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The English
summary

mielestä metsäteollisuudessa tarvitaan ennakkoluulotonta pohdintaa myös koko lo-

The development of
waterways is a national requirement

gistiikkaketjusta. Ei

Sivu 10

riitä, että raaka-aineet

ajetaan autoilla tehtaalle ja lopputuote,
paperirullat, Iätkäistji^ân rekan lavalle ja

VäylÉin kulkusyvyys

tarkoittaa suurinta
suunniteltua syväyttä,
jolla alus voi norrnaaliolosuhteissa käyttää

viedåiän satarhaàn.

Sivu 3

väylää. Kulkusyvyys
määritellãåin vertailutason mukaisesta ve-

Jos Merenkulkulaitoksen alkuperäisen
suunnitelman mukainen ratkaisu olisi hyvåiksytt¡ uutta kanavaparia rakennettaisiin jo nyt. TYilssä olisi ainakin satoja ellei
tuhansia miehiä, valtavasti koneita ja au-

toja. Sen vaikutus
kuntien talouteen, tulevaisuuden uskoon,
työllisyyteen, maansürtourakointiin, teol-

lisuuteen, kauppaan
ja liikenteeseen olisi
mittava.
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denpinnan tasosta,
mikä on rnerellä keskivesi ja sisävesillä
purjehduskauden alivesi. Kulkusyvyys ei
tarkoita eikä takaa,
että alus voisi kaikistilanteissa, kaikissa
olosuhteissa ja millä
sa

Monesti tavaraliikennett¿i on katsottu ainoastaan valmiiksi jalostettujen materiaalien
virtoina. On unohdettu mittavat sisäiset raaka-aine kuljetukset ja niiden systemaattinen
kehittäminen ja pitkåinajan kokonaisvaltainen tåloudellisuus. Uutena kuljetussuoritteena perinteisen runkopuun kuljettamisen
rinnalle ovat nousemassa biomassan mitta-

vat kuljetukset. Nämä kuljetussuoritteet
nousevat seuraavan 5-10 vuoden kuluessa
yuositasolla noin 15 milj. kuutiometriin

tahansa nopeudella
käyttää väylää turvallisesti ilman pohja-

kosketusriskiä ( ks.

MKL:n tiedotuslehti
7112.7.200Ð
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Eduskunnan kanavaryhmä 8.11.2005

P¿i¿ikirjoitus
Siitii puhe misfä puute
Eurooppalaisen liikenne-

politiikan "katekismus",
ns. Valkoinen kirja. linju
nykyaikaisen liikennej¿irjest€lnän siten, että sen on

oltava samanaikaisesti
kestävä niin taloudelliresti ja sosiaalisesti kuin ymp¿idstönkin kannal la. Kansan kielell¿i täm¿i

lartoittæ

merenkulun ja sisävesilii
kentæn edistämistä. Aivan
niin - näiden liikennemuotojen edist¿¡mistä.
Meill¿i Sumessa vain näyttäã

olevm æpieni mgelm4

enãi

ma'edistáä' ymåir-

r€lään kovin monella taval-

le

'5e joka tykk?iã

¿üdisr¡i

ei [ykk¡iri ryn¡ù€st¡i" ja Èiinvasloin. Her¿iä väisräm¿inä

kysymys, miksi Suomi
EU:n j¿isenenä ei toimi nüdan periætteiden mukaisti, jotka æ jäsnmma on

2007 tæmahenkleista (340
M.) lttytyy vain yksi oikea
vesiliikennekohde "Pienehköt v*iväylien ja tuNalair[eiden kehin¡imishank]eet"
(8 M.), josta toderam: "Parânnelaan meri- ja sis?ivesiväylien turuallisuuttÂ ja navi-

va

rellä ja Saimaalla". Lisäksi

riaansa. Onnea,

kohdassa "Rahoituksen toteutus" todetaan, etlä kustan-

ko t¿im¿in'kvânaâlikapitalismin" aikana olla parcm-

nuksel katetaan vesiväylä-

pas osoilusta keslävtjsl¿i ke-

maksuilla- Samoin isojen investoinlien jouÌossa on vain
yksi kohde 'Ræhen satmm
tuloväyl¿in syvent¿¡minen",

hityksestä sekä væiteiden
k¡tyttökelpoisuudestÂ ja toi-

sammìaisilla rahoituskmeeteilla vanrs¡ettuna kuin edellinenkin hanke.
Tulevien vucien tarkastelu ei
ole juui sen lohdulliænpaa

luettavas. Vuosien 2008

-

nisteriön liikemeväyläpolitiikan linjaukset vv. 2004
2013 oYat sangen lohdutonla lueltavaå vesi¡eiden
kannalta- Vuosien 20ù1 -

den kehittämiren kmsantalouden ja elinkeinælämän kmal-

Liikenne- ja viestintãmi-

-

Ensi vuonna Saimmn kâna-

goitavuuna Suomenlahdella,
PohjanJahdella, Saa¡istome-

3 hankkeista yhreisaryoltaan n. 2200 M., yhdeksäntoista on tiehmkkeita, kahdeksn
r¿idelükemehankkeiù¡ ja y ksi
vesiväylâhanke (5 M,). On
pakko þsyåi, eikö meillä nåih-

ollut hyv¿iksymâqsä

Ìa olekaån ûùkeää? Eiväftö
vesitier ole osa suomalaista
kilpailuþkyä täällã Etrupæ laidalla?

201

dä tulevaisuuteen, eikö

vsitei-

juhlii

1sO-vuotista histo-

vsitiet! Voi-

mivuudesta aikojen saatossa? Valtakururat ja valtakun-

tien mjat ovat muultmeet,
mutta yhleydet oval s¿ülyneet. Eiköh¿in meidän pienen s¡rj?üæn köyhän Suomen kannanaisi mytb tule-

lfüenteess¿imme ratkaisuihin,

vaisuudessa ¡rurostm

joista voimme olla ylpeitä
viel?i v. 2155.

Matti Reìjoncn
Vukaud¿n
kaupunginjohtqja
S uo m c n Vc s itic¡ h d is t¡ s t7.
hallílukscn pj.

Lausunto Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksesta 21.09.2005
Suomen vesitieyhdistys kiirtiiä mahdollisuudesta esittä¿i

sistóstâ tulee ollâ yhteys Suo-

näkemyksensä Kymenlaak-

menlahteen. Näin maakuntakaava v¿ilittäd valtakunnalli-

son maakunlakaavaehdotûk-

set lavoitteet kunnalliseen

sesta etenkin, kun kaava va-

kaavoituJ<seen ja vi¡anomais-

rautuu vesitieyhteyteen Kuusankoskelta Suomenlahteen
sek¿i Heinolaan.

ten edistettävliks¡.

Pidämme hyvänä, että
vesi liikenteen

t¿imâ

yhteystNe on

huomioilu erillismäärâyksenã sekä korostetulla suunnittelumäär¿iykselì¿i: " Alueiden
yks ity iskoh taisem mas sa
suunnittelussa on säilytettä-

Uskomme, ettã vesiliikenteen
tarjoamat mahdollisuudet tulev¡t korostumaan energian
hinnan nousun myälã Siksi

tötavoitte¡den periaatetta,
jonka mukaan Saimaan ve-

koko Kymenlaalson ja JäruiSuomen tulevalle kehitykselle. Mahdollisuus kilpâiluttaa

kuljetuksia eri liikennemuotojen vâlillä on teollisuuden
toiminnan tae kaikissa esite-

Kuusanl<oski kanava ja vesi-

liikenteen yhteystafle KuusanÌoskelta Suomenlahteen.

töön. mahdoll¡stetaan raakapuun ja metsáhakÌeen kulje-

tulisi huomioida Heinola-

sen yhteydessä. Näillä päätöksill¿i avattiin tie niin teollisuuden kuin yhteiskumankin energiatarpeiden ruryaamiselìe.

