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Rein - Euroopan valtimo

Suomen Vesitieyhdis-
tys ry esittää, että vesi-
liikenne jätetään ilma-
liikenteen tavoin Väy-
lävirastohankkeen ul-
kopuolelle. Sivu 2

Sisä-Suomen paperi-
ja metalliteollisuuden
tulevaisuuden ratkai-
seva poliittinen päätös
on yhä lähempänä.
Eduskunnassa loka-
kuussa pidetyn vesilii-
kenneseminaarin vies-
ti oli selvä: jollei sisâ-
vesiemme liikennettä
saada käyntiin kana-
voimalla Kymijoki, si-
sämaan raskaan teolli-
suuden loppu häämöt-
tää. Sivu 5

Meriliikenne saa val-
tioiden kasvavaa huo-
miota osakseen kan-
sainvälisen kaupan
kasvaessa. Edullisten
ulkoisten kustannus-
ten vuoksi myös sisä-
vesiteihin tunnetaan
taas suurta mielen-
kiintoa.
Sivu 12

Kierros Keski-Euroo-
passa osoittaa, että
suurimmat merisata-
mat sijaitsevat poik-
keuksetta kanavien
suilla. Kotkan jaHami-
nan satamille Kymijo-
en kanavoiminen tie-
täisi merkittävää lii-
kenteen kasvua.
Sivu 6

Saimaan kanavan ra-
kentamista voimak-
kaasti kannattanut
J.V. Snellman oli ollut
oikeassa sanoessaan
t'Parannetut kulku-
neuvot lisäävät tuo-
tantoa siellä, missä se

ennen on olemassa, ja
synnyttävät sellaista
siellä, missä ei oltu
edes aavistettu sitä
mahdolliseksi." Kau-
kokatseisen valtiomie-
hen syntymästä on
tänä vuonna kulunut
200 vuottaja siksi hä-
nen aatteensa ja toi-
mintansa ovat olleet
laajalti esillä.
Sivu 8
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Kulunut vuosi on osoittanut, että avointa keskustelua
kansantalouteen ja hyvinvointiin oleellisesti liittyvistä
kehityslinjoista ja rakenteista käydään Suomessa aivan
liian vähän. Toinen selkeä havainto yleisellä tasolla on

se, että ne jotka keskustelua uskaltavat herättää tai ak-
tiivisesti käynnistää, leimataan helposti häiriköiksi tai
tahoiksi, joille asia ei kuulu. Tosiasia kuitenkin on, että
kansallisesti merkittävät päätökset, kuten sotilas-, ener-
gia- tai liikennepoliittiset ratkaisut vaativat kypsyäk-
seen ja kestävän lopputuloksen saavuttamiseksi perus-
teellista asiantuntija- ja kansalaiskeskustelua. Tässä pä-

tee vanha viisaus, ettei tieto jakamalla vähene.
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Pääkidoitus

Edunvalvoj asta kehittåij äksi
Kulunut Yuosi on coitlanut.
että avoinla keskustelua
kansantalouteen ja hyvin-
vointìin olællisesti liittyvis-
tä kehitysìinjoisra ja mken-
teistakäydään Suomesa ai-
vm liim vähän. Toinen *l-
keä havainto yleisellä tasol-

la on s, että ne jotka kes-

kustelua uskaltavBl herättää

tai aktiivisesti k¿iynnistää,

leìmataan helposti häiri-
köiÌsi tai mhoiksi,joille asia

ei kuulu. Tos¡asia kuitenkin
on, enä kansallisesli merkit-
tävät päätitkset, kuten soti-
las-, energia- tai liikennepo-
liìttìset ratkaisut vaalìvat
kypsyäkseen ja kesÌävän
lopputuloksen saavutlami-
seki perutællista asiantun-

tija- ja kusalaiskskutelua
T¿isä p¡itæ vanha viimus,
enei deto jakamajla våihene.

Vesitìeyhdistykslle vuosi
on merkinnyt hyvin al<tii-
vis¡a otelta moniin kehit-
teìllä oleviin ja uusia lin-
jauksia vaativiin kysymyk-
sìin. EU:n liikennepoliini-
set linjaukset ja niihin liit-
lyvä¡ kehiträmisProjekr¡r,
Saimaan kanava¡ lulevai-
suùs ja haæÌeet sisävesilii-
kenteeUe. j?üimaksuluokki-

en uudistus, väylävirasto-
suunnitelma! sekä tonnis-
lovercj¿i¡jeslelmä ovat ol-
leet asioita, joihin yhdistys
on paitsi otlanul kantat
myös pyrkinyt tuomaan
laajempaa nåikemystä. Sen

lisäksi jäsenistölle on py-
rilty ttrjoamaan liedoluk-
sen, seminarien ja opinto-
matkojen muodossa am-
matill¡sra kehirrämisroi-
mintaa. Organisaation pie-
nuus huomioon otlaen
täm¿i kaikki on vaatìnut
erinomaista âktivi¡eetf ia
toimimanjohtajalta, työva-
liokunnalta, hallitukselta
sekä jãsenistöltä ja yhteis-

]yökumppûneiìta. Täslä kai-
kille näin vuoden lopussa
mitä parhain kiitos!

Mu¡ta haæreet eivät suinkaan
ole loppumussa. Kymnenien
kilometrien mittaiset rekkajo-
n01 Venäj¿in raja-asemilla lie-
neväl konk¡ee¡tisin esimerk-
k¡ siitä, ett¡i eri liikennemuo-
tojen kehiü¿imineo ei ole ta-
pahtunu¡ hallitusti. Lieneekö
sitten suomalaisten æia mei-
dän yhteisill¿i varoillamme
rakentaa miljoonien liiken-
nejärjestelyjä läpikulkulii-
kemelt¿i harjoiltaville venä-
läis¡ekoil le, kun samanaikai-
sesli naapuri on loteuttmæ-
sa mitlavia satama- ja vesi-
I i ikennejärjestelyj ã, jotka
vamasti purkavat paineet
Kaakkois-Suomen teihä. Sen

sijam ehkä kannattaisi uhn-
ta muulma ajatus esim. ¡on-
nisloverojãrjestelmän ajan
tasalle saattamiseksi, ennen
kuin Suomen lipun aìla pur-
jehtivat rahtarit kokonaan
loppuvat. Nimittäio kehirys
viime vuosien valossa ei näy-
tä kovin hyvältä. Suomalais-
len alusten osuus merivien-
titoimituksista on pudonnut
sitten 9O-luvun Iopun låihes

puoleen (l 8 %)ja tuontikul-
jetuksista yli puolet (24 %).
Siinä haaslena seuraaval-
le hallitukselle ja kriisival-
miudesta vastaaville.

Koska oheinen pääkirjoitus

näynäisi olevan allekirjoir-
laneen viimeinen siirtyes-
säni vuodenvaihteen jäl-
keen virkateht¿ivist¿ini "si-
viiliin", haluan kiittåiä kaik-
kia yhteistyökumppmeira-
ni viime vuosien yhteisistä
ponnistuksista ja koke-
muksisla. Evâsryksenä tu-
levalle lainam Fmciscus
Assisilaista:' Aloi¡a teke-
mâllä mikä on tùpeellista,
sinen se mikã on mahdol-
lisra ja yhr?ikkià huomaa¡-
kin tekeväsi sitä mikâ on
mahdo¡onta."

Menestyksellìstä uùÎta
vuona 2007!

Matti Reijonen

P.S. Llimpimät omittelut
kansliapä?illikkö Hari Pur-
siaiselle h2inen ottaessail
vastaan Saimaan kanava-
valtuutetun haasteellisen
tehtävän L1.2007!

Suomen Vesitieyhdist,vs ry:n hallituksen pj. Matti Reijonen

Suomen Vesitieyhdistys ry
Väylävirastokysymys
Valtiovallan taholta on nostettu esiin tarve uudelleenorganisoida liiken-
teen hallinnonalaa ns. väylävirastohankkeen muodossa. Väylävirasto-
hanke on herättänyt jo nyt ennalta sangen kdittisiä kommentteja arvo-
valtaisiltakin tahoilta.

Suomen Vesitieyhdistys on käsitellyt hanketta julkisuudesta tihkuneiden
tietojen valossa ja katsorrme, että kaikkien alalla toimijoiden tulisi tässä

vaiheessa toimia yhteisesti tai erikseen asioiden kulkuun vaikuttaen.

Mikäli väylâvirastohanke toteutuu esitetyssä muodossa, olisivat sen

vaikutukset vesiliikennekuljetusmuodolle haitallisia. Pitkåijänteinen työ
koko kuljetusmuodon ja käytetyn väylästön jatkokehittämiselle vaaran-

tuisi ja jo nyt n¿iht¿ivissä oleva huolestuttava suuntaus vesiliikenteen ja
siihen liittyvien toimintojen alasajoon kiihtyisi. Pahimmassa tapaukses-
sa asia johtaisi Merenkulkulaitoksen ja sen toimintojen eriytymiseen ja
sitä kautta sen sisäisen synergian menettämiseen, jonka saavuttamiseksi

takavuosina tehtün paljon työtä.

Liitekide

Eri liikennemuotojen yhteinen väylävirasto ei tue
vesiliikenteen tulevaisuuden kehittämistä
Julkìsuudessa on ollut esillä siliikenteen erikoispiirteitä, näisenä voi MKL ajaa riittä-
hanke yhdistää eri liikenne- joidenhoitoonváylävi¡astoei vân tehokkaasti maamme
muotojen hallinnointi yhtei- voi tuoda mitâãn lisäarvoa. teollisuuden ja muiden vesi-
seen väylävirastoon Hank- Vesirakentaminen erikoiska- teiden kâyttäjien etua.

keen tärkeänä perusteluna on lustoineen ja sen suunnittelu

toiminnanjahallinnon tehok- poikkeavatmyösmuustaväy- Suomen Vesitieyhdistys ry
kuuden lisääminen sekä kus- lärakentamisesta varsin mer- esittäâ, että vesiliikennejäte-
tannussäästöt. SuomenVesi- kittãvästi Vesiliikennehank- tdãn ilmaliikenteen tavoin
tieyhdistys ry nàkee rnolem- keet ovat useimmiten myòs Vli¡'lävìrasto-hankkeenulko-
nlat em tavoitteet erittäin sangenpieniähankkeitamui- puoÌelle. Esitämme myös,
myönteisinä ja välttämãttö- den liikennemuotojen massii- että kaikkien Iiikennemuoto-
minã Näemmemyös,ettäsa- visiin väylähankkeisiin ver- jenkeskusvirastoissaselvite-

mana¡ka¡sestituleetoimenpi- rattuina, joten myöskìn ra- tään haÌlintotoimien (kirjan-
teen edistãä kunkin liikenne- kentamisen toteutus tapahtuu p¡toja laskenta, palkkahallin-
rnuodon kehittymistä. useimmiten er¡ aliùrakoitsi- to, tietohallinto) ulkoistamis-

joiden toimesta ja yhdistámismahdollisuudet
Väylävirasto soveltuu erittãin ilman yhteisen väyläyiraston
huonosti vesiliikenteeseen Vesiliikenteen painoaruo on perustamista ja siinä yhtey-
useistakin eri syistä. Merilii- jo nykyisellälinkin ollut san- dessä syntyvââ byrokratiaa.
kenne laajoine ja monipuo- gen vähâinen liikennetoimi-
lisinekansainvälisineyhteyk- alalla. Väylávirastoon sulau-

sineen poikkeaa muista lii- tettun¿nykyisen MKL:n rooli Helsingissä 25.10 2006

kennemuodoistaratkaisevas- jakaantuisi useisiin pieniin

ti.Meriturvallisuus,merikar- osiin, jolloin vesiliikenteen

toitus, kansainvãl¡set alus- vaikutusmahdollisuudetvây- SuomenVesitieyhdístys ry
mâäríiykset ja maailmanlaa- lãinvestointeihin ym.entises-
juinen tavualiikenne ovat ve- tään heikenty¡sivät Vain itse-

Vuoden 2007 seminaarimatka

Venäjän vesitiet ovat avau-
tumassâ WTO neuvottelu-
jen myötä myös muiden
kuin Venäjän alusten káyt-
töön. Ven¿ijän laajat sÍsä-

vesitiet avaavat runsaita
mahdollisuuksia uusille
vesikuljetusvaihtoehdoille
ja liiketoim¡lle. Etenkin
pohjoiseen suuntâutuva

ns. Stalinin kanava on meil-
lö toistaiseksi ollut vieras ja
tuntematon.

Vesitieyhdistyksen vuoden
2007 jäsenmatka suunna-
taân Aäninen - Stalinin ka-
nava aluælle ja ajankohtana
tulee olemaan Syyskuun al-
kupuolisko. Pyrimme varaa-

mârn käyttöömme asunto-
aluksen ja mafkan kokonais-
kesto puristetaan kolmeen
vuorokauteen, Mikäli sinul-
la on toive¡ta matkan ohjel-
mæta ja tarkemmæta ajan-
kohdasta, ota yhteyttä toi-
minnanjohtajaan ja tietysti
en nakkoilmoitta u tu miset
sâmâan osoitteeseen.

Suomen Vesitieyhdistys
toiminnanjohtaja
Antero Pulkkanen
puh 0400 550 823
e-mail
pulkkanen.vesitiet,org

Sivunvalmistus:
KuusanJ<osken kaupunki

Juhani Virtanen
Puhelin: 05-280 4286

email juhmi.virtanen@kumkmki.ñ
Paino:

ScanArk. Kouvola

email:ismo.parkkonen@kolumbus.fi
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Kansliapäällikkö Juhani Korpela:

Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkaminen varmistunee io 2007

20.05.2002 kaikki Suyomen silloiset kansliap¿i¿illiköt Saimaan kanavalla, nykyisen kana-

van rakentajien muistomerkin luona Brusnithnoessa

Liikenneministeriön kesä-

kuun alússa eläkkeelle jä¿inyt

kansliapäãllikÌö ja Saimaan

kanâvavaltuutettu Juhani
Korpela uskoo, ettâ soPimus

Srimaan kanavan vuokraso-

pimuksen jatkamisesta saa-

daan valmiiksi jo kevãälìä
2001

Yli 20-vuotisen uran kanslia-

päâìlikkönã tehnyt Korpela
pit¿iä 1994 avattua Keiteleen-
Pâijänteen kanavaa sen vuo-
sikymmenen suurimpana vir-
heinYestoinlina.

desta vuokrasopimuksesta
neuvottelevân valtuuskunnan
puheenjohtajma ja sekä kaup-
pa- ja teoìlisuusministeriôn m-

hoitukselta Eu¡oRussia- ohjel-
man Suomen osapuoìen pu-

heenjohtajana. Liikenne- ja
viestintäministeriön lehtävät
päättyvät 3 1.12.2006, mutta
EuroRussia jatkunee ensi vuo-

den puoleìle.

- Budjettipäällikköura sekä

ekonomistin koulutus oval
väist¿imättä vaikultmeet myös

neuvotteluista ja hanke oli
nousut niissãesille. Kun suo-

malaisilla oli tuolloin uæiu ra-

kemushanlikeita id?issä, oli ha-

ìuttu löyr?iä jokin harìke venã-

láisilte Suomestâ Parempaa

hanketla ei tuossa tilmteessa
kukaan osmnut esitt¿iã. Ky-
men uittoyhdistykælìä oli po
sitiivista lukuja uiton kævus-
ta. T¿issä tilmtessa en enäã

noussu¡ vætuslmm hankeF

ta, mistä sitten seuræi vuosi-

kymenten suurin virheinves-

tointi. Uino loppuikokonm jo
ajat sitten, eivâtkã edes purje-

alueen vesiliikenne kfkeytyy
Saimm kanavæn, jonJ<a toi-
minla ei ole mahdollista ilmm
valtion tukea. Nykyisellään
kanavan ylläpito, Saimaan

luotsaustuki ja muut kustan-

nukset edellyttãväl valliolta
noir l0 miljoonan euron vuo-

sittaista tukeâ Liikenteen kas-

vu ei vähennä tuen târvetta

vail lisáä sitäìuotsauslen m¿iii-

rän kævaessa.

Yleist¡ k¿iytetyill¡i yhteiskun-

tataloudellisiìla laskutavoilla

Saimæn kmavaaei sæda km-
nattavaksi Liikenleeseen liit-
tyy kuite nkin joukko lækelmi-
en ulkopuolisia hyõIyjã, joten

kaikki tekijâr huomimn otla-

en voidaan hyväÌlä tahdolla
päästã siedettävâ¿iI tasapai-

noon. Pilkällä aikavâlillä teki-

si mieli uskoa vesiliikenteen

kilpaiìukyvyn pmevm. Val-

tion tùen tarvella oìisi mYös

voitâvâ alentæ jâ tirkeãtä on

myös etteivät Venäjãlle mak-

sttavat maksut nouse kohtuut-

lomastr.

Saimaan kanavan liikentees-
sä ja sen kehitysaruioissa on

raakapuun tuonnilla Venäj?il-

tä suuri merkitys. Venäjän

suunnitelmissa on nostaa raa-

kapuun vientitulleja. Tàmä

voisi nopeastikin vähent¿¡ä

kanavaliikennettä. Kun kui-

tenkin tilannetta arvioidaan
pitkällä aikâvälillä, on uskot-

râva, ettâ täm¿¡ toimenpide
havaittaisiin ennen pitkãä
myös Venãjän kansallislen
etujen vastaiseksi. Asiaan on

myös mahdollista vaikuttaâ
sen jälkæn kun Venäj¿i on liit-
tynyt Maailman kauppajãr-
jestön WTO:n j?iseneksi."

