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re,sitieliikan
on rahoi-

jokiuitoissa
Uitto on halvin ja eæfæltomin puun kaukokuljetusmuoto- sit¿þaib¡ se on
yhtä nopea kuin mik6 muu
kuljetusmuolo tahmsL U¡lropilâllikkö T'rmo Jitrvelä
N¡ttæ vääriksi monel uittoâ "halveeÉâval" va¡lìeel.
K¿lsityksensit tueksi hän
6ittä¡l ælv¡Íi tutkimustietoa. vesitiel ovat s¡ten spivia moninaiskäynilön.
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Toteuhnrko
satojen
Yuosrcn
unelma?
Kmavâyh¡eysPöij¿in leel-

til meßlle on ehkã l¡$empän¡i loteulumislün ku¡n
kef aakaan aikaisemmin.
Yhæynä meelle on kævaillu io kolmisenstæ vùolla
sitien. Alunperin lähdeltiin
ajû¡uks€sta, eûl kun il:¡mja
on levolon, P¿¡üánne p¡Ë¡s¡
yhdisl?lä Kokem?ienjoen

Vesitie-

teollisuudelle
VesitiekuUetukset ovat

kaultâ Pohjillahtæn. Mul-

se fie osoillâutu¡ ni¡llã
tekniikoilla mahdonomaksi. ltæ uiassa KymÜoen
kÐavoinli luli rcalistiseksi
mahdollisuudeksi vasta

edull¡simmat metsäteoll¡suudellekin. Suurimpana
ongelmna on eri inlßssipiirien itsekkyys ja yhteis-

la

1808-1E09 sodan jillkæn.
Kanavaâ ei ku¡lenþm tehty, s¡ llá smÉl la Venäj¡ln val-

ølmalla oli muula

t¿¡hdel-

l¡*mpãå tekemistä.
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ski-EurooDassa siinetään røskaat kuli etuks et vesi-.ia rautateille. Ttiilä tavälla helpotetaan moottoriteítten lükenneiuuhkia, väh c nn e tään s aøs teit å.i a rake n n e t aa n ke stäv ään ke hity k s e e n p e ru s t uv aa läkc n n ep o litiikkaa.
Ke

J';

iåf;i.:3!x,i'.IaiêÉEi{sË¡

i\.irrj¡1i5'"5.4Ï;.ì../:':.r.',ï,âL'Elia!tr'+.'BéÆi:'i::.;ïJï,1l

.

'

.:1" ; ::]-

]

]

työn puule. Multa nekin on
ntkaislÂvis, welee Enson logistiikkajohlaja Antti Vehúläinen. llltn alusti
asiæ¡a

kansinvàlissã

se-

minaarissa Julkaisemmc
es¡telm:¡n siYulla 3.
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Vesiteillitulevaisuus

Lisäaruoa
keskustelusta

den n?tktialal ovat huomattavæti valoisammat kun ryhdy-

Suomen V6itieyhdistYs siir-

tvi vuodelle 1996 toiveiklaallã

tään puheista toimiinja nos¡e-

mielellä. Vesiteiden kehitykon aYautumæsa uuia ja

taan v6¡teitlen rakentminen
niille kuuluvalle paikalle löavertaiseksi mailteitten ja mutateilten kilssa.

sessä

Kâdess¿lnne oleva uusi
lætum SuorunVes¡tieyhdistysry;nensimm¿linen. Yhd¡tys toivæ, ettälehden awlla vo¡mme entistã
lehti on

pæmmin citellã

sekä jä-

sen

ja

ta

ia kiistattomat kmwtaloudellisel edut on tiedstetlu ni¡n

HMi

dellisuus. Näin luodam parcmpi pohja tehtäville päälöks¡lle.
Kanavahmkkeisiin liitlyn6sã kskustelusa on toisluvasti haluttu varmistaa
teollisuuden myönleinen
kmta

ja riittãvä

sitoutumi-

nen hmkkeisiin On kuitenkin muistenava. ett?i vienlikuüetuket ja niihin liittyvät

logisdikkainvestoinnit vat¡vat smgen merkittãvi:i irlvstointeja myös yrityksiltã. Useimmilla vientiyrityk-

kusleluun on noNsut kmavapili M?¡ntyhadu-Kymûoki, jolla sætaisiin Ke¡telæn-

sillâ on viime vuosina jou-

Pä¡j¿inaeen alueen lis?¡ksi
myös Saimm alueyhdiste-

duttu n¿imä ¡nvesto¡nn¡t lekem?üin nykyisten li¡kenne-

mercn ymplirivuoti-

vaihtoehtojen mukaisina. En
kuiÌenkmn hetke?ikã¿in ep:üle, e(teikat reollisuus ilmm

ssti. KeskusteluuoYatGapuolina tulleetmukâan mytts

mukunnalliset liitot, jotka

crityistä sitoutumistakitr tulisi hyödyntämàãn uus¡a nyky¡slâ taloudÈllisempia kulje(usvaihtæhtoja vmin pim
niiden valmistuÌtua k¡iyttökuntmn.

näkevå¡t kanavahankkeet
koko etel?iistä Keski-ja IläSuomea edesutaavina

H. Iallukka

hmk-

keina.

Suomen Vesitieyhdistys
toiminta-ajaluksnsa mukaisest¡ lähtenyt mukaan

To¡von, ettâ yhdistyksemme panos kãylâvãän keskN-

on

teluun vesiteiden kehitt¿imi-

maðsmme kiytävään kanavahankekeskusteluun.

seksi toisi keskusteluun Ii-

jo toiminut j¿ir- säæoajajohdonmukaisuutta,

jestäj¡inã useissa lilaisuuksissa. Yhdistys tiljoæ jat-

jolla sætaisiin vmiste-

kossakin intrcsiorgmismtion rcolin mukaisesl¡ mah-

tuksi hyvä lopputulos l¡iss:l
koko yhteiskunalle tárkelissãpohdinnæa. Samalla toi-

dollisimman mnipuoliselle keskuslelulle skä puittrita että Niantuntemustaan.

tölle ja yhteistyôkumppaneillemme mitä parhainta

Uskomme, että nyt käynnisrery llä riittãvän lmja-alaisella hanklieita koskevalla kes-

Espoossa helmikuussa 1996

kutelulla saadæn selvitetyksi kmavahrnkkeiden

von yhdistyksemme

jäsnis-

vuottal996.

Hani H. Lallukka

ko-

Suomen Vesitieyhdistyksen

ja talou- hallituksenpuheenjohtaja

laaksossakin. On oivallettu,
ettâ J¡ini-Suomen tulevaisuu-

ja

laineet.

ta on suunenja monimutkais-

Uskon mjanomiin mahdot-

askel Jäñi-Suomen uusia kehirysn?ikyhmiä kohti on otet-

A¡tem Pulk*¡nen

0.

Anl¿¡o Pul*k¿ncn

toi mi

n

nanjohtaj a

Yksi laivakorvaa 3222 rekka- autoa!
tykuoma 2ó,4 tomia). Rekkakuskeja on täss?l laskelmdsa
sma mâärä kuin rekkojakin.
Mutta l¡c$t höyrys¡ Atlillin
valtamercn poikki vain 25 hengen miehistöllä.
Suomalaisrekkojen kuskien

Joulukuusa I 995PorinTahkoluodon satmaan kiinninyi
lähes 30 vuotta vilha amerikkalainen höyrylaiva Locust.
Sen ruumissa makæi suurin
koskam Suomen stamiin tuc
tu hiililati. Siinäoli Kolunìbiæta rahda¡tua mustaapolnotaYilæ perãti 128 893 tonnia

mäilrä olisi 129 kefl aå ja meriklolaisten 195 kelÂa suurempi kuin t¡custin henkilöLunta.
Jos rekat ajaisivat peräkk¡tin
runwn sadm metrin h¡ruavãlillä suomalaisrckat muodostais¡vat 358 kilomelriä pitk?in

Diplomi-insinööri Esko
Pönayn€n Merenkulkuhallituksesla aek¡ mielenki¡ntoisn

vertailun. H¿tn læki, ettâ saman lastim¡iârän kuljel.tamiseen olis¡ taniltu penli 3222 jonon eli Helsingislä vmhæ
Suomessa ja Ruotissa käytös- 4-tielã Konginkankaalle ja
merikkalaisrekar 542 kilomets¿i olevia 60 tonn¡n Ékkæ (hyG
tykuoma 40t)ja4882 amerik- risen jonon. Matka on sama
kalaista40 lonnin rekkaa (hytj. kuin Helsingistã Lieksaan-