Jona teollisuus voisi toimia
kilpailukykyisesti ja tulevaisuuteen luottaen, ei pelkkä

energians nvmuusole
ainut ja riin¿ivä krileeri jatku-

van kilpailukyvyn turyaami-

sessa. Nykyään, etenkin

laakson teollisuudelle.

yhteyteen Kymijoki-Mäntyharjun kanavan kautta avaa
Kotka-Hmina satamapuille

Suomen Ve sitieyhdßtys ry
Anlero Pulkkanen

Julkaisija:
Suomen Vesitieyhdistys

ry.

toimittaja:

Toimittaja:

san miltavat kuljetukset-

Jotta neuvottelut olisivat
Suomen kmnalta todellisia ja
kmsalliseen etuun painottuvia, tulee korkeimmm valtiovallm toimesta ryhtyä pikai-

Nâmà kuljetussuorittet nousevat seuraavan 5-10 vuoden
kuluessa yuositasolla no¡n l5

milj. kuutiometriin. Monesti
matkat ovat yli sata kilometriä ja valtaosa kuljetuksista
keskittyy talvikauteen, jolloin energim kulutus on suu-

rimmillaan. Liikennetuwallisuuden kannalta on merkittävä¿i, että myös nämä mittavût kuljetussuorineet voidaan

sovelluvin osin kuljettaa
vaihtoehto¡silla kuljerusj¿irjesrelmillâ, kuren vesiteillä.

siin konkreettisiin toimiin
molempien järv ial ueiden,
Päijänteen- ja Saimam vesis-

edellynää edellä mainittujen

töjen ympärivuotisen meriyhteyden twaamiseksi Ky-

perustelujen pohjalta, että
Kymijoki-Mànryharju kma-

mijokì-Mäntyhùju kmavaparin avulla. Turvaamalla

Eduskunnan kanavaryhmã

monipuoliset logistiset vaihtoehdot Sisä- ja Itä-Suomen

Mm-

leollisuuden käytettäviksi,

tieteellistä sijaintiamme

saadaan aikaan ratkaisu nykyherken ja kauæ tulevaisuutæn. Vesiteiden kehitt¿iminen
on kmsallisesti t¿irkeää ja si-

hallituksen ohjelmaan. Hmketta on selviretty kahdesti
viimevuosikymmenellä, selvitystiiiden perusdatat ovat

ten tuflaamme Perusteolli-

päâosin k¿iyttökelpoisia, mutta meillâ ja muualla tapahtu-

lijmaihimme

nähden.

emme voi muuttaa, mutta logististen mtkaisujen osalla on
vielä paljon tehtãv¡ssä. Voidaksemme luotlavaisina katsoa rulevaisuuteen on ratkaisujen oltava kestäviä myös
vuosikymmeniksi etccnpäin
Ratkaisumallien on täytettàvà kest¡ivân kehityksen vaateet sekä toimittava kilpailukykyisesti ympfi stössä, mis-

sä EU:n liikennepoliittiset
linjaukset sekä aiheuttaja
maksaa periaate tulevât aiheu¡tamm runsa¡ta muutoksia.

Liikenneministeriö kãy par-

haillaan kansliapäällikkö
Korpelm johdolla Saimaæ
kanavan jatkoneuvotteluja
Venäjân kmsa. Kanavm jatkosopimus on tärkeä koko
Sa¡mam alueen teollisuudel-

S

suutemme loimintmahdoll isuudet myös muùallakin kuin

rannikko-alueillamme ja sama¡la samme rnyös kotimai-

set syöttöliikennesatâmat,
Kotkan ja Hminan toiminnot kævu-uralle.
Monesti tavmtiikemenä on
katsottu ainoastail valmiiksi jalostettujen materiaalien
virtoina. On unohdettü mittavat s¡säiset raaka-aine kuljetukset ja niiden systemaattinen kehittâminen ja pitkåinajao kokonaisvalta¡nen taloudellisuus. Uutena kuljetussuoritteena perinteisen runkopuùn kuljettamisen rinnal-

tökysymyksissä kuin teollisuuden toimintaedellytyksissäkin tülee huomioida tulevaisuuteen luodaten ja mahdollisuuksia painottaen. Jotta selvitystyö ei ktriutuisi samoihin suppeisiin näkemyksiin kuin edellisillä kenoilla,
katsomme laaja-alaisen kansainvälisen selvitystyön pilhaaksi etenemisvaihtæhdokst.
Eduskunnm koavaryhmã

Kmavaryhmän puhænjohtaja
Seppo

l:htela

-

Seminaarimatka suuntautuu syksyllä 2006 Rhein Mosel alueelle.
Matkan aikana tutusfutâan jokiliikenteeseen sekä alueen vesiliikennekohteisiin. Huomiotta eivät j¿iä myöskäåin jokilaakson historialliset linnat
viinitarhoineen ja myös paikalliselle ruokakulttuurille on varattu p¿ii
vittäin tutustumisaikaa. Alustavasti matkan ajankohdaksi on v¿ìrattu
lokakuun viikkolta 41 päivär I 1-16. 10.2006.
Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset, toiminnanjohtaja Antero Pulkkanen puh 05 535 4198 tai e-mail pulkkanen@vesitiet.org.
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neet muutokset niin ympäris-
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le ovat nousemasm biomæ-

!ulee korostumâan voimakkaasti tulevina vuosina ja
vuosikymmeninä. Siksi onkin t¿ùke¿iä, enä Saimaan kanavan vuokrasopimus saadaan pikaisesti neuvoteltua,
eikä sopimus saa aiheuttaa
lisäkustmnuksia jo ennestään
maÌsuilla kuomitetulle vesiliikenne kuljetusmuodolle.

vapari nostetaan nopealla aikajänteellä avoimæn keskusteluun ja siitä laaditaan uusi
perusteellinen selvitys hmkkeen saamiseksi seuraavan

tukset Pohjoisen-KymenPäijänteen- ja Saimaan vesistöalueiden saattaminen meri-

le. Vesitieyhteyden merkitys

meillä Suomessa, ovat logistiset kustannùkset nousseet
yhä usemmin kynnyskysymykseksi vertailussa kilpai-

tyissä kolmessa vaihtoehdossa. Avaamalla nopeasti vesi-

tieyhteys Heinola-Kuusankoski linjauksella Kuusankoskelta Pâijánteen vesis-

kaikissa visiovaihtoehdoissa

vl

mahdollisuus kanavayhteyden suunnitleluun ja toteutlamiseen," Tâmä vastaa valtakunnallisten alueidenk¿iyt-

uusia mahdollisuuksia syór
föliikennesatamina ja sitä
kautta lis¿imahdollisuuksia

Edelliæn ha-llituksen aikila
turvaltiin teollisuuden energiatarpeet tekemällä päätös
uudesta ydinvoimalasta. Samalla sitouduttiin myös vaihtæhto¡slen energimuotojen
kehinämiseen. Kmsallisesti
merk¡ltâv¿i ns. risupaketti hyväksyttiin yd¡nvoimapäätök-
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Paperiliiton puheenjohtajan Jouko Ahonen

paperiliiton puheenjohtajan Jouko Ahosen mielestä metsäteollisuudessa tarvitaan ennakkoluulotonta pohdintaa myös koko logistiiúkaketjusta. Ei riitä, että raaka-aineet ajetaan autoilla tehtaalleja lopputuote, paperirullat, lätkäistään rekan lavalleja viedään
satamaan.
ja samalla maailVesitiet olisivat edullisimmat. Mutta Sisä-Suomesta puuttuvat ympäri vuoden auki olevat yhteydet Itämerelle
manmarkkinoille. Siinä on Ahosen mukaan varsinainen ongelma.
Ahonen on pohtinut varsinaisten palkka- ja työaikakysymysten lisäksi myös paperialan tulevaisuutta. Hän ei kuitenkaan ole samaa mieltä niiden pessimistien kanssa, jotka uskovat paperin valmistuksen siirtyvän Suomesta pois.
Kyllä Suomessa paperia tehdään. Ei näitä tehtaita ja uusimpia koneita täältä mihinkään viedä.
ja selluteollisuutta
Sôn hän uskoo ja tietää, että yritykset myyvät vanhimpia koneitaan maailmalle. Mutta ei se suomalaista paperivielä upota.
Kuljetuks€t ja palkat

se, ettã Suomessa ei ole sisä-

oval yhtä suuret

vesiltä ympärivuotista vesi-

Ahonen on kiinnitlänyt huomiota mielenkiintoiseen yhtäläön: paìkkakuslannukset

ja kuljetuskustannukset ovat
samatrsùuruisel, noin I 5 Prosenttia kumpikin.