Bioenergia lisää
vesitiekuljetuksia

Miten näeue vahtassa kqs-

vussq olevan bioenergion
köytön j0 kuljetxsteìt Yoikt.t-

tavon eri liikennentuotoien

t,òliseen I ii kn nesuot illee-
seen?

"Biænergian káytön lis¿i¿imi-

sä on kysymys l?ihimä met-

sähakkæn käytón lisäämises-

t¿i. Mets¿ihakkæn käytön tâvoi-

te on 5 miljoonaa kuutiomet-

riä vuoma 2010 ja edelleen 10

miljmnm vuoma 2025. Vuon-

na 2005 k¿i),t¡ö oli 3 miljoonaa

kuutiometriâ.

Myôs nestem¿iislen biopoltto-
aineiden käyttöä âiotaan lisä-

tâ 5,75 prosentìn osuDteen

moottoripolttoaineista vuon-
na 2010. Jos tämä lehdään

kokonaan puulla, sitã lâwit-
taisiin noin 2,5 miljoonaa
kuùliota vuodessa

Kokonaisuudssæn metsäha-

ketta voitaisiin korjata noin
l5 miljoonaa kùutiometriä
vuodessa. Tästä 8 miljoonaa
olisi päälehakkuualojen hak-

kuut¿ihdettä, 5 miljoonaa hr-
vennusten pienpuuta ja 2 mil-
joonaa kanto- ja juuripuuta.

Metsãntu tki m us lai toksen
professori Anlti Asikaisen
mukaan metsäenergian kor-
juu voisi enimmillään lisät¿i

puunkorjuun ja -kuljetuksen
työpa¡kkoja noin koìmannek-

sella. Jos lämmitysöljy kor-
vattaisiin kokonaan ja liiken-
nepolttoaineet 5,75 prosent-

tisesti puuenergialla, Suo-
meen syntyisi hänen mukam-
sa 5000 uutta ryöpaikkaa. Lii-
kenteen työpaikkojen Pä¿iosa

syntyisi aruattavasti maalii-
kenleeseen, mutta myös ve-

siliikenne saisi osansa.

Saimaan liikenleen oPtimis-
tisimmassa, vuoteen 2015

tähtããvässä kehitysarviossa
on oletettu, etlä puukuituihin
perustuva biopolttoaineiden
tuotanto [ähtee nopeaan kas-

vuun Saimam vesistöalueel-

la ja osa kuljetuksisra tapaì-
tuisi vesitse. Arvattavasti ke-
hitys oltaa aikansû, mutta on

arvioif avissa, että bioenergi-
an käytön kasvu on eräs lu-
paavimmista Saimaan liiken-
teen kasvualoista."

Kestävá keh¡tys tuo
uuttâ l¡ikenteeseen

O nko ke stövä l I Ìi ke hi ty kse I I d

nre rkitystà I i i ke n n enilnloja ja
-t tiyIiti kehí tetttiessä?

"Ehdottomasti onja voisi oìla
vieläkin enemmän. Tavaralii-
kenteen ja joukkoliikenteen
yh tei skun talaloudel I i sessa

hinnoittelussa eli liikenleen
erityisverotuksessa ja rauta-

teiden ratamaksussa on otel-
tu huomioon liikenleen ym-
pfi stölle aiheuttmat kuslan-

nukset ns. râjakustannusperi-

aatleen mukaisesti. Myös lii-
kenneinvestointien kannatta-
vuutta hyólyjen ja kùstannus-

ten pohjalta tarkasleìtaessa
oletaan pããstökus¡annukset
huomioon. Mutta paremmì¡r-

kin voisivat asial olla.

Jo kymmenkunta vùotta sit-
ten ìiikenneministeriö laati
yhdessä Tampereen yliopis-
ton ja autoalan kanssa henki-
löautoverotuksesta malleja,
joiden mukaan olisi voitu as-

teittain usean vuoden aikana

siirty¿i nykyisÌä parenmin
ympãristökuslannukset huo-
rnioon ottavaan autoverotuk-

seen. Eräänã malìina pidet
liin saksan autoverolùsta.
Nykyinen aikataulu läìlaisen
veromuutoksen osalta lienee
vuoden 2008 kohdalla.

Raideliikenteen ja joukkolii-
kenteen suosiminen on kes-

täv¿in kehityksen liikennepo-
liriikkaa. Ratahankkeisiin,
mukaan lukien pãäkaupunki-

seudun raideliikenne, on in-
vestoitu varsin tyydyltãv¿isti
ja lisáã hankkeita on vireillä
Ongelmana on nykyisten ra-

tojen kunto, joka ei pysy en-

nallaan ilman lisäpanostustt.

Joukkoliikenne on ollut jac
kuvæti valtiovminministeri-
ön säästölistallâ, mutta haìli-
tusten budjettiriihissã ja vii-
meisl¿iän Eduskunnm budjer
tikäsittelyss¿i on alasajolta
vältytty.

Saimaan aluskuljetusten
päästöhaitat ovat hieman pie-

nemmät kuin tiekuljetusten,
multa moninkertaiset sähkö-
voimm käyttöön perushlvaan
rau tatieliikenteeseen nähden

Mikâli Saimaan kanavm lii-
kenne siirtyisi rautateitse
merisalamiin ja sieltä merel-
le, liikenteen päästökustan-
nuksel jopa vâhenisivãt. Ve-

siliikenteen osalta voisikin
toivoa kansainvälisen yhteÌs-

tytin saavan aikaan alusten
moottoreita, polttoaineita ja
jätepäästöjä koskevia, ny-
ky¡stä tiukempia ymp¿iristö-
vaat¡muksia."

Saimaan kanavasopimus
valmistunee jo 2007

Mikti on tilanne Soimaon ko-
nat'o n v uokrasopi nru ksen jat -

kantisessa? Miten neuvotte-
Iut ovot su¡xneet? Milloin
tulee valmislo?

"Saimaan kanavan vuok¡aso-
pimusneuvottelut käymistyi-
vät v¡rallisesti viime syksynâ.
Sitä ennen oli jo prin vuoden

aikana kãyly epävirallisia

- Uitto loppui kokonaan jo
ajat s¡tten, eivätkä edes pur-
jeveneet voi käytt¿iã kanavaa

siltojen mataluuden takia, to-

teaa Juhani Korpela.

Korpela näkee, että bioener-
gian käytón kasvu on eräs Iu-
paavimmista Saimaan liiken-
teen kasvualo¡sta. Hänen ar-

vionsa mukaan kokonaisuu-
dessaan metsãhakeita voitai-
siin korjata jopa I 5miljoonaa
kuutiometri¿i vuodessa.

PÌtkä ura valtion
palveluksessa

Manaskuussa 1940 Helsin-
g¡ssä syntynyt Juhani Korpe-
la valmistui valtiotieteen kan-

didaåtiksi ja mais(eril<si 1965.

Ja jo ennen sitâ h¿in työsken-

teli Suomen Pankissa ja Val-
rion tietokonekeskuksessa.
Valliovarainministeriöön h?in

tuli 1967. H¿in tuli tunnetuk-
si vuosina 1972 - 1985 minis-
teriön tiukkana budjenipääl-
likkönã, minkä jiÍlkeen ura
jarkui liikenneministeriön
kansliapäâllikkönã.

Korpela jäi eläkkeelle kans-

liapâälìikön virasta I 6 2006,
mutta on jatkanut senkin jåil-

keen eräissä liikenneministe-
riön Venäjän hmkkeissa, ku-
ten Saimaan kanavavaltuu-
lettuna ja Saimaân kmavm uu-

I iikemepolüttiwn ajaneluuni,
Korpela muistultaa

Tãssä kansliapäällikön haas-

tattelu.

Merivàyliä keh¡tetty
asianmukaisesti

Milen nòetîe vesileiden kehi¡-

ryneen kansl i apdcil I i kkökqu-
tenne aikana?

"Kansliapãälliklökaudellan i

on meriväyliä kehitetry var-

sin asianmukaisest¡. Ehkä
meriväylähmkkeita on ollut
jokunen liikaakin, jos tavoiÈ
teena pidefäân liikenteen lii-
allisen hajaantumisen est¿i-

mistä. Vuosaæn sataman ra-

kentamista olen tukenut kai-
kin tavoin, kun se vertailuis-
sa osoittautui parhaaksi vaih-
toehdoksi.

Kansliapâãllikkökauteni mer-
kittãvin sisävesihanke oli Kei-
teleen-Päijänteen kanava. Se

olì uææú cill?i jo val riovarain-
ministeriön kaudellani, jolloin
elme pitãnæt hanketta lalou-
dellisesti perusteltuna. Hmk-
keen loteuttmisen kmnalta
mtkaiseva p¿iätös teht¡in halli-
tukæn talouspoliittisessâ mi-
nisterival iokumæsa tilmtees-
u, joltoin ulkoministeri Kale-
vi Soßa oli tullut Neuvostolii-
lon kmssa käydyistä kauppa-

Juhani Korpela raja-aseman vihkiäisissä 8.9'2006

venæt voi k¿iyttääkmavm sil-
tojen mataJuuden taliia."

"Vain Saimaan liikenteellä
olennaista merkitystä..."

Mikd on ves¡leiden "rooli"
me ri I i i ke n tee n jo si stive si I ii -

ke nt e e n kokona i s lo gi st i i ka s -

sa?

"Sisävesiliikenteestä vain Sai-

mm liikentæll¿i on olemais-
ra merkifystã. Saimaallakin lii-
kenne on tonnimäâräisest¡
pientä, mutta silti sillä on leol-

lisuuden ja matkailun kmal-
tâ merkitystã. Koko Saimaan Jatkuu seumavalla siwlla
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Seinejoen pohj oisosan (Seine-Nord)

kanavaproj ekti hahmottuu
Suurimittaisen kanavan toteuttaminen jonka on määrä aloittaa
toimintansa vuoden 2013 aikoihin, on juuri ottanut uuden aske'

leen: Julkinen kysely käynnistetään ensi vuoden tammikuussa.

neuvotteluja, jotka nekin vei-
vât asiaa eteenpdin. Venâjän

I iikenneministeri lg ot Lev í ti il
totesi Sainìaan kanavm 150-

vuotisjuhlassa Lappeenran-
nassa vltme
syyskuussa seuraavaa: "Meil-
lä ei ole kollegani kanssa ka-

navaa koskevia erimielisyyk-
siä Se on tae si¡tä, että vuok-
rasurnmasta Ja -aJasta er

myäskään tule erimielisyyk-
sta

Uskonkin, ettâ tulemme saa-

maan hyvän sopimuksen,
joka tukee kanavaliikenteen

keskitalvella, kanavan ympä-

rivuotisuus ei lisäisi raaka-
puun kuljetuksia, joiden
osuus liikenteestâ on ollut
vajaa puolet Saimaan kana-
van talviliikenteen ylläpito
vaatisi lisälämmön johtamis-

ta kanavaan. Kanavan muut-
tamisesta ympärivuotiseen
liikenteeseen ei ole löydetty
y h te i sku n !atalou del I i ses ti
kannattavaa ratkai
sua. Asiaa koskevia selvityk-
siä jatketaan

Teollisuudelle ympärivuoti-
suuden aiheuttamasta hyö-

Ratahallintokeskus jäì sitä
perustettaessa aliresurssoi-
duksi. Se on kuitenkin paran-

tanut vauht¡a ja edustaÂ ny-
kyisellään merkittävää asian-

tuntemusta Ratahallinnon
alistaminen tiemiesten joh-
toon sis¿iltàä osaamiseen liit-
tyviä riskejä ja johtaisi ilman
muuta radanpidossa nykyis-
tä heikompaan tilmteeseen.
Kun veftattaan liikennesuo-
r¡tteita reillä ja radoilla sekä

toisaalta rahoituksen mâärìä,
puhumattakaan valtion tulo-
viroista, syntyy epäilys, että

liikennepolitiikassa suositam

nykyiselläân rautateitä
Sama tilanne on joukkolii-
kenteessi, jossa mieluummin
tuetam kalliimpiâ junayhte-

yksiä kuin bussiliikennettä.
Rautatierahoituksen ja tiera-

hoituksen suhde onkin sen

luokan poliittinen kysymys,
joka on parempi pitaa polii-
tikkojen ja erityisesti liiken-
neministerin käsissä

Nykytilame tukee poliitikko-
jen kiinnostusta liikenneky-
symyksiin, mikä on vamasti
eduksi myils rahantulolle.
Liikenneministe¡i Le e na
Lu h to se n hyvin v almistelema
hankelista on nyt toteutumas-

sa ja siinã valtiovarainminis-
terikin joutui taipumâan.
Tämä ei olisi onnistunut vãy-
lävìraston virkamiehiltä "

Väylämaksuja
tulisi alentaa

M i tc n S uonte n ve silÌ everkos-

toa lulisí kehitt¿iä?

Infrastruktuuri

Seinejoen pohjoisosan ka'
navan esisuunnit€lmâ on
hyvâksytty liikenneministe-
riössä 21.11.2006. Valtion
hyväksynnän jälkeen pro-
jekti saa alkunsa julkisella
mielipidekyselyllä joka
kävnn¡stetäán vuoden 2007

tammikuussa. Ranskan Ve-

sitieyhdistyk*n (VNF) joh-
toporras on ilmoittânut asi-

asta Pariisissa 22.11.06.

Kanavan käyttönotto on
ohjelmoitu vuosille 2013 tai
2015.

Laajamittainen kanava-
hanke jonka tarkoitus on
yhdistää Le Hâvre-satama
ja Pariisi Beneluxmaihin, ei

ol€ sâanut huomâttavaa
vastustustâ.

Seine-Nord - mitä se on? -

105 kilomeriä pitkä "punuva
harkko" jonka tehtävânã on

avata Seinen jokiuoma yhdis-

täm¿illä sitä pohjoisiin seutui-

hin - Pæ-de-Calais - ækä Eu-

¡oopm verkostmn Tällöin fu¡

laan yhdist¿imãân suuret meri-

satamat kuten Le Havre,
Rouen, Dunkerken , Tnebng-
ge, Anveß ja Rotterdam.

saastevû¡kutus vähenisi 280

000:lla tonnilla vuodessa, ja
vuoteen 2050 mennessä ó00

000:lla tonnilla.

Vesilähde Lillen seudulle. -
Lisâetu: Seine-Nord-kanava
tulee vähentämään Oise- ja
Somme-jokien lulvavesiâ.
" S i I I oi n voidoa n hyvti ksyi)

vedentuloja l 0 - I 5 ¡¡f sekun-

nisso Somnejoesla", lo¡eaa
NicolasBou¡ hankkeen joh-
taja. Etenkin I -2kùutiomel-
riä/sekunissa kuljettavasta
kanavasta Lillen seutu saa

puhdistamìsen jälkeen tãrke-

än juomavesilâhleen. "S¿

kattao 3 51c j ronovesi lar-
peesro Li I len setulu lla"

Taloudelliset vaikutukset. -

Yksi Seine-Nordin projektin
tavoit"' on tarjota yrityksille
uusia logistiikkajärjestelmiä.
Uuden kæavm alueella neljâ

kolmen liikememuodon keski-

teq/t solnuñmat tulevat näke-

mäàin päivlinvalon (vesiliiken-

ne, mutatie ja mmtieliikeme):
Cmbni-Muquionissa, Péron'

ne-Haute-Pica¡diasä, Neslessä

ja Noyonissa. VNF:n puheen-

johtajan M. Bordryn mukaan

" kanayo el¿i\'öitl¿i¿i scn varrel-

la sijaitset io aIueita Iiikcnnetq-

satleideil onsiosla" Kmavm
liikenne voisi saavuttaa I 3 mil-
joonan tonnin tavaravaihdon

vuodessa 2020 (kolme kenaa
enemân kuin nykyâän). joka
vastaa 7(n (Xn - 8(n 0(X) kuor-
ma-autoa vuodessa.

Uudet työpaikat. - 4000:n
suolaan kanavan toteutt¿mi-
seen Iiiftyvien työpaikkojen
lisäksi hanke tuollaa aniolta
yli l0 000 uutta työpaikkaâ

kymmenisen vuotta Seine-
Nordin käyttöönoton jälkeen

Nord - Pas-de-Calais suuri
voiltaja. - VNF:n mukaan
Nord - Pas-de-Calais:n osa-

valtio hyötyisi eniten talou-
dellisestì - CO'?:n säästöjen ja
liikenneonnettomuuksien vã-
henemisen sekä juomavesi-

tuolannon myötâ

Kustannukset. - Arvioidut
kustamukset ovat 3, l7 milju-
dia euroa hankkeen toteutues-
sa ositrain julkisilla, osittain
yksityisilla varoilla, tai 3,52
miljudia euroa ilmm yksityis-
là tukea.

