutkimus

nukset, jotka on liitetty

nâin oìlen noin 35-40 äyriin
tonnia kohti
Onnettomuuksien ja ympliristiivâi kutùsten kustannuksia ei

ole laskettu edellâ mainittuihin lukuihin. Mrksuihin
vaikuttav¡en onnettornuuskustannusten summâ on
suunnilleen 0,8 miljoonaa

I ¡.I j.:. ;i,t-rLj ¿[Júl
I

arviuitu olcvan ulhaisim-

rìraksua, josta toinen osa
m¿iãrittyy aluksen bruttovetoisuuden rnukaan ja toinen
osa lustatun j¿ purctun tavar¿uìiürân rnukuan. Ensimnrüiren osa (alusosa) pcritiiån

niììuan n. 20 kruunua ja korkeirnlnilìaan n. 130 lruunua
ncrellü kuljettuu kilonretriä
kohti.

kalente¡ivuode¡ aikuna l2
kcrtaû rahtiâluksilta ja l8
kertaa lautoilta. Sen jülkecn
alukset on väpâutettu ko.

Ruotsin Sjötirtsverkct so-

nìuksustu Tinä osa on nyös
ym pli ri stötl iffe re n t ioi tu.

kruunua vuodcssa Kust[ìnus

tonnia kohti on nüin ollen
tnitàtrjn - yksi üyri tonnia
kohti. Ynrpliristövaikutusten
osalta rujakustannusten on

veltaa maksujen osalta ny-

kyisin kaksijakoista viylä-

I
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Maksu vaihtclce 2,5 j'a 5
kruunun vâlillü bruttorekis-

terit0nnia kohti riippuen

rikki- ja typpioksidipäästöisf ã Tavararnaksu peritäán

jokaisesta käynnistä satanìassa subteessa tavara-

Maksu on 3,6
kruunua tonnia kohti Tietyissâ vãh¿iarvoisissa tavaroissa maksu on 0,8 kuunua
tonnia kohti. Noin 20 ruot-

nãkökulmat

Yhtciskuntataloudelliset

Rajakustannushinta merkitsee sitä kustannusta, joka yhteiskunnalle aiheutuu yhdestä
lisäyksiköstä. Vesiliikenteen osalfa rajakustannus voisi olla esimerkiksi se kustannus, joka
muodostuu kun yksi laiva lisâä poikkeaa satamaan.

lìì¿¡¿irään.

salaista satarnaa ovat ottanæt

kriyttùön alennetut satamanìaksut pohjautuen toimen-

pitcisiin rikki- ja typpi-

Vesiliikenteen ulkoisten kustânnusfen yhteiskuntataloudelliset näkökulmat.
Vaikutus

Ympfi

Paikallisten terueyteên ja mÂteriaaleihin
vaikuttavien aineiden p¿üistöt

Lis¿i¿¡ntyvåit sa¡ronhoitokulut

stöarvojen aruiointimenetelmä

Lisääntyvãt rakennusten js materiaalien res-

Happamoitt¿vien aineiden päãstõt

Ulkoilua ja biologista monimuo0oisuutta

piüstöjen vähentâmiseksi.

koskevat

Vesil¡ikcntßen ylnpäristövaikuluksct ulkoiste[ kustanustcn rajakustannukset

Ympð¡isrov¡ikutu

Yhreiskuntot¡loud€llisêt scr¡ñuksetVånem-j¡rvèî
Paikallinen vaikuhs teruey-

Kãyl,ettãvisså olEYat afvot

/küstamuksl
Alueel lineD ympãristõkutannN p¿¡.¿istöisüi
-NOx 60 kr/kg
-CO2 1.50 k/kg

Päästöl ¡lmaan

nen,

nempiã vesiliikenteesså kuin

kuoma-autoilla,
J¿iruisn kalk¡tus ajankohtainen

Voikun¡kset ulkoiluun ja virkistykseen
asumlseen

Vaikutuksot
Onnettomuudet

vaikuhÌkset ulkoiluun

Ruuhka

Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen

kusoinväliset -palãstöt.
Rehevöityminen on
Cöta-joen al¿juoksulla pâikslliscsti

nop€öli

GöteborgiD juoma-

Karlstadinvälillä,matkaonn.

pahtuvan kalætuksen nruodos-

ulk_ilu awoo_n.
Eroosio voi olla merkirúväil

Vâmer-jåiwen vesiliinenteessã, Cött-joki kiùsii vuosinain
eroosiosta.
Merenkululla myós posítiivista
yAikr{!u.!q!

Ennalleen palauttamiscn kularnukset
Menetetyt uvot ulkoilusa ja

EcþeI44L_

Ercosio ajankohtais¡a l¿ihiDnä
Göta-joen vmella.
Suwin syy eroodioon on luulläv6ti Göls-joen voiûukkæt
vimdl,
Vaikutulset biologiseen mon¡rnuotoisuuteen voivat huonontaa jo mùutenkin strssat-

suojelukohteisv.
MencÐ/ksel kalakamoisa:
arvonmenetykset ammatti- ja
virkistyskalðtuksessa.
Menerykset biologisessa mo-

tujq- slo_s_qb_!9rls_Gé!e.:js9_lþ._

laskennallisiaaruoja.

liikenteessâ),jotkaonlaskettu

alueellisiinvaikutuksiin:NOx

+Onnettomuuden

_-

+Oletetâan, että tavara

kul- SOx
kg.

jetetaan yhdellä aluksella,
jonka kapasiteetti on 3 000
tonnia (alusten keskimäãräinen lastimäärä Vänernjärven alueelìaon n I 000 Ð