- Kun työnantajapuoli

pit¿iä

tieyhteyt¡ä lÎämerelle. Se olisi välttàmãlön. Nyt yritykset
vierastavat vesiteilä, koska

sen lisäksi larvilaân muita
kuljetusmuotoja ennen kuin
tavara on mcren rannaÌla ja
vihdoin Keski-Euroopassa ja
muualla maailmalla loppukuìuttajalla.

palkkakuslannuksia liian
suurinaja haluaa niit?i laskea,

- Ihmettelen, miksi Suomes-

pitliisi samalla pohtia miten

sa suhtaudutaan

kuljetuskustannuksiâ saataisiin alennettua. Siit¿ihän syn-

tyy myös yhtälailla sâästöä.
Ahosen mukaan se on nyt
vaikea ongelma, ltoska öljyn

maailmanmarkkinahinnat
ovat kohonneet rajusti, mikã
nostaa kuljetusten hintaa.

nihkeästi uusien vesitieyhteyksien rakentamiseen. Saimaan kanavahan ei riitâ edes metsäteollisrruden kuljetuksiin eikã sc
ole auki lüpi vuoden Ytnpä-

rivuotinen vesitieyhteys olisi vä1ilämätôn. Ja se olisì
myôs EU:n liikenteen valkoisen kirjan asetlamien lavoit-

lutehtaista pysyisi Suomessa.
Nytbän suuret yhtiöt rakentaval kilvan sellu- ja paperitehtaita ympäri maailmaa. Ne
juoksevat haìvan kuidun perassa.

Ahosen mukaan hyvãä pape¡ia ei kuitenkaan voi tehdã
lãntisen maailman nopeasti

kasvavista kuitupuisla. Siihen tarvitaan pohjoisen metsia.

Ahosella on
vankat kourâ1
Jouko Ahoselle paperiteolli-

suus on tuftuakin tutumpi.
Hän ehti olla Kankaan paperitehtaalla Jyväskylässä kuukautta vaille 23 vuotta ennen
kuin hänet "houkuteltiin" töi-

lmassa logistiilliaketjuaan.

Miksi teollisuus

T?issä pelaa vanha lotuus: on
helpompi tehdä niin kuin en-

ei vaadi kanavia?

hin Paperili ittoon. Tuosta vajaasta 23 vuodesta hän oli 8
vuotta Kankaan tehtaan pääluottamusmiehenä

nenkin, silloin ei taruitse vaivata p¿iätä¿¡n uusien ratkaisujen miettimisessâ

SitäkinAhonen pitää omitui-

Ulkoiselta olemukseltam pu-

sena, ettei teollisuus vaadi

heenjohtaja Jouko Ahonen
muistuttaa esikuvaansa, Paperiliiton pitkäaikaista puheenjohtajaa VeiÌko Altolm,
joka piirteli liittonsa lavoitteet Klubi-askin tåkakantæn.
Kumpikaan ei ole kovin pitkâ, mutta lukevuutta ri¡ttää.
Altoìan aikma ei tæittu laskukoneita eik?i tietokoneita.
Ja usein tupakkiaskiin piinetyt luvut ja tavoitteet menivät lävitse. Muua silloin ei
elettyk¿iän globaati- ja kvar-

Mutta toistaiseksi paperialankaan yritykset eivät ole muut-

teiden mukainen.

Toisaalta kuljetusyrityksilìe
tulee taas vaikeat ajat: kustannukset kohoavat, mutta
teollisuus pyrkii tietysti samam aikam kustmnuksia eli
âlentamaan hintoja. Ristipaine on kova. Johtaako se kuljetusalalìa konJ<ursseihin, sitâ
emme vielä tiedl.

Mutta mitä olisi

tehlävä?

Paperiliiton puheenjohtajan Jouko Ahonen

uusien vesileitten rakentamista, vaikka se olisi juuri
sitle edullisinta.

- Ehkä siellä

pel¿it¿iän, että

valtio haluaisi yritysten osallistuvan kanavien kustannuk-

siin. Mutta onhan valtio rakentanut maantiet ja rataverkostonkin verorahoilla. Kai
samaa periaatetta käytertäisiin myös kanavien rakentamrsessa.

taalitaloutta.

M¡ten olisi elvyttãä

- Joulukuun alussa vuonna

kanavåkeskustelu?

2000 valtioneuvoston iltakouìun päätöksellä Kymijo-

Ahonen muistaa hyvin, ettã

en - Mäntyharjun kanavapa-

toistakymmenlâ vuotta sitten
Jyvãskylän Kankaan tehtaalla pohdittiin tiiviisli ja aÌtiivisesti Kymijoen - Mänlyhiljun kmavaa. Se n¿ihtiin tehtaan ja koko Keski-Suomen
kannalta eril!äin hyödyllisenä ja tarpeellisena rall<aisuna.

rin rakentaminen torjuttiin.
Mielestämme päätös oli vir-

- Sen tiesimme ja tiedámme,

heellinen. Ja tiedãn, että monien ðimtunlÜoiden mukam

silloinen "uusi kmavaselvitys" perustui vääriin lähtökohtiin. Jotkuthan sanoivat,
että hallitusta ja yleistä mielipidenä johdettiin tahall jsesti
harhaan, Ahonen muistaa.

että laivakuljetuksel ovat
hùomattavasti halvemPia ja
aiheuttavat vähemmän Päästójä kuin maantie- tai rautatiekuljetukset. Ongelmma on

Puheenjohfaja Ahonen arvioi, ettá halvemDat logistiset
ralkaisut takaisivat myös sen,
että suùrin osa paperi- ja sel-

Vr¡-k-[iatekoisella miehel [ä on
vankat kourat. Kyllä sen kätelless¿i tunlee Paperiliiton
p¿iäneuvottelijana puheenjoh-

taja Ahonen larvitsee vanÌkojen kourien lisäksi kylmâã
pä¿itä,joka e¡ pienistä hàtk¿ihdä. Tämáhãn lodettiin, näh-

tiln ja koettiin viime
nä "paperiselkkauksen"

kev?iä-

aika-

na

On hánellä

silti

herkempi

puolensakin. Julkisuudessa
Ahonen on kefonut tirauttavansa itkun esimerkiksi katsæssam liikuttavia elokuvia.
Lempiruokaa eivät ole ras-

vaiset pihvit vaan vaimon tekemã makaroonilaatikìio

tiskaudeksi kansainvälisen Ahoneneiolemikãänliikuntehdastyöväen federaation taihme Hànen Pâ¡vittâiset

(ICEM:n) paperiryhmän
Jouko Ahosta arvostelaan
myös maailmalla. Hânet valittiin manaskuun puolessa
väliss¿i seuraâvaksi nelivuo-

heenjohtajaksi. Se ei ole
kään pikkuhomma.

pumi-

lenkl(¡nsä ovat kotoa autoon,
autosta työhuoneeseen ja illalla pâinvastoin. Toki kesállä Keski-Suomi kulsuu: vene
odottm innokasta kalastajaa.

Kuvat ja teksti Ismo Parkkonen

Metalliliiton Matti Putkonen:

Järvi - Suomesta rakennettava
vesitieyhteys Itåmerelle
Metalliliiton viestintäpäällikkö
ManiPutkonen on ideæikas ja
roh-kea mies. Hân ilmoittaa
suoram ja kußailematta, etüi
Jeifli - Suomesta on mkennettava ympfi vuoden auki oleva vesitieyhteys It¿imerelle.
Eikä pelkliä ilmoitus riitÌi: Put
konen on ìmtinut myös toteut-

tyharjun kanavan kannalla.
Sehân avaisi Saimaalta ja

dislusten toteuttamiseksi

Pâúänteellä suoran vesireitin
Itämerelle.