Kustmukret jakautuvat Nord

- Pro-de-Calais:n, Haute-Nor-
mmdien, Picrdien ja lle-de-
Franc¿n aluehallintojen sekä

Euroopm Unionin ja käyttäji-
en kesken, jâßimmäiset tule-
vat maksmaan tullimaksujen
muodossa 3.25 euroa,/ tavamt-
onnt-

kehitystä ja joustavaa suju-

mista. Neuvottelut ovat suju-

neet hyvin. Olemme pääky-

symyksissd pitkälti samoilla
Iinjoil la Venäjän valtuuskun-

nan puheenjohtajan, varalii-
kenneminisleri S¿r'ge¡ At islo-
|ir¡ kanssa. Neuvottelujaon
käyry hyvän dialogin pohjal-
ta ja työ on nyt edennyt ar-

tiklakohtaiseen käsitteÌyyn.
Uskonkin, että neuvottelut on

mahdollista saattaa päätök-

seen keväâllä 2007 T¿imãn

jälkeen sopimusluonnos käy

läpi Venäjällä vielã lausunto-

kierroksen. On tdysin mah-

dollista, ettá valtiosopimus
saadaan alkusyksystä 2007

Suomen eduskunnan k¿isitel-

t¡ivriksi."

Harri Pursiainen
kanavavaltuutetuksi

J ûka I I c ko ka n (rai'u I I ut tef ilt-
nu vuodatt vaillcen jcilkcen?

"K¡ikki Snimnan kanûvâan
liittyvät tehtäväni p¿iältyvât

3 L.l2 2006. Liikenne- ja vies-

t¡nt¿imin¡steriö on jo n¡mitt¿inyt

kmsliapäällikkö Hqrri Pursí-
r¿i.rel sekä kanavlvaltuutetuk-
si ett¿i neuvotteluvaltuuskun-
nan puheeniohtajaftsi "

Ympärivuotisuus
vâikeâ toteuttaa

Mikìi olisi ynr¡tär it,uotisen
ve si I i ikant a cn nterkí tys Sa i-
nraon jo Päijänleen alteett
tcollísuulelle?

"Aruioiden mukaan ympãri-
vuotisuus lisãisi Saimaan ka-
navm liikennettä noin neljän-
neksellä eli noin 0,5 miljoo-
nalla tonnilla Koska Venâ-
jän vesitieverkko on kiinni

dystä minulla ei ole täsmälli-
siä lukuja, mutta liikenne-
mä¿irän kasvuun perustuen se

voisi olla enintäân muutaman
mìljoonan euron suuruus-
luokkaa vuodessa. Päijän-
teen osalta vastaavia selvityk-
siä ei ole tehty enkä nâe nii-
hin aihetta."

Váylävirastossa
monia ongelmia

M¡te il vdyl¿iviraston ke hiî t¿i -

ninen hyödynttiä eri liikenne-

nutolojo?

"Váylävirastohanke oli esil-
lä kansliapäällikkökaudella-
ni Viehtymystä hanJikeeseen

oli tiev¿ien piirissä, joka us-

koi saavansa ohjattavakseen
ratahallinnon ja merenkulku-
hallinnon resurssit Tuolloin
plãdyttiin yhteistyön lisäâmi-

seen erityisesti tilaajaosaami-
sessa ja tukitoimintojen ul-
koistamiseen.

Itse näen edelleenkin monia
ongelnria väyliivirastossa.
Liikennehallinnon tu[¡si
muodostua politiikasta vas-

tuussa olevasta ministeriöst¿i
ja asiantuntijavirastoista, jot-
ka tukevât ministeriön ohja-
usta. Heikoiten yhdistettä-
vdksi sopii Merenkulkulaitos,
jonka tehtävistli v¿iyläkysy-

mykset muodostavat va¡n
pienen osan Nyt kun minis-
teriö on lâk-kauttanut meren-

kulkuyksi kkônsã, Merenkul-
kulaitoksenkin lakkauttami-
nen voisi johtaa asiantunte-

muksen liialliseen heikenty-
nriseen ja siirtãisi kansainvä-

lisessä yhleistyössâ Süomen

seinän viereen. Se sopisi kui
tenkin hyvin jatkeeksi tapah-

tuneelle Suomen lipun alas-

ajol le.

"Suomen meriliikenteen väy-

lämaksut ovût maailman kor-
keimmat ja niitäpitäisi liiken-
teen kasvaessa pãâstä vâhitel-
Ien alentamaan. Kaikiss¿ ve-

siväyl¿iinvestoinneissa taryi-
taan liukkaa krnnattavuus-
harkintaa

Saimaalla olisi väylâhank-kei-

den sÜasta etsittâvä uusia toi-
menpiteitä vrltion tuen tar-

peen alentamiseksi niin luot-
sauksen kuin kan¿vankin
osalta Myös Venüjàlle aihe-

utuvien kustrnnusten alenta-

minen olisi tärke¿itã maksu-
jen piräm¡seksi kohtuullisel-
la tasolla. Teollisuudenja va-

rustamojen tulisi yhdessâ et-

sid keinoja aluskuljetusten
kilpailukyvyn parantmisek-
si ja uusien kuljetettâvien
tuotreiden löytäniseksi
TuoltaYuuden tulisi kasvaa
vesiì iikenteessikin."

Ismo Parkkonen

Intressit, - Nykyädn Seinen

seudun ja Nord - Pas-de-
Cala¡s:n alueet yhdistãä Poh-
joiskanava, Canrl du Nord,
jonka pienimittaiæt Eitit muo-

dostavat pullonkâulm estãen

suurten konttilaivojen liiken-
nciimisen. Se¡ne-Nord tulee

nuodostamtan ìaajan käytiÍ-

vän jopa 4400:n tonnin joki-
aluksille. Yhteys mahdoll¡staa

myös Dourges:n monikäyttö-
vaihtorueman mkentmisen.

Reitti, - Liajaus asettuu 500

metriâ leve¿ille kaistalle Oisle-
Verger:n (15 krn Cmbni:sta)
ja Jmvil len (Compiègrtert pul-
jospuolella) välille. 105 kiìo-
metriäpitkä kmava on 54 met-

riii leveä, æn syvyys vedenpin-

nast¿ 4,5 met¡iä, vapaa korke-

us siltojen alla 7 metriä joka

salii kolmetaoisten aluksien

kulkemisen.

Vesi parempi kuin maant¡e.

- Tavaroiden kuljetus vettä

piLkin, joka tapahtuu nykyään

maanteillä, on uus¡ haaste.

Maan suuret keskukset saisi-

vat kunnollisen syöttö¡eitis-
tön ja Ranska olisi oikealla
tietlâ Kyoton sopirnuksien
noudattamisen merkeiss?i

Seine-Nord:n vesikuljetuksi-
en toteuluessâ kurnipYörâlii
kenne vähenisi 500 000:lla
kuorma-autolla vuodessa,
vuoteen 2020 mennessä
CO2:n (krbonaattidioxydi)

Historia ja Aikataulu:

Joulukuu 2003. - Valtioneuvoston aseftâma maankäy-

tön ja aluællisen kehini¡misen valiokunta merkitsæ Sei-

ne-Nord-kanavahmkleen kmsallisen prioriteetin pro-
jektiksi.

2004 - 2006. - Projektin pZiävalvoja Ranskan Vesitie-

yhdistys (VNÐ valmistelee esisuunn¡telmien tutkimus-
työt.

Marraskuu 2006. - Liikenneministeri hyvåiksyy esi-

suunnitelman.

Tammi- maaliskuu 2007. - Mielipidekysely osallisten

keskuudessa.

Vuoden 2007 loppu. - Yleisen hyädyn vimllinen julki-

Pano.

2007 - 2009. - Julkishallimon ja yksityisen sektorin

välisen sopimuksen valmistelu (os kyseinen rahoitus-

muoto valitam).

2009 - 2013 tai 2015. - Toteutussvaihe

2013. - Kanavan käyltöönotto (iosjulkis-yksityisen so-

pimuksen mukaan rahoitettu¡

2015. - Kmavan käyltöönotlo (ios rahoitus pelkästäãn
julkishallinnollinen)

Ore lehdesL¡

LA VOIX DU NORD = POFIJOLAN AANI
Torsta¡. 2J mâraskuula 2006
Nicol¡s Faucon

Kiiännös: Lturent Druey
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Kymijoen kanavointi kohtalon kysymys
Sisä-Suomen teollisuudelle
Sisä-suomen paperi- ja metalliteollisuuden tulevaisuuden ratkaiseva poliittinen päätös on yhä lähempänä. Eduskunnassa loka-

kuussa pidetyn vesiliikenneseminaarin viesti oli selvä: jollei sisävesiemme liikennettå saada käyntiin kanavoimalla Kymijoki' sisä'

maan raskaan teollisuuden loppu häämöttää.

EU:n konissio hyväksyi
syyskuussa 2001 ns. Valkoi-
sessa asiakirjassa EU:n lii-
kennepolitiikan yleiset ta-
voitteet. Sisävesiliikenne ja

merenkulku ovat liikenne-
muorojen yhteiskäytön kaksi

avaintekijãã maantie- ja rau-

tatieverkkojen kasvavan
ruuhkautumisen ja ilmakehän

saastumrsen torJunnassa.

kasvun Kotkan ja Haminan
satamien liikenteeìle

Sisävesiìiikenne on komissi-
on mukaan meriljikenteen
luonollinen jarke, jonka mer-

kitys kasvaa koko ajan. Sisä-

vesiliike¡ne on lunaìlistâ ja
energiatehokasta: yhdeìlä ki-
loìla öljyä voidaan kilomet-
rin matkalla kuljet¡aa kuor-
ma-autolla 50 tonnia tavaraa,
junalla9T tonnia mùlta ves¡-
teitse jo 127 tonDia.

Måtli Putkonen

Poliittisten päätöksentekijäin
ulkopuolelta vahvimman
viestin vesiliikenneseminaa-

riin toi Metalliliilon viestin-
ràpãäuikkö Mafti Purkonen
(sd). Hãn kjteytti selkeästi

Suomen aseman Euroopan
pohjoislaidalla ikäänkuin
saarena Euroopan ytimeen
on matkaa.

- EU:n komission siunaama

Valkoinen asiakirja edeìlyt-
tää, €ttâ rðkaat ja vaaralÌiset

kuljetukset siirretään kumi-
pyöriltä rauta- ja vesitiever-
kostojen kuljetettavaksi. Sik-
si maantiekuljetuksille tulee
ympäristömaksu eli aiheùtta-
ja maksaa -periaa¡e, muistut-
1i Putkonen.

Vaamllisten kemika¿lien kul-
jettamisessa vesitie on turual-
lisuutensa ansiosta ehdoton,

mm ¡ieliikenteeseen vemÍu-
na 150 keraa tuwallisempi.

Eduskunnassa pidetyn vesi-
liikenneseminaarin yleinen
henki oli tämä: Suomen in-
tresseihin kùuluu tuwata si-
sãmaamme leollisuuden toi-
mintaedellytykset ilman kol-
mannen osapuolen mieliva[-
taa. Senvuoksi Kymijæn ka-
navointi ja Kymijæn ja Sai-

mam vesistöt yhdislävä M¿Ín-

Seppo Lahtela

tyhæjun kmava on Ëkennet-
tava mitä pikimmin. Kana-
voimin kustannuksille on saa-

tavisjopa50 70:n tuld EUlta

- On murheellista, etlâ Suo-
men liikennepolitiikkaa tar-

kastellaan vain vaalikausit-
tain, kun sensijaan asioita pi-
tãisi tilkastella pitkâllâ aika-
jänteellä, sanoo eduskunnan
kmavapuolueen puheenjoh-

taja, haminalainen Seppo
Lahtela (kok)

Lahleìa vakuuttaa, että hänel-

lä on omassa toiminnassaan
kanavapuolueessa mieles-
s?iän pelkästãän kansakunnan
etu. Hän sanoo olevmsa vas-

tavirtaan kulkija, sillä juuri
Eteìä-Kymenlaaksossa suh-
taudutâan kenties kaikkein
skeptisimmin Kymijoen ka-
navointia kohtaan.

- Olen täysin vakuuttunut,
ef tä kanavâllâ Suomenlah-
teen yhdistetty Kymijoen ve-
sistö tuo kovan impulssin ja

- On kiire rakentaa ìãpi Jär-
vi-Suomen toimivâ kâna-
vointijârjestelmä kattamaan

Järvi-Suomen KoLkan kyl-
keen luotavaa uutta meriyh-
teyttâ voilaisìin hyödyntãã
Keski-Suomen teollisuutta
myäden niin raaka-aineiden
kuljetuksessa kuin valmiin
lavaran vienn¡ssäkin.

VR:n roolia mam tumetuim-
pana lobbaajana pidetty Put-
konen ìaajentaisi mytis sisä-
vesiliikenteen puolelle:

- Rauta- ja vesilieliikenteen
jatkorakentaminen tulisikin
oltaa suunnittelulaudalle toi-
mivaksi klusteriksi. Kanava-

hanke loisi suomlaiselle ko-
nepajateollisuudelle telakka-
teollisuutta myöden aivan
uusia mahdollisuuksia, sanoi

Putkonen.

Kaavaillun vesiväylân koko-
naispituus Heinolasta merel-
le on noin 90 km, josla kai-
vettavaa maakanavaa olisi
noin 25 km. Linjaus kulkee

PâÜänteelt¿i Kaìkkisren kâna-

van kautta Rùotsalaiselle, jos-

ta edelleen Jyrängönvinan,
Konniveden ja Kimolan ka-

navan kaulta Pyhäjärvelle.
Pyhäjärveltä kanava jatkuu
Kymijæn uomæ noudatellen
Anjalm aJapuolelle, jossa ka-
navm linjaus irtautuu Kymi-
joesta etelään yhtyen mercen
Neuvottoman Iiepeillá.

sâ. Kuinka käy sisämaassa
sijaitsevalle raskaalle metsâ-
teollisuudelle, kun logistiik-
kakustannukSet karkaavat kä-
s¡stâ?

- Valrion ja teollisuuden teh-

tävän¿i on miettiä mahdollisia
ratkaisuja. Tähän saakka luk-
ko esimerkiksi Kymijoen ka-
navo¡ntikysyksessä on ollut
teolìisuuden puolella Kana-
voint¡ hankkeena on lisäksi
hyvin kallis investointi. Onko
meillä varaa siihen, kysyy
kansanedustaja Häkämies

Jorma Haapamàki

Jorma Haapamäki

Kansanedustaja Jyri Häkämies

Teollisuuden nihkeys tulppa kanavahankkeelle
Kotkan satama ei haikaile vielä
Kymijoen kanavointia
Jorma Haapamàki

Kotkan sataman liikenne on
purjehtinùt kuluvan vuoden

hurjassa myötätuuìessa. Puin
vuoden lakaa perâisin ollut
liikenne-ennätys 8,5 miljoo-
naa lavilatonnia meni nurin
jo manaskuun lopulla. Aikai-
sempi konttiennätys tuli vas-
taan jo lokakuusa ja sa[aman
kautta maahmtuotavien auto-
jen mäãràssä kasvuprosentti
on noin 170.

Ei siis ihme, enä Kotkan Sata-

ma Oy:n toimitusjohtaja Kim-
mo Naskj ei oleehtinf syvem-
min perehtymään Kymijoen
kanavointihmkkæsæn.

- Kanavalla on puoltajansa,
joilla on myös pätevdl perus

telul Tämán päivân filanne
meillä Kotkassa on kuitenkin
se, että kipeimmin me taruit-
semme ja kaipaamme El8-
tien pikaista toteuttamista
moottoritietasoisena, sanoo
Naski.
Rajusti satammsa viimeisen
parinkymmenen vuoden ajan

investoinut Kotka elââ sala-

mastau. Mussalon syväsala-
man yhteyteen noussut logis-
tinen keskus työllist¿iä luhan-
sia ja Luhansia työnteküôitä.

- Me pystymme hoitamaan
sisä-Suomen vientiliikenteen
talvisin, meiìlä on siihen riit-
t¿ivästi kapasiteettia. Saimaan
alueen talviajan liikennehãn
on kokonaan keskittynyt sa-

tamaamme, jossa sitä hoitaa
Saimaa Teminals Oy, sanoo
Naski.
Satamajohtaja Naski sanoo,
että hân ei suinkaan vastusta
Kymijoen kanavointihanket-
tâ. Tällä hetkellâ hän näkee
tilanteen sellaisena, että ku-
mipyöräkuljetukset oval vie-
lä kilpailukykyisi?i

- Tulevaisuus voi muuttaa
logistiikkakustannuksia no-
peastikin ôljynhinnan nous-
tessa. Suurempi ennuslama-
ton tekijä on kuitenkin Sai-
maan liikenteen tulevaisuus
ja Venäjän suhtautuminen lii-
kenteen jatkoon ja mahdolli-
seen laajentumiseen.

Kokæmukæn eduskunøryh-

mán kotkaÌainen puhænjohta-
ja, kmsmedusøja Jyri H¿ik¿i-

mies uskæ, eflâ voitto kevä.¿in

eduskuntavaaleissa avm puo-

luælle oven hallinrkseen. Juu-
ri H¿¡k¿imiestä its€Ìüin on pidet-

ty varteenotettavana kandi-
dmnina liikeme- ja viestintä-
ministerin postille.

Minkâ kohtelun Kymijoki -
Mäntyharju kanavapari saisi

æumavalta liikemeministeril-
rã?