20 kr/kg ja HC 75

*Rautatieliikenteen

kr/

kohden maantiellä on kaksi

kertaa nìin suuri kuin

päästöille

rautat¡ellâ

ilmaânküytetäänjoskusaruoa

kr, m¡lli viitataan siihen, Taulukossa -5 on SIKA:n
että rautate¡llâ käytetä¿in mukaisel aikaisemmat ra0

*Kuorma-autoon sopii n. 30- yrnpäristömerkittyä sãhköä.
50 tonnia eli yhteensä Kun käytetään rajakustan-

jakustânnusarvot hensiini- ja

dieselkâyttóisille henkilö-

tarvitâan 60-100 kuorma- nuksia, voi marginaalilla autoille (vuodelìe 1996).

autoa

tuodust¿ Näitäìukujaonkäytettyvain,

käytetty sähkö tulla

n. hiilivoimasta tai ydinvo¡- jotta saataisiin ùskottava ja
500-l000tonnia eliyhteensä mâsta. Energlâlähteen epà- yleisesti hyväksytty verta¡lu
varmuuden vuoksi on seu- päästöjen, onnettomùuksien,
tarvitaan 3-6junaa
*Vesiliikenteen päãstöinã on räâvissâ arvoissâ kâytetty melun ja kulumisen kustan*Junaan (sâhköveto) sopii

nuksille.

Vertailu ulkoisten kustånnusten vaikutuksista henkilöautojen polttoainecn hintaan.

3480 k/wosi/talon sisãtiloissa 50 dB (A):n vesiliikentæn
melulle slttiiksi jouruva.

ja ulkoiluyrnpäristöön Göta-

Päästö

0,r

E330 kr/vuosi/talon sisãtiloissa -

Melu

Ulkoinen vaikutus
þois lukien CO2)

Bensiini kr/litra

jocn varella.

Onnettomuudet

I,00

I,r

Melu
Kuluminen

0,27
0,33

Yhteensä

I,78

0,10
0,37
2,35

Mahdollinen vaikutus asumis-

ympäristölle aiheuttama
kustannu pienempi vesi- ja
mutaliel¡ikenteessä kuiD tiel¡ikctrtecs¿I

50 dB(A):n tileliikenlecn mclulle alttiiksi joutuva.

Puh 09 6'15 811
Fax 09 61 58'1 430
E-mail etunimi sukun¡mi@ltcon

f¡llog¡st¡¡kka

Sertif¡o¡tu laatu-ja ympär¡stöjärjestelmä

(lSO 9001, ISO 14001

ryJFlei-d.en
paasror(ouy-

juna) (MariTen¡L fossiili-

i

I

I

0,54 g/tonnikm
(a86 ke)

NOx

Hiilidioksidi

22 gltonnikm
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T¡rulukossa 6 on esitetty ne päästöarvot, joihin laskelnlat perustuvat Päästöt on ilmoitettu grammoina tonnikilometriä kohti.
Sulkcissa olevat luvu¡ ovat päüstön kokonaisrnáãrä kiloina tarkastelt¿vâssa liikenteessä (Göteborg-Karlstad)

JA TARKKAATEKNIIKKAA

M.ltcon

avullâ tuotetun sähkön
ja
tapauksessa
kes ki m ääräi sess ä

välill¿i V¡inernin alueella. arvoja. Verta¡lun vuoksi on
Vertailun lähtökohdat ovat otettu mukaan NTM:n
meriliikenteelle káyttämiã
seuraavanlaiset:

300km(900000tonnikm) 60 kr/kg, CO2 1,50 kr/kg, todennãköisyys kilometriä

Sruteet vaikuttâvat joilla ts-

vissä,

kâytetty Thonbolaget:in rautateille molempìa arvoja
kolmen liikennemuodon Tidan -laivan todellisia (fossiilisten poìttoaineiden
Esimerkkinâontehtyvertailu

*3 000 tonnin rav¡raìasti *Arvotperustuivatpäãstöjen öljyjunallc MariTerms:in
kuljetetaan Göteborgin ja ympâristökustânnuksiin, julk¡isussa (1996).

vcteen.

voi esiiotyã eroosiot4 nrutta
mit¡iiln arvoja ei olc k¿iytertä-

Vertailua eri liikennenruotojen välillä

nerkittãväi.

Arioint¡menetelmãt ottaYat

Maisemakuvaja luonnon

J

Vãhenevä kalakanta; ammtti- ja virkistys-

Lânsi-Ruols¡Esa. Niihin váikuÍavdt kùitenkin pãiiosißsâ

u uiintyvän

s
o

set

Melu

NOx, Co2ja Hc-pããstõt p¡e-

huomioon kala¡ markkinahinnm, kùmostrÁkustûrulukret.
¡naksuhalukkuuden, biologisen
mo[¡muoto¡suuden sryostami-

Melu

Enn¿lleen palauttamisen kust¡nnukset
Ulkoìlun ja suojelukohteiden arvon menetyk-

mlneD.

Muurnmeet ¡lmæro-olosuhteet
voivat lm. tuod¡ mukanæn
suwernpia sademãàriä, kuivuulta jne., mikã puolestæn
voi vuikunø sadcmãäriin ja
veden liikkeisiin ja ympäriv

Aaltoilusla johtuva Bnraja pohjacroosio

Aalloista johhrva ranø-ja pohjaemosio

happmoituminen. Kor-

roosio, mater¡æl¡en rapsutu-

palaivoille.
Luontov¡hinkojen rdjakutannùksel 20-130 kvesitse kuljelrua kilomctriä kohr¡

tilon muutokset

Lisãä¡tyneet
muuttuneita ilmssto-olosuhteita vaståtr ao-

teen, alueellinen rehevöitymi-

-SOx 20 k/kg
-HC 75 kr/kg
Vaikuluksel teryeyteen tasjsmissa ja vahiDgoista la¡tur¡w
40 000-85 000 kr päivãâja
matkulajalsuttü kohti. 5 00055 000 kr pãivãä kohti kaup-