Suomalaisrekal maksavat lomeùiã kohti se tekee vain
liki 1,5 miljoonaa muk- 0,00437 milkkaa! Aurokulje-

uutena

ka

3222 suomalaisrekan hin- tuksen hiotana käytet i:tn 0,ó0
naksi tulisi siis 4,8 miljardia mk tomiblomerrilrã. Nâin lasmukkaa. Sillã rytk¡¡isaä¡siin keltuna tuon hiilikæan kulieG
kaksikin Kymijæn-M¿intyhil- umisæn tmittava rekkaålÍ
jun kuavaa Jâ valtiolle jäisi maksaisi perãti 824 miljoonæ
vielã muutåma eta niljoonæ ma¡kka¿
1ðkuÉhaksi.
Asiútuntüd nioivat LoTielai(oksen sumnittelunorcustin hinnaksi uutena 500 mien mukaru yksi täysper;imiljmnaa mukkæ. Nykyr- vaunullinen 60 tomin rekka
voksi saadaan vajaat 50 mil- asinm tien mkennekemksia
joonaa markkaa
yhtà paljon kuin I 5 000 henkiMainirtu 128 893 ronnin hii- Iöautoa Silloin 3222 rek*.u
lilætin kuljettminen l0 ó56 rasinaisi reilã yhtä paljon kuin
kilometrin matkan Kolumbi 48,3 miljoonaa henkilöautoa.
ðÌa Tahkoluotæn maksoi 6
Luwt ovat huikeitù
miljoonaa mrkkaa Tomiki-

Ru o ts is s akin y mm¿fur e t ätin

Sisävesitiet ovat kätketty resurssi
Ruotsalaisten suuryritysten

StoÉ Purchasing¡n, Swedish
Steel AB:n (SSAB), Avesta
Sheflìeldin ja Skmska Mellansveri gen kuljetusjohlajat
ovat vakuuttuneet, että Ruotsissa vanhojen vesite¡den ja
sisilruan kmavajlirjestelmien
lisääntynyt käyttó aluskuljetuksiin, voisi ollt kmnattava

p¡tiüsi käyt1ää ainoatænTrcllhãttil¡n kanavaa. joka yhdis-

ldã Vänem-j¡lfven Côteborgi¡n. Yhl¡öl ovat lãhetl?inæt ka-

navan kehitysyhtiölle Dala
Kanalsàllskapille kirjetmân,
jossa ehdotetaan Daljokea
(Ruotsin suurin joki) liiken-

nöitävliksi väylÌlksi. Liikennitiulottuisi keskisell¿1
Tmlainmaalla oleviha Siljanja Oßaj¿w¡ltä Skutskärin paperitehtaalle, joka sijaitsee
le kuljeuksille.
Kuljetusjohtûjien mielsüi ei Gävlen edstalla Pohjmlahden
t¿ivã osuus

logistinen vaihtæh¡o suhleellisen þlliilletie-, ilma-ja muil-

\h^/

ja ettã rannikkoliikenne ja
ns. "Shon Sea" -tyyppiset rei-

rmalla

sa,

teht?ivä vakavæti otettavat taloudelliset slvitykset vesiteitten mahdollisuuksista ei ainoastæn kmsal lisestra tai pohjoismaisesla näkökulm$la vaan
siinä on n¡ihtäv?ikoko eurooppalainen uolonuvuus.

tit ovat ovat selkeitâ kaupalli-

Yhr¡öiden kuljetusjohtajat
huomauttavat eltã sisävesitiekuljeÌukset ja væitiekuljetuk-

riäehdoletust¡ väylänpituudesta tiliìsæ sellaisia investo¡n-

Yhtiöt painottavat, että on

æt ylænsä ovat

l¡sääntyneet

Suomessa ja Länsi-EurooPN-

N
E VAT E rTE

sia mahdollisuuksia, joista voi
olla hyötyä tulevaisuudessa.

Dala Kanalsãllskapin puheenjohtaja Haæ Keß smoo,
ettãDaUælla vâin 35 kilomet-

joilla mahdolliste¡aan
matkuslaja- ja myös muu liìkemeteja,

N PA H

I,IAAKRAV

Mtt<sr
S INULLA

Íilrli

kokoukre$m hyyäkyhdistykselle uuden runnuksen, minkä nâemme lehtemme ensimm?iisellã sivulla.
Logoss on havaittavissa Vk¡rjain, viitteit?i linjaviitasta,
vahva¡ miel¡kuval mjattomien
mahdollisuuksien "pelikentäsrã", sinisten j¿inien ulapöta.
ia etäisyydessä kuumonaa taivan ja mam mja. horisontti,
p¿lâtti

sy¿i

len tehlävien edessä. Mutta lisuuksiin. Toivon j¿isenisrõn
joka tapaukiessa me¡kil.tävä tukea tehläv¿iss?imme.

Päii¿inteen latvoilla, Saimmn
vesistöalueella kuin Kymijæn

Kskustelu vsiteiden kehitt¿imiseslä on selv?lsli vilkætunut. Aktiivisimmin ker-

kona¡svaikutukser

Kuusankoskella, Kymijæn panælla. Neuvottelukunsensa

painottuvæ. Hyötyn?¡kökohdat

Mimeksi kulunut wosion
toiminnalf iwsti ollut yMistykslle noma¿liahi ljaismpi. Yhdislyksen toiminmjohtajaks¡ wonm 1994 tullut Mritâ Rinne joutui työreh¡åvisä?tn tapahtuneid€n
muutosten vuoki valitetlaYAti jâr¡äm¡iän to¡m¡llmjohtajuuden yhdislyksess¿lflme rußm woden tytiskentelyn jâlkeen. Uudeksi
toimimiljohtajaksi vali(tün
Anterc Pulkkmen, joka on
aktiivisesti tehnyt työtä vesiteiten hyväksi jo kes¿islä
I 995 lähtien.

Yhd¡stys on

kunta piti perustâvm kokouk-

on ollut alueellislaja paikal-

lisiin hyötyihin ja ongelmiin

toiminta

tyki

tyharjun kanavaneuvottelu-

Kffkustelu uu¡sla kmavis-

senkunnalle enä yhteistyö-

kumppmeille yhd¡stysl¿i

Joulukuun seitsem¿intenä
1995 kirjoitettiin uNi luku Jãrvi-Suomen vesiteiden edunvalvonnæs4 ku Kymijæn-Män-

tona tehtãessä kesläviln kehityksen mukaisiakuuetusmtkaisuja EU-Suomessa

Samana päiv?inà Suomen

Vesitieyhdistyksen hallirus
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Suomen
Vesitie-

yhdistys
Suomen vesitieyhdistys pe-

ml

suurin uhka

hamonisoint¡ on yksi kalìeimmista haasteista- Alusten mitoilla, sulkumitoilla. siltojen
alikulkukorkeuksilla ja muilla
tclijöiìlä on hislorialliset alkuperänsã. Ne aiheuttâlat runsasti lisäkuslannuksia. jotlia
Bhdinantajrt lopuìta joutuvat
maksamaan Siksi näitÌi lekijöitä o¡isi standardisoitava.

toiseksi suurimman metsäteollisuusryhmän,
Enso-Gutzeitin, logistiikkapal velujen johtaja.
- T¿imän reollisuuùlan

lai-

mæ-

lisuus ja edullinen hinnoittelu
on keskeistä. Silsi on târke¿iä

-

Sisãvesi-meriliikenteen

varustamoilla ja ìaivæjilla on
aivan eri käsitykset j¡ifjestel

siivisiajatuotteidenkeskimäã- huolehtialætinkunnost4elenräinen ãrvo on dollari per kilo. kinsilloinkunkysssãon-kontähinnä historiallisisà syistä tinmatontavam. Mitãv?ihemDàäffi Enso-Gutzeitin ruòøn- män käsiltelykeloja, sitä pap'
iolaitoksista sijaitsæ iläisssà rempi. T:dstä syyslä sisävesi-

mãn laloudellisuudesta ja kan-

nattavuudesta Laivaajina
olemme sitä m¡elû¡, että opemtiivisten kulujen kehityslä on

Suomess. Seiísemän satâmÐ meriliikenleen verkostot tatjoia teminaalin kautta kulkeva avat kulietuksilleloistavm nliisavsi-meriliikentænalusten kaisun. Þaperin suorissa vci-

voitava kontrolloidâ- Kulukeh¡lyksæn vaikuttavista tekijöistä lärkeimpiäovat mm. Pääomakulmnuksiin Yaikulrâvat
inv€stointituet.