- Liikenneministeriö on aika-
naan todennut kanavoinnin
hyôtysuhteen alhaiseksi. Itse

näen kynnyskysymyksenä
hankkeen uudelle selvityksel-
le kmavm æiakækumm si-
toutumiæn. On kysytt¿ivä t@l-
lisuudelta, käyttäisikö se kana-
væ, sanm H?ikãmies

M¿me hallius on toimikau-
tensa loppumetrcillä havahtu-
massa liikenneväylien keh-
næn tiìm. Lisäbudjetissa on

Pä¿irenävänä 800 miljoonan
euron uudet väylähankkeet,

yhteensli l0 kohdena. Kymijo-
en kanavoimista hankkeissa
ei ole smækm.
- Uusien hankkeiden kustân-

nùsvaikutukset siilyvät sou-

raavm hallituksen rahoitetta-
viksi, ei siis kovinkaan vas-

tuullista pä¿itöksentekoa Van-

hasen hallitukselfa, heittä¿i
Häkâmies.
Häkâmiestä huolestuttaa ky-
menlaaksolaisena edellisen
liikenne- ja viestintäministe-
ri Luhtasen raamittaman väy-

läpakerin kohtalo:

- Luhtasen toisessa korissa

on juuri meidän kannalta tär-

keirä kohteita, kuren El8-tien
rakentminen moottoor¡tieta-

soiseksi. Sen toteut¡aminen
on kansallinen etùmme, jos-

ta tulee pitää kiinni, priorisoi
H¿ikämies.

Ranlarata Heìsingistä itäân

on mietinnässä, mutta Häká-

mies ei näe hanklieen toteu-
tuvat lähitulevaisuudessa.

- Se edellyttaisi Venâjän lii-
kenteen valtavaa kasvua.

Suurista vãylãinvestoinneista

on olemassa periaateohjelma
ja on vain hyvä, että ranfara-

ta Helsingistã ir¿i¿in on s¿iily-

nyt kaavoissa ja mamkäytön
suunn¡ttelussa,
Edes bioenergian ennustetlu
valtava kasvu e¡ saa Häk:i-
miestä isommin sYttymâ¿in
Kymijoen kanavoinnille.
Bioenergian käyttö on nostet-
tu valtiovaìlm toimesta tavoi-
tetasolle 12,5 miljoonaa kuu-
tiomerriã per vuosi vuoteen

2010 mennessã. Se merkitsi-
si Doin 250.000 täysperãvau-
nullista rekkaa teillemme.

Metsâteollisuutemme on jo
râkentanilt hioraaka-aineisiin
perustuvia voimaloitaan. Nii-
tä ei kuilenkaan voi rakentaa
minkään tukiautomaatin va-

raan. Biovoimaloiden pääs-

tätase on lisi¡ksi vielä huono.

- Biodieselin kehittãminen ja
valmistaminen saa sensijaan
varauksefloman tukeni.
Perinteisten polttoaineiden
hinlojen lasku ei ole näkyvis-
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Tiusanen ei lämpene Kymijoen kanavoinnille
Kotkalainen kansanedustaja
Pentti Tiusanen (vas) ei ole

milloinkaan lâmm€nnyt Ky-
mijoen kanavoinnille. Päin-
vætoin hän on toiminut aktii-
visesti kanavointihanketta
vastaan:

- Olin aktiivisesti mukana
kansanliikkeessâ jo 1980-lu-
vun alussa vastustamassa ka-
navointia. Silloin l0 500 kan-

salaista kirjoitti nimensä ad-
ressiin Kymijoen vapaiden
koskien suojelemiseksi, muis-
telee Tiusanen.
Kolmannen kauden kansm-
edustaja Tiusanen on edus-
kunnan ympäristävaliokun-
nan puheenjohtaja. Pâäperus-

teenaan kanavoinlia vastusta-

valle kannalleen hän pitää
Kymijoen pohjam sedimen-
toituneita dioksiini- ja furaa-
niaj?iàmià.

- Jokiuomassa liikkuvien
alusten potkurivirat saisivat
myrkkyjäämät liikkeel le sa¡s-

tuttaen jälleen joen ja Suo-

menlahden, smoo Tiusanen,
Myrkkyjâämät oval Tiusasen
mukaan peräisin jo vuonna
1959 Kymin tehtailla sattu-
neen tulipalon yhteydessä jo-
keen karanneesta valtavasta

dioksiinierästä:

- Osa silloisista myrkyistä on
jo ajat sitten huuhtoutunùt
meEn, mutta osa on edelleen
sedimenloineena joen poh-
jaan Pobjaa voisi puhdistaa
imuruoppaamalle, mutta Kel-
tin - Kuusaanniemen uoman
voimakas virta tekee sen kai
mahdottomaksi.
Toista myrkkyjen eliminoin-
tivaihloehtoa Tiusanen pitää

myös epäkelpona:

- On puhuttu myös myrkky-
jäänien sementoimisesta jæn
pohjm. Ratkaisunâ se tuntui-
si järjertöm¿in kallilra.
Myrkkyperustelujaan Tiusa-
nen p€rustelee myös YK-lâh-
töisellä sopimuksella:

- Suomi on sitoulunut loimi-
mam siten, että mamme ei
lisâä toimillaan naapurimait-
¡ensa ymp¿iristöriskejä. T¿ihän

Kymijoen myrkkyjäämien
liikkeellel2ihtem inen kiistatta
johtaisi.
Kanavointia vastustâvalle
kannalleen Tiusanen heittä¿i

perusteluiksi myös koskien-
suojelun. Hän epäilee vettä
riittävän enää jokeen, jos
vaikka rakennettaisiin erillì-
nen kanavauoma,

- Sisãmaan puunjalostusteol-
Iisus on ilmoittanut seikeäst¡,

että heitä ei Kymijoen kana-
vointi kiinnosta Kymijoen
kanavoinnin sijasta nyt tulisi-
kin keskittyä Saimaan kana-
van vuokra-ajan pidentämi-
seen.

Kmsanedustaja Penfi i Tiusa-

nen haluaa sivuuttaa koko-
naan keskustelun Kymijoen
kmavoinnista, sillâ h?in ei náe

hankkeessa mitään järkeä.

Kanavoinnin sijasta h¿in tekee

kaikella rmollam työtä Hel-
singistä itään sùuntauluvan
ns. rantaradan rakentamìsek-

sr.

Sisä-Suomen paperiteollisuu-

den logistiset ongelmat ja -
kuslannnukset ovat Tiusasen

tiedossa. Vesiliikennepanos-
tusten sûâsta h?in hakisi kus-
tannuss¿iästöjâ rautatiekulje-
tuksista:

- Sinänsä en vastus¡a Kymi-
joen vesistön yhdistämistä
kanavalla Suomenlahteen.
Jokiuoma tulee kuìtenkin pi
tãä erillään kmavoimista ja
jos kanava halutaan, se voi-
daan rakentaa kokonaan eril-
leen jokiuomasta.

Jorma Haapamäki

-Kynijæn kmavointi on k4-
sallinen etumme. I:insäädän-
tömme velvoinaajo ensi vuo-
sikymenellä lükentælle huo-

matlavtrti nykyistä tiukemmat
p¿iästönomit. Kun raskaalle

liik€nteelle heitel¿iãn vielä tie-

tullit, vesiliikeme nousee kiis-
tatla edullisimmaksi ja järke-

vimmäksi vaihtoehdoksi, sa-

noo Nyberg.
Etelä-Kymenlaakson kaupun-
git ovat paalùttmeet kmtm-
sa Kymijoen kanavoinnissa.
Kanavaa vastustetaan liki
yksissä tuumin. Nyberg nä-

kisi esimerkiksi Kotkm ko-
vin mieluusti Kuusantosken
ulkosatamana:

-Kienos Keski-Euroopassa
osoittaa, että suurimmât me-

Kymijoen kanavointi
on kansallinen etunìme

Kouvolan seudun kuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtaja Juk-
ka Nyberg pitää absurdina Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson käden-

väântöä Kymijoen kanavoinnin tarpeellisuudesta.

risatamât sijaitsevat poik-
keuksetta kanavien suilla.
Kotkan ja Haminan satmil-
le Kymijoen kanavoiminen
riet¿iisi merkíävä¿i liikenteen
kasvua.

-Liìkenneturvallisuus on toi-
nen merkittãv¿i peruste kana-

valle. On kiistaton totuus, etúi

vesiliikenne on liikennemuo-
doista tuilallisiDta.
Kymijoen kanavointiâ vas-

tustetam Kotkæsa myös jæn
pohjaan sedimentoituneilla
furami- ja dioksiinijäämillä.
Myrkyt ovat perãisir vuonna

1959 Kuusam tehtaâlla sat-

tuneesta omettomuudesta.

-Myrkyillä uhkailu on hr-
haanjohramista. En jaksa us-

koa, että 47 vuoden virtaami- Jorma Haapamäki

Uittokesä Saimaalla oli normaali

en jälkeen joessa olisi juuri
lainkam vanhoja myrkkyjäâ-
miã, smoo Nyberg.
Kanavakeskustelu Kymen-
laaksossa on pahæti väãrillä
urilla, painottaa Nyberg. Hän
on valmis käynnistämãän uu-
delleen kanavoinnin kilnat-
lavuuslaskennan, jonka hãn
uskoo avaavan kanavan v6-
tustajienkin silmät.

- Kanavakeskustelulla on
Kymenlaaksossa vähãn sel-
lainen þlåikamppailun leima.
Kymijoen kanavointi on kui-
tenkin kiistattomæti kansal-
linen kysymys, joka ratkaisee
sisä-Suomen raskaan teolli-
suuden lulevaisuuden,

Rannikko- ja sisävesiliikenteen säätiö
Toiæn mæilrnmsodm jälkæn
alkoi Suomen Merimiesunio-
ni hakea yhtenäisiã tyiþhtoja
sisâvesiliikenteen hinaaja- ja
matkustaja-aluksilla työskente-

leville laivamiehille. Työnteki-
jäpuoli oli jlirjestäyrynyt Suo-

men Merimieunionin ja Suo-

men Konemestariliiton kautta-

Työnmtajapuolen j¿idest¿iyty-

minen oli tuolloin vielä varsin

kehittymätön. Sisivesillä toi-
mivat vain vesistökohtaiset
työnantajayhd¡styksel Sai-
maalla, Päijäntællä, Keitele-
Iisvedellá ja Nási-Pyhäj:inel-
lä. Nâmäkin olivat Sa¡maan
yhdistystâ lukuun ottamatta
syntyneet vâsta sotavuosien
aikma Suurin osa nãiden yh-
distysten jäçnistä oli puunja-

lostusteoll isuuden yrityksiä,
joten oli luomollistâ, ettâ Suo-
men Puunjalostusteollisuuden
Työnmtajalii tol ta (PUURAU-
HA) kysyttiin mahdollisuuna
koota tyônantajapuolen alus-
kmta yhteisæn neuvottelutóy-
t¿i¿tn. PUURAUHA neuvolte-
likin ensimãisen sisävesien

puunjalostusteo[[isuuden laiva-
väkeií koskevan palkka- ja
työehtosopimuksen kevãällä
t945.

Sopimukren syn¡ymisen jäl-
kæn kuitenkin todett¡¡n, ettâ
miaon PUURAUHAIIe vieru
ja että sisävæiìlä ja rmnikolla
on lukuisa joukko aìuksia, joi-
den omistajat eivät ole jäseni-

nä PUURAUHAssa. Niinpä
n¿ihtiin tarpeeu iseksi , ett¿i työn-
antajapuoli järjestäytyi omak-
si liitokseen, joka kattoi mm-

tieteellisesti kaikki sisävedet
sekä mikkoaluæn ja kaikki
tärkeimät hinaja- ja matkus-
tajalaivavarustamot. Uusi
työnmtajaliitto, Ran ni kon ja
S i söve s i st öje n ln iv al i i ke nt e e tr
haúoi ilaj¡ e nTyön an toja I i i t to -

Kust- och Insjöfortens Arbels-
gítareþrbund,7 perustettiin

8.2.1946. Käytännön syistä lii-
ton pitkä ja epiÍkäytämöllinen
nimi lyhennettiin työnimeksi
RASlL4, jokajãikin tiiton py-

syväksi nimeksi.

Uusi liitto toimi muiden työn-
antajajärjestöjen tavoin vai-
kuttaen aktiivisesti alm lain-
säädánröön ja ryöehtoihin.
RASILA toimi työnantaja-
puolen edustajana sisâvesien
laivaväen tyiþhdoista sovit-
taessa aina l980luvun alku-
vuosiin smkka. Vuonna 1984

syntyi sopimus, jolla RASI-
LAn mets¿iteollisuus- ja uit-
toyhdistysj¿isenet erosivat
RASILAsTa ja liirryivär Mer-
säteollisuuden Työnantajalii-
ton (MTA) jäseniksi. RASI-
LAn jäseniksi jäâneet mat-
kustajalaivavârustamot teki-
vät yhteistyösopimuksen
MTA:n kanssa työehtosopi-
muspalveluiden ostamisesta
MTA:lta. Samalla myös so-
virtiin, errã RASILAn silloi-
nen omaisuus realisoitiin ja
saadut rahat säãtiöitiin. Sää-

tiön nimeksi tuli¡ldnniH:o- ja
S í säv e s i I i ikettt e e n S d¿iti ¿i.

Säãtiö alo¡tti toimintansa
vuonna 1986 ja se rekisteröi-
tiin lopullisesti sâätiörekist€-
riin vuoma 1989.

Perustetun säätiön tarkoituk-
seksi mäâritettiin " kehitt¿i¿i

uilon ja muun ronnikko- ja
s i s öve s i lií ke n t ee tt ku lj et u sj tir-
jestelmiö, ahksia ja kalrctoa
S uome s sa" . Tarkoitustaan
sáätiö toteuttaa "jakanrclla
ap ura hoj a q lon tietee ll i seen

tutkinnkseen sekä mtkimuk-
see n I iittyvi in jo tko-opintoi -

hin ja polkíntoíhiri' .

Sä¿itiö on 20 toimintavuoten-
sa aikana jakmut apuraioja
yhteensä n. 22.500 euroa.
Mahdollisuuksia suurem-
paanJ<in apurahojen myöntä-
miseen olisi ollut olemasa,
mutta alm tutkimustoiminta
on valitettavm vähâistä eikä
Säâtiölte ole tullut enempãä
riittävän hyvi¿i apurahahake-

muksia. Suurimmat yks¡tt¿ii-

set myönnetyt apurahat oYat

olleet suuruudeltaan 5.000
euroa. Viimeisin apuraha
myönnettiin "Puuraaka-ai-
neen vesitiekuljetuksen oppi-
kirjm valmistamiseen".

Apurahoja voi hakea ilman
mitáän tiettyä hakupäiväâ.
Lisätietoja säätiiistä, apura-
hoista ja niiden hakemisesta
voi kysyä:

Nippuletka Laitâats¡llassâ

Uittokausi Saimaalla pâättyi
aanuyöllä 10. ll. Uittopojat
Oy:n hinaaja OLLIn j¿itettyä

v iimeisen lautan Metsäl iiton
Mets¿i-Saimmn sahalle Lap-
peenrantaan. Kauden uitto-
määrä oli I 060 000 m3,joka
oli n. 4Vo edellisen vuoden

mäârä¿i suurempi. Nippuina
uittomäärä oìi runsaat 63 600

nippua eli yli 2l 200 täyspe-

rävaunullista puu tavara-au-
ton kuomaa! Uittomãâr¿istä
n. 9O Vo lrli veteen Savonlin-
nm pohjoispuolisella vesistö-

alueella Suurimmat yksittäi-
set veteenajopaikat olivat
Utra Joensuussaja Puhos Ki-
teellä. Pohjoisimmat pudo-
tuslaiturit ovat Pielisen poh-
joispäässã Numeksessa sekä

Peltosalmella Iisalmessa.

Keskimâäräinen uittomatka
on n.300 km. Kuljetussuorit-
teella m¡tattuna uitto on
Vuoksen vesistöllã Saimaan

kmavm kauf ta kulkevm sy-

v¿iv¿iyläliikenteen suuruinen
tolmrJa.

Suurin yksittäinen uittopuun
käyttöpiste oli Botnian ja M-
Realin JouLsenon tehtaat, jon-
ne uitettiin n. 400 000 m3.

UPM:n Kaukaan tehtaille ui-
tettiin runsaat 300 000 m3 ja
UPM:n Ristiinan vâneriteh-
taille n. 200 000 m3. Kaikki-
aan uittopuuta káytet¿i¿in 9 eri

tehtaalìa Vuoksen vesistöalu-

eella.

Uiton toteuttavat Järvi-Suo-
men Uittoyhdistys ja Perka-
us Oy, jotka molemmat omat
metsäyhtiôiden hal linnoimìa
ja omistamia yrityksiã. Nii-
den yhteinen hallintokontto-
ri on Savonlinnassa.

distyksen toiminta-alueella
kaikki hinaukset hoidettiin
aliurakoitsijoiden hinaajilta,
Perkauksen toiminta-alueella
yksi hinausyksikkö on yhti-
ön omistama (m/s CHR
KONT'TURI).

Kuivan kesän vesiongelmat
enempâä kuin tuuletkam ei-
vãt sanottavasti haitanneet
kes¿in uittoja. Toiminnan voi-
daan sanoa kulkeneen nor-
maalisti. Tulevan kesän uitto-
jen odotetam säilyván run-

saan miljoonan kuution ta-

solla Luonnollisesti metsãte-

ol lisuüstuotteiden markki na-

tilanteet ja kotimaisen puu-

kaupan sujuvuus tuovat nor-
maalia kausivaihtelua uiton-
kin mâä¡iin.