Pã¿islöl vetecn

Kavihuonekaasupåiästöt (CO2)
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KÊ.SAKUU

VESITIET

2OO1

1U

Nilsiän reitin parantaminen
ja Krrjalan-

Hunkkeen tarkoituksc¡ìa on
rakentaa kanavointi luan-

Juankoskelìc

koskelle, ja siten rnahdoll¡staa

tiel iikcnnejärjestelyjen ja
vcsiliikcntcen larvitscnricn
odotuslaituicn rakcrìtmineÌ.

koskcllc ja kmavan vutimien

yhtenåinen vesitie Kallavcdeltri Syv¿irille. Syvãrin
rannalla sijaitscc mm Tahkon
loma-alue, jonne rei¡in rakenttmiscn j¿ilkcetr on siis vesiticyhteys Saimaalta jil Sai¡nuan kanavan kautta myös
ilrereltã. Alueen nratkuilupalvelutujontua kehitt¿imään on
perustettu "Tahkon vesireitti"- niminen hunkc. Tahkon

Kokonaisuudessaan hankea-

lueen pituus on 6.5 knr.

yleissuunnitelma

ja vaiku-

tusselvitys. Hankkeen kustannusrvio oli tuolloin 25 Mmk.

Vuonna 1998 käynnistett¡in

hankkeen rakennussuunnitteìu Tässâ vaiheessa

Hankkeen rùcnnuttamiscsta
vötaa rneteokulkulaitos.

tarkennettiin myös kanavan
mitoitusqû ja muutettiin osin
myös sijaintia liikenteellisesti

Reitin historiaa

toi¡nivamnaksi. Muutosten
nlyötâ myôs hankkeen kus-

ja

Akonveden

Kallaveden
vâlincn väylli syYennettiin

vcsireitillü on myös omät

1896-1900. Lastukoskcn

rnternetsrvunsâ osoÌ[tccssa
www.t¿hk0nvesireitti.conr

kanava avattiin liikenteelle

S¡vuiltr löytyy kuvia ja

parannettiin myôs SyvürinVuotjlirven vesiváyláü. Juan-

190ó,

karttojil rcitiltä sekâ tietoa
palveluista ja näht¿¡vyyksistä
ja tutustumiskohteista reilin

ja

samassa yhteydessü

koskelle rakcnncttiin 1908
uiltokanava, jotil kunnos-

va[ella.

tettiin I 9ó0-luvulla. Uittok¿nava ei ole enäü nykyisin

ja

tannusarvio nousi 38
Mmk:aan. Hankkeelle teetettiin myösYVAJain mukainen
ynìpäristövaikutusten miointi, ja vesioikeudellinen lupa
saatiin 13. I 2.2000.

rakentaminen päästäneen
aloittamaan kesäkuun alkupuolella. Tavoitteenâ on, että

tuksesta. Karjalankosken

lninìsteríôn, aìueen kuntien ja

on 6.2 metriä

koskella 69 metriä. Molemmissa kanavissa sulutus on
suunniteìtu tapahtuvaksi itsepalveluperiaatteelìa

reitti on valmis liikenteelle

voitiin todeta kokonaiskus-

ennenaikaista sanoa. koska

nìerenkulkulaitoksen rahoi-

lannusten nousseen runsaa-

karsi ntatoi m en p i teide n
aiheuttamn suunnittelu ja

tuksestâ

rakentanrisen a¡kataulutta-

Kanavan ja rc¡t¡n mitoitus

T¡iìl¿i hetkell¿i Kallavedelt¿i

k¿iytðss¿¡,

pliäsee Juuresveden ja Akou-

seen 44 Mmk:a¡n.

veden kauata Juankosken

lcva uusi kan¿va tulcekin
vanhan uittokanavil kohdaì-

Karjalankoskelle Sanroin

le-

Kustannusten nousulle ei ollut

minen on vielä kesken.

venereilti on valnliina Juankoskeltä Vuotj¿irven kautta

Nilsiän

mahdollista saada trvittavaa
lisärahoitusta. Jotta hânke
voitaisi¡n toteuttâa, t¿iytyi

Hankkeen rahoitus

ollut, että venei lijöiden lisäksi
kanavrssa päãsee kulkemaan

hankkeen kustannuksia

Hankkeen kustannusarvio on

karsia Kusintaa tehtiin mm
Juankosken

38 Mrnk. Hanke on jâettu

myôs pienillä matkustajaaluksilla. Tarpeen mukaan

rahoituksellisesti kahdeksi eri

nryös pienproomujen kulku

maantiesilta uusimatta ja
muuttamalla ja vähentâmäll¡i
betonimuurirakenteitr ni in

hankkeeksi : Nilsiän reitin
parantaminen ja Karjalankosken kanavointi Nilsiän

on mahdollìsta.

suluissa kuin avokanavaosuuksilla. Lopulliset rakennussuunnitelnlat valmistuvat
huhtikuun 2001 ìoppuun
lnenness¿i 1a varsinainen

rcitin parantamisen rahoitus

Syvär'ille. Nyt teht¿ivä

p¡t¿il

Juankoskelle tu-

rtitil

parantaminen

hilúc

sis¿illäün k¿hden

Nykyinen reitin parantanrishanke aloitcttiin vuonnu

sulkukanav¿n rakentanrisen
Juankoskcn kaupungin alu-

1990-luvun alussa luatimall¿

eeìle. Sulut ¡¿rkennctun Kùjalankoskelle ja Juankoskelle.