- Mrkkinoilla on nYkYisin
tarjolla halpaa sisävesi-me¡i-

Anûì Vchviläincn

liikentæren sopivaa tonnistoa, Dääosin entisistä kommunisti'maista. Tâllä on lætinan-

tajien kannalta ollut edullinen
Yaikutus mhlien hintaan. Tâmä
kehitys voi ja saa olla kuitenkin vain vãliaikaista, sillä pitkâllä aikavälillã s vaikuttaa
kielteisti sisävesi-meri liiken-

j¡irj
-Tarv

tæn

lufoorumi, jolta

-Vsitiekulj€lusontâloudel-

I
t
j
je
al
ki
je

ei-

tty
ul-

desla. Varustajien ja

laivausø ajatellm ongElmm.

Yhden kiinni
voidæn huom
stenjär- siins¡
massi

-KÂlliitoperaatioteitinvù- kerãily on tulossa

hankalammaksi. T¿imä seikka heijastuu

suoraan laivausfrekvenssiin.
romia Pahimmiìlaannãmätoi- AsiakkætûlaavâtyhätaryißemeIvo¡vataiheutttalisävahin- mansa luotteet pienemmissã
kojaluotteille. Erilyiwsti, kuo er¡ssä pitääkseen vüastonsa
kyìeasäon halpa, yksiköimä- alhais¡na.Näinmahdollisuudet
törinolasti,tãllainentaloudel- suulen erien vxitiekuljetuk-

teminu-

liopcmattoreiden lulisi ryhlYä
teknisæn yhteistyöhön muiden

ko voi muodostaa taloudellista

L¡ip¡menoajat tuotannosta toimituksæn lYhenevät. Yhtiöt

n
ePääsemme

ermn mainitusta vesiliikenneelinkeinojen Piñtoutuneisuu-

v,lf?âi". Ongelmia, ongelmista
Vesiti_ekulj_etus pahïn itseÍ<esk"eisyys
on taloudellisin ' - Ensinn?ikin minimiiætiko:'."|i{k:"

etuja lavoileltava
- Koroslan el(á kansallisn

I
I
j

politiikan ei tul¡s¡ eikd

sais¡

maapuolen kuljetusmuotojen
kanssa. Kaikliien osapuollen
vi¡listã yhteistyötã on kehitetlävã myös elektrcnisen l¡edon-

ja laslien æurantajãr-

siitron

cstäã Yhteislen, EurmPan laa- jestelmien saralla
tuìevaisuudcsta ovat ainakin juisten tavoitteiden saavulla-

hyvinrajallisiâtaisittcnn¡itãei mista. Toivon lasl¡nantajicn
edistávân sisävesi-meriliikenulko- lcen ja lähimeriliikcntcen ta-

oletainliaanolemassa.Tãmän-

¡olla voitteil¡ cri otganisaatioissa.
levai- kuten lansallisissa lastinantaiss

Antli Vehvilöinen ot

Enso-

C u tæ i t Oy : n I o gi s t i ikkai ohto'
Td uci a rt i kkel i ou ol unper i n

jø
j

uI

ka

i

stu

en

huhtikuutâ l98l

kenteen keh¡(tämiseksi samalla huomioon ottâen vesis(öjen

si-meriliikennejärjeslelmän

suudelle, lähimerilükenne ja sisâvesi-meritielükenne tuntuvat ihanteellisilta kuljetusratkai'
suilta. Mutta järjestelmien käytölle on uhkate-

t

tlclsingissä. Sen "tar¡ioituksena on toimia Suomen resilii-

- Euræpan laajuisen sisãr'e-

Monille laivaajille, esimerkiksi metsäteolli-

rauksel ovat tromaatisti

ruslettiin

o

glan ríLtisessa
-lehdessä

Llot¡l's List

tai cu- 09 10.1995. Se perusntr Vehohdonklu- ri l¿ii sen Dui sbu rg¡rsa J.r,r,Jpâristöasi- kuussa 1995 pi¡äntÌiih etilelntqøn

muut käyttömùodot sekâ rirkistys- ja ymplirisl.ökysymYkset

Yhdistylsen toimintaperiaattenaon tehdãja seurata esityksiã vcsiteidcn keNttämises(ã ja tehostaa alan intressiryh-

mien vàlistä yhteislyötà

sek¡i

korostaa vesiteiden hyriksikäyttöä osana logistista kokonaisùutti
Yhdistys pyrkii tehostamaan
keskustelua alan intressiryhmien kesken harjoittamalla mm
jùlkaisutoiminlaa, järjestämãllã seminaareja,

kuñeja jaosl-

lislumalla alan t¡laisuuksiin."
Yhdistyksen tilkoituksena ei
ole voiton tai muun v¿ilittömän

ansion hankkiminen siihen
osalìisille. Yhdistys ei myöskliân harjoita mink?iãnlaista

lii-

ketoimintaa.

Merkittäviä miehiä,
yhdistyksiä ja
yrityksiä
Yhdistyksen Perustavassa

kokouksssa oli paikalla arvovallainen joùkko. Ja yhdisryksen hallintælimiin valittiin toistakymmentãmæhenaa, vuori-

neuvoksia, loimitusjohtajia,
valt¡on huomattav¡a virkamieh¡ä Heistã mainittaloon mm.
ruorineuvokset Uolevi Ræde, Aame J. Amio ja Gay
Ehmrcoth, ministeri Tankmar
Hom, pãäjohraja Veikko Makkonen, kilsliapãälìikkti Bror
"Bunttô" Wahlrcos, ministeri
Olavi J Mattila, johtaja (nykyinen pâäjohtaja) Kyösti vstter¡nen, MTK:n puheenjohtaja
Heikki Haavisto, vuorineuvos

Yrjó Pessi,, toimitusjohtaja

Niilo Haklarainen. to¡mitusjohtaja (nyttemmin vuorincuvos) Jaakko lhamuotila. ken¡aali l¿uri Sulelajne

Yhdistyksen

hallitus
Suomcn Vesitieyhdistyksen
puheenjohtajaon vantoimitus-

johtaja Har¡ LallulJia Metslil¡itto Espm, varapuheenjohtaja päâjohtaja Kyösti Ves(crinen Merenkulkulaitos Helsin-

ki ja jliæninä to¡mil.usjohlaja

Sauli Immonen Mopro Oy Sa-

vonlinna, uittopãällikIö Tinro

Suursatarmsta kiistaa

pài/rraupunkiseudulla
olisivat
la myäs

ihm
5¡6
mal

mitä

satamâ se sella¡nen on?

sata-

Kantvikinmkentamiseentar-

vitaan taas valtioneuvoston

Jâfl elä JäRi-Suomen uiltoyhdistys Mikkeli, kaupunginjoh-

taja Sulo K¡lpiö Vukaus, ylijohtaja Niilo Lækso liikenne-

ministeriö Helsinki, kaupunginjohtaja Asko Liimatainen,
Viitasmri, meßnkulkuneuvos
Kimmo Mannola Merenkulkulaitos Helsinki, prcjektip:iãlli kköAuvo Mumja Jænsuu, osNtoplüillikkö Matti Raivio Suomen ympäristökskus Helsinki, johtaja Leena Saviranta
Uudenmaan ympãristökeskus
Helsinki, päãjohtaja Penlti Takala Metsähallitus Vantaa.
tuoteryhmäpäälli kkö Terc Talkmo VR-/VR Cargo Helsinki,
osastopäällikkö Olavi Ilrsky
Finnmien Oy, Helsinki, log¡stiikkajohtaj aAntti vehvilâinen Enso-Gutzeit Oy Helsinki
ja mkennusneuvos Alpo Vliãnänen Helsinki.