- Seuraavan kymmenen vuo-

tamisohjelmm.

malainen teolìisuus joutuu
alttiiks¡ entistä kovemmalle
kilpailulle. Jotta siitã selvitään, on tehtävä m:iärätietoisesti työt¿i ralenteellisten uu-

Putkonen vakuuttaa, että
Suomen teollisuuden ammattiliitot ovat Kymijoen - Mân-

maamme teol l¡suuden kilpai-

den aikana kãydãân maailmanlaajuinen pudotuspeli
metalìi- ja paperiteoll isuudessa. Siinã pärjätään vain

lukyvyslä. Hän näkee,

erinomaisella tuottavuudella,

Pufkonen on huolissaan
ett¿i

globaalissa maailmassa suo-

taitavalla muotoilulla, osaamisella, innoVatiivisuudella
ja hyvällä kustannusrakenteella.

jatkuu sivulla 4

Suomi on pitkien etäisyyksi-

laajentamista. Siia¿i oval todisteena ratojen murtumiset
ja katkeamiset. Mutta pe¡usrataverkko on kuitenkin ole-

en maa. Siksi Suomessa

massa.

Ne malkat,
ne mafkat

myös kuljetuskustannukset
-

ovat lavattoman suuret.

- Teollisuutemme tuotteiden
loppuhimasla on nyt jo noin
30 prosenttia logistiikkakustannuksia. Maamme nykyisest¿i logisliikkarakenteesta
johtuen EU:n p¿iãtöksillä on

Meillä on ai¡akin Euroopm

ellei peräti muilman upein ja
maapinta-alam nähden laajin

ja monipuolisin vesitieve¡kko. Sit¿i ei kuitenkm olejuurikaan hyödynnetty. Se on
suuri ihme ja mysteeri.

tulossa vielä lisälaskuja,

-

MinNta on Kire rakentaa läpi

muistuttaa Matti Putkonen

v

uoden toimiva kmavointij¿ir-

Putkosen

jstelrnä, jolla sis¿imm suret
j¿iflet P¿Íj¿ime ja Saimæ tü-

nostaâ. H¿in sanoo, etlä edes
tuottavuuden parantamisella

tetälin Suomenlahræn Kotkm
seudulla Sitä voidmn hytilynt?iã raaka-ai¡een kuljenrksissa

mukm logistiikkakustmuksia ei ole enãá vm

tai

kùstannusrakenteiden

muuttamisella ei ole mahdollisuutta kohentaa Suomen kilpailukyþä smæsa suhteesa

kuin logistiikkakustmusten
nousu silä beikent¿iä.

ja valmiin tavilm

vienniss¿i

maailmalle. Kanavm suulle
muodostuu nykyisti huomattavðti suùrempi ja merkinä-

vämpi Kotkm - Hminm satamapri.
- Tämä kmavahmke on

Kumipyöriltä
laivan kyytiin

vuosikausia

On siis tehtâväjotakin. Ja se
jotakin on Putkosen mielestä
vesiteitten rakenaminen, Ne
olisivat esimerkilcsi metsã- jâ
metalliteollisuuden kannalta
ehdottomasli halvimmat ja
samalla vähiten saastuttavat
kuljetusmuodot Sisä-Suo-

mustavalkoisen keskustelun kohteena.
Se on ehdottomasti tarpeellinen. Sanalla se antâa mah-

dollisuuden suomalaiselle
konepaja- ja telakkateollisuudelle tuottaa uusia innovatii-

visia ratkaisuja ja tuolteita
maailmanmrkkinoiìle
Putkonen n?ikee, että

mesta It¿imerelle.

ollut

kuavm

rakentamisen myöt:i voisi
Putkonen muistuttaa, että

jo

EU:n liikenteen vâlkoinen
kirja edellyil?iä kuljeruksissa

vrsin

Suomi ja Suomen teollisuus
olla huomattavana tekijänâ
silloin kun EU:n ja Venäj¿Ín

kumipyöriltä rauta- ja vesiteille. Tätã vauhditelam tret-

vesistöliikenteen válinen yht€istyö kehittyy ja sisävesiâ
ryhdytään hyödynt¿imä¿in
alati paisuvm liikenteen tilpersrm.

tamalla maantiekuljetùksille
ns. ympäristömaksu eli siir-

Putkonen muistuttaa, eltä

radikaalia muulos¡a:
raskaat ja vaaratliset kuljetukset siinetään vähitellen

rytä¿in aiheuttaja maksaa -pe-

riaatteeseen.

- Meillä rautatiet ovat kohtuullisessa kumossa. Ne tarvitsevat kyllä kohentmista ja

Paperiliiton puheenjohtajan Jouko Ahonen

ja

Metalliliiton viestintäpäällikkö Matti Putkonen

liim

Aker Finnyardissa on kehiter
ry ("r¿i¿irÌilôiry") r¿im¿inrapaiseen vesiliikenteeseen alustyypit, jotka ovat ehdotonta
huippua maailmm alusmukkinoi lla.

Putkosen malli
l. L:ükenneministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö perustavat työryhm¿in, jonka tehtäv:inä
on lââtia maahamme vesilükennekartta, johon sis?ilryy myös sisävesilt¿i ympfivuotinen meriyhteys. T¿ih¿in työryhm¿üin on otettava mukaan zuomalaisen konepaja- ja telakkateollisuuden edustus. Työryhm¿in nfee saada raportti ehdotuksineen valmüksi 1.4.2006 mennessä.

2. Selvityksen perusteella tehdään rakentamispäâtökset, jossa valitaan myös niiden ra¡oitusmalli. Se voi olla joko Lahden moottoritien kaltai¡en yksityisrahoitus tai siten valtio varaa
seu.aavien vüden vuoden budjetteihin 100 - l4O miljoonaa euK)a vuodessa kanavien rakentamiseen. Tämä voidaån jakaa liikenneministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön ja ymp¿iristöministeriön kesken. EU:n liikenteen valkoisen ki¡jan mukaan hankkeeseen on mahdollista saada jopa 50 prosentin tuki. Kanavahankkeen arvioitu urakkahinta on 700 800
miljoonaa euroa, josta EU siis maksaisi 350 - 400 miljoonaa euroa.

-

ja uusien tehokkaiden ja toimintakyþisten alustyyppien markkinointi. Sen voi toteuttaa kauppa- ja teollisuusministeriö yhdessä ulkornaankauppaministeriön kaßsa- T-rit?i työtä n¡kisi künæästi suomalainen
konepaja- ja telakkateollisuus, jonka asiantuntemusta voitaisün kãytt?ili hyv?iksi .
3. Aloitet¿an laaja suomalaisen vesiliikenneosaamisen, erityisesti rakentamisen

Kuvatja t€ksti Ismo Parkkonen

Uittoyhdistyksen Kymijoen
proomukalusto Saimaalle
Järui-Suomen Uittoyhdistys

"kolonnassa" Saimaalle hi-

siirsi Kymijoen vesistö[ä

naaja LAURI, ARVOn sisualus (rak. 1957 Väinölitssä).

990-luvun puolivälistä alkaen toimineen työntöproomuyksikkönsä Saimaalle marI

raskuun puolivälissä. Siirto
tehtiin Numinen Heavyn ja
Pekkaniska Oy:n järeää kalustoa käyttäen siten, että kalusto nostetti¡n laYeteil le Tervossa ja kuljetetti¡n Leppävirran Kaivantolahden pudotus-

paikalle, jossa ne laskettiin
veteen

Syyn¿i kaluston siirtoon oli
sekä puutavaron uiton että
proomukuljetuksen loppuminen toistaiseksi kannattamattomina Kymijoen vesistöllä.
Pudotusla¡tur¡verkosto ja uittosä¿intö halutaan kuitenkin

pitää jatkossakin voimassa
koko Kymijoen vesistöalueella. Nãin voidam varautua

mahdollisiin uusiin vâyláKâlustoon kuuluvat hinaaja,/
työntäjá ARVO (rak. 1963
Váinölän telakalla), 2 ruumaprcomua (rak. 1982 ja 1985
CCCP) sekä ohjailulaitteistolla varustettu lastauslossi.