S¿iåtiön hallituksen puheenjohtajalta,

uinopäällikkö Hffii H l:llukalta (puh. O4OO 502862,
e-mait: hffii.lallukka(Auiftokalusto.fi )

Hinaukset hoidettiin 7 eri lin- l8.l 1.2006 Hmi H Lallukka
jahinausyksi kôn (linjahinaa-
ja+apualus) voimin. U¡ttoyh-
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Rein r Euroopan valtimo
T[hansia vuosia sitten se oli tärkeä kalastusvesi silloisille, har-
vaan asutuille seuduille. Joen alavat laaksot olivat Alppien poh-
joispuolen ensimmäisiä viljeltyjä kohteita. Rein on ollut elämän

äiti ja vihollisten turma.

Suomen Vesitieyhdistyksen jäsenmatka

Reinille 11.-14.10.2006

Kaksituhatta vuotla sitten,
kun roomalaiset valloittival
kaikki väìimeren rannat, ny-
kyisen Ranskan ja Englannin
alueet, Rein esti tãtã maail-
man mahtavinta valtiota val-
taamasla nykyistä Saksaa.

Germameilla ol i luonnolìiset,

vahval rajat.

Mutta kulttuurin leviämistài

Rein ei estänyt. Päinvastojn.

Roomalaiset alkoivat viinin-
viljelyn Reinin ja Moseìin
varrelÌa ja viininteko Ievisi
vihamielisyyksistä buoliDat-
ta myös Reinin itärannalle.
Vielã länäänkin oval samat

rypäleviljelnãt olemassa

Ensimmäiset virtaa kauppa-

tarkoituksessa keyttäneet oli-
vat viikingit 800 - 1000 jkr.
Paikalliset ottivat oppiaja ve-

neliikenne kasvoi. Virtaisim-
missa kohdissa aluksia veder
rijn hevosilla Aikaa myölen
ihmiset vaumstuivat ja kau-

panteko naapureiden ja kau-
kaisempienkin ihmisten
kanssa lisä?intyi.

Mufta vasta höyryn káyttöön-

ono "räj?iytti" liikentæn mää-

rän. Jokiliikenteeslä tuli te-

hokkain lavarankuljetustaPa.
Reinistä tuli t¿ûkeä kuljetus-
vâylã, jota pitkin tùotiin ja
vietiin elintawikïeita, raaka-

aineita ja ai-kaa myöten konei-
ta ja kulutustavaroita.

Reinin vesiliikenne

Tavallisen huviveneen omis-
tajan on turha kuvitella aja-
vansa Reinin upeita maise-

mia. Joella on niin vilkas lii-
keme, että laivoja ja veneitä

saaval ohjata vain kurssin
käyneet kipparit tai ammatti-
luotsit.

Joki on hyvin vuolas - kuu-
luisan Loreley-kallion koh-
dalla 6 solmua - joten mää-

räys on ymmãrrettávissä.
Rein on hyvin mutkainen ja
pienimmät kaartosäteet ovat

reilusti alle 500 m. Lorc'leYn

mutkassajopa n 300 m.

Joessa virtaus on kovempi
ulkokaartæssa kuin sisäkaar-

teessa, siksi vastavirtaan nou-

sevilla aluksilla on oikeus
kulkea vasemmanpuoleista
sisäkmtta, jolloin vastmn-
tulevan liikenteen on mYös

siirrytläv¿i vasemmanpuolei-
seen liikenteeseen.

Loreley

Loreley on ikivmha jokilai-
vureiden myytti. Taru kertoo

kauniista neitsyestä, joka kal-

lion huipulla laulaen tekee

miehistôslä hulluja ja nämä

hyppããvãt jokeen tai kaatavat
kipponsa. Taru lienee suora

kopio kreikkaÌaisesla tansla,
jossa seireenil vikiltelivät
merimiehiä karikkoihin.

Mullâ tolta toinen puoli. Lo-
reìeyn kohdalla vesi on 25 m

syvääjâ vuolas vir¡a imaisee

helposti veden vraan joutu-

neen uppeluksiin. Kiivas vir-
¡¿ vie ruumiin kilometrien
päähân, joten laivavâki ei

kykene löyt?imään vainajaa.

Sopiva syksyinen ja sumui-
nen ilma ja ìiian paljon rom-
mia, niin myyni on synlyny¡.

Iltaoli painumassa yön puolel-

le, kun saavuimme Rüdeshei-

miin ja majoiluitme kahtæn

eri hotelliin. Kun muul painui-

vat pehkuihi¡, tein vìelä käve-

lyretken kyläsä. Sakw kuu-
luisin turistipaiklia oli hiljai-
nen. Muulma hæsu elåikel?iis-

pai tmssi yhdessã tavemæs
No eipähåin ihmisel olìeel tiel-
lä, ku kuvasin valaistuja, ikì-
vanhoja taloja Ja sitten uni

mâittoi.

Seuraavana aamuna lähdim-
me laivaretkelle. Ilma oìi hie-

mÐ Dsvainen, mutta aurinko-

kin pilkahteli välitlä. Oikein
hieno kuvauskeli! Painuim-
me porukalla paattiin ja elã-

mäni unelmamatka alkoi.

Loreleyn sisäkaarre

rin välein. Autoja ei lullut
mieleenikâän ìaskea.

Iltahämyä Rudesheimissâ

Vesitieyhdistyksen järjestä-

mälle matkalle tutustumaao
Reiniin osallistui 49 j¿isentä.

Olin mukana ensikertalaise-
na nöösipoikma. Sain p?iâtoi-

m¡tlajal¡a pyynnön kertoa
matkâsta, jolen yritän præ-
tani. Vætuu jä¿i kuitenkin lu-
kijalle.

Seutulassa buukkaaminen
sujui tavallista nopeammin.
Vai johtuiko se omasta j?inni-

tyksestäni. Enhän tuntenut
matkalaisista kuin pari hen-

kilöä. Lentokoneessa oli ¡en-

to meininki eikä kukaan tei-
titellyt. Hyvä.

Frankfurtissa meitä odotteli
kaksikenoksinen bussi ja ta-

varat sekä matkustajal sætiin
liukkaasti sisään. Minut mä?i-

rättiin kuskin viercn hoita-
maan ulkomænsuhteita. Mu-
kava mies,jonka kanssa turi-
noitiiin niitä näit¿i. Lehinnä
liikenteestä ja syksystä. Mi-
ten sattu¡kaan.

Rein on yksi Euroopan vm-
himpia yhtenäisiä alueita,
missä limat, ki¡kot, ikivanhat

talot ja viiniviljelykset ovat
satojen vuosien ikäisiã

Joki itse oli kokemus. Sen

virtaus oli paljon suuremPi,

kuin olin kuvitellutkaan.
Aluksemme suuntæi keulan-
sa alavirtaan ja matka sujui
liukkaasti. Joen molemmilla
puolilla oli maantie ja rauta-
tie. Junia kulki viiden minuu-

Muna liikenne oli myös joel-
la vilkæta. Vastm tuli erilai-
sia tavtra-aluksia. Parhaim-

millaan laivoja oli neljä rin-
nakkain. Mutta tuohon jo-
keen niit?¡ kyllã mahtuukin,
on se niin leveâ.

Ensin ihmettelin, eltä ovatko
kaikki laivurit autotrokaæita,

koska jokaisen aluksen perå¡-

kamella oli yksi tai useampi

auto. Sitten selvisi, että ne

olivat laivan henkilöstön au-

toja, joita taruittiin, kun a.lus

oli rannassa. Kun kävin Mo-
selilla 60ìuvulla, paaleissa ei

ollul kuin polkupyöriä. Yh-
dessä taisi olla jopa moPo.

Maailma teknistyy.

Paattimme käänsi LoreleYn

ka.llion kohdalla suuntaa PYö-
räyttämäll¿i keulapotkurin
avullaympäri ja sitten lähdel-

tiin takaisin päiD. Aurinko ¡rli
esiinja kamera raksutti entis-

tâ tihe¿immin. Otin pui sataa

kuvaa, joista prhaimmat on

toimitenu matkalaisille.

Illatlinen syötiin Rüdeshei-

menissä iloisessa seurassa,

Ravintolamme ikä oli pitkäÌ-
ti kaksisataa vuotta. Onneksi

tarjoilijattaret eiv¿it olleet
yht¿i vmhoja.

Hyvin nukutun yön jälkeen

matkalaukku mukaan ja baa-

nalle. Kohteena oli Ludwigs-
hafenin jokisatama. Saimme

siellä hyvän mällin tietoutta

satamm toi m innas la, Iav ara-
ja tyônlekij¿im¿iäristä sekã tu-
levaisuuden visioista. Näim-
me myös huvivenesatamil.

Itse j¿iin ihmettelemäãn huvi-
veneiden v¿ih¿iistä m¿iär¿iä.

Mutta tieto, ettei tavallinen
tallaaja saa ollenkaan ajella

Reinillä ilman luotsia, selv¡t-
tr aslan.

Seuraavana oli vuorcssa tu-
tùstuminen Stora-Enson Ma-
xaun tehtaaseen. Nuorena

poikana Voikkaan ja Kuu-
saanniemen tehtailla lyôsken-

nelleenã, ei toiminta yllätt¿i-

nyl. Kùn on nähnyt yhden pa-

peritehtaan, on nãhnyt ne

kaikki. Pui:taja savea loises-

ta päâstä sisä?in ja toisesta ki-
lometritolkulla paperia ulos.

Elämäni unelma on joskus

myydä kokonainen paperiko-

ne. Mutta fämã tuskin toteu-

ruu. Mutta pelkkä ajatus
myyntiprovikasta on ihan
kiva.

Illaksi saavuttiin Karlsru-
heen. Illallinen oli vanhassa,

eritt¿iin tyytikkãässä ravinto-
lassa, jo-ka sai tuntemam it-
seni vähint?iän pmoniksi. Oli
se niin bulppea.

Sitten vain lakanoiden väliin
unelmoimam Reinistä ja pa-

perikoneen myymisestä.

Lauantaina ajoimme Johan-

nisbergin viinilinnalle, jonka

ruhtinassuku omistaa, kuten
myös Mum-shampanjatilan
Ranskassa. Hyv¿in lounaan
jälkeen päâsimme tutustu-
maan linnan viinikellariin,
jossa ristikon takana loikoi
Euroopm kallein viinipullo.
En ka¡vanut sekkivihkoa
povesta, koska tilillä olevat
rahat eivàt olisi riitt¿ineet.

Sitten vain takaisin Frankfur-
tiin, jäähyväiset kuskille ja
lentokoneeseen suorasIaan
nauretlavan turvatarkastuk-
sen jälkæn. Fimair teki hy-
vää työtä ja pââsin Kouvo-
laan puolen yön jãlkeen.

Kiitokset kaikille mukâna ol-
leille. Se oli mukava matka.

Kuvat kelokoon loput.

Kaj Niemi
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Saimaa- Suomenlahti-Laatokka-Karj alan suurten
vesistöjen yhdistämishankkeet
Saimaan kanava valmistui 150 vuotta sitten

Liikenneministeri Susanna Huovinen Mälkiån muisto-
merkillä

Saimaan ja Laatokan
Laatokka on Euroopan suu-
rin j?Íwi jaSaimaasen neljãn-

neksi suurin. Niiden välillä
kulkevia vesistöjä oli jo am-
moin kãytetty hyväksi osma
rahtireittejâ. Venäjãn jokia
pitkin saapuvat kauppa-aluk-

set purjehtivat Laa¡okan
poiÌki Sortavalaan, Lahden-
pohjam ja Kwkijæl le. Kaup-
pareilil jatkuivat Saimaan,

þhäjäwen, Oriveden, Pielis-
järuen ja Oulunjärven kautta
aina Ouluun saakka, haarau-

tuen myös Repolam ja Pet-
smoon.
Itä-Suomen reiteillã on säily-
nyt joukko pieniä avokanavia
ja kmavajäänteitä, jotka ovat
palveleet liikennettá ja so-
dmkäyntiã emen kuin sulku-
kanavien rakentamisvaihe
1 800Juvulla kãynnistyi. Mo-
net näistä olivat venälãisten

sotajoukkojen râkentamia,
kuten kemali Suvorovin joh-
dolla rakennetut sotakanavat
eteläisellä Sainaalla. Vii-
meksi mainitun kanavareitin
kunnostushanke on parhail-
laan työn alla. Suvorovin ka-

vanhat kulkuväylät

navat olivat osa suurta Luo-
teis-Venäjän puolustussuun-

nitelmæ, johon kuului limoi-
rusketju, laivætoæemia ja te-

lakoita Kaakkois-Suomen
alueella.
Erityisen voimakkaaksi venä-

lãisten kiinnostus maamme
vesireittejã kohtaan kasvoi
I 8 I 0Juvulla senjälkeen, kun

he olivat valloittaneet koko
Suomen. Silloin rehtiin laajo-
ja tutkimuksia eri vesireiteis-
tä, rakennettiinpa joitakin
pieniä kanavia Pohjois-Sa-
voon. Tuolloin everstiluul-
nantti Meniein johdolla ve-

näläinen insinöörikomennus-
kunta tutki Kajalan alueella
Joùtsenon ja Juustilanjoen
yhdistämismabdol lisuuksia
sekä Vuoksen yhdistämistä
Suvannon järuen kauttâ Laa-

tokkm. Smalla olival myös
esillà Saimaan jâ Laatokan

välisen vesireitin tarjoamat
mahdollisuudet linjalla Lah-
denpohja-Pyhäjärui.

Uusia suunnitelmia ja varhaisia rakennushankkeita

Pohjoiskarjaìaiset liikemiehet navan Puhokseen ja rautatien

Nils Ludvig Arppe ja Antti Pyhájärueltä Laalokkaan v.

Juhana Mustonen harjoittivat I 876' Työt kuitenkin keskey-

kauppaa sekä Saimaan että tyivãt seuraavana vuonna

Lâatokan suuntaan. Arppe Mustosen kuolh¡4, eikâ niir¿i

rakennuni sulkukmavan Ut- enääjatkettuuseistaanomuk-
ram vuonna 183O-luvullaja sistâ huolimatta.

rautatien vuosina [84]-42 Vuonnal88TTie-javesikul-
OrivedenjaPyhäjâruenvâli kulaitosten ylihallitus selvi-

selle kmnal<selle. Hánen pe- tytti Saimaan piirillä kanava-

rillisensämkennuttivatsulku- reittiä Lahdenpohjasta Jmk-
kanavan Ilomantsin Möh- kimavaarankâuttaUukunie-
köön t860-luvulla. Samaan melle ja Parikkalmn. Todeç
aikaan kaivettiin Möhkön tiin,ettäreittiolisiollutmah-
ruukiltakohtiLâatokkaakul- dollinen, mutta jatkoyhtey-

kevaa liikennettä helpotta- denSaimaallesulkiPieniSal-
mam myös muutamia kapei- pausselkä.

ta venekanavia Nuorajärven Puhoksen kmakæn kmavoi-
ja Melaselan välille missta tehtiin uusí suumitel-
Tie-javesikulkulaitokæn Sai- ma v. t896, jolloin kustmnus-

maan piiri teki selvityksen nioksirutiin400000mrk-
vuoma 1864 Saimam ja Læ- km. Kmavm pituus olisiollut
tokm vesiyhteyden rakentami- 950 m.

æsta.Tulokænaolikolmereit- Paitsi varojen puute' myös

tivaihtæhtoa: hhdenpohjæla 1800-[uvun lopulla alkanut

Pyhäj:iruen kauttû Puhoksæn, mutateiden rakentaminen Kil-
Lahdenpohjasta Ihalanojan, jalm alkoi eitt¿imättä vaikut-

Tyrjlin ja Kangækylän kautta ta vesitiesuunnitelmien hyl-

Putikkoon ja kolmantena kã¿imisn.Rautat¡ettüjos¡vat
VuoksenkmavointiPukimä- ymPärivuotisen liikenneväy-
en kartÐolta, Hiitolm, Miet- lllstön, joka ulottui koko maa-

tiì¿in, N¡skapenttilän ja tnrma- hm ja myös Venãjälle. Mm-
lmjäruenkaunaSaimmnKau- tiekuljetuksista ei sen sijaan

kopä?inlahtæn Muiden kulku- ollut kilpailijaksi vielä Pitk¿i¿¡n

yhteyksien pmnemisen joh- aikamtavmliikentæssä
dosta piiri ei kuitenkam pitä- Vuonna I 937 tehti¡n jãlleen

nyt kmavan mkentmista ta¡- uusi Puhoksen kmavæuunni-
peelliwna. telma. Kanavan suunniteltu
Vuoden 1872 valtiopãivillä pohjaìeveys oli l5 m, syvyys

oli esillä ehdotus Saimaan yh- 2, I m, pituus 600 m ja kusøn-

d¡stâmisestÍi Laatokkaan Py- nukset 4 700 000 mk. TVH ei

hâjärven Risttahdesta. Kun katsonut kuitenkam kmavm
tämä ei tuottanut tulosta, Pu- rakentamista tarpeen vaati-

hoksen ja Ulran sahojen maksi Nykyããn Puhoksessa

omistaja A J.Mustonen anoi sijaitsæ yksi Saimaan syvä-
ja sai luvan ¡akennuttaa ka- väylän satårnista.