alustav¿ yìeissuunnitelnìa,
kalasto- ja
matkailuselvityksiä sekã
sclv¡tettiin karavoinnin

jolluin mn. tehtiin

Lisäksi hankkeesecn kuluu
Karjalankosken ja Juankosken vàlisen vesialueen ruoppaustyöt ja vüylãrnerkinnân

hyr.lrologiaa

ja

vaikutuksia

v0irnatal0uteen.

rakentilnìincn, rvokanavaosuuksien rakcntaminen

1997 valmistui tarkistettu

jättärnällä

TaulukossaTonesitettysyntyvätympfistókustðnnukscttdköteltavallel¡ikenteelle
vaikutusten, kutcn happamoitumisen, rehuvüityrnisen

ynr,

Mitoituksen lähtökohtana on

koostùu LFA - eli vähernmän
suotu¡sten alueiden tuestâ,
työministeriön rahoituksesta

ja

alueen kuntìen rahoi-

Päâstöjenkustannukseton¡ajattuaìueellisten

kustannuksiin

Merenkulun, ticliikenteetr ja rautatieliikentæn väl¡ncn vcrta¡lu 3 000 aonn¡n kuUettâmisqssa Göteborgin ja Karlstadin
välill¿i.

Kanava on mitoitettu alukselle, jonka pituus on 30
metriá, ìeveys 7 metriä ja
syväys 1.8 metriä. Vâpââ

Milloin

alus)
Ympäristökustannus
p?üistóistä ilmaan:

Rautatie (öljyjuna,laskelma öljyvoimasãh-

Rautatie (öljyjuno, laskema keskiarvosäh-

tÞl_tÐ-

TÞ]LäI
Ympáristökuståmus

päãstöistä ilmæn:

päästöistä ilmaan:

880kr

NOx 3 720kr

coz l0 950 kr

CO226 730 kr

NOx I 350k
COz 2349kr

s02

4t4kJ
I 200kI
SUMMA:32220kr

ll

Nox

so2

90k

I 200k
SUMMA:24
HC

kr

Melun
lamus:

tmus:

70 dBA ulkona

040 k¡/hlö/vuosi
50 dBA sisällä
3480 k¡/hlö/vuosi

-

I

eritläin pieni

häiriöja kustan-

-

70 dBA ulkona
I 040 k¡/hlö/vuosi
50 dBA sisãllä
3480 ktlhlö/vuosi
paikallinen suuri
häir¡ö, erityisesti

SO2

SUMMA:3 731 kr
Melun ympãristökustamus:

-

70dBA ulkona
1040

k/hlö/wosi

50dBAsisällä
3480 krihlö/wosi
paikallinen suuri
häiriö, erityisesti

auto)

Ympfistökustannus
päästöistä ilmaan:
NOx 42 660 kr
64 800 kr

coz
SO2 2l6kl
HC 3848k
SUMMA: lll 5241r
tannus:

-

Kulumisen kustannus:

-

ei saâtavilla

-

ei saatavilla

T0dBAulkona
2320 k¡/trlö/vuosi
50 dBA sisällä
8330 k/htö/wosi
suu¡i metuhäiriö
60-100 kuormaautosta

Kulumisen kustamus:

meleminen:
ei mitäãn uutta

-

Luontoarvojen tumeleminen:

-

vahinÌoa luonnossa

suhteellisen suurta
vahinkoa luonnossa
erityisesti rakennusaikana

vesiteiden edullisuuden,
ympãristökustannusten
alhaisuuden, luontoystä-

varaporttiin lausuntonsa
antaneista maakuntaliitoista,

kunnista, yrityksistã ja
järjestöist¡i katsoi, että l¡i-

muus- ja ruuhkakustannuksissa vesitiet ovat aivan ylivoimaisia muihin liikennemuotoihin verattuna.
Kuormâ-autojen ympäristôkustannukset ovat noin viisinkertaiset

ja lisäksi

melu-

hâitat ovât kuorma-autoilla
moni nkertâiset vesiliikenteeseen venattuna. N¿iitähän

kustam6

-

-

pää-

páästöt ovat monta kertaa

nusaikana".

Suomessa oìisi syytã tehdä
yhtã laaja ja perìnpohjainen

selvitys myös eri liikennemuotojen aìheuttatnista

Suomessa Liikenneministeriön teettämän Kymijoen ja
Mántyharj un kanavaselvitysten yhteydessä eräät konsulrit väitt¡vât. että "uusimpien suomalaistutkimusten
mukaan vesiteitten päästöt
ovat suuremmat kuin tielii-

suhteellisen suuri

lsistutkimuksessakin

autoliikenteen, että rieliiken-

Mielenkiintoista on. ettà

kustamus

yhteneväisiâ kansainvälisren
tutkimusten tulosten kanssa.
Niissähön on yksiselitteisesti
- samoin kuin tâssä ruotsa-

pienemmât kuin kuorma-

Omettomuuskùstan-

-

tùtk¡muksiin eivätk¿i sen
tulokset ole miltään osin

selvitetty.

nukset:

Ruuhkakustânnu3:
suhteellisen suuri
kustannus

sisävesiteiden osalta kâttaviin

dytty tuloksiin, errâ vesiteitten

On¡ettomuuskustan-

Ruuhkakustannus:
olematon

kenneministeriôn raportissa
esìtetty väite ei perustunut

ei monissa suomalaistutkirnuksissa ole juuri lainkaan

nukset:
suhteellisen suuri
kustannus, n.20000 kr

yli puolet kana-

ikäisyyden. Myös onnetto-

OmettomuGkustan-

-

Kuitenkin

vällisyyden ja kaluston pitkä-

nukset:
suhteellisen suuri
kustannus, n.20000 kr

MKL

kenteen". T¿imä johtopäätôs
lienee ainoa m¡aiìmassa.

nuksst:

-

m.

