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Saimaan kanava
• Saimaan ja Suomenlahden välinen korkeusero on noin 75 m

• Kanavan pituus on noin 43 km

• Yhteensä kahdeksan sulkua
• Suomen puolella (3 kpl): Mälkiä, Mustola ja Soskua
• Venäjän puolella vuokra-alueella (5 kpl): Pälli, Lietjärvi, 

Rättijärvi, Särkijärvi ja Juustila

• Etäisyydet Nuijamaan rajalta 
• Pälliin 10 km 
• Lietjärvelle (Ilistoe) 12 km
• Rättijärvelle (Cvetotchnoe)14 km
• Särkijärvelle (Iskrovka) 23 km 
• Juustilaan (Brusnitchnoe) 26 km, josta Viipuriin 16 km



Sulkujen pidentämisen hyödyt

Uudet alukset ympäristöystävällisempiä (LNG:n käyttö polttoaineena?)
Liikenne kumipyöriltä laivoille -> päästövaikutukset

Mahdollistaa 93*12,6 metrin alusten liikennöinnin Saimaalle

Mahdollisuus suurempiin lastikokoihin (2500 tn  >3000 tn)
= parempi kuljetustehokkuus

Sisävesiliikenteelle mahdollisuus kehittyä:
• Lisää Saimaalle soveltuvaa jo tällä hetkellä Itämeren liikenteessä operoivaa 

aluskalustoa
• Mahdollistaa varustamoille uuden aluskaluston rakentamispäätökset





Suunnittelusta

Yläportti koneistoineen ja toiminnaltaan on 
käytännössä samanlainen kuin nykyinen
mahdollistaa talviliikenteen ja huoltotoimet

Muut rakenteet käytännössä vastaavat kuin 
nykyisin, paikan muuttuminen tekee yksilölliseksi.

Suunnitelma sisältää reunaehdot vesienhallinnalle

Sulkujen pidentämissuunnitelma ei sisällä kanavan 
vedenpinnan 10 cm veden nostoa.

Vedenpinnan nostaminen vaatii vesiluvan.
Käytännössä pinnan nostaminen tarkoittaa 
muutoksia ylisyöksyihin ja lappoihin sekä 
erityisesti patorakenteisiin.



Rakennussuunnitelma

• Rakennussuunnitelma on käytännössä valmis.
• Nykyisiä sulkuja pidennetään ”siirtämällä” yläporttia 11,5 metriä. 
• Vaatii Vesilain mukaisen luvan

Pidentämisen lisäksi myös
• Särkijärven alasataman purkaminen ja yläpuolen muurin uusiminen
• Rättijärven yläpuolen väylän laajennus
• Pällin alasataman purkaminen

• Kustannusarvio 80 M€
• Rahoituspäätöstä ei ole





Tietomallintaminen



Haasteet
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Kanavan vuokra-alueella työskentely
• erikoiskulkulupakäytäntö
• vain Suomen kansalaisia
• ajoneuvojen ja työkoneiden kulkuluvat
• tavaroiden ja tarvikkeiden kuljetus
• rajan ylitykset aktiivisen tekemisen aikana
• työvoiman saatavuus

Tekninen haastavuus ja ainutlaatuisuus
• lyhyt toteutusaika
• talvityö
• tekijöitä vähän
• tarvittavat kanavan tyhjennykset

Riskien hallinta
• tekniset riskit
• taloudelliset riskit
• turvallisuusriskit

• Louhinta 1 840 - 3 000m3/sulku
• Kallioankkurit n. 1000 kpl/sulku
• Betoniraudoitus 140 000 – 300 000 kg/sulku
• Betonointi 2 000 – 3 950 m3/sulku

Lähes kaikki em. työt tehdään talvella, noin 20*20*20 m suuruisella alueella ja 
aikaa työn tekemiseen on n. 6 kk. Lisäksi tulee monia muita töitä ja työvaiheita. 



Toteutuksesta
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Liikennekatko vähintään 2*6 kk marraskuu/joulukuu – huhtikuu/toukokuu

Toteutettava vähintään kahdessa urakassa.

Tarjouspyyntövaiheen tulee alkaa vähintään vuosi ennen liikennekatkoa

Urakka-aika alkaa vähintään 6 kk ennen liikennekatkoa, koska toteuttaminen sisältää myös 
runsaasti liikennekatkon ulkopuolella tehtävää työtä.

Neuvottelumenettelyä hyödyntävä hankintamalli ja yhteistoiminnallinen urakkamuoto. 
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