Yhdistyk^' c:o-toiminnajohtajana on Lakennustarkastaja Anterc Pùlkkanen, jonka tavoittaa numerosta 951-74O4
351 Vesitieyhd¡styksen jliseniksi vo¡vat liìttyâ yks¡tyiset
henkilöt ja oikeustoimikelpoi-

st yhteirtl.
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TøIviläkenne ei ole mikään ongelma sistivesillä

Saim aalla iàinmurt or j a lükenne ttit
jo seitsemän ù peräkkäisenä won nr
Kymijoen-Mäntyharjun kanavaparilla voiSai-

siin ratkaista osa sisävesiliikenneongelmista.Moprolla on kokemuksia ja tietoa Saimaan vaikeasta talviliikenteestä.Näkemys on
Sauli Immosen, savonlinnalaiscn Mopm Oy:n
toimitusjohtajan. Hän tuntee asian, mistä puhuu. Ilänen yhtiönsä omistama monitoimialud
jäänmurtaja "Arppc" on rynninyt Saimaalla
vuodesta 1990. Immonen on nimennyt murtajansa aivan oikein: Nils Ludúg Arppe oli Saimaan ja vesistöalueen, Jiikenteen ja teollistumisen uranuurtaja jo 150 vuotta sitten.
Mopron "Arppe" on ollut matkæpuikilometriã,niinsilmyös uuttea Se on avænut loinjoihmetellään,miksialukvä'ylii! avustanut muitaatuksia set éivet kulje. Se johtuu pelja kukjettilul leollisuudelle k¿istã¿in siiti¡, enit kysymys on
maka-aineita omæ lukuunsa talviliikenteest¿i eikä jäänmurtamm¡-huht¡kuun aikana yli rcsta
50O 000 tonnia eli yli I l0 mil- - Kaiksta huolimana sisâjoonaa tonnikilometri?i vesien talv¡liikeme on Étkais-Paljonontuohontonnim?iã- lav¡ssâjaseon tietyillãalueilla
rä¿in s¡si¡ltynyt, pa.ljon on ka- io ratka¡stukin.
lustoltavædittujavieläenem- - Talviliikenteen ongelmalmän on miehis!ön tuotekehit- lisille kohdille on ryypillistâ
telyä koetehu, Immonen muis- väyl¿in mataluus, veden vilaus
tunæ. Eikâ siinä kaikki.
muualta kuin väylän kohdâlta
- Helpompæ olisi kertoa sii- ja vaihtumattomm vsimsan
t?¡, mitä ei oìe tapahtunut kuin niukkuus. Näissä kohdisa runsiitã, mität tuona aikila on ta- sæ liikenne pahentaâ tilannetpahtunut, tokaisee hân nyt.
t4 koska jäâtym¡nen tapahtuu
pinnæta k¡isin eikã allaoleva

" hoilelce suurla

vesistöalueella liikennöity ym- olla jä¿¡ss¿i tai j¿iâsohjossa aina
päri woden. Li¡kennöinti on pohjü myöten. Nâit?i kohtia
tehty yks¡lyis¡n voimin, ilmm on Saimælla puolenkymmen-

lã ei ole liike- eikä kilsiltaloudellisatikam kannattavæ.
-Tos¡ðia on, enä laivateivãt
kulje lumihmgasa nya eivãk¡i
myösk¿iän tulevaisuudessa.
Saimm kmavm kaufta kulkevat la¡vat joudutaan vetämá¡in "nahkoine€n" Saimælle
ia takæin tiety¡sil å:kiolosuhtei$a. Näm?¡ sttuvat tammikuunja huhtikuun alkuun. Niiden v¿ilisen ajm kmava on yk-

tuneekin seyleinen k¡is¡ays, enã (oksilla nekin voidæn poistaa.

pitäã paikkmsa vmha hokema

Saimaalla

ympäri vuoden

vsimæs pysty sulattamu

alempia jääkemkia. Tällöin
-vuodsta l99Oon Saimæn tullm tilail, jossa väylil voi

puukuom
-Tässäon syiül,joiden wok-

si "jotain tartis tehdä" ympliri-

wotisen liikenæen smiseksi
ja tunaamiseksi. Mielestäni
Kymüoen-M?¡ntyhüjun kÐavapÙi mtkaisisi niüden vesistöjen talviliikennængelrDaL Náillãkaava- jaj?iruialueilla ei ole
sellaisia tyypillis¡ä talviliikenlæwn li¡nyviä pullonkauloja,
joi¡a ei jo keavien mkentmisvaiheesa voitaisi otaæ huomi-

yhteiskunm tukü- Tâstäjoh- ø, muna pienillã väylãn muu- sinkeraissli kiinni. Eli t¡isã oon.
sisävesiliikenne on kausiluontoista, nelee Immonen.
- Nyt puhutæn ji¡änmums-

ta, muna p¡t¿iis¡ puhua ølviliikenteestã. Usein kysytli¿in, miien paksuaj¡üitä pystytã?¡n murÌamm ja m¡ten paksuissajäissä pystyr¿iän liikkumæn- On
snottav4 ettäjäân paksuus ei
ole ongelma, sillä alustenj¿iÌin-

murtokyky tiedet?üin tarkkam.
Mutta kunjäãn päällä on lunta
20-30 senttiä, tuulta 20 metri?i
sekunn¡ssa, avorânni ja maihin

Saimaan kanava

talvet kiinni

ihmemmaústa: "ksäll?i

kil-

- Ja miká r¿irkeinfã:

t?¡m¿i

ym-

sakoulun opetlajila ja talvella

piùivuotissti toimiva v¿iyl¿int-

kanavavahtina!"

kaisu mtaìsi Eurmpan Unionin

- Saimm kmavm liiken- laajentuessa tulevaisuudessa
- Saimm kanava on tyyp¡llisesti tâlla¡nen kohde. Sen nettä ËjoiÌtaa vielã tuloväylã mahdollisuuden jatkaa ympäri-

woksi ympäriwotinen liiken- mereltã. Etelã- ja lounaistuu- wotista li¡kennen:i mahdolliwn
ne Saimm kanavæsa ilman let, jotka ovat tyypillisiâ alu- Kujalan kanavm (Laatokka-

suuria investointEaon mahdo- eella keväällã, pakkaavat ahto- Saimæ) kautta aina pohjoiselle

lonta nomaaleina pakkastal- ,ãitä Viipurinlahdelle joskus Iáãmeelle yakka- Vasta silloin
vina. Samalla on kuitenkin sellaisella voimalla- etti¡ liiken- voidaan puhua yhdistetystä

muistettav4 ettâ Saimæn ka- ne sættâ¿ pysi¡htyä mo¡niksi meri- ja sisâvesiliikentæst¿i ja
navan sætlaminen ympârivuo- vuorokausiksi sen koko¡s¡lta vesi liikentæn "liukenemisesta"
tiseen liikenteseen ja liiken- aluksilta, jotka liikennijivãt yhdistetyks¡ meri- ja sisävesi- Monítoimialus "Arppe't uuraslaa
teen jatkuva yllãpitàminen sil- Saimm kmavallaliikenlæksi.
ve| fää ei eslìi sen kulkw.

Lisäs elvityksüi tamitaøn vielä ennen

Sainodb

kesìÍt

ja tal-

kuin vuosisatøishaav e toteutuu

teknisiä eikä muiÞkaan pul- se, ettà kaivettavaa kanavaa KonnivedenjaSaimaankormia.Ratkaisutovarolemalsa. tulisiolemmvainnoinTkilo- keuse¡o on vain t,5 metriä.

mmen selvityksiä. Ne on jaettu kolaKuo- meen osam: tekniseen, ympäkaut- ristölliseen ja lalviliikenreelli-

n

æen.
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Uitto on nop er, halpa ia ympäristölle
ystävällinen tapa lrûli étt da puut av at aa
Uittoei olehidas, kallisja vanhentunutpuuta-

varan kuljefustapâ, y¿ütt¿iä Järvi-Suomen uittoyhdistyksen uittopäälliÌkö fimo Järvelä.
- Nykyaikainen nippu-uino
on edelleen kuslannuksiltaân
kilpaitukykyinen ja ympäris-

puutavm kaukokuljetuksen vaihlæhto. Tosin tämã koskæ mmntieteellisesti vain Kymijæn ja Vuoksen vsis!öalueita. Nãmä ovat
400 - 500 kilomet¡ili pitkiã ja
runmsjänìsiä, ja niissã j?inet
on ùarptrn mukaan yhdistettY
toisiinsakmava-, sulku- janmtöystäv¿illisin

turij:irj estel mil

Ia

ni ppu -ui ttoon

soveln¡viksi vesireiteiksi

Uitolla on

pitkä historia
- Suomessa on uilettu puuta

sloja wosia. Ensin kotitü-

peiki

eli
puiksi. M

Vöta

me
TImo tä¡t'clìi
tymiseß ja kehittymisen myö1ã
1700-ja I 80Gluwllapuum?iã- jen tihentyess¡i ja niit¿i vdtaarät uitossa moninkerlâistùivât. vien
kuljetusmuolojen kehittyAvoveden aikma tehdas- jà essä si¡rettiin ensin hankalat,

sahalaitoksilla tawittava wosiltainen puumäärà uitettiin,
koska muitr kaukokuljelusmuoitoja ei ollut. Talvisin kàytettiin hevoskuljeluksia, muna
matkat olivat lyhyitli ja puu-

kÂtliitjaùittorommtiikkæ pur- Huhtikausa I99S oletusso kuvassa puunþul soltval kohtì lchtoita"
suavat puouilot mmnliekul¡euksiin. Myöhemminjouduniin

eri syistä, markan ollessâ

mme olijo lähs ó000 kilorcûiänutaleil¿i- Ensimmäinm
auto Suomgs nliht¡in væla
1900. Kuljetuksissa autolla oli
merkitystli væta ensimm?üsn
mmilmmsodan jåilkeen- Juuri
ennen talvisodan puhkæmista
Suomen telllã pul'sutti jo noin
¡3 000 kuoma-âutõ&
JåiPelä muistuttaâ, elti¡ u¡no
säilytli valta-asemmsa l9ó0luwn lopulle asti, jolloin rokapuusta vielã yli 50 prosenttia
uiteniin Senjälka uilon mer-

maan irtouitoista suurillakin

- Alunperin suui energim

9()