Pâivi Vattulainen

Myöhemmåit Saimaa-Laatokka-kanavavoi-
misehdotukset

t\

Laatokka-Saimaa-kanavalinjausva¡htoehtojâ vuodelta
1939 (Merenkulkulaitos: TVH:n vesitieosaston arkisto)

Kæavæittien nkentamista on

saattmut edelt¿iã jopa wosiu-
toja kest¿inyt hmveiden, suun-
nitelrnien, yritysten ja erehdys-

ten aika. Mallieimerkki t¿¡stä

oli vuoma 1856 valmistunut

Saimaan kanava. Ensimmäi-
nen yritys mkentaa kmava Sai-

mam ja Suomenlahden välille
teht¡in jo l500luvun alussa,

muttaæn jãlkænkului yli kol-
mesatâa vuotta ennen kuin
hanke monien käänteiden jil-
kæn toteutui. Silloisen Suo-
men suu¡iruhtinækumil suu-

rin rakennusu¡akka onnistui,
kun kaikki osatekÜ¿it - tekni-
set, laloudelliæt ja hallinnolli-
ret valniudel, kaupm ja liiken-
tæn kehitt¿im¡starpæt ja val
tiolliset intrcssit - olivat suolui-

sât.

Meriyhteyden avaaminen va-
pâùtti It¿i-Suomen talouden
piilevän kehityspotentiaalin
liikkeelle juuri oto[[iseen ai-
kaan ja aluælla alkoi vahva
teollistumisen ja kaupan kas-
vun kausi.
Saimmn kmavan mkentmis-
ta voimakkaasti kannattanut
J.Y Snellman oli ollut oikeæ-
ewæssm"Pmetutku[-
kuneuvot lisäâvät tuotantoa
siellä, missâ se ennen on ole-
massa, ja synnyttävãt rellaista
siellä, missä ei oltu edes aavis-
tettu sit¿i maìdolliæksi." Kau-
kokatseiæn valtiomiehen syn-
tymästä on tãnä vuonna kulu-
nut 200 vuotta ja siksi hänen

aattænsa ja toimintansa ovat
ollæt læjalti aitlä
Myös Saimaan kmavan 150
-vuotista taivalta on juhlittu
näytti¡vâsti sekä Lâppeenran-

nassa että Viipurissa. Heinã-
kuussâ jârjestettiin Lappeen-
rannassa höyrylaivaregatta ja
kaksipäivãiset kanavajuhlat
syyskuun 8.-9. p?iivinä. Awo-
valtaisten kutsuv ieraiden jou-
kossa olivat EU:n liikenneko-
missari Jacques Bmot, Ve-

näjän liikenneministeri Igor
Levitin ja Liikenne- ja vies-
tintäministeri Susanna Huo-
vinen. Juhlien aikma oli ylei-
sótapahtumia, esitelmiä, mu-

seokäyntejä ja illan huipentu-
mana komea ilotulitus Lap-
peenrmnassa,

Toisena juhlapáivän¿i kutsu-
vieraat purjehtivat Viipuriin
ja matkm aikana paljætettiin
Mãlkiãtlä nuistomerkki, jo-
hon oli kiinnitetty aikmaan
Lauri¡salan ¡ullasillassa si-
jainneet keisarien Nikolai I:n
ja Aleksmreri II muistolaatat.

Juhlat jatkuivat Viipurin lin-
nassa. jossa es¡tettiin mm.
keskiaikainen ritarinäytôs ja
musiikkiohjelmæ.

Tänä juhlavuotena kannattaa
kuitenkin muistaa, että toteu-
tuneen Saimaa-Suomenlahti-
yhdistämishankkeen rinnalla
Karjalan alueella on ollu¡
vuosisatojen ajan vireillä
myös muitakin kunnianhi-
moisia kanavavointisuunni-
telmia sekä Saimaan ja Laa-
tokan väìille että Laatokanja
Suomenlahden väli lle. Niiden
ensimmliiset hahmotelmat
synryivär jo 1600- ja 1700-
luvuilla Ruotsin vallan aika-

na, mutta nej¿üvát vielä idea-
asteelle-

Maaliskuussal939 anoi Lah-
denpohjan kauppalassa pe-

rustettu Laatokm - Saimam
väliaikainen kanavatoimi-
kunta tutkjmusta Laatokan ja
Saimaan yhdistämiseksi ka-

naval [a. Tutkittavaksi ehdo-

tettiin Pekonlahti-Simpele-
s¿ùkil¿ihrisuunraa ja khden-
pohja-Ristlahti-Puhos-suun-

Viipurin piiriinsinöörin huh-

tikuussa [939 antamassa lau-

sumossa todettiin, että n¿im¿i

vaihtoehdot olivat vähint¿iän

yhrä kalti¡ta kuin samaan ai-

kaan esillä ollut Laatokka-
Suomenlahti - kanavahanke
Väylän pituus ja lukuisa( su-
lut olisivat hidastaneet l¿ipi-

ajoa ja aiheuttaneet huomat-
tâvat kustmnukset alusliiken-
teelle Ensimmãinen vaih¡o-
ehto olisi edellytt¿inyt vähin-
táän 8- I 2 sulkua (korkeusero

7l m, järuimatkaa l4km,ka-
navoitavaa jokea 30 krn ja
kaivettavar kanavaa l2 km)
Toinen, pohjoisempi rcitti oli-
si vaatinut seitsemän sulkua
(korkeusero 74 m, väylän pi-
tuus 53 km, josta järvimatkaa

28 km).
Korkeuserot olisivat olleet
nâillä väylillä monin venoin
sutrremmat kuin Laatokka-
S uomen lah ti-suu n nalla.
Myös Saimm väyliäolisi oì-
lut parannettava ja Saimaan
kanava - tuolloin meneillään
olleen laajentamisohjelman
jälkeenkin - otisi ollut liian
ahdas vastaanottamaan myós

Laatokan suunnasta tulevan

liikenteen. Näin ollen lau-

sunnossa pailidyttiin siihen tu-
lokseen, ettâ parempi olisi
keskittää voimat Laatokka-
Suomenlahti-kmavan edistä-
mlseen,
Laatokan Saimaan-seudun
kanavatoimikunta lähetti uu-
den kirjelmän hallituks€lle
elokuussa 1939, jossa se tar-
josi uudeksi kanavasuunnaksi
Laatokkâ- Pyh¿ij ärui -Puruve-
si-suuntaa Toimikunta oli
pyytänyl professori H P.O.

Solitmde¡ilta karttatutkimu k-
seen pohjautuvm lausunnon.
Sen mukm kanavointiin riit-
täisi ehkä vain neljä n. 20 m

korkuista sulkua, mikäli so-

pivia kalliopaikkoja löytyisi
Kirjelmåin mukana oli kaptæ-
niluutnantti E. Koposen
muistio tämän kmavavaihto-
ehdon puolustuksellisista
eduista verrattunâ suojatto-
mmpan kannaksen kmava-
I i nj aan.

Syyskuussa I 939 kanava-asi-
asta jätettiin eduskunnan toi-
vomusaloite, jossa ehdorettiin
tutkittavaksi kahta ensin mai-
nittua kanavalinjavaihtoeh-
toa. TVH mtoi kielteisen lau-
sunnon tâmmikuussa 1940
talvisodan jo riehuessa ja ve-
tosi edellä esitettyihin perus-
teisiin.
Sotien seurauksena Suomi
menetti myös Laatokan Kar-
jalanja tämäkin hanke unoh-
tui, mutta viime vuosikym-
meninä asia on ollut vlilillâ
esillä, mm. Pohjois-Kajalm
maakuntal¡iton toimesta
vuonna 1988.

taâ
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Vuoksen kanavoishankkeet 1800Juvun jäìki'
puoliskolla
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Laatokka-Suomenlahti-kanavakarttâ vuodeltå 1933 (Reino castrén: Laatokan suomen-

lahden kanavasuunnitelna ja Venäjän kanavarak€nnus Vienanmeri'Itämeri)

Toinen, vielä enemmiin tut-
kittu kanavasuunta on ollut
Laatokan ja Suomenlahden

vãlinen kulkuyhteys Jo en-

nen Saimaan kanavan raken-

tamista oli kãynnistetty tutki-
mukset reitin avaamiseksi
Laalokalta Jãäsken kirkolle
kaivamalla kanava Kivinie-
men kannaksen läpi Hanke

toteutettiin vuonna 1857,
mutta tuloksena oli PeltYmYS
Kiviniemen kohdalle syntyi
koski ja koko Vuoksen Poh-
joinen haara tuli laivakuìulle
kelpaamattomaksi alentunei-
den vesipintojen takia.

Vuoma 1871 Tie- ja vesikul-

kulaitosten ylihallitus tutkituù-

ti rcil1i Jä¿isken kirkolta Taipa-

leelle Låatokan rutâm tulok-
sna kaksi vaihtæhtoista kma-

voinliehdotusta Vuotta mYö-

henmin se¡ætti m¿üiräsi lut-
kit¡avaksi Vuokselvirran ja

Suomenlahden yhdistämisen

kmavdìa. Vanhempi insinöö-

ri Osca Lindberg laali suun-

ni telman ehdollaen s)ryYydek-

liittyen rakennenìin Paaklo-
lan puinen sulku vuosina
1892-95

Tämân jãlkeen käkisalmelai-
set anoivat useaan oneeseen
kanavan ulottamista Laatok-
kaan. Vuoksen alemman
juoksun kanavoimis¡a tutki-
maan Peruslettu komitea an-

toi v 1899 puoltavan mietin-
nöD hankkeesla Se korosti
samalla, että se olisi ensi as-

kel kanavayhteyden saami-

seksi sekä Laatokalle että
Saimaan kanavalle ja Viipu-
rinlahdeìle.
Tämän jäìkeen senaatti mää-

räsi uudet tutkimuksel Laato-
kalta Suomenlahdeìle kulke-
vasta väyl¿istä ylihalliluksen
ehdottanrien mittojen mu-
kâan, v¿iylãn syvyyden olles-
sa 3,5 m, joka soveltuisi n.

600 tonnin merialuksille.
Insinööri Vemer Lindbergin
tekemien maastotutkimusten
jälkeen suunniteÌma valmis-
tui 1905. Sen mukaan K¿iki-

Paakkolan puusulku oli 35,4 m pitkâ,7,66 m leveä ja 2'7

m syvä. Samalle paikalle kaavailtiin Laatokka-Suomen-
lahti-kanavan Pâakkolan suursulkua. Suomalaiset joukot
räjàyttivÍit kanavan sulkuport¡t talvisodân tâisteluien yh-
teydessä. (Posf ikortti)

Laatokaa-Suomenlahti- kanavointisuunnitelmat

si 2,67 m, mutta senaatti jätti
suumitelmm lep¿üimä¿in

Seu¡aavaksi vuonna 1884
Käkisaìmen kaupunki vaati

Vuoksen pohjoisen haaran

tutkimista kulkuyhteyden Pa-
lautf amiseksi laivoille. Asial-
la oìivat erityisesti kauppiaat,
jotka vetos¡vat siihen, etlä
kun kulkuyhteyksiä muualla
oli parannettu, oli Vuoksen ja
Laatokan väkiriklaat alueet

unohdeltu. Kun rautatievalio-
kunta oli sitten seuraavana
vuonna vaatinut Laatokan ja
Suomenlahden kanavan tut-
kimista ja Vuoksen aìaosan

kanavoimista, tuùitti¡n mo-
lemmat Vuoksen haarat ja
teht¡¡n ehdotùkset 2,07m ja
2,67 m syville kanavavãylil-
le.
Kun Karjalan rata toi pian lii-
kenneyhteyden Käkisalmeen,
pâädyttiin toleuttamaan Yain

eleläisen haaran ParannustYô
Jáäsken kirkolle asti. Táhän

salmen vaihtæhto olisi n. 167

km pitkä,josta 66 km olisì sy-

vemeltyä vesiväyl¿iä lai ka-

navoitua maastoa. Kanavaan

olisi tullut I I sulkua sekä I l-
l2 käänliisiltaa. VaiÏka Su-

vannon vaihtoehto oli suo-

rcmpi, kannattivât Lindberg
ja Ylihallitus Käkisalmen
kautta kulkevaa vaihtoehtoa,

koska Taipaleenjoen suu oli
altis liettymille ja sen suoje-

leminen jää- ja aaltohyöyiltä
oìisi vaatinut kalliita raken-
terta.

Tãmä hanke raukesi pääasi-

assa siihen, ettâ pietarilaiset
kauppiaat pelkäsivät menet-

tävânsá otteensa, ei vain Suo-

meen, vaan ehkâ myös lãnsi-
maihin menevästä viìjakau-
pasta. Myöskään suunnitteil-
la olteelte Nevan merikana-
valle ei haluttu kilpailevaa
meriväylää.

Laatokan ja Suo-
menlâhden kanava-
ehdotukset vuosina
r918-1939

SuomeD itseni¡istyttyä katke-

si Nevan reitti suomalaisilta
aluksilta pariksi vuodeksi ja
tämä lisäsi painetta püantaa
sisäisiä kulkuyhteyksiâ Laa-

tokm Karjalasta Saimaalle ja
Suomenlahdelle. Jo vuonna

l9l8 liikenteen asiantunli-
joista koostuva komitea oli
ehdottanut senütille kanavm
rakentamista Viipurin Kivi-
sillasta Noisniemen kautta
Laatokm Kivisalmen lahteen

K?ikisalmen pohjoispuolella
Jälleen toimeenpmtiin tutki-
mu ja ins. Gumu Lindqvis-
tin vuoma l9l9 lmtima suun-

nitelma tehtiin I 350 tonnin

aluskmn mukm, jonka mak-

simipituus oli 72 m, leveys
10,5 m ja syväys 4 m. Kana-

vm pituus Uumm satmasta
tähtien olisi 170 km, suurin

korkeusero merenpinnasta
10,54 m ja kaivettavm kma-
vm osuus 25,63 km. Sulkuja

tNittiin yhdeks¿in ja liikkuvia
siltoja l9 Kustamuwio oli

75,68 miljoonaa markkaa, jos-

ta tuli 7,9 miljoonaa sarmien
oslle. Uuden itsenâisen valtion

muut rakemushmkkeet meni-

vät tuolloin kuitenkin kmava-
hankkeen ohi eikã hanketta
kãymistefty.
Kulkulaitoskom itean mietintö
vuodelta 1923 tuki edelleen

mm Laatokan-Suomenlah-
den kanavoimista sekä kan-
santaloudellisista eltä maan-

puolustuksellisista sYistä.
Uusi kauttakulkusopimus
Neuvostoliiton kmssa solmit-
tiin Tarton rauhansopimuksen
yhteydessâ ja liikenne saattoi
jatkua joistakin han-kaluuksis-

ta huolimatta, joita aiheultivat
väylán kapeus ja mataìuus,

Nevan siìlat ja sekã tulli- ja
kâyttömaksuongelmat. MYö-
hemmin tilannetta helpottivat
jonkin venan uudet rautatìe-

yhteydet, mutta joka tapauk-

sessa Laatokka-Suomenlahti-
kmavm rakentminen sai vie-
lá paljon kannatusta.
l920Juvun lopuìla oli käYn-

nistetly Saimaan kanavan laa-
jennustyót, sillâ kasvava lii-
kenne oli pahasti rùuhkautta-

nut tavaraliikenteen. Kanava

oli tarkoitus vähitellen saattaa

sopivaksi luhannen tonnin
aluksille ja sen syvYYdeksi

vahvistettiin 4,5 m

Käkisalmen aìoitteesta perus-

tetti¡n Viipurissa huhtikuussa

1928 kmavakomitea ajamam
Laatoklia-Suomenlahti kma-
van asiaa. Kokouksen julki-
lâusumassa edellyteltiin kui-
tenkin, että ensin oli toteutet-

tava Vuoksen vesistön lðkuja
Viipui-Lmtokan rautatie. Mi-
nisteriön aseltamana. multa
omarahoilteisena komitea sit-
¡emmin laati kmavahankkeen
¡aìoudellisista vaikutuksista
mietinnön, joka vaìmistui
vuonoa 1933. Mierinnössä oli
laajalti kuvattu alueen talout-
ta ja liikennettã ja loppuYh-

teenvedossa vaadittiin kana-

van kiireellistá toteuttamista.

Kustamuksiksi aruioitiin 500-

600 milj. markkaa.