Lisãksi siirrettiin samassa

hankkeisiin, uusiin ja tuleviin

kuljetustarpeisiin (energiapuu ym.) sekä mahdollisiin

IJittokesä 2005 Saimalla päättynyt
Kesän viimeiset puutavaraìautat h¡nattiin tehtaille marraskuun viimeisellä vii kolla.
Pääsiåiisen jãlkeen huhtikuussa puutavtran veteen ajolla

alkanut uittokausi saatiin
p?iätökseen loppusyksyn tuu-

lijaksojen aiheuttam¡sta h¿iiriöistã huolimatta
Kesän uittomä¿irä nousi 1,0
milj. kuutiometríin. Nousua
edellisen kesân poikkeuksellisen pieneen uittomãír¿iän
oli 15 Vo. Keskiuittomatka
säilynee n. 300 kilometrissä
eli kokonaiskuljetussuorite
on runsaat 220 milj. tnkm.

uksen johdosta. Puuta ajettiin

Kymmene Oyj:n Kaukaan

L;ihivuosien uittomä¿irä näyt-

uittoon sekã tehtaiden vas-

tehtaât (runsaat 450 000 m3)
. Botnia/M-Real Joutsenon

n. 1,0 milj
m3 tasolle Vuoksen vesistöalueelìa. Vuosittaista määrävaihtelua luonnollisesti syn-

taanottorajoituksista johtuen
etlã myös puutavaran laadun

säilyttämiseksi. Kuluneen
kesän hyvät kokemukset vedessâ säilytetyn puun laadusta voiva! jatkossa nomaaleis-

sakin oloissa tuoda lisäkuutioita ùittoon.
Uittomäärâ jakaantuu alueille siten, että Kallaveden vesistöalueelta tuli uittoon runsâat 240 000 m3, Pielisen vesistöalueelta tähes 370 000
m3 ja "tæavesi"Saimm alueelta runsaat 390 000 m3.

energian hinnan mukanaan

tuomiin kuljetusketjumuutoksiin

Uirtomää¡ä kasvoi suunnitelLus¡a merkitL¿iv¿isti sellu- ja
paperiteol lisuuden ryöselkka-

Uittopuut hinattiin

8

eri kâyt-

tõpisteeseen Suurimmat
kâyttöpisteet olivar UPM-

yksikör (n. 370 000m3) ja
UPM-Kymmene Oyj:n Ristiinan vaneritehdas (n. 130
000m3).
Nippujen veteen siirto pudotuslaitureilla tehdäain yritläjävoimin haarukkatrukei lla
Myös osa lauttojen teosta on
siirerry yritt¿ijien hoidettavaksi. Hinauksissa käytettiin

5 yrirr¿ijän Iinjahinauskalus-

¡oa Lisäksi Perkaus Oy:n
yksi oma tinjahinaaja oli
koko kesän hinauksessa. Uitto työllist¿iä 7 kuukauden toimintakautensa aikana lähes
sara henkilöä Vuoksen vesis-

töalueella.

tä¿i vakiintuvan

tyy puutilanteesta ja tehtai
den kâyntiasteista johtuen
Nykyresurssit vastaaYat sangen hyvin näköpiirissâ olevaa

tarvetta, joskin hinauksissa
voi ongelmaksi lähivuosina
tulla ammattilaisten ikä¿intyminen ja uusien hinausammatt¡ Iaisten löytyminen

VISIO

Kokemcien oen vesistön kanavoinnista

Msiossa toimittaja Tarmo Hurskainen on etsiny uusia ratkaisumalleja

Kokemãenloen veslston

ja

hy d),nt nyt olemassaolevia v yli ja matkailureittej sek huomioinut niiden
vanella olevaa palveluta{ontaa tulevaisuuteen luotaavaa katsantokantaansa
kehitelless.

-

{ùsi

El:: ñ-*È

Y

Zokemâenioen

vesis-

l(:""*i:,.,',1"îii
valuma-alue on 27 000 neliökilometriä Länsi-itä-suunnassa se ulottuu Pohjanlahden
mnrikolta Porista lähelle Päijännettä Lammille ja Padasjo€lle. Etelä-pohjois-suLlmassa
se ulottuu Fonsan/Iammelan
tienoilta Elelä-Pohjanrnaalle
Lehrìmâelle

\¡esistön

wnella

asuu

800 000 ihmistä suurimpana
kaupunkina vesislôn järuireittien solmukohdassa sijaitseva
yli 200 000 asukkæn Tampere Vesistö jakautuu useisiin
eri reittihaaroihin ja jãwiallaisiin Kuitenkin vesistössä on vain neljä sulkukana-

vaa. Monet suurehkot reitit
ja järvet ovatkin erillisvesistójä vesiliikenteen k¿nnalta
ja vesitiet katkeaval useassa
kohdass
ìltd m ì styös sä Ð, rit ä ìi n
luonmn unsio jo hyõdyntãudò't olenøssa olqio nølKe

h

koililre¡llej¡i sekö hroilûoi
uoat niiden ¡,unello olew
palvelnlørjonlo nilkaihn
sttutnillelusss
- Suomen saorßlo- ia ves¡slöntal kai I usla enooppa I oin en
velovoi nøekijä Saaristo- ja
vesis tôDrq lka ¡ I u es¡ seh,iõts-

r

honkkeen loppumPotTlí, sï
s¿i a s ¡ o ¡tùil i il ís t eúö n i u I kai su 6/2005
Tässä esitetf hankkeet to-

teutuessaan ovat

rå

toimenpiteitô,

Juun nll-

joilla

vekehitetään

Ir4urole, Lempäälä ja Valkeakoski kuulurat Suomen
vilkkaimpien kanavien joukkoon Esimerkiksi Muroleessa on parhaina wosjna ollut
noin 6 000 sulutusta ja se on
useimpina wosina maalt toiseksi vilkkain kanava

ri

Kanavaliikenne on puhtaas-

markailuliikennettä Uitot
vesistössä on lopet€ttu jo yli
35 vuotla sitten. Pirkanmaaìla on enemmän rekisteröityjä
veneitä kuin missään muussa
sisãvesien maakunnassa,
Kokemäenjoen vesistön

on vilk-

matkustajaìiikenne

kaampaa kuin missiän muussa sisävesistössä. Sateisena

kesänä 2004 vesistössä liikkui laivoilla yli 153 000 matkustajaa eli enemän kuin
milÌään muulla vesistöalu-

eella. MÌkkaimpina wosina matkustajia on ollut yli
200 000. Tunnetuimmat reilit
ovat Tampereen ja Hämeenlinnan välin Ho¡realinja sekä Tampereen ja Vilain välin Runoilijantie. Tampereen

Laukontorin satama onk¡n
matkustajamääri llä mitattuna
Suomen sisävesien vilkkain.
Lisäksi risteilyjä tehdään

Virtain, Ruoveden, Hämeenliman, Valkeakosken ja Hauhon vesillã Pussivesistä ¡isteily- ja reittiliikennett'ä on
ainakin Kuloveden reitillä,
Hámeenk¡ön reitillä, Kyrös
järuellä sekã Keurusselällä

välìnen kannas on vain 500metrinen Pispalan uittolunnelin kobdalla Kanava voitaisiin mkentåa uittotunnelin
linjaukselle.
Pispalan valtatien

ja

35mx8m.
Pispa!an

kanavaportaistâ

tulisi Suomen vilkÌain kanaSen läpi kulkisi vuodessa
ainakin ó0 000-70 000 matkustajaa laivoilla ja venei)lä.
Sen lisäksi kanaYaan tutus-

va

tuisi mailse kymmeniä tuhansia ihnisiä Kanavm partaalla
toinrivilla rnatkailu palvelevilla yrityksillä olis¡ erittäin
runsas asiakaspotentíaali
VastaaYat miljööt ovat mo-

nìn paikoin ulkomailla todella merkitläviä turistikohteita.
Pispalan kanavan etuna olisi
vielä se, että se olìsi kaupunkikanava,joka on laajojen vesiteiden solmukohdassa. Samalìa se olisi Pohjoismaiden
ainoa tunnelissa kulkeva kanava.

on vanha väylàstö.