80
70
60

laßeja nÂka-einæn ja valmiiden!uoaeiden kuÜetusmahdol-

ao

lisuudet pakonivd metsätæl

lisuuslaitokset süoittumaan
suunen

mercn

jokim

alajuoksulle ja

malle-

Syntyi tælli-

suukeskittymiü. Raakapuun
bankinl&aluæt lÀsjenivar piþ
kin v$ire¡ttejä Kilpailu puusta oli alusta alkæn kova Kul-

jetusEittien j a fl ergiallihteiden
rnonipuolistuttua tehtaiden sijoiuuminen sisämaahan mahdollistui NIün måkapuun kulkitys on tasaisesti ja nop6ti jetusmatkat lyhenivät, jå jmat
lækenutnün, ettã nykyisin sen ja rekka-autot kofl æivat joko
osuus on vain muutâmia pG kokonm tai osiuain uiton.

sntleja.
- Vuoden 1995 uittomliãrä

KUIJETUSKUSTAN]TUS

useimmiaen komulninâ, luopu-

mälùäl pieniänippu-u¡nmn sveltümanomil- Ensimmãinen rautaúe avalla jokiväylillä, Viimeksi suuri
tiin Helsingin ja H¿imænlin- ja perinle¡kl¡s, aik¡natr Lapilnm vãlillä !862. Sen jálkæn le elintlirkeä Kemijæn irtouitmutatievukko laajeni nopæ- to
lopeteüiin 1991.
ti.TalYisoban memesså mN-

Virheellisiä
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Kuljetusmatka. km

- --.Auro
-Alus

-u¡no

-J[rna

osoittæ, että kustmnusten erc eivât ehdi sin¡styä e¡kã p¡¡amuiton hyvàksi on malkastari¡p- tuÀ
puenjopa9- 15 mrkl<ækuu- - Jos kuoman koko on esimerkiksi 20 0O0 kuutiometriä,
tiometriltä
seon yhtä paljon kuin 500rek.

"'Jâ nopea

kakuormaatai2gjunaaKysyi!

- Varutokierto oli hidasta
myösnippu-uilossasilloin,kun
yhtiöt pìaivàt suuria vmstoja
ja hankinnan suunnitl.elu ja to-

tä t¿irkeämmiksi ja

monessa

p¿üislöilt¿iànkaikke¡n

ympfis-

-

Uiton hitaus on muisto sopii, kuinka nopmti vætaamenne¡lt¡i ajoilta. Purouinojen va puumlüùä siinyy mÀilse Joja irtouiton aikæa puut ajeniin ensuusta Lappe€man tehensin r¿nnoille, kuoriniin, kui- tâille?

lä". Puuhävikki oli kuitenkin kintalveajænpenkallejasit- siss ¡lmiön syyksi havaittiin teisesti,ettäuittokuljetusketju:
suuri, sillä yksittâ¡sen puun lennekeväällàjiúdenlähdönja timpim¡issävedess¿i (yli + l2 t¡envârsivârastosta tehtaan

kel
my
jon

- ke
- la
ke
to

rel-

jo-

u¡G

va-

l3,iååßii,i:

æiæsa jopa ntkaiseviksikin.
U¡tto on kuljetusmuodo¡sfa

teutus eivãt kohdmneel toisi- töystävällisin, sillâ suoriteykam Toisin sânænkorjuumeni siklö¡i kohti âùtokuljetuken
pitkäksi, jolloin ylimääråiinen päästötov.ât noin l7 kertm ja
puu vrastoitiin ns. uinovilæ- rautatiekuljeruksenkin noin 4
toihin,osittains¿iilym:¡¡in,osit- kenæ suurcmmat kuin uiton
tain piiloon hemjen katseilta tai aluskuljetuksen.
- Nykyisin uitettavat puut
voidaánjâ ne tuleekin ajæluo- - Kusainvãlisesti on yleisemanmelsästäpudotusp'aikalle, nä Pyrkimyksenä ollut rNkaisitoa nippuiñin ja siirtäa ne denkuljetustasiirt¿iminenpois
koneellisèsti vetæn. Josja kun mâânteill¿i missä kunnossaP¡vetHajotehdälinkeskitetysti, don ja liikentæn aih4ttamien
kuomantekoonei montaa pài- muiden kustamusten kævu on
ollut hyv¡n suurtanimenomm
vää kulu
- Itse uilto kest¿üi Jænsuusta mskaiden kuljetusten vuoksi.

Lappænranlaan keskimãärin Tâsàkinmielesãvesitie,joka
vain viikon. Sinâ aikana puut ei kulu, lüjoaa yaihtæhdon.
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ß¡*kì J. Putan¿n

Valø ßoski

JonuVoþlnloinen

Mìhko Pcsülä

Muo do stuuko e duskuntaan kanav apuolu e ?

unkanüIap

ta

- Nyt on piil pmtava pysryyn roimikunla, jokå selvitt?tâ
kmavapæin mkentmiæen liittyvät ö¡atja ongelmat. Senjãlkæn e¡ kenenkãän tnitse puhuasiihen tapm, että "minusta tuntuu". Jos kanavat osoittautuvat kannattav¡ks¡ ja tulevaisuuden liikennejãerjestelyjen kilnalla merkittãviksi infrastruktuuriratkaisuiksi, ne on

runwt seitsmän kilomet¡iã.

mijæn alajuoksun knavoimÈ
Savon kmavm mkentminen neir on vaikempi ja kalliimpi.

iùüsimp¡inä mam on suúi eluoikeus olla porttina luoteisen
Venäjãn ja Keski-Euroopan
Yälillã. Se on me¡dân etumme.

Saimm

P6ää silæ, että Kymijæn
sættâisi Päiiänteen ia
vßistöt lähãs kokoìaisuudes- kmavm mkentaminen olisi jo

- Jos me tässã kaum vilkuttelemme, muut kofjaavat poli s.Takapiruja ei silloin lasketa

peliin mukæn

Entäpä jos EU

töst¡i,ìiljaisuudsia, puhtmta
ilmtrG ta moilen taMen m- Kanava-asialle

rahoitt¿isi...?
Kansaneduslaja Partânen

fakennettava.

-

Sen sanon suoræn. ettã kâäntää katseensa EurooPan
ja sen rahalähteisiin
Puuhatul Unioniin
- EU:n ulkoministerikokous
satamat oval tafpeettomla.
Meilláon jo nyt liikæ satam¡a hyvãksyi äsketlãin säánnöt ns.
pãäkaupunkiseudulle

ja samalakap6ilteett¡4. M¡nusla on iãrkevää, että lransitoliikenteen keskukseksi tehdään
Kotkm-Haminan satamat. Siel-

puolueraioien

Tacis-ohjelmalle. jonka avulla
raho¡tetran yhtc¡styölä IvYmaiden ja eritoten venãjän
kanssa Ja kun siinä korostct¡¡n

Minusta

mü

on

tokan vllinen

tutkittùvr

Suomella

iet

- Ne mahdollistaisivat ymNiissä tämän kanavaparin ja
Saimaan-Laatokan kanavan pärivuotisen vesiliikenteen
rakenlaminen olisivat keskei- Pohjois-Savoon ja PohjoisKuialaan asti. Se ol¡si támän
siä kohteita.