kimus osoìttaa vakuuttavasti

Omeltomuuskustanolemalon
merenkulussa

Syvärin kulkusyvyys on 1.5

rakennusaikana

leminen:

suhtçellisen suurta
vahinkoa lunnoss¿
erityisesti rakennusaikana

Lastukosken kanavan ja

inñsstruktuurista
erittãin suurûa vahinkoa lunnossa

lemínen:

infrsstruktuurista

1.8 metriä Lastukosken
sulkukanavalle asti. Sieltä
lijytyy reitin matalin kohta,
alikulkukorkeudeltaan 4.3
metriä korkea maatiesilta

teen âiheuttamat onÌettomuudet ja muut ulkoìset
kustannukset ovît moninkertaiset vesiliikenteeseen

Luonto¿Nojen tume-

-

Nilsiän reitin vapaa alikulkukorkeus on 8 metriä ja syväys

Kuvaava ovat myös lauseet
luontoarvoista Vesitiet: "ei
mitä¿in uutta vahinkoa luonnossa", kuoflna-autot: "¡nfrætruktuurissa erittäin suurta
vahinkoa luonnossa raken-

LuontoNojen turme-

infrastrukturista

ja Karjolan-

vastaava selvitys?

-n.30 000 kr

ustannus

Luonnonvuojen tur-

Sulutuskorkeus Juankoskel la

Suomessa

Melun ynpäristökus-

yöllä

nus aluksesta

Kulumisen kustamus:
merkityksetön
k

32kr

Tieliikeme (kuorma-

on

20. ..60 metriin

alikulkukorkeus on 8 met¡'iã.
Sulkujen hyötymitat ovat 35
x 8 metrid Kanavan leveyson

Ruotsalaisten tekemä tutMeriliikenne (Tidan-

2... I 8 metrii. Väyläleveys

järvi- ja jokiosuuksilla

Hankkeen urakliakysely suoritettiin 2000 marraskuussa.
Kun urakkahinta oli tìedossa,

vuonna 2002 Tarkkaa
valmistumisaikaa on vielä

I

kanavointi rahoitetaan EU:n
EAKR-¡afi oituksella ja siihen
liitryväll¿i kansallisella vastarahalla, joka koostuu työ-

-

suuri kustannus,
100 000 kr

Ruuhkakustannus:
suuri kustannus

verattuna.

ympäristôkustannuksista. Ne
tutkimukset, joita Suomessa

on tâhãn mennessä tehty,

joutuvat hieman outoon
valoon, kun vertaa niiden
tuloksìa esirnerkiks¡ tähân
ruotsalaistutkimukseen

'| 'i

ViSII-IET
Suomen Vesitieyhdistyksen
hallitus 2001
Puhccrrjolrtirjir

Satamapäällikkö

Uirlopäätlikkó

Matti Linervo

Harri Lallukka

Joensuun satama

Vesitietapahnmia 200I - 2002
Seuraavassa kooslel ta vesileihin liiltyvisr¿i øpahluni sla
Metsü¡nuseo LUSTOssa Punkahurjullu on 16,5.2001 14,4,2002 ntiytrely
PUUVOIMA, jossa on esillÌi höyryluivat eri tavoin.

Jü¡vi-Suornen Uittoyhdistys

Li s ti t i e t oj u w wv.

Jüscnct:

Toimitusjohtaja
Auvo Muraja

Vcranaakurrtajohtaja

Sairnaa Tcrminals Oy Ab

I

ust

(lisätietoju
Iauri. elo@

c c.

t

npahlumt wonna

Hö\D'luitrtrego,la Kthmoísissa 8. - 9.6

Járvì-Suomen

Toinritusjohnja

Hö¡'ry¡o¡ro SATU 100 vuotta, lapuhluma Airoossa
(Pälkilnevesí) I6 - 17.6.

Murenkukupiiri

Markku Pcnnanen

Piiripäitllikkö
Airno Heiskanen

Jocnsuun laivaus

H ö, ryla ¡va regal

Mers¿inhoiraja

Ll N NO lTU KS EN YO -tapo lú u ma

Hurri Rumpunen

Itppeenrunnussa 10

Säätiö toivookin saavansa apuraha-anomuksia alan
tutküoiltÂ, eri oppilaitosten opiskelijoilta ja muutoin alan
kehittäm¡sestâ kiinnostuneilta henkilöiltä. S¿iätiö ouaa
anomuksìa vastâa ynlpäri vuoden. Anomukset käsitellään
vuosittain mæliskuun lopulla. Anonrus saa olla vapaamuotoinen, kunhan siitä ilmenee selkeästi mihin apurahaa

ta Joen suu ssa 7, -8.7,

anotaan. Apurahojen suumuttû ei ole rajattu, nìuttâ ne ovat

Toimirusjohtaja

Sauli Immoncn
Mopro Oy

-

liikkunæt 5000-20000 mmkan rajoissa. Säätiölle osoitetut
anomukset tulee làhett¿iä osoitte€sæn:

11.8.

Mets¿iteollisuus ry

Apulaisjohtaja
Hannu Jokinen

Osastopäällik-kö

Metsähallitus

Olavi Tlrsky

Porvoon höyryjuhlot 18.

-

Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö

19.E.

Lukupûronrinne I D
02200

u i tl ope ri nnepö i vüt Li e kso ssa
6. - 9.6.2002. Li stitietoja www.lieksu..ñ/uitto

Kan sai nvti I i set

Finnlines Oy

Rannikko - ja sßövesílükc nteen slilitüiltä

3 $ S¿iätiö toteufiåa tarkoitustaân jakmtalla apumhoja alm
tieteellisiin tutkimukseen sekä utkimukseen liittyviin jatkoopintoih¡n ja palkinloihin.