Pâäreinien lisäksi väyliä

on merkitty nykyisin KuJo/Rautavedeìle, Kyrösjäwelle, Keurusselälle sekä Hankavedelle - Ähtärinjärvelle.
Mikäãn näistä vesilä ei ole

kuitenkaan vesitieyhteydessä päävesistöihin eikä myöskään päävesistöjen välillä ole
vesitieyhteyttä.
Vesistössä on neljä sulku-

kanavaa Nâsijäwen reitillä
on erifäin vilkas Muroleen
kanara sekä Näsijäwen ylävesistöllä hiljaisempi Henaskosken kanava. Hermskosken
yläpuolella ei ole vetovoimaista kohdetta sen parenl-

min laivareitille kuin veneilijöillekäãn

ja

Vanajan välillä on Lernpäãlän kanara Vanajan ja Mallasveden-/
Roineen välillä on ValkakosPyhäjärven

Pelkkien

pimtoutuminen yksinäisiksi
jän,iksi tai reiteiksi Tämä on
merkittävin este uusien vesistöön liitt¡vien matkailutuotteiden kehittãmiselle.
Lukuunottmattâ pussivesien venevàylien merkitsemistä

ei Kokemäenjæn

ves¡stössä

ole tapahtunut mitään merki¡
tävãä kehittärìistä wosikymmeniin Edelliset suuremmat toteutetut hankkeet olivat
Lempäälän ja Valkeakosken
kanavien uudistus uittomitoitukselle I 950luvulla.

Kokemâenjoen
kanavoínti

ei vaadi

vesistön
missäån

kohteissa pitkiä maakanavia
Kånnakset, kosket ja voimalat voidmn ohittaa kanavilla,

joista lyhimmät ovat runwt
100 metriä ja pisin 900 m.

Pispalaøn ntaan
vilkkain kanava
Ehdottomast¡ t'ärkein kanava olisi päâreinien eli Näsijäwen ja Pyhäjänen yhdisräminen Tampereella. Järvien

pitkän Kukkian ja Kuohijär
ven mnodostamal le jän'ialueelle. Vihavuodessa on l¿in
150 metrin kannas Paìkalle
kaavailtiin kanavaa 1990-luvullâ, muna hanke mukesi
Tämä kanava liitt¿iisi Kokenräenjæn vesiteihìn Luopioisten. L-arnmin ja Tuuloksen kunnal. joissa yhteensà
on noin 9 500 asukasta sekã
runsaasti kesânrökkejä

Kokenäenjoki
vesitieksi
Kokemäenjoki on

kailutarpeiden mukaan, jolloin liikunaisiin lähellä Muroleen kanavan mittoja eli
suurin aluskoko voisi olla

Yhtenciiseksi

ja toisaalta Pyhäjärven, Vanajan, Längelmäveden ja Hauhon vesien
muodostamilla reileillä, joissa

rL¡..M

tamapaikkakuntaa ei ole n¡.
kTisten väylien varrel la
Vesistön itäosissa väyläslit päättyy 1ällä hetkellä Hauhon ja Luopioisten mjan tuntumassa olevaan Vihavuoden
koskeen. Vesistö jalkuu kuitenk¡n tâstä v¡elä lähes 30 knr

Mitoitus lulisi tehdä mat-

tekijä.

saalta Nâsijärvellä

t -);-

sul ku.

kanavan kauttø

tärkeimmät vesitiet ovat toi-

l;-r.lå'"*
**å')ìh.

taa Pispalan vahatien ja menee laajennettavaan uillolunneÌiin. Näsijäwen puolelle
Lielahdelle tulæ viimeinen

Huvìpuistoon laivølla

vesìliíkennealueeksi
Kokemäenjoen vesistön
suurin ongelma on \€sistön

r"L--¡

^

mkemettaisiin kolmi- 1ai neìiportainen sulkujârjeslelmä
Tämän jälkeen kanava alit-

Kaikkiaan vesistössä liikkuu

Kokemäenjoen vesistön

^

bs,ktþ

?Þ"
áñ
ì'-:l- ,,\.þ

Pyhä-

yli 20 matkailualusta.

Vesiliet nyt

\,{F.

i ./^

järven Hyhkynlahden väliin

eurooppalainen vetovoima-

sistömatkailusta

rÊ,:r-JBis4

.ur4;rr*'-

i
ken kanava, joka on vesistön
kanavista toiseksi vilkkain

kanilolntl

kanavaristeily-

jen lisäksi voitaisiin yhdistäâ

risteily ja huvipuisto Laukontorilta kaupungin ydinkeskustasta kanâvan kauna
Sãrkänniemeen kulkeva reitti olisi juuri sopivan pituinen

ja

se

johtaisi selkeään veto-

voimaiseen kohteeseen. Tällä reirillä tulisi kulkemaan
kymmeniä tuhansia malkustajia vuodessa. Särkännìemessä on vuodessa kävÙöitã
noin 700 000.
KoskaTmpereella käy paìjon myös ulkommlaisia mat-

kailijoita, olisi kanavmiljöö
ja -risteily selkeä lisäawo paikallisten matkailupalvelujen
kä14össä Kanavamiljöö olisi
myös oivallinen kesätapahtum¡en jãrjestämispaikka.
Pispalan kanavan myönteiset vaikutukset heijastuisivat kaus vesistöön, kun tuhamet veneeÌ voisivat liikkua
vapaasti päävesistön reiteillä Siitä hyötyisivät erityisesti
nryös pienemmât, vesistömatkailuuD panostaneet maaseudun yritykset, joita esim. EUhankkeiden nryötä on viime
vuosien aikana syntyn)'t runsaastt.

l2l

km

pitkã leveä joki, jonka kautta
vesislön vedet lask€rat Poh-

janlahteen. Joki on vemttain helposti mkennettavissa
Vesilie

Keuruulle

Näsìjärven VilppuJan haa-

mn väylä päättyy nYþisin

Vilppulan

Vilpunkoskeen
Toisaalta ylempänä vesireitillä Keurusselällä on väylästõ.
Välille jää noin 7,5 kilomet
rin mittainen resimatka, josu
ei vesitietä ole
Vesitien ulottaminen Keuruulle taruitsee kolme lyh¡'ttä
kanavaa, joiden pituudet olisivat noin 300 m Reitti ìiittäisi päävesistön resiteihìn lähes
7 000 asukkaan Mänlän sekä
yli I I 000 asukkaan matkailuun panostaneen Keuruun,
jotka palveluineen muodostaisivat selkeät matkakoht€et. Lisäksi Kuoreveden
eteläpäâssä on entisen Kuoreveden kunnan keskus Halli Keurusselkä ja Kuorevesi
muodostavat noin 50 km pir
kän jãrvikokonaisuuden.

Tampere-Keuruu -reitille
olisi luotaviss Runoilijantien
veroinen laivareitti Taidekaupunki Mäntän mukaan sitä
voisi kutsua laikkapa Taiteilijan tieksi.
Reittiä \,oitaisiin markki-

noida myös

ulkomaalaisile

höyrykonehamsøjille, koska pakettiin voidæn k¡keä
Haapamäen veturipuislo sekä höyryjunamatka Keuruun

ja Virtain välillä. Taiteilijantie ja Runoilijantie keräisivät
wosittain yhteensä 15 00020 000 matk$tajaa

Yhteys Kulovedelle

ja Ikaalßten re¡lille

I

ovesi-Rautaves

¡

-Li ekove-

si), jonka mnnoilla súaitsflat

15000 asukkaan Vammalan
kaupunki sekä tunnettu matkailukeskus Ellivuori..
Kulovedeltä lähtee Ikaalisren reini pohjoisJuoleeseen
Heti reitin aluss on Siuron-

koskì voimaìoineen

Vesien

korkeusero on 3 m Voimala
ja koski voidaan ohittaa noin
400 metriã pitkällâ sulkukanavalìa. Tämä avaa vesitien
9 000 asukkaan Hämeenkyrön K¡röskoskelle saakka.
Kyröskoskess putous on
22,5 meti.ä. Täme voitaisiin
mkentaa Pohjoismaiden ensimmäinen vene-/laivahissi.
Ylävesistöstä Kyrösjäruestä
tulisi noin 700 m pitkã kana-

va Pappilanjoeo

rinteeseen,
m¡ssä sijaitsisi hissi

Vesitiehissislá

tulisi

tm-

tusti suuri nähtävyys, joita
ne monin paikoin ulkomaillakin ovat. Sen liepeille kehinyisi matkailuyritt,ijyyttä.
Mitoitus olisi pienempi kuin
perinteisessá matkâilukana-

væu, koska Pappilanjokeenkaan eivät kovin isot alukset
mahdu
Hissi avaisi vesitieyhleyden 8 000 asukkaan þlpylä-

kaupunki Ikaalisiin, joka on
tunnettu monista kesätapahtumistæn Vesitie Siurosta
lkælisten Kovelahteen olisi
noin 55 km pitkä
Yli 25 000 asukkmn Kangavlan keskusta sijaitsee
noin 25 km pitkän Vesijäryen
eteläannalla Sinne ei ole ve-

sitieyhteyttä

p¿iävesistöstä.