Palæn mukaan myös Kei- aluéen tmllisuudelle erinomaiteleen kúavan käyttö lisäãn- sen tärkeä as¡a puhumallakaan
tyisi Kymijoen kanavoinnin nyt tavallisten ihmisten veneilysti ja muusla virkistyskäyseurauksena.
- Silloin Keitelecn kanavù töstä Esimerkiksi Enso voisi
ja
Keski-EurcoPNla nestetuoda
mùtolisi trvrrali¡kenteen
krilun kirnnalt¡ tdrkeli rerttt p¡k-¡iau sj dle t tíi suorm vukdu Kymijoen lûtvaveritäille Us- iæÌ. Sehân k¿iyllíl peräti 75
kon Ètti re velãisi myös keski- Þrusenttia Keski-Euroopan kaieurooppalaisia purjehtijoila, i(est¡ nestap¡kkausjätteestíi
vene¡ I ijöit¡ijù vi rkisl.yskalasta- hylsytehtrallam. Näin sYntyijir pohjoisen Keski-SuomÈn si viennin lisiiksi mYös Paluuvesistöillc, jo¡stajo nyt on k¡- li¡kennettä, mikä panntâ¡sia
navayhteys Savon suurille jär- k¡navien kannattawutLa.
ville

Savon kanava
myös tärkeä
Varkautelainen kansanedus-

nütj¡isenkunlamsa muulaman

see

jæn

kuu Ranskæsa. Matkan yksi-

siin. Viimeisten vuos¡en aika- kolmeyuorokautta.Uskomme,
na olemme tehneet matkoja ettã viihdymme ja naulimme
mm. Reinille ja Trcllhâttanin s¡e¡s1¿.jokilaakmssa. joka on
kanavalle.
kuuluisa myös keittiöistäänja
viineisüi:in.
mintaa ¡úhl¡stamme malkalla,
ioka suuntautuu Yhleen Man-

ner-Euroopan merkittävim-

ja hienoimpaan metropotiin, Priisiin. Se on stsamaan
siiainnistm huolimatta huomattava satamakauPunki Sei-

pä.¡in

nen

viliella. Seine taa

on Yks¡

Eu¡ooDan merkittävimmislä
sisâvesì väylislit, jonka rmnoilla on lukuisia teollisuuslaitu-

reiø ia kunnallisia

satamia

Eräs Ranskan tãrkeimmistä
merisätamistÀ Rouen,

sijait-

ryhtyy ajmünakliivisesli tätd
merkittäväâ liikenne- ja työll¡-

vin aloiltm Kimolan

kmavu-

mm

täysipainoinen. Rmskæsa on uutta nãh*iY¿üija op¡ttavaa myõs vesitieammattilaisil-

ja -hmætajille.
Lcpullinen hinta on 5500

markkaa. Siihen sisältyv?it hYvät horellit ja erinomaiset ate-

riat, lennot

ja

paikalliskulje-

tukset.
Sitovat ilmoinauNmisetheti
.Anterc Pulkkæelle numercon

951-7404 15l

S¡tä vûstoin

kanavavafütoehdon
UPM-Kymmene metsäjätti- tysten vhdistdmisessä. Kun

puuha oí valmis toukokuuhun
suostu Yastaamm mennesä, selvitämre myoseo

läisen logistiikkajohtaja

S¡riksei

Jsi

käytÌãis¡kit UPM-Kymmene
Kymijæn kanavaa siinä tapauksessa, ettã valtio rakentaisi
sen ja p¡tä¡s¡ kumossa.
Ei si¡hen voi vNtâta sanoilla kvlh taikka ei. Meidän on

Saryikæ korostæ. että ensi-

selvitettävä millainen jakeluketju on kokonaisuudessam UPM-Kymmeneä, koska pãärehtaillå kuluttajalle. Kanava- osa yri tyksen tÈhtaista sijdtsee
aiâtus on mielenkiintoinen. P¿üjänreen ja Kym¡jæn alueelMuua tällã hetkellä meilli on la. Niille ympäruuotinen vesikãder t¿iynnâ työtil nãiden yri- rie sopisi a¡nakin teknisesti.

syyspoliittista hanketta.Koski
pit¿¡â myttteisenä, ettã valtiovaminvaliokunnan liikemejaosto kehotti selvilt¿imään Kymijoenja Mäntyhatjun kanavienmkentamisedellytyksetja
nkentamisen vr¡kutukset. H¡in
its on lehnyt muutamia rahaNia-aloitteita kmavaselvitysten toteuÌtamiseksi,

Mäntyharjun
kanavasta täysi selvitys

tPM-Kymmene tutkü Kymiioen

Matkm ohjelma tulee ole- yksikantaan kysymykseen: kuljetusvaihtoehdol.

le

Kmsanedustaja lVlikko Pesâlå (kesk.) kmnottaâ lllmpi- nen: raskaatkuljelukselvesille
mästi Kymijoen kmavahânket- ja rautateille
ta Hãnen muþansa myös Ütin - Uskon, ett¡i n¿imá linj¡uk
kunta on ollut aktiivissli aja- stnäkyvätvi¡hitellen Suomesmassa Niaa. Pesälã rrvio¡, eltä sakin Olen myäs havainnut,
valrion rahatilanne on niin ki- Ètt¡¡ edükuntÂan on muodostumNsa "kmavaPuolue", joka

suistossa. Se kuuluu

vuoden välein jirjestetyillá tv
opinlo-ja tutuslumismatkoil- rê
la ulkomaisiin vesitiekohtei- 6

Yhdistvksn I 5-vuotista toi-

Onko valtiolla
rahaa hankkeeseen?

Vokkolaisen mieleslä ns. Sa- ta. Se olisi jo matkûilun ja vevon kmava on rakennetlava neilyn kmnalta hyvä ratkaisu.
Silloin tulis¡vat kaikki nâmä
samassa yhteydessd,
- Sen híntahan on jossakin kauniit vesislöt turistienkin
sadan, sadanviidenkymmenen ulottuville. Ja Kimolan kinr-

tajaJoma Vokkolaisen (\'N. l miljoonan m¡rkrn tienoilla.
mielesti KymÜoen-Mäntyhar- Sillä summallahân e¡ pystytã
to¡minnassa tulee l5 vuotta m¡rös matkm ohielmmn
rakentamaan moottoritietâ kuin
tâvteen kuluvana vuonna. YhMatka tehdään 18,-20. jun kanaval on aika rakentaa
distys on perinteisesti aktivoi- 9 199ó, jolloin kes¡i vielä jatSuomen VestieYhdistYs ry:n

vauhtia

noilta aiauruvisra Ë:riümaista. myGi eousKunnassâ
- Ei muuta kun töihin. Asia Kuusmkoskelainen kmsmontutkiltava nopeæti ja perus- edustaja Valio Kæki suhtautuu melkoisen op¡imisesti kateellisesli.

Eduskunnan

i

a

valtiovminva-

t¡¡ÌiymPärivuotis6ti.Senvuok-

Ky-

tlüsi vesiliikenneverkoneheyt-

liokunmlausummmukaissti si liikennevaliokunta katsoi.
eduskunlaD:i¿¡tti ioulunall4enâ ett¿lKym¡jobnkmavo¡ntiedishallitukse¡i on sélvitettäv¿i

miiæniaMäntvharìunkanavien'kuliótustaloûdeliisetvaikutukset] tehtäve niiden osalta
mvös nkentamis- ia muiden

tâ ja toiminlaa ja pumtaisi
huomanavðti Suomen ulkomaan yhteyksilt esimerkiksi
suorilla kuljeruksilla vienlisa-

ja lamiinulkomailla'
Perusteellissti nii- Smalla valiokuntaedellyt-

kúsunnusten tarkennukset

rvioitava

den aiheuttmat ymPâristövai- (i, ett¿i hall¡tus ryhtyy toimenkutùkset.

Valiokunta lotes¡, etlä Saimaan kanavan vuokra-aika

i

päâttyy Yuonna 2010. Kma- ta Saimaan kanavan ollessa
vansulkujenperuskorjausmak' suliettuna.Merenkululaitoshm
saisinoin500miljoon: -, , ..--lehtii jäãnmurrosta Saimukkaa, mutta senkään jilt- maalla vain silloin, kun kmava
keen kanavaa ei voitaisi käyt- onkäytôssã.
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Venüjällä peräti 100 000 km vesiläkenneväyliä

niakünnostaa
silükenteessä
Itäisessä naapurissarnme Venäjällä on vesiliikenteen käytössä peräti lfi) üil km vesiväyliä.

Suomen asema ja liikenteelliset yhteistyömahdollisuudet

VENÄJÄN EUROOPAN PUOLEINEN SISAVESITIEVEBKOSTO

Niistä on 72 m0 km rakentamattomia jokia'
10 üX) km jãrvireittejä ja 18 fiX) km kanaúa

nãyttãvât tässä kchityskulussa
eritt¡iin hyviltä edullisen mamtieteellisen sijaintimme vuoksi. Esiin nostankin erittäin mie-

lenkiintoisen kysymyksen:
Murmansk

osaammeko lai riittärätkö resurssimme hyödyntämâãn tämän äãrellãmme olevan mah-

Mar

dollisuuden?