2001

ut,li t ui PltrLa.Suclluts!9J:,tlrnþscks,fi) :

Toimitusjohtaja
Anlti Mustonen
M¿intyhüjun kunta

Apurahoja haettavana
2 $ Säätiön tarkoituksena on kehitt¿i¡i uiton sekä muun
mnníkko- ja sisÍivesiliikentæn kuljetusjärjestelnriä. aluksiâ
ja kålustoa Suomessa.

o,ñ

Suonrcn Höyrypursiseuru q,:n

Lco Barman
P¿iijüt-Höileen lìirto

l¡

EsPoo

Mercnkulkuneuvos

Keijo Kostiainen

Logistiikkajohtaja

Ivleren ku lk ulaì ¡os

Antti Vehviläinen
Stora Enso Oyj

Hal lintopäällikkö

ulkaistu Kauppalehti Extrassa 14.5,2001

Urpo Leikus

Apulaiskaupunginjohtaja
Aht¡ Vielma

J

llankintajohtaju
Juha Lcvonen
Mctsliliit¡o

Jyväskylän kaupunki

Euroopan suurin logistiikkakeskus
valmistumassa Duisburgiin

Kimolan -Voikkaan väylää
ajetaan Kymenlaaksossa
Pohjois-Kyncnlr¿ksossr
ajetaan cdciìccn KirnoìunKuusaanlarnrleÌ vcsivi¡,Iäli
Se korvaisi vanhutja uusinti
sen turpccss¿r Olevat nippunosturit Silìuin uitolla, lairoilla, pruornuilla, vencillá ja
muulla vcsiliikcnteellli olisi
sstcctön piäsy Piijlintccltä
rlrn Kuusankoskelle asti ja
nvustoin

päi

keessa ovat rnukana Kynren-

laakson ja Piiijât-Hinreen
liitot, Heinolan kaupurki ja
Kouvolan reudur kuntayhty-

kukoukscssa päitettiiu, ctti
hankkcellc valitaun ohjausryhnri.i, johon tulce Kyrìrenlaakson- ju Piij¿it- Hliutccn
nraakulrtaliittujcÌ, sekü Kouvolan seutlun kuntayhty¡ììül

isiksi nlcrtnkulkul¿itokscn,
uittoyhdistykscn ju alueen
kuntien eclustajat VäylaiI

hurklieen veti.ijliksi pyydcttiin
Suo¡ncn Kilnavut neu-

Jirvi
tiota

Huhtikuussa pidetyss¿i kokouksessa cdeìlytettiin nryiis,
€ttä kunn¿t sit0utuv¿t hilrkkeen eteenpäinvierniseen ja
tict(yyn rahoitusosuut€en.

Kimolan-Voikkaun kanava
kuuluu Kyrncnlaukson liiton
kynrrrerrer -liürjessi listaan,

u

koskase

Ajatus on, ett¡.i clokuuD loppuuu rncnncssü selvirctriin
suunnitclnra nykyisen vi.iylin
per uspar

urrnushankkcellc

vü¡ill¿i Kulkkirìen-HeinolaKuusuanlarnpl, kaluvan rni-

to¡tus, kustilnnusarviOo talkistus, ruhoi[ussuunn¡tclmat

ja taluudelliset pcrustçlut
Lis¿iksi sclvitet¿iäil nryijs
lDtcrreg- ja työllisyysr alìoilusnlahdol lisuudet

l7

0,1

2001 litissä pidetyssü

yhdistiiisi

nriljoonan tonnin vuosika-

yhdesä

pasiteettiin yltävä kontt¡temlinaali Se on puolitoista kertâa

Duisburg on Euroopan suurin

Logport on yhdistelmä julki-

enemmän kuin Duisburgin

sisárìilrsatâma Sen kautta
kulki viirnc vuonna 2l ntilj00naa tavaratonnia. Nyt
Duisburg on vahvistanrassa

sen seklorin tarjoamasta

koko sataman nykyinen
til i ikenne,

rakentâmista palvelu¡sla
Logportin aluetta hallinnoi-

uscrììaansa Keski-Euroopan

van yht¡ön priäosâkkaina ovat

tavaravirroissa. Kaupungin
luidalle, entisen terästehtaan

Duisburgin satama ja kaupunki. Mukana on rny<is l -5
prosentin osuudelìa Nord

Rcirrin varrella sijaitseva

v0ttdlukunnaD organisauNippurrosturien uusìltinen
rraksuisi uscita kynrnreniâ
rniljoonia nrarklt¡ja, kanavan
rakentarnincrr taas arviolta
130-150 nriljoonaa Hank-

Julkinen sektori ja yrítykset

Duisburg ùIatti Luipio

Pohjois-

Kymcnìaakson kaupunkiscudut Jàûvi- Suornccn

Vâylün perusparannuksessa
kustanDuksct jakaantuisivat
sitsn, ctt¿i rììail akcnnustÒidco
osuus olisì nuin 30 proselttia
ja vminaisten rakennustöidcn

osuus noin 70 prorenttia.

Väylin sysvyys olisi

sa¡na

kuir Keitclccn kallavassa cli
2.4 rnetriü. Hankkeesccen
uskotaar Kynrenlaaksossa ju
sirli pidet¡¿il tirkcün¿i

paikalle on rakentumassa yksi
maaihnan suurinnrista logistiikliakeskuksìsta, Logport

-Tavoitteenarnme on hyôdytrt¡.i¿i Logportissa eri kuljctusrnuotoja, koska vesitiekuljetusten lisäksi meillä on
k¿iytcttäviss¿itììnìe eri t¡ãin
tchokas rautatieverkko, sanoin Logportista on hyvät

maantieyhteydet, eivãtkä
¿htikoneita palvele\'ât lentokcotätkä¿in ole kaukana,

r

LogpOrtin toimitusjohtaja
Klaus Gribener perustelee

infrastruktuurista ja yritysten

kont

Kymmenkunnan rnuun Log-

portiin sijoittumispäátöksen
tehneen yrityksen joukossa
ovat myös mm H¿nrann sekâ
Kühne & Nagle

Rhein-Westfalenin osav¿ltio

Julkinen panos Logportissa
on lähes -500 miljoonaa Sak-

-Uskomme saavamnre useita

merkittüviä kansainv¿ilisiã

san nrarkkaa, jossa on muka-

kuljetusyr ityksiä alueelle

na myös EU:n tukirahaa.