Samaan aikaan mietinnön
kanssa julkaistiin insinööri
Reino Castrénin kirja "Laa-
tokan-Suomenlahden kana-

vasuunnilelma ja Venäjän
kanavarakennus Vienanme-

ri-Itämeri". Caslrén oli teh-

nyt jo aiemmin useita kirjoi-
tuksia Laatokka-Suomenlah-
t¡-kanavasta. Vienanmeri-
It¿imeri-kanavalanÌe toi uùt-

ta pohdittavaa aiheeseen uu-

tena, kiìpailevana kanava-
reittinä, jonka syvyys oli 7

m. Castrén arueli, että ve-

nãlãisille aluksiìle Neva oli-
si ainoa vaihtoehto. murta
että osa kolmansien maiden

aluksista saattaisi kãYttãà

Laatokka-Suomenlaht¡ -ka-
navaa liikenneväylãnä.
Komitean ja Castrénin las-

kelmiin kanavan kannatta-
vuudesta suhhuduttiin kui-
tenkin kriittisesti. TVH:n
lausunnossa joulukuussa
1934 epäiltiin mietinnön las-

keìmia, joiden mukaan Pel-
kâstään Suomen valtion alu-

eella tapahtuva liikenne riit-
tàis¡ tekemä¿in kanavan kan-

nattavaksi. Kanavakomitea
ei ollut ottanut lækelmissam
huomioon valtion tulojen
v¿ihemystä rautateillä, jonka

liikenteen siirtyminen kma-
vâlle aiheutla¡si. TVH:n lau-
sunnossâ ehdotettiin, ettâ
hankkeen suunnittelutyät¿i
kuitenkin pidet?iän vircillä ja
päivitetäân siltá varalta, että

sen toteùttaminen on joskus

mahdollista.
Mytjs muitakin kliittisiá lau-

suntoja kustamuslaskelmia
kohtaan esitettiin. Mm.
H.P.O.Solitander ja U. Met-
sänheimo arvostelivat leh-
distöss¿i voimakkaast¡ kâna-

vakomitean mietintöä, jota
Castrén taas puolusti Joka

tapauksessa aiemmin suun-

niteltua kanavasyvyYttä Pi-
dettiin jo liian matalana,
mutta kuslanoussYist¿i väY-

läá e¡ olisi voinut kuitenkaan

tehdä kovin paljon sYvem-

mäksi.

Elokùùssa 1938 Laatokan
Laivanvarustajain liiton kool-
le kutsùmassa kokouksessa

vedottiin hallitukseen Laa-
tokka-Suomenlahti-kanavan
rakentamisen puolesta, sillä
Nevan vâylä ol¡ ollut suìjet-

tuna suomalaisilta aluksiìta
Ulkoasiainm inisteriö antoi
myös asiasta puoltavan lau-

sunnon, koska sinne oli tul-
lut jatkuvia valiluksia Nevan

liikenteen vaikeuksista.

TVH vastusti omassa lausun-

nossaan kanavan rakentamis-

ta kiireellisenä. Lausunnon

mukam laivaliikenne Nevan

kautta toimi jotenkuten ja ti-
lame saaltoi myös muuttua
siihen mennessä kun uusi,
kallis kanavayhteys valmis-
tuisi kymmenen vuoden ku-
luttua TVH:n johto halusi
tehdä Saimaan kmavan uusi-

mistyón valmiiksi, jotta siel-
tä voitaisiin siirtää työkoneis-
rot ja ammattityöväki mah-

dolliselle uudelle suurtyö-
maalle. Niinpä aloiîe ei tuol-
loinkaan johtanut toimenpi-
tei siin.
Voitmeen arvioida, ett¿i t¿Û-

kein syy siihen, miksi uusia

kanavahankkeita ei saatu

k¿iynnistettyä 1930-luvulla,
oli vamasti nuoren valtion
rahatilanne. Tästä kertoo se-

kin, että vaikka Saimaan ka-
navan laajentamistyöt¿i oli
sodan syttyessä tehty yli
kymmenen vuotta, urakasta

oli yli puoìet tekemättä

Tarkempi taloudellisten ja
yhteiskunnalì isten syiden se-

ìostaminen kanavahankkei-
den kohtalosta vaalisi kuiten-
kin laajemman selvitYksen,

kuin tãssã on mahdollista.
Kanavasuunnitelmiin liittyy
monitahoisesti kytkentöjä yh-
teiskunnan, valtioiden ja ta-

louden olosuhteisiin ja muu-
toksiin. Karjalan alueen ka-

navien ja kanavahankÌeiden
kohtaloihin oval vaikuttaneet
voimakkaasti sodat ja niitã
seurmneet mjojen siirot sekä

ulkopolitiikan suunlaukset.
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Saimaa-Suomenlahti-Laatokka-Karjalansuurten
vesistöjen yhdisfämishankkeiden sotien jäkeiset vaiheet

Vuoma 1939 alkmut talvisota
keskeytti kanavointisuunnitel-
matja Saimm kmavm lmjen-
nustyöt. Sot¡enjálkeen koko ti-
lanne alueella oli muuttunut
tÆtokm ja Ktrjalm kmnaksen
jäâdessä Neuvostoliiton hal-
tuun. T¿imä merkitsi myös Sai-
rnm kanavan ìiikenteen kat-
keamista vuosikymmeniksi.
Vaikkatoivæ Saimkmavm
uudelleen avaamiseksi elälel-
tiin, etsittiin heti sodan jälkæn

uusia vcìtieyhteyksiä Saimaan
ja Suomenlahden vätille. Vm-
hoja Kymijæn kæavointihmk-
keita otettiin ttrkateluun, ¡eh-

tiinpã maastotutkimuksiakin
uudata kmavalinjaukssta ke-
sällä 1953.

I 960-luvun alussa presidentti

Kekkosen aloitteesta saatiin

neuvoteltua Neuvostoliiton
kanssa Saimaan kanava-alu-
een vuokasopimus. Nyt voi-
tiin rakentaa uusi, entistã laa-
jempi kanava ja siihen liitty-
vä Saimaan syväYäylâverkos-
to. Pitkä katkos meriyhteydes-
sã olijohtanut koryaavien kul-

Höyryaluksia sulutetaan juhlaregatassa Saimaan kanavalla heinåkuussa 2006.
(Pä¡v¡ Vatlulainen)

jetusväyl ien rakentamisæn.
Kanavan rahtiliikenne kas-
voi kuitenkin v¿ihitellenja on
nykyäãn yli 2 mitj. tonnia

vuodessa. Kaavailuja kana-
van laajentamiseksi sekä
muuttamiseksi ympärivuoti
selle liikenteelle sopivaksi on

myös tehty Parhaillaan ovat
menossa kuavm vuokraso-
pimuksen uusimisneuvotte-
lut, joiden tulokset sekä lii-

kenteen kehitysn¿ikymät vai-
kuttavat suuresti suümitelmi-
en toteuttamrseen
Laatokka-Suomen lâhti-kana-
vointisuumitelmat ovat sitke-
¿isti pysyneet hengissä, vaikka
välillä on ollut pitkiä hiljais-
elon kausia Nykyisen Venâj¿in

nopeæti kævavan liikenteen
paine on kuitenkin johtanut
näiden kmavahmkkeiden uu-

teen tarkæteluun. Niiden poh-
jmaei oleenää Kaialm talou-

dellinen kehittäminen kuten
1930-luvun laskelmissa, vru
koko l?intiæn Venäj¿Ín kuljerus-
tarpeet. Piettrin sataman lii-
keme paisuu jatkuvæti jakm-
naksen alueelle on perustettu

uusia suuia öljysatmia Sata-

mie¡ mkentaminen ja læjen-
taminen on v¿ilÍ¿imätönûi, sil-
låi Nevm laivaliikeme on vù-
sin ruuhkautunut ja siltojen
avaminen tuntikausiksi hait-

tu myös suurkaupungin elâ-
mu.
Manaskuussa 2005 venäläi-
sessã Kommersant-lehdessä
julkaistun uutisen mukaan
Leningradin alueen kuver-

nööri Valeri Serdyukov on
tehnyt esityksen kanavan ra-
kentamiseks¡ Suomenlahden
ja Laatokan välille. Sen mu-
kaan helpointa olisi rakentaa
kanava Vuoksen kautta Vii-
purinlahteen. Muina vaihto-
ehtoina olisi kanavan raken-
tmine n lähemmäksi Pietaria
tai viedä se olemassa olevien
joki€n kautta Ust Lugan sa-

tamaan Suomenlahden etel?i-

rannalla. Lehden haastaltele-
mat N¡antuntijat otaksuivat.
että sopivaa rahoitusta kana-
vahankkeelle ei olisi kuiten-
kaan riittäv¿isri. Hanke lienee-
kin toistaiseksi pysähdyksis-
sâ. On mielenkiintoista näh-
dä miten tìlanne tulee jatkos-
sa kehittymãân. Joko näin
kauil ja hartaasti suunnitel-
tu kanava vihdoin toteutuisi
ja miten se vaìkuttaisì vesi-
liikenteen kehitysnâkymiin?

Päivi Vattulainen

mainiluista virastoista niin
paljon, ett¿i Suomen meren-
kulun ja meriturvall isuuden
edut tulisivat jatkossakin par-
haiten hoidetuksi yhdessä,
vain näihin asioihin keskit-
tyvãssâ virastossa.

MKL Tuotannon tehtävât ei-
vät kuitenkaân uuteen vâylä-
virastoon sovi. Liikenne- ja
viestintáministeriö on linjan-
nut, että ratkaisu MKL Tuo-
tânnon tulevaisuudesta teh-
dään keväällä 2007.

Seppo Virtanen
MKL Tuotânto
Markkinointijohtaja

flle¡enkulun
vilãnomainen
¡a palvelu¡an
t¡laala

| | Palvel6opimus

ît t"'**0,'*
Ulkopuoliset
asiakkaat

Merenkulkulaitoksen muutosten vuodet
Vuoden 2003 jälkeen Merenkulkulaitos on lyhyessä ajassa koke-
nut suuria muutoksia. Asiakkaille muutosten käytännön merki-
tyksen sisäistäminen on ollut ymmärrettävästi haasteellista, koska
Merenkulkulaitoksen aiemmin hoitamia tehtäviä on siirretty use-

ammalle eri toimijalle.

Valtionhallimon väylävitrto¡s-
ta Merenkulkulaitoksen osaksi

tuli olìa viimeisten joukossa,
jose toteutetlün tuotamoll isten

tö¡den eriytlä-minen hallintoví-
ranomaisen tehtävistä. Vuoden

2004 alustalukien aloittivat toi-
mintansa Luotsausliikelaitos
(Fin-npilot) ja Varustmoliike-
laitos (Finnstâship) Vuoden
2005 aluss perustettiin Meren-
kulkulairoksen (sisäinen) Tuo-
tanto. Alueell inen piirihatlinto
lakkautettiin I 7.2006, jolloin
Merenkulkulaitos siirtyi Yalta-

kunnalliseen, toimintopoh-
jaiæen organisaatioon

Finnpilof 2004

Finnpilot vastaa (yksinoikeu-
della) Suom*sa harjoiteltavan
luotsauspalvelun tuottmiæsta
Merenkulkulaitoksella on
luotsaustoimintm valvovm ja
s¿idtelevän virmomaiwn rooli.
MKL valvoo, että luotsaus-pal-
velu on j¿irjestetty Niannrukai-
resti jaettä resuEsit ovat riittä-
vät. MKL myöntää luot-sien
ohjauskirjat rekä päätt:iä luotsi-
paikoista. MKL ei til¡a tai vã-

¡itä luotsuspalveluja eikä muu-
toinkaan puutu aluksen ja
Fimpilotin viiliæen æiakæsuh-
teeæen

Finnstaship 2004

Finnstahip on velvollinen
tuottamm j ¿i,änmurtopalvel u-
ja Suomen merialueilla Me-
renkulkulai toksen tilausten
perusteella. MKL tilaa
Fimstæhi pilta jä¿imurtopal
velua aluskohtaisil la mhrîus-
sopimuksilla. Sopimuksen
luontæn mukaipsti palvelun
tilaaja eli Merenkulkulaitos
p¿iättâä jai¿itrmunajien käytós-
tã Suomen aluevesillä; esi-

merkiksi ensimmäisen jäân-

murtajan lâhtemiseslä eri pal-
velualueille.

Kenttätason opentiivinen joh-

taminen ja palvelul,asosta vß-
taaminen kuuluu sopimuksen
mukaisesti Finnstahipille
Meænkulkulaitos vimomai-
sena vætæ ja æenaa liiken-
nerajoitukret, seká valmiste-
lee ja julkaisæ talvimerenkul-
kua koskevan ohjeistuksen.
Jdänmurtajien polttoai neen

rnaksaa Merenkulkulaitos.

MKL Tuotanto 2005

Luotsauksen ja jãänmuron
poistuttua Merenkulkulai-
toksen kehittyminen jatkui.
Seuraavaksi tuli tarkastel-

tavaksi Merenkulkulaitoksen
edellæn suoriffamat ttiotmol-
liset tehtävät, kuten väylien ja
kmavien hoito, mercmittaus,
merikarttatuotanto sekã väy-
länsuunninelu Nämä tehtâvät
organisoitiin yhtæn valtakun-
nalliseen yksikköön, MKL
Tuotantmn, jonne siirtyi kaik-
ki mainittuihin tehtävi¡n raruit-
tilva kaluslo, tukikohdat skä
noin 350 henkilöä.

MKLTuotmto toimii tällä het-

kellä noin 50 toimipisteess¿i
ympfi Suomea. MKL Tuo-
tæto palvelee toistaiseksi en-

sisijaisti Meenkulkulai tosta,

rnutta voi ja on kiinnostunut
tarjoamæn palvelujam myris
muille æiakkaille. Hinnoittelu
rapahtuu lápin¿ikf v¿isti, Meren-
kulkulaitokwn liike¡aloudelli-
si in perusteisiin liitryviä ohjei-
ta noudanaen

MKL Tuotannon palveluja
ov¿¡ merenkulun turvalai ttei-
den huollon ja ylläpidon li-
säksi myós vesistöjen äärell¿¡

tapahtuva pienimuotoinen ra-
kentaminen, asennukset, kor-
jaus, huolto ja vesistökulje-
tukset sekä vesistöminaukset,

huaukset, pohjatutkimukset
ja väylänsuunnittelu MKL
Tuotannon etuina ovat

alueellisuus, monipuolinen
erikoiskalusto sekä henkilös-
tön ammattitaito.

MKL vimnomaisen toiminto-
pohjainen organim atio 2006

MKL Tuotantoyksikrin pe-

rustamisen jälkeen tuli tar-
kasteltavaksi viranomaisen
organisaatio. Vuonna [990
luotu âlueell¡seen piirihallin-
toon perustuva organisaatio
oli luotu huolehtimaan huo-
mattavõti laajemmæta tehtä-
väkentäst¿i, josta suurin osa

oli siiretty toisaalle liikelai-
tosten ja MKLTuolannon pe-
rustmisen myötä.
MKL viranomainen organi-
soitiin viiteen valtakunnalli-
seen toimintoon; väyl?inpito,

merikafoitus, taìvimerenku[-
ku, meriliikenteen ohjaus ja
meritunallisuus. Näillà toi-
minnoilla on alueellisia yk-
sikköjä niin, joilla MKL
viranomaispalvelujen saata-

vuus on edelleen alueellises-
ti vamistettu.

Tulevaisuus

Kmsliapäällikkô Pursiainen

on muistiossaan 7 .11.2006
päärynyr esittäm¿iãn, että väy-

lävir¿stojen yhdistämistä
alettaisiin selvittãä. Uuteen
v¡rastoon yhdistettäisiin Tie-
hallinto, Merenkuìkulaitos ja
Ratahallintokeskus. Mercn-
kulkulaitos on ottanut ehdo-
tukseen kantaajû tuonut es¡l-
le omana näkemyksenâãn,
että Merenkulkulaitoksen to!
mintâkenttä poikkeaa muista

Merenkulkulaitoksen muutosprosess¡
2003 2005 200ô - 2008 - 2010
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Väyläohjelma vuosille 2007 -2016 valmistumassa
Merenkulkulaitoksen väylänpito on vuo-
den 2006 aikana valmistellut uutta kym-
menvuotista Meri- ja sisävesiväylien kehit'
tämisohjelmaa. Tällä kertaa väyläohjelma
kattaa vuodet 2007-16. Lopullisesti väylä-
ohjelma valmistuu vuoden 2007 alkuun
mennessä, joten artikkelin kirjoitushetkel'
lâ tiedot ovat alustavia ja voivat vielä muut-
tua.

toirettiin vã),lien kehittüDris-
tarpeitâ nj¡n var ustanroilta.
satamilta. naakuntaliitoilta
kuin teoÌlisuuslaitoksiltakin
Tarvekysely llheleltiin I02
tahoJle jr sìihen saatiin 30

vastaustâ Vastauksissa oli
yhteensã 45 tarve-esitystä.
Asiakkaiden ehdotukset vã¡'-

l¡en kehittärniseksi on esitet-

ty sìjaintinsa perusteella kar-

tall¿r oheisessa kuvassa

nritlaus ja poìrjatutkinrusai-
ne¡stoa Olenlassa olevia
yleissuunnitelmiâ ei lähdett)'

päìvittãÌI¿iän ohjclnratyötä
varlen vaan n¡iden kustînnus-

t¡etor kâytettiin korjattuna
ntaarakenn Ltskustannusirl-
dcksillä. Vä¡,lien kehittâni-
seen liittyvien sa{âmain\¡es-

tointien arvioinnislâ Yast¿s¡

val salâmal tlse.

Kun hanke-esitysten kustan-

nustieto oli seìvillä. käynnis-

tettiin ehdotusten yhleiskun-
tataloudelìisen kannattflvuil-
den tutkirn¡nen. Tutkimus
lehtiin konsulttìtyônä. kon-
sulttìna toimi Peklia Iikkanen

Rambolì Finland Oy:stä Las-

kelDien taustrlla käytetliin
MKL:n hankea¡viointiohjel-
ta ja 1ùorelta Merenkulkulai-
toksen julkaìsua "Aìùskus-
lannukset 2006".