sa kuohui mahtava Emäkoski

Längelmäveden ja Vesijärven ka¡nakselle Suomatkan
kohdalle tuìisi noin 900 met-

valtoimenæn

rin kanava. Vesien korkeusem

Vielä muutamia wosikymmeniä sitten Nokian viræViimeìsetkin
kuohut katosival, kun virtaan
valmistui Melon voimalaitos

vuoma 197 I .
Melon voimalæsa putouskorkeus on vajaat 20 metriä.
Voimala Yoitaisiin ohittaa eteläpuolelta kolmiportaiselìa
sululla Tämä avaisi vesitien
Pyhäjärveltä noin 35 km pitkälle Kuloveden reitille (Ku-

on2,7 m.
Kangasalan kirkonkylä ørjoaisi mahdollisuuden Kan-

gæalta lähteville paikallisristeilylle selcã olisi luontwa
Hopealinjan Längeìmäveden
reitin päätesatama. Tällä hetkellä Hopealinja ei liikennöi
lãngelmäveden reiniã, koska

potentiaalìltaan riittävää

e-

vesitieksi.
Voimalat ja kosket voidaan
ohinaa lyhyillä kanavilla. Kanavien pituudet omt pääosin
200-500 m. Hiukan piternpiã
kanavia tawitaan vain Säpilän mutkan oikaisussa, joka
lyhentää matkaa noin l7 km.
Lyhimmät oikaisuìinjaukset
olisivat pituudeltaan 1,2 km

+lkm

Oikaisun

ykköskanavaan

voitaisiin mkentaa Kalkkisten kanawn tyyppinen järjestelmä, jossa aluksen ei tarvitse pysähtyã pitkän porttivälin
sulkuun, joka kuitenkin es¡äisi veden virtauksen kana-

vaan silloin, kun kanavassa ei ole liikennenä. Veden
korkeuserc on nimittäin nor-

maalisti vain l0-20 cm. Oikaisukmara voitaisiin hyödyntää myös Kokemäenjæn
tulvæuojelussa. Myös tiettyjen kohtien ruoppaus palvelisi niin tulwsuojelua kuin vesiliikemettäkin

Kanavoinnin

yhteydessä

voitaisiin tehdä kanavien vierelle toimivat kalatiet ohi voimaloiden.

Optinrintito¡tus
Kokemäenjoen kanavoinnin mitoitus olisi lähellä Päijänne-Keitele -kanavaa, multa sulkujen piLäisi olla hiukan

leveãmpiä OptimimitoirN

lienee sulkukamarille ll0 m
15-16 m. Kun vâylän syväys on 3,5 m, niin mitoitus
soveltuu 9O-metrisille DAS-

x

järjestelmän aluksille, jotka
kulkevat jäissä ilman murta-

ja-apua Vâylä muodostaisi
Suomen toiseksi suurinrmalle ja voimakkæsti kasvavalle
talousalueeìle Pirkanmælle

vesikuljetusrnahdollisuuden.
Pirkanmaan suoÉt satâmakuljetukset lienevär n¡ noin
3 miljoonaa tomia

Tarmo Hunkainen
toimittaja
Hauho

Ilman ympärivuotista meriyhteyttå Järvi-Suomi kuihtuu
Investoinnit pysähtyvät, työllisyys heikkenee, ihmisten pako j atkuu
ja pikaisesti kÉyntiin. Nykyinen vuokra-aikahan loppuu vuonna

2013.

kiihtymistä: vãki vãhenee, palvelut heikkenevät, teollisuus kaikkoaa, kauppa nãivettyy, ja kuntien ahdinko lisääntyy,
vaselvityksen, minkã perusaeella valtioneuvoston iltakoulu passitti kanavahankkeen pöly(tymään arkistojen hyllyille,

Liikenneministeriö

Matti Reijonen

vesite¡tten jarruna

r\^¡

Syytlävä somi osoitti erityisesti liikenne- ja viestintãmi-

nisteriön kansliapäällikköä
Juhani Korpelaa. Suomen
Meripelastusseuran toimi tus-

johtaja Kyösti Vesterinen sanoi suoraan, että suurin jam
vesiteitten kehittämisessä on

ollut juuri Korpela.
Ristivetoakin ilmeni.

Varkauden

kaupunginjohtaja sanoi, Savossa Saimaan kanava on
ykkösasia. Siksi Sainam kanavan vuokæopimuksen jar
kamiseen on panostetlava,
"Pmeudutaan kaikin voimi¡
siihen. Unohdetaân toistaiseksi Savon kilava ja muut
hankkeet. Keskityt¿i¿in olennaiseen", oli Reijosen sanoma,

Vrsi-

Kyösti Vesterinen Mopron
hallituksen puheenjohtaja ja
Meripelastusseuran toimitusjohtaja kysyi: Onko vesiteil-

naisen Saimaan altaan kunti-

en, satamien ja yritysten
edustajat pitivät Saimam kanava vuokrasopimuksen jat-

le käyttöä? Ja vaslæi, että on.

kamista ykköskohteena ja
väl(tämãttöm¿inä. Sen sijaan
Päij¿inteen alueen edustajat
katselivat asiaa laajemmin:

heille kävisi Saimam kmavar v uokasopimuksen jatkaminen, vaikka siìtä ei KeskiSuomelle suoraa hyöty¿i oli-

sikaan, muttâ sanalla olisi
aYattava Kymijoen kautta

Vesterinen vaati, että maaku nta](aavoissa on

ta h¿in

uskoi, ett¿i Saimm

navaa liikemöid?iän vielä

ka30

vuoden kuluttua, 'la myös
muita", hän Noituksellisesti lisäsi. Soinisen mielestä
kansliapäâllikkö Juhmi Kor-

väylä Suomenlahdelle. Se
palvelisi parhaiten Keski-

pelan persoona on vesiteitten

Suomen elinkeinoelämäã-

kehittämisen kannalta suuri
ongelma.

Mielenkiintoista oli myös se,
ettâ ainakin osa pääkaupun-

kiseudun virkamiehistä ja
jopa suunnittelijoista tunfui
menettãneen uskonsa uuden
kanavaparin rakentamiseen.
Epävira-llisissa keskusteluissa monet ilmaisivat epäus-

konsa ympärivuotiseen l¡ikenteeseen kanavissa

Hannu [Iuikuri Pohjois-Kujalm lütosta ilmoitti liittonsa

teeseen Suomenlahdetla. Sai-

maalta tulevat pikkupurkit
ova( venãl¿iisten kmnalta pi-

kemminkin haittana kuin
hyötynã. Jo tämän pitãisi herätlää Suomen pâätt¿ijät poh-

teutettava.

ja ei lule. Maakunnassa on

Hänen mukaansa Kymen-

Mäntyharjun kanavan puo-

la¿ksolle ei Saimæn kmaval-

lesta. Sen kautta maakunnan

m€tsäleollisuuden tuotteet

seudun kuntayhtym¿istä

Mutta tulevaisuudessa kasvavan energiapuun kuljetukset
saadaan kannattaviksi vain
vesiteiden kautta. Koverolan
mukaan kumillakæn ei ole
halua investoida, jos elet¿i?in
ainaisessa epävamuudessa.