Onhan Duisburgissajo nyt

Mutta pääosa alueen investoinneìsta syntyy yksìtyisellâ

200 alan yrityksell¿i to¡rnintaa Logport tarjoaa toimintaan tehokkaimmat mahdol-

päâomalla Logport-yhtiä

lisuudet.

yli

hallinnoi aluetta ja vuokraa

ettá myös Reiniâ pitkin
kulkevien alusten lasteina.

l)uisburgin yhtenä etuna on
sen sijainti tiheästi âsutul¡a

iäänrâän Rotterdrmiin

niiden kanssa yhteistyössâ

Ruhrin aìueella.

olevat ki

sãteellã âsuu 15 miìjoonaa
ihnristii

-50

siksi.

-Kahdeksan tunnin ajonratkalla tâvoitamrne jo yli l-50

lopullu Täydessä laajuudes-

-Meidän arvioidennìe mukaan koko alueelle tehtävât

miljoonaa ihmistä elì 40 prosenttia kaik¡sta EU:n asukkâistâ Tänlä populaatio on
p¿iáosin myós yhteisön ostovoinìaisintâ väkeä

i

n

teistäsijoitusyhtiöt,

¡nvestoinnit ovat noin neljän

miljardin DM:n tasolla,
Grãbener laskeskelee.

Hänen mukaansa Logportin
alueesta on nyt varattu noin
puolet Suurimpiin tulijoihin
kuuluu P&O, joka rakentaa
alueelle I 50 000 neliöme¡jn
tilat toiminnoilleen Suurin

P&O:n hankkeista on

l.-5

tri

Antverpenii n

kiìomeLrin

yr¡tykset tulevat vuokralai-

keskusta ei ole tietddksenìme
uinakaar Euroopassa, Gräbencr sanoo

Konttien merkityksen kasvu
näkyy seìvästi sekä laitureilla

naalien ja muiden tilojen
rûkennuskustannuksista
v¿staavat yritykset itse ta¡

töön. Toinl¡ntâ Logportissa
kliynnistyy tärnän vuoden

t¿ilja. Yhtä suuúa logistiiklia-

kuitenkin maltillista kappaletavaraân ja konttiliikenteen
kehittynriseen verrattuna

pbdsevät kuìkemaan vieìâ 4
500 tr¡nnin alukse¡. Varsinaiset v¡ltamerialukset joutuvât

Alue otetaan vaiheittain kâyt-

sümrne kaikkiaan 265 heh-

Sataman rahdista kappaletavaìan osIus on vajaat 40
prosentt¡a. Sataman kautta
kulkæ myös paljon mrn hiiltã
ja rautamalmia, joiden tonnikasvu on viinre vuosinr ollut

f)uisburgin 9 rnetrin väyììä

joiden omistamiin tiloihin

Mitfasuhteiltaan Logport on
kunnioitettava, sillä sen alue
on kooltaan 2,5 x 1,2 kilomebi¿i, Meillä on käyrerräv¡s-

noin 2000 ìaivayhtiötã. Tässà
joukossr on enenrrnistö pieniä
yhden laivan varustamoja.

Keskellã ostovoimaisintâ
EU:fa

yrityksiìle niiden toirninn¡lle
tarpeellisen maa-alan. Termi-

Logpurtin rakentanìistyö
käyntristy¡ pùi vuotta s¡tten.

saal Logportin on mä?irã olla
vuonna 2004.

linjaliikenneyhteys Duisburgiin. Kaikkiaan Duisburgiin liikennôi nykyään

Duisburg on jo pitkään oìlur
merkittâvä kuljetuskeskus

Ruhrin alueella Tâhãn on
erityisest¡ vâ¡kuttânut sen
satama, josta on reittiyhteydet
yli sataan satamaan. Suomessa Turusta on kuukausif tainen

-Väl im¿tkam nre Rotterdamiin noin 200 Jos siellâ valtamerirahti sii¡retiiän jokialukseen, niin kuljetus tänne kes-

tää kymnenkunta tuntir,
Gräbener laskeskelee

Logportilla on myös k¡¡nteä

yhteistyij AntverpeniD

sata-

man kanssa Se tiivistyy l-og-

portin nryötâ, sillä DuisburgAntverpenin-välil le tulee
jatkuvasti liikennäivä shrttle.JUnA

| -ry. SAKUIJ
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2Û01

Kansanedustaja Eero Lämsä:

- Virkamiesten

Kanavaryhmä jatkaa edelleen
aktiivista toimintaansa
jatkukìn uian

Eduskunran kunavaryhrni.i

kunavuyhrnü

jatkaa edelleen toiDrirìtaansa
jû pitãä kanavü-asiaa csillä

esill¿i pit¿imistl¡.