KannattavuusÌaskelmien laa-

timisen lähtökohtana olivat
salamien esittämà1 arviot
väylien syventdmiseslä h)'õ-

tyvãstä l¡ìkenteestä ja tâllai-
sen liikenteen kehittymisestâ
vuoteen 20ì5 asti Selvityk-
sessä pä¡\,itettiin aikaisem-
nrissa selvityksissã laaditut
liikenne-enrusteet ja ar viot
v¿iylän syvent¿imisen mah-
dollistrmista siirtynristâ suu-

renrpJ in aluskokoihin

Mcri- ja sìsãr'esiväylieo ke-

hi tt¿imisohjelnìan Yrlnristelua

ohjaanaan perustcttìin
lr,lKL:n r,äylânpidon toinìe s-

ta ohjausryhmä. jonka jäse-

niksi kutsultiin mâakunnalÌis-

ten ìiittojen l¡ittounrien edus-

tajat. varustanoyhdistYSlen
e clustajat sekd EK:n. LVM:n
ja satamaliilon edustaja Oh-
jausryhmä käsitteli ohjeìnraa
viidessâ kokouksessa vuoden

aikana Hankkeiden yhteis-
kuntat¡loudeìlisten arvioin-
tien ja ohjausryhnrän nrielipi-
teiden pohjalta synt¡,ìvät
Meri- ja sisâvesìv?iylien ke-

hittämisohjelman kolme päü-

I inj a usta:

l. Olemassa olevan vâylästôn

palvelutaso ja tu¡vallisttus on

ensìsijaisesti taattava
2. Vuosina 2008-?0ll toteu-

tetaan hankearYiointjen pe-

rusteel la kannattavimnlat
vdylãhankkee¡

3. Sisävesier han\e-ja kehit-
länristarpeita tutk jtaan, kun
Saimaan kanavan vuokraso-

pinlusneuvotlelut on sattu
päätökseen

Ensimnräinen pâälinjaus pei-

lautuu käyläntöön l/r\' lüst ön

ptlt,c I úason jo I tr r ttt I I i suu-

cl c tt va r n t Ì s I tt t¡t i n c tt

teemapakettiDü, jossa on

useita pienempiä hanklieita.

Paket¡n nhoitustarpeeksì on

esìtetty ohjelmakiìudelle 22
milj euroa, josta ensinrmäi-

sille kahdelle vuodelìe 4 rriìj.
euroa kLrnnrallekin, jonkr
jâlkeen 2 milj euroa/v. Tee-

mapakettiin sisälty), esinr

Oulun vdylân kunnostusruop-
paus. uittojohteiden kunnos-
tustöitä jâ kanavarakenteìden
ja -laitteideil kunrostuksia,
joiden rahoitukseen e¡ \,äy-

länpidon perusr¡hoituksest¡
oìe viime vuosina varoja löy-
tynyt.

Toisen pääliljauksen väyl:i-
hankkeet on hyöly-kustân-
nuslukuineen esitetty trulu-
ko-<sa I

Kolmannessa päãlinjaukses-

sa mainittuja sisãvesih¡nk-
keita, joiden târkenrpi tulki-
minen ja rahoituksen hankki-
nrinen käynnistyy Saimaan

kanavan vuokraneuvottelujen
jãlkeen. ovâ1:

I Saimaan kanavan muok-
ka¡minen yìnpãrivuotiseen
käyttöön sopivaksì
2. Savonlinnan sy\,âvtiylän
siirto Kyrönsalmesta Laif aar
salmeen
3. Päijänne-Saimaa kanava
(Savon kanava)
4. Keitele-Päijänne-alueen
väylien kehitystarpeet

Näistä hankkeista Keitele-
Pâij?ime-alueen vâylien kehi-
t),starpeet on selvityshanke,
joka toteutetaan Saimaan ka-

navan neuvotteluista riippu-
matta. Lähinn¿i em. hanke

koskee mahdollista biopoltto-

aineiden kuljettamista alueen

väylästöllä. Lisäksi Kiikarin
vâylãn mahdollista rakenta-

nìista tutkitaan edelleen.

Mikäli liikennemäärien kehit-

t¡'minen ja teollisuuden logis-
tiset ratka¡sut antavat aihetta,

on noin viiden vuoden kulutla
jälìæn aika tilkðlella vâylän-
pidon pitk¿in tãhtäimen ohjel-
maa Toisaalta, koska rmnikon
vâylien syvyys alkaajo kohta-

laisen hyvin vastata liikenteen

tarpeita, voidâan tulevat hank-

ke€t nrahdoll ¡sesti poimiaja ni-
nretä erillìsillä yksitläislarkas-

teluil I a

/MKL/Väylänpito/Esa Sir-
ki¿i 8.12.06

Tarvekyseìyn tulosten pohjâl-

ta suor itettiin hankkeiden la-
jitteìu ja esikrrsinta Esikar-

sinnâssr mahdottomiksi tai

erittíin kalliiksi tiedetyt hak-

keet poisletliin tutkilta\'¡en
ehdotu-sten joukosta Lisäksi
tutkittiin karsinnal ltipäissei

den hankkeiden luonne ja
suunnitteluvaìmius Osa esi-

tetyistä hankkeista oli selke-

ästi luonteeltâan selvitys-
hankkeita ohjelmakaudeìle,
ei niinkään kdytãnnóssä mah-

dollisia ohjelmakauden ¡a-

kennushânkkeitr
Hankkeiden kustannusarviot
päiv jtettiin niin, ettá kustakirì
hankkeesta kãytettiin tarkin-
ta saatavilla olevaa suunniteì-

nla-a¡neistoa Jos hakkeen

suunnittelu oli ¿ìinoastaarì esi-

suunnitelmatasolla, suunni-
telma p¿iivitettiin kdyttäeD

uusinta mahdollista nteren-

Taulukko l.

Väyläohjelmâ on jo perin-
teeksi nruodostunut väline
vaìtion väylien ja kanavien
kehittâmisinvestointien pit-
kän ja keskipitkän aikavälin
strategiseen ohjaukseen
V?iyläohjelmatyö on tehty
viiden vuoden vãlein vuodes-

ta I 982 ìähtienja perinteisesti

vlyläohjelnìm esityksiä nrle-
viksi kehittämishankkeiksi
on noudatettu erittäin hyvin.
Kehittämisohjelmien suosi-

tuks¡sta on poikettu Lähinnâ

yksityisen sektorin yìlättävi-
en investoint¡en aiheuttamien

kuljetustarpeiden kasvun
myótä tai eriìaisten yksityi-
sen- ja kuntasektorin järjes-

[elmien erikoisrahoitusjärjes-
telyjen takia.
Tãmãnkertainen väyläohjel-
matyö aloitettiin aìkuvuodes-
ta, helmikuussa l¿ihetettiiD

MKL:n vä¡,Iänpidon asiak-

kaille tarvekysely, jolla kar-

suoxEd rÀRx¡!xHÀr

Þr

Yhteensä

Uudet
Teemapaketti
V¿iyl¡en palvelutaso ja turvallisuus
Nimetyt swentåm¡shankkeet
Uusikaupunki Kemira (10.0 Ð 12'0 m)
Pohjankuru (4.9 t 6,0 m)
Pori M¿intyluoto (10,0 Ð 12'0 m)
Rauma

Kesken€rä¡set
Naantal¡ (13,0 à 15.3 m)
Tornio (8,0 à 9,0 m)
Raahe (8,0 ) 10,0 m)

Vãvlähankkeet
Vâvlähenkkeiden rahoitustaroeet

3.5
3,4
2,5
2,O

HIK

19.0

1,0
4,O
10,0

2007

7?\

4,O

19,5

20()8

14_S

4,O

10,0
2,4

2lJ09

15.9

2,O

5,9

8.0

2010

16.0

2,O

14.0

2011

10.0

10,0

20L2-2016

erenkulkula¡tos

Nyt ostopalv€luna kåyttöönne MKL Tuotannon mon¡puol¡nen osaâmlnên

4
Yl¡ 35O âmmatt¡la¡sta

To¡m¡palkât yl¡ 50 pa¡kkåkunnalla
ìlon¡puo¡¡nen kalusto, yll 1OO yks¡kköä
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Yesistöisyys nousee uudelleen tärkeäksi
aluekehitystekijäksi 

suotni
Saartm. jøHallitus hyväksyi 14.12.2006 laaja-alaisen saaristo-ohjelman, joka on saarten, meren

ja vesistöjen hyödyntämisohjelma. Siinä määriteltiin maan vesistöisyyden hyödyntä-
mispolitiikkaa neljäksi seuraavaksi vuodeksi.

Suomi on suhteellisesti maa-
ilmm suuin sisävesistömaa
ja Euroopan suurimpia smis-
tomaita. Rantâviivaa on hui-
keat kahdeksan kefaa maa-
pallon ympärysmitan veran.
Olisiko 314 000 rantakilo-
meristä,56 000 j¿irvest¿i, 650
jæstaja 76 000 saaesta Suo-
men seumavaksi Sammoksi
tulevaisuudessa, jolloin tulta-
neen el¿imä¿Ín yhâ enemmän
elâmysten tuotannosta, jol-
loin vesiteiden ympfistöys-
tävällisyys korostuu ja jotloin
enefgiatuotannon muutosten
aikaansaamat mets¿ihakkeen

suuret kuljetustarpeet sovel-
luvat sùureksi osaksi vesiteit-
se kuljetettaviksi.

Mikäli näin kävisi, ei ennen
kuulumatonta tapâhtuisi.
Suomi asutusrakenteineen ja
elinkeinoinæn kalastuksesta
teollisuuteeD syntyi ja kehir
tyi aikanaan nimittäin juuri
meriyhteyksien ja sisâvesis-
töjen msiosta. Vesistöisyys
palaisi sille alkujaan kuulu-
neeseen keskeiseen asemem

- uusin mutta myös vanhoin
keinoin.

Vesistöt ovat tärkeitä sekä
keskuksille ertiÍ maæeudulle.
Keskuksllle meri, joki, jäni
tai saarct ovat usein olennai-
nen osa kaupungin vetovoi-
maa ja sielua. Maaseudulle
rmnat ovat tärkeitä elinvoí-
man ylläpitäjiä.

Mielenkiin¡o vesisttiisyyteen
on Euroopassa nousussa.

Meriliikenne saa valtioiden
kasvavaa huomiota osakseen

kansainväliæn kaupan kasva-
essa. Edullisten ulkoisten
kustannusten vuoksi myös
sisävesiteihin tunnetm tæ
suurta mielenkiintoa. Euroo-
pm Unioni on luomassa me-
ripolitiikkaa. EU:n ¡annikoi-
den yhdennetyn käytön stIa-
tegia on jo saatu ajettuajäsen-
maihin. Itämeren ja vesistö-
jen suojelu ovat keskeisiä
keskusteluasioita hallitusten
työlistoilla

MeriÌlusteri työllist¿i.¿i maas-

sa 50 000 henkilöã. Suoma-
laiset telakat, varustamot, [ai-
vat, satamat, tutkimus- ja
koululuslaitokset, vakuutus
sekä merenkulun osaava hal-
linto tunaavat vaikeissakin
oloissa saristomaisessa æe-
massa Eurooppaan nähden
olevm maan huollon ja hen-
kilöliikenteen. Meriklusterin
toimintaedellytysten turvæ-
minen on Suomelle luomol
linen tavoite, mikä sailisto-
ohjelmæsa vahvistettiin.

Saaristo-ohjelman hyv¿iksy-
misen yhteydessã hallitus
pãätti, että uusia sisàvesireit-
tien aikaan saamista Vuoksen
ja Kymijoen vesistöalueilla
selvitell?¡¿¡n emakkoluulotto-
mæti pitk¿in täht?iimen vaih-
toehtoiset skenariot ja myôs
se huomioiden, että târke¿i

Saimm kmavm jatkosopi-
mus Venäjän kanssa on avoin
asia. Oljyn hinnm nousunja
edullisten ulkoisten kustan-

Jorma Leppänen
Neuvotteleva virkamies,
saaristoasiain neuvottelu-
kunnan påäsihteeri

nusten eli ympäristövaikutus-
ten vuoksi vesitiet saattavat
näyltäytyã tulevaisuudessâ
kilpailukykyisiltä vaihtæh-
doilta. Toki rahojen löytymi-
nen tarkoitukseen on oma
erikseen selvitettãvä asiansa-

Suomen t¿inâ vuonna hyväk-
sytyssä matkaiìustrategiassa
ja -ohjelmassa vanha vah-
vuus, vesistömatkailu, on
nostettu uudelleen painok-
kaasti esille. Vesistöisyyden
ympfille voidam luoda tuot-
teita, milkkinointia ja kan-
nâttavaa matkailuf oimintaa.
Matkustminen laivoilla. eri
muotoinen veneily, kulttuuri-
matkailu vesistökaupungeis-
sa, særistokylissä, majakoil-
la ja linnakkeilla, kalætus-
matkailu ja Iuontomatkailu
ovat tärkeitä vesistömatkai-
lun osia. MistÌi ¡ahansa tule-
ville vesistómatkailijoille

Suomi voi olla jännittävä,
mutta smalla turvallinen laa-
jojen saaristolabyrinttien
matkailumaa. Tãm¿in tietävât
jo mm neljä miljoonaa sisä-
vci- ja mnikkolaivmatkus-
tajaa vuosittain..

Valtion omistmia euræppa-
laisittain laajoja ja moni-il-
meisiä kansallispuistoja ja
virkistysalueita, joita yhteen-
sã 41, voidam kytkeä entistä
paremmin matkailun kehitys-
ryöhön luonnonsuojelun öel-
tmin ehdoin.

Talvisten vesistöjen hyödyn-
tämistä voidaan kehittäâ
Kuopion, Tuusulanjärven,
Helsingin ja Rantæâlmen ret-
kiluisteluratojen cimerkkien
kannustamana. Jäältâ kalas-
tuksesta ja jäällâ hiihdosta
voidaan tehdã vetäviäkin
matkailullisia tuotle¡ta osaa-

valla tuotekehittelytyöllä.
Taannoinen Miljoonapilkki-
tapahtuma Töysässã on tâstä

hyvä esimerkki.

Rantojen käyttâm¡nen vaki
naiseen ja osa-aikaiseen æu-
miseen on kuntien mielen-
kiinnon kohteena. Vapæ-ajm
asunnoilla asuminen kasvaa
suuf en ikiiluokkien elãkö¡ty-
essä hyväkuntoisina ja etâ-
tyttn teon kævaessa mökeil-
lä. 800 000 mökkiläistä km-
natiaa ottaa mukam mökki-
kuntien el?imään suunnittele-
maan itse toimia mökkeili-
jöiss?i olevan ostovoiman ja
osaamisen hyödyntämiseks¡.

Mökkien uudisrakentaminen
tulee siifymãän mökì(itont-
tien tarjonnân v¿ihâisyyden ja
t¿ist¿i johtuvm korkean hinta-
tason vuoksi suurelta osin
kauemmas rannoista, millä
on omat etunsa. Kævoituk-
sen eteneminen ei hieman yl-
lättäen rantatonttitarjontaa
n?iytä juuri lisãävân.

Vakituiseen öumiseen ra¡to-
ja voidaan k¿iyttää hyvãll¿i
suunnittelulla intensiivisesti-
kin Kuopion sauistokaupun-
gin esimerkin mukaisesti væ-
rantamatta rantojen muita
käyttömuotoja.

Kalatalouden kehitt¿imiseen
käytett¿iv¿it varat tulevana
seitsenvuotiskautena ovat sa-

maa vusin hyvã¿i tasoa kuin
kuluneella seitsenvuotiskau-
della ja niillä voidaan edes-
aunÂa kalatalouden tärkeim-

m?in kehitt?imishmteen, kân-
nattaYuuden parantamisen,
ratkaisuja.

Rantojen virkistyskâytössä
vesistöiss?i liikkuvat hakeutu-
vat yhä usemmin paikkoi-
hin, joissa on palveluvms-
tusta. Luonnonsuojelun kan-
nalta rantojen keskittyvä
kâyttô on hyvä kehityssuun-
ta. Riittäv¿in læjojen rantojen
säilytläminen rakentmatto-
mina on perusteltua kuitenkin
paitsi luonnonsuojelusyistä,
myös muihin tulevaisuuden
taçeisiin vuautumisen kan-
nalta.

Jorma Leppänen
Neuvotteleva virkamies,
saaristoas¡ain neuyottelu-
kunnan pä¿is¡hteer¡

APURAHOJA VESILIIKENTEEN TUTKIMUKSIIN
Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö myönt¿iä apurahoja vesiliikenteen kuljetus-
jä{estelmien ja kaluston kehittämiseen. Apurahoja jaetaan alan tutkimukseen ja jatko-
opintoihin sek?i opinnäytetöihin.

Apurahoja voi hakea ilman erityistä hakupäivää. Seuraava hakemusten käsittely tapahtuu
maaliskuussa 2007. Yapazmuotoiset hakemukset tulee osoittaa Säätiön hallitukselle ja
toimittaa joko postitse tai sähköpostilla:

Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö
Hall. puheenjohtaja Harri H Lallukka
c/o Järvi-Suomen Uittoyhdistys
PL 47,57101SAVONLINNA
Puh.0400 502862
E-mail: harri.lallukka@uittokalusto.fi

RANNIKKO- JA SISÄVESILIIKENTEEN S/{ATIö

Lisätietoja SZiätiöstä ja apurahoista
voi kysyä puheenjohtajalta (edellä) tai
S?üitiön asiamieheltä:
Auli Halttunen, puh. 044 755 0401
E-mail: auli.halttunen@uittokalusto.fi