Kymijoki ja
Mäntyharju
Vi€nanmeren ja Itänieren rustmot tolmlvåt lähes koke
välinen vãylä on pituudellm
8ó0 km. Siinâ on l9 sulkm ja
se avatliin liikentælìe 1933.
Pietarista Nevan. Lââtokan, rcskoilaisvarustmoiden ohelSyvärinja Ä:inisen kautta Be- la ainoa yhtiö, jolla on hyv¡n
lomoskiin rahtalusten kulku- huomaltavaa sisãvsi-meriliiaikaon noinviisivuorokautta kennettã sisâsves¡verkoston

Arkangel
WHITE SEA-BALTlCcanal

\
AANINEN \

volgan-Itämeren väylä on ulkopuolisilla merialueilla.

800km pitlä,siinäon9 sulkua Volga-DonopemilähimãMusuusinuna se avattiinl9ó4. tallamerell¿i ja Välimerellä,
Alunperin se rakennef iin jo muut Itämerellä ja Pohjmme1800-luwn alussa Pielilista rellâ
TshercpovetsiinNevm,IÆto- Aino! koko sìsäveitieverkan, Syvlirin, Aänisen ja Val- koston ulkopuolella operciva
koisenj¿irven kautta matka kes- yhdö on moskovalâinen Voþo

ja

MERI

t

Pietari

Pem

)

tããkolmeworokautta. TanküSwpingCompuy,
n

onB

7. Sir¡i

ta Cfsherepoveb¡stä) Uglishjãnen ja Moskovajæn Mos-

æn Venäjån sigivsivertoston
alueella

l|Jå{,jä":::l'

Nevan siilat

kor'""u

Volgalla matka kestitä RybinskistãAst¡akil¡¡n 8-9 wo-

Moskova

Tsimla-j¡irven

Novgprod
Ufa

hankaloittavat
MainitutyhtiötovatMoskovæsa olevm liikenneministe-

rokâutta T¿illäosuudellaon I I
sulkua ja matkæ kefyy 22W riön sisävesivãyll¡stttä koordikilometriãnoivmosætonalaisia. VerkosVolBan-Donin kmavaon 400 ton yllepit'mn ùaryiuavs mhoikilometr¡li pitkã ja se avaltiin tus tulee myös liikenneminis.
1952 Ktravõsa on kuusi sul- teriölt¿i.
kua. Kulkuaika Volgogradistâ Vaikka sisävesitieverkosto

VOLGA

I

ja Don -joen on avoinlükenæellevainæm

kauttaAzoviin Mustâllemerel- vuolt¿, sill¡i on Venäjãn kanle on kaksi vuorckâuttâ. smtaloudelle kuljenrs-ja kulLåhelláKæmia eroavaVol- kuväylänä koflamaton mergm sivujoki Kama on liiken- kitys. Purjehduskausi on pohnöit:iviss¿i 1000 kllometrin joisimmilla alueilla rcilut kuumatkalla Pemin ohi Beremi- si kuukautta, etel¿üsemmillä
kiin ßti. Väylä ¡akemettiin alueillakin vain noin 8 kuukautta. Syynä täh¡in on mmvalmiiksi l960Juvulla.

*\
Astrakhan

mutta verkoston oæminnista siaosavuotisuuden lisÌiksi Piekanavien k¡iyttisuìa huollosta tarissa olevat Nevajæn sillat,

mo omistaa yhdeksän satamaa l¡llä on Bkennettu myös rinja viisi telakkaa. Se on suurin nakkaisulut nopeuttamaân IiiVenâjân jokili ikennevmsta- kemettã

Myös kansainváliselle liikentælle sillã olisi suwi merkitys. Voitaisiinhan sn kautta
ohinæ suurkaupungin ydinkakusfil saaíamat Pietarin satamat, ja hisforialliser, talvisin
läysin k¡inn¡ olevat, k6áisinkin vain pui tuntia auki olevat
llevan sillal.
Muna n¿ist¿i n¡iköaloista on
turha huveilla elleivät ne tule
osaksi Eumopm Unionin liikennepolitiikku, jossa painotetam erityisesti aooppalaista sisävesi-meritieliikenneverkosûon keh¡ttämistäja mhoif ta-

Venäj¿in nyky muotoinenkin
sisâvsitieverkosto tarjoæ valtavat mahdollisuudet suoml¡e
sis¿ivesili¡kentælle aina Kæ-

nolliæsti valtion omaisuutta, kentælle aiheufiaa hankaluuk-

Luôæis-Vm¿ij?illä opemi pet- päi semälin miljoonakaupungin
rcskoilainen Whil¿ S¿¿ - Oz¿- kskusta.
gø Shipping Company. Stll'd Sìsãvesiväylâtonl¿iheskauton yli 200 rahtialusÌa ja se taaltaan merkìtty kilsainvälisen jfiestelmãn mukail, ja
omistaa viisi satmaa.
Nevil, Laalokan ja Volgo- jopa 60 prosenttia niistã on vaBalt aluetla operci pietuilai- laistuja väylämerkliejã. Niin ne
nen Norlh-Weslern Shipping siis mahdolistavat ympärivuoCompany Sillä on ylió00rah- rckautisen ìiikennöinnin.
tialusta, joista yli 200 kansainVilkkaimmillakmavaosuukvälisessà liikentæssâ Vmsta- silla Volgo-Balt ja Volgan vày-

vo¡taisiin ulottaa L.änsi- jaLuoteis-Venäjãlle ja aina Jäämer.ile saakka.

mista

MUSTAMERI

'

koko Venâjän læjâan Yes¡tieverkostoon

Valtavat
mahdollisuudet

on-

vastaavualuællisétjokivarus- jotka ovât auki vain parisen
tåmoyhtiöt, joita prhaillm tunt¡a yöss¡i. Liikenteen on
yksirtistetään.
osuttauduttavajuuri silloin lä-

ja-vuo'
tisesti Nevan kauna Pietarin
sydãmeen ja smalla lietenki¡
ympärivuorokautisesti

Tämä n:iköala tujoaisi ainullaatuisen kilpailukykyækijän Ilâ- ja Keskj-Suomen ¿úllisuudelle. Esimerkiksi yumpãrivuotinen lähiproomuliikenne

KAMAJOK

682

ahæl-

Vieläkin paremmaksi nahdollisuutemme ja vientimne
kuljetuksellinen kilpailiukyky
paanisi, mikäli tufkinnan ja
suunnittelun allaolevan Kymijoen-Mãntyharjun kanavan
kaulta mahdol¡isesti avautuva
ympärivuotinen liilenneto(€utuisi. Tállöin olisiYat jatkokehìttelymahdollisuudet aivan
uusissa ulottuvuuksissa. "Kujalan kanavan" kautta voitaisiin avata yhteys låatokalleja

pian-

jaMustilmeÉn

stmiin

Nti. onhm niihin nytkin jo
Suomesta tehty suoriâ la¡vauk-

mutta samalla kansinvälisel
liikentæn osuus on kasvmul
Etenkin suorien kuljetuster
mäârâMoskovaan on lisâ¡inty'
Sisävesillä satamaverkos(o
on vielã varsin suppea. Sejoh- sissa. Enimmiliâãntãlläreit¡llâ nyt merkittãväst¡.Tässâ liikentuu Venäjän teoll¡suuden mken- kuljetettiin vuosittain jopa 23 teessâ konttien mä¿irän odotet6ta ja totutuista toimintata- mifioonaa tonnia tavaraa taan kasvavan enimmin.
voista. Tùotantolaitoksille on
Muurostakokev¡statilðtoin- Suomen asema
yleensä rakennettu omat la¡lurìnsa, mutta lãns¡mæla¡sittain
Ékennettuja yleisiã tai julkisia
satamia on 6uurkaupunkien ulkopuolella hyvin harvæsa.(ku-

Satamaverkoslo
vielä suppea

valiite)
S¡sã!esitieYerkostolla on

mm

vaiaassa 20 miliænæsa tonniisa.vaik-kateoilisuudentuoG
tavuus onkin rcmahtmut viimr! vuosien mjuissa muutok-

siajopal00 000 tonnin vuosimãäriin ilti. Parha¡mmat maldollisuudet tarjom kuitenkin
Moskovan liikenteen kðYu. Se
nojaa jättiläiskaupungin suunin kulutusmahdollisuuksiin ja
sen tremæn keskeisenâ hallinnon, kaupan ja teollisuuden
keskukscna,