p?iäsisivät tehokkaasti, tur-

muistutti, että metsãteollisuuden kuljetuksista ó8 prosent-

tia on maanteillä. Toisaalta
metsäteollisuuden tuotteista
95-98 prosenttia viedäãn vesiteitá pitkin markkinoille.

perustæL Håinæn mielestäãn
kuitenkin Saimaan kanavan
vuokm-ajm jatkmistâ pi tää
saada aikaan sopimus. Jos æ

ovat varsinaisella kuluttajat-

vitaa¡ monia kuljetusjärjestelmi¿i ennen kuin tuotteet
la. Olisi järkevâä, että koko
homma pelaisi vesiteitä pitkin. Kymijoen-Mäntyharjun
ympfivuotinen kmava palvelisi tätä tarkoitusta erin-

Keski-Suomi kaipaa
mer¡yhteyttä

Kauko Lehtonen KeskiSuomen maakuntaliitosta ilveli, eu,zi jollei Jyväskyläst¿i
päästä vesiteitse Lahtea ete[ämmäksi uusia investointe-

moitti, että kyll¿i teollisuuden
kanssa tehdään yhteystyõtä
myös logistiikan alueella.
Monethm valittivat sen puutetta Huikurin tulevaisuuden
visioissa oli myös Saimm ja
Laatokan välinen kanava.
"Karjalm Pyhäj¿itreltä voi-

Pietarin markkinaa ei

saa

unohtaa. Se on merkittãv¿i ja
kævaa alati. Lehtonen vaati

muutoksia.

Teollisuus tarvitsee
myôs ves¡t¡eyhteyksià

Jyrki Ranki Metsä-Botniasta ilmoitti, että vesiteitä tarvitaan sekä sisämaankulje-

Keski- ja Itä-Suomen toimijoita topakoitumaan. "Niskakryat nousevat pystyyn, kun
ajattelee, miten vähän meillä
on yhteyksiä teollisuuteen.
Niitä on kehitett¿iväja yhteisvoimin ajettava ratkaisuja

tuksissa eltä viennissä. Nythän ulkomaille tapahtuvassa
viennissä on ympärivuotinen
vesiyhteys, mutta metsãteo[lisuuden tuottavuuden kannalta kotima¡nen ymp¿irivuotinen vesitiercitti olisi tärkeä.

eteenpäin".

Ranki katsoi, ettã Ala-Saimam âluæn kuljetukseteivät
kestä enäã lis¿ikustannuksia.

ta

oli smm mieltâ. Myös hä-

nen mielest¿i¿in taflitaan sisä-

maahan myös ympärivuotinen vesitieyhteys. Lehtonen

sÐoi, ettâ jos Saimam kmavöta ei tule uutta vuokaso-

dam kaivaa kmava katokalle. Siit¿i tulisi vaìn 50 km pitkä. Se yhdist?iisi EU:n ja Venâjãn vesitiet".

pimusta, Stom Enso ei
toi Saimaan alueelle.

invq-

Olavi Tyrsky Mopro Oy:st¿i
totesi, että Saimaan vesisttialueella on jo olemassa ynpärivuotista toimintaa. Mutta Saimm kanavm käyttöä
talvella h?in piti mahdottomana. Yhtiö on Tyrskyn mieles-

Venäjä ja P¡etari ovat

suuria mahdollisuuksia
Venájälle ei Saimaan
kanayalla merkitystä

vallisesti ja nykyistä alhaisemmin kustmnuksin merisatamiin. Lehtosen mukaan

¡akemelmille. Näm¿ihän ovat
välttämättömãt, jos päätös
kilavien rakentmisesta tehdään. Tällöin ei tæitse tehdä uusia aikæ vieviä kaava-

Jari Lehtonen Stora Ensos-

timaan uuden vesiliikenneväy[än avaamis(a.

vankka kanta Kymijoen-

la ole mitäãn merkitystä.

Kovercla ihmeneli, miksi tar-

jalm mielestä Saimam kmava on ykkönen. Huikuri il-

omaisesti. Tässä on maakunnallisilla Iiitoilla iso tehtävä.

Hannu Koverola Kouvolan

kmattâvan vesiteitåi. Hãnen
mukmsa Kymijæn-M¿intyhrjun kmavalla olisi kestãvät

sædæn, silloin Pohjois-KuSekin nähtiin selvästi, ett¿i
Venäjätle Saimam kanavan
merkitys on marginaalinen.
Itäinen suuravalta keskittyy
suurien öljysatamien ja -terminaalien rakentamiseen ja
öljyn vientiin. Se johtaa valtavæti kævâvam laivaliiken-

muistutti, ettÌi Itã-Suomen oh-

jelmm liikemehmkkæton to-

s¿iilytettä-

vä vùaukset kanaville, silloille ja muille taruittaville

Seminaariväkeä vesiliikennepãivillâ

Jarmo Turunen KæliaCorridorista oli ehdottomðti sit¿i

rw¡tm.

Heikki Soininen Saimaan

mieltÌi, enä vesitei¿i

Satmista arveti, etÉi Venäjää

H?in muisn¡ni, etlä Suomessa
on unohdettu, että Venãjän ta-

kun menemme Juustilm sulun ylitse, venäläinen luotsi

lous kævæ nythyvin nopeæ-

astuu laivaan ja kustannukset

ei erityisemmin kiinnosta
Saimam kanavan vuok¡æopimuksen jatkminen, vaikka
se monien satamien ja teollisuuslaitosten kannalta olisi
suotavaa ja tarpeellista. Mu¡-

tä kustannustehokas.

ti. Pietd on lähellä ja

se on
suuri mukkina-alue ja se kævæ alati. Vesitieyhteys sinne

on erittäin tärkeä. Turunen

"Mutta

kasvavat". Hänen mielestään

kmavalla ei tarvita luotsia.
Saimaan Satamien puheenjohtaja Heikki Soininen

Yhtiöllä on kahdeksm laivaa.

Tyrsky itmoiui, ettã "jos

muualla menee paremmin,

kumipyörilìe. Muraja sanoi

siirrymme sinne".

Jorma Saarinen UPM-

myös, että alalìa lapahlunut
tekninen kehitys on laskenul
merkittàvästi kuljetusten hin-

Kymmenestä korosti samoja

toJa.

näkökohtia kuin Metsä-Botnian ja Stora Enson edustajat. Hãnen mukaansa kulje-

M¡kko Lattu

tusten luotettavuus on

Aja O.

Saa¡imaa näÌee kuoma-autol iikenteessã kovia kustm-

nuspaineita poìltonesteiden

hinnannousujen vuoksi.
Kuorma-autoissa poìttoaine-

kustannukset ovat 30 prosenttiâ, multa raide- ja vesìtieliikenteessä ne ovat huomat¡avasti pienemmãt Tãllä

on merkitystä kuìje¡uksiâ
suunniteltaessa.

Auvo Murajan (SaimaaTþrminalsisla) mukaan kuljetusten luo¡ettâvùus on l¿irkein.
Se tùo merkiltãviã Iastimoja. Epävarmuus kanavaratkaisuista saattaa johtaa siihen, että täällä ei investoida.
Siitä seuraa, etü yhä suurempi osa kuljetuksista siirtyy

Eduskunnan kanavaryhmân puheenjohf aja Seppo Lâhtela

Puhos Boar-

rakennetâ, se on kuolinisku
itäisen Suomen teollisuudelle ja eìinkeinoelämälle. Me
emme voi jäädã

epävman ja

vain kesäaikana auki olevan
Saimaan kanavan varaan.
Emme edes tiedá käydâänlö

dista totesi, etlä ymP¿irivuo-

VeDäjãn kanssa neuvottelùja

ùnen vesitieyhteys on t¿irkeä.
Puhokseltahan viedäãn tavaraa isoilla laivoilìa Japaniin
asti. Jos vesitieyhteydet takkuilevat uusìa investointeja ei

vai ei. KmsliapiÍällikkö Juhani Korpela pitää visùsti takaDaan nãmâ tiedot.
Lahtela otti myös esille mah-

EFr$ieertstied kyd ntt
Ven

j

n kanssa neuvottelu-

ja vai ei,

dollisuuden, etlei kanavan
vuokra-ajan jatkaminen kiinnosta enäà ven¿iläistä osapuolta