Valtioneuvoston

Tunnetko

Talouspoliittinen ministerivaliokuntr ja halìitukseu
ilt¿koulu tekivät keskustc-

pai nostuksen rraaku

ja tiedätkó liiken-

neministcriön virkamissten
ntaliittoja

ja kuntia kuhtaan

lernatta liikenncministeriön
selvityksen perusteella uiæta
kielteisen p¿ilitöksen, joten

re¿liteetti on, ettà t¿imin
hallitusk¿uden aikma kuavaasiaan ei palata. Kilavüyhnrin nlikernys kuirenkin on,
ettà ßia ei ole loppuun käsi-

relty. L¡ikenocministcriön
selvitys rakentui epiùealisti-

sille lähtókohdille ja

se oli

tarkoitushakuinen, sao0o
eduskunnan kanuvuryhtnän
varupuheenjrrhtaja Eero

kanavahanke vaatiikin vielä
lisäselvitysten tekemistä. Sen
ohella vesiliikennettã on
cdistett¡iúá muillakin t¿voin,
näitä hanklieita ovat vaikkapa
Savon kanavan toteuttâminen

on kant¿utuûut. Mikãli pain0stusta 0n aodell¿ tapa.htunut, sc 0n tietcnk¡n tuomit-

rivuotistaminen

symyksiä, talousarvioaloitte¡ta jne, joiden avulla æioita
etti¡

voi otlaa esiìle. Edustâj¡lla on

ryhjentyvää Suomeâ voitaisiin elvyttää?

mahdollisuus myös keskustelualoitteiden kautta

- Kansalliset toimet

saada asioita suureen saliin
keskusteltavaksi. Esi merkiksi

saadaan näille lisätukea.
Selvityksiä ja toimenpide-

huhtikuun alussa täysistunnossa käytiin keskustelualoitteen pohjalta keskustelu

ehdotuksia on riittävásti

liikenneturvallisuudesta

tavaa civätkä vitkantiehet ole

siìloin toirni ncct uiunmukaisest¡. T¿iss¿ikin tulee lnuistaa,
ettâ kanavuyhm¿ija ao. tnüa-

kuntal¡itot eivãt ole esitt¿ineet
kanavien rirkcntamistu, vuan
asiaìl islen ja puoluccttolìien
sclvitysten tekemìst¿i kanu-

vien kustannuksista ja vai-

ovat
ratkaisevia, EU:n ohjelmista

tniutun, liikenteeseen, ympü-

villa olisi suuri lnerkitys ltä-

vaisuudessa Kanavaryhntü
pyrkii osultaur vaikuttanraan
t¿irnün tavoitteerì t0teutu-

ja Keski Suomen taloudcl-

onko virkalniesten valta

lisen kchityksen kalnalta'/

horjumaton?

nriseksi, Kunavuparin raken-

- Vesitcill¿i o0 ebd0ttontilsti
rtrcrkitystâ ltü- ja Keski-

-

kanavaparir r¿kcntarniseD
etlellytykset onkin selvitet-

tivã kunnoll¿ ja puolueet-

t¿nincn voisi ¿vata suuria

rn¿hdollisuuksia JürviSuonìen kehittãrniselle ja

ristöÒn, jne.

Nlictkö edellcen, ettü vcsitcillü ja ninrenomm nliillã kæa-

Suonren kehittänlisen kannul-

Eduskunnassa voidaan
vaikuttaa liikennepolitiikan
suuntaviivoihin Edustajilla

ta. Kyrnijoki-Mântyharj

un rnahdollisuus tehdã I

un

EU on sitoutunut ìiikenne-

Näetkö seur¡avìen vaalien

pol iti ikassaan sisävesiteiden

tuovan uusia mahdoìlisuuksia

kehittämiseen, miten Suomi

Sisä-Suornelle esim nrinis-

mallioppilaana sa¡taisiin

teripaikkojen jaossa?

-

EU:ssa on selkeá halu
kehittää vesil¡ ikennettã, ja
EU:ssa varmast¡ suhtauduttaisiin suopeasti Suomen

Vaalien ruìos ja hal lituspohja

on lähtäkohta ministeripaikoille. Viimeisen kuuden
vuoden aikana Sisâ-Suomi on
min isteri pai kkojen jaossa

keh¡ttämiseen. Suomessa

pârjännyt huonosti. Toivottavasti kahden vuoden kulut-

onkin tarkasteltava asioita
avoimesti eri tahoilla Sisä-

saalta ministeripâikka jollekin

aktiiviseen sisävesil iikenteen

vesiliikenteen kehittämisessä
on t¿irkeää pitíä asiaa esillija
tuoda esiin niità etuja, joita
vesiliikenteen keh¡rrämisellä

tùa tilanne on toinen Toi-

alueelle ei ole autuaaksi
tekevä. Eri âìüeiden tas¿puolisen kehittämisen ratkaisee
enemmänkin pol itiikan linja hâlutaânko tâsapuolisuutta våi

et.

Iamlseen.

tonìalla tutkinìuksella tulc-

-

asiallisia perusteita

poliittista tahtoa niiden toteut-

Onko eduskunnassa keskustcltu pitkäntähtäinren liikennepolitiikasta ja onko näkernyksesi mukaan eduskunnalla mahdollisuuksia v¿ikuttaa kyseiseen asiaan, vai

- Mäntyharju-Kymijoki

meenpanevalla puolella.

olemassa, kyse on siitü, onko

kutuksista clinkeinotoi-

Lânìsâ (kesk)

että eduskunnalla on lainsäâdäntö- ja budjettivaltâ,
v¡rkarniesten rooli on toi-

-

lakialoitteita, kirjallisia ky-

Miten muuten nãkisit,

saavutetâxn. Val itettavasti

mùUtosvaStailntaa ttultUU
esiintyvãn erãillä tahoilla ja
vielä niin, eltä vâstahakoisuudelle ei es¡tetä mitäán

tähän kehitykseen mukûÂn?

ja Saimaan kanavan ympä-

- T¿imân suuntaisla "huhua"

vallasta

puhuttaessa on muistettava,

Suj uvasti asiakkaalle.
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