Venäjän sisãsvesitieverlioston avautum¡nen kansainvälisecn käyttölön mahdollistaisi
liikenteen enlistäk¡n ripeämmÌin kehitykscn siitäkin huolimattâ. etlä\'enál¿Ûs¡llä ¡tselläán

on Euroopan milassa hyvir:
merkiilävásisÌiv¿si-m¡riliikcnUlkomælaisten alusten pääMoskovan kanavalla liiken- syn esteenã Venäjän kanaville
Euoopan puoleisen Ven:ljân sNta yapa¡ta ktpa-s¡tætlia lar- nclonnisto
vesitieverkoitolla kuljetetaan joavakulictusverkoslo Onsilnettä opero¡ Mosko*, River on ollut luotsausjärjestelmãn ja
Auvo Mumjo
Shippíng Compøny, Volgalla englannin kielisten merikart- li¡sevia. Mlkliaimmalla länti- rahtia yhtÈensä noin 200 mil- vääkin. ctlä Eurooprn Unit'ni
Kirjoittaja on
l'olgø River Shipping Compa- tojen ja ohjeistojen puuttumi- scn Venäjãn sisävesiticreitillä joonaatonnia.Tuotilto-ongel- pyrkii peruslellusti e¡maanscn
projekripâíllikkö
z.¡r ja Kamalla Kama River nen lr,[yös lainsäâdlinnöllisiã Volgo-Balt -kmavalla vuotu¡- mistû johtuu, ettã kokonaislii mahdollisimmanpiank¿nsainpiiriin
tænsuuD
satam¿sia
Shìpping Company. Námä va- esl.eilä on vielá olemassa
nen kuÜetusmäärâ on pysynyt kenteen mdárâ on laskenut välisen tiikennöinnin
moista

med(ittävä rool¡

sisäiscn
liikenræn hcitamiæsa, jossa
nalia-aine-, mliennustæ'ìke- ja
polttoainekuljetukset ovat hal-
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160 vu o

tta j tirlæv ää

ve

sitietoimintan Ruotsis s a
O

eslmef
Kuvøt: Anle¡o Pulkhøen

Götan kanava oti suuremmoinen tekninen

Reüo Hutlan¿n
mielestäiln Ruolsi ei

on

riinävbti

satsæ væiteihin eikä vffiinkm sisÌivsien ja mikon liikente€ffn. Ruotsin autatiet,
SJ, teki wonna 1993 perätil2

yhä myih nykypäivän vaatimusten mukai'

sessa kâytässä.

miljadin knmun tappion, joka

kateuiin vercvamin Mænkulkulailos sen sijm maksæ kulunsa i tse. Tulol syntyY¿it kila-

¡atatievaunun lætia. I:ivojen

erikoisuulena ovat Pohjassa
oleval tanki¡, joissa tuodm

va-

ja

luolsausmaksuista.

Myösk¡l¡ln v6itieinvsto¡nteihin ei valtio ole juui mitåån
salsannut. Rahal meneYät

mmteihin jâ raroihin. N¡in
kuin Suomessak¡n.
Täst¡l huolimaltå Nkotaan
etlä esi merÌ¡ksi Trcll h¡l¡tmilla

Götan

k¿ntvalh

süìlyy nyös

wlu

ìdyüi

kuUetet¡ava wotuinen tavmm?¡är¡ k¿svaa viime vuotissta

3,7 miljoonasla tomista liki
kâksinkertais€ksi vuositùhannen varht€€sêÊn

si.

kuljeüsma*Iinoita.Tapæim-

jetusmuolo Eumpessa Nilkemys perutuu siihen, en¡l Saksan mætloriüer ùtkøtuval
j a rckkalükemenäei voidaenâii
llsåt¡L l{iltâtiet tulevar tghiG
tymäån, mutta niiden vætimat
investoinnit ja wotuiæt kunnossapitokulut ovat niin suuf€t, että mutateitten kapæitættiâ ei kovin pitkä.¿in voida nos-

loq) - 2000 lonn¡¿ S¡ten ne
liitt¿lå Väner- voivat ilman uudelleenlötausta vaiv¿inomðti liikkua myõs
nin
vãnem on Ruostin suurin ja Kaki-Eumopan suuillajoilla
Oötaiokena tai Cötm kmavan¿. S'e

uvdlm

lM.

Pohjmmeen.

Kmavajfiestelmäå

ja m-

nikon liikenneffl kehitt?imåll:t
sen sijæn pltllstil?ln pienillä

Eumpm kolmanneks¡ suurin ja kmavilla Sakelaislaivoisiäni. Se on 44 metri¡t msen- sa m myös lækettava komeniinnanylãpuolella,jotenlaruiiåÐkuu¡aulkualaivojenylös-

mlìlK¿Tfu¿i

uskG vahvislås se nåkemys,
että vesitie on 200Glum kul-

¡nv6toinneilla huomattavm
kapæiteetin lis?l¡lmiseen. Ja
lumetusti vs¡teinen kulumi-

tosilla, jotta ne voivat alittaa
maralia siltoja.

nen on v¿ih¿iist¡ija niiden nrot-

lma
simmäinen sulkuväyl?¡. 1844 suußta

ja

Niin ikit¿in laajm

tuwallikor-

;ii
ta kohdæta kanava kohoaa 32
metriä
Vuoden 1994 kesâllä Vänern¡nseitsemästäsaaamætamuo-

ylöspäin.

t¿üitodellarajusli ilmmeæteita. Sit¿ipaitsi laivat voiva! kuliettaa mm. erilaisia kemikæleja ja öljy¿¡ eriltãin turualliæsti

nen

tl
Karcw on "upolettu" paikoin vollavøn syvällc kollíoon.

Jugoslav¡an l¡s¿i¡imã¡in liikennemahdollisuuksia myós Poh-

Idylli kanavilla
säilyy

laivoi
jar ja

Suomalaisten mâtkarcitillä
olivat mm. Dalslildin ja Säfflen kmavat. Nämä ni¡n kuin

turuaj
pääse

sekin

muutkin vmhat kmavat Pâlvelevat veneilyãj¿ turismia. Sulkuien lähistöllit otikin runsæti hyvin vmstettujaja palvelualttiita venesatamia
Kanavat pidet¡i¿in hyvâsä
kunnoss ja vmin herttaisia

lil'láá tavma pã¡vitüün Cöte- kun suuri norjalainen tankkeri
borgiin, viikoitain Englantiin tuli kanavaan Södenäljessã'
ja mmner-Eurmppamja ker- låivm kunto ja vmstelu ja
ian kuussa Vâliméren maitten myös mi*ten työpuvut olivat
luott¡musta her¿ltt¿iv¡â.
satamiin.
T-ãllä RuoÌs¡n matkalla mieKanavalla on liikenne pyôrinyt vuodesta 1974 keskeytyk- t¡mme s¡tä. että mitä mieltä on
simerkiks¡ juuri vaakuljettæ
talvet.
sett¡i kesät,

niiden miljööt olivatkin

kuvat 1800-lukua ja Ruotsin

kuntoist€n mtapihojen lâvitse,

nepolitiikka kohtm.

Hãnen

ja

teknisen keTi¡nui kuin
itse Nils Eriaon, kanavanFàkentaja myös Saimaa-l14 olisi
nyökylellyt sulkuportin takaa
ja viittoillut innokkæsti vesi
tietâ pitkin Eurcoppail.
teollistumisen

hin?imisen aikaa.

Osuuksista
taistellaan

Ruotsin vesitieyhdistYksen
puheenjohtaja professori Göste Lindhagen on kaikesta huolimatta kitkerä mænsa liiken-

sYYs-

auringon kimalluksessa Kmavien ymplifistöt ik¡üin kuin huo-

mllisia kemikaaleja tapistummsa olevilla junilla heikko-

Vãnemin liikenteeseen on kun samm homman voisi hoikehiteÌty uusi alustYYPPi, taa turuallisesti vsitse.
"Shuttle", sukkula. Niitit on
valmiina kaksi kâppaletta Ne
mahtuvat juuri ja juuri sulkuihin. Sukkulo¡den pituus on 88
metri:i leveys 13,2 melriã ja
syväys 5,4 metriä. Laival voivatonæ 4000 tomin lætin. se
vðta l3o rekka-autonja 20o

suumalontakuljehÄtNel-

varten on lähes toivoton telts
tãv¿i. Re¡nin-Tonavan kmava
ulee muhan ðalaln¡a entisæn

jolæta.

dNtettiin yks¡ osakeyhtiö. Se sisÌisatamiin.
onsamallaRuotsinseitsemän- Kanavaliikenteessã olevilta

Kanavalla uusi
alustyyppi

Venãj¿ln

saaminen läntisen Eumopm
kuljetusten piiriin omistuu käyt¡innösä vain kmâvien kautta.
Riitt¡iv:in lieverkon mkenlami-

ymPäristöystäväll¡-

hen-

ympäristöhyöty suùna-

ton.

ivat tois-

Göton kanapalla liikkuu pøljon myös keski-ewooppalaisb laivoja

Reijo Huttunen
Kirjoinaja on Kuusankosken
kaupunginjohtaja

,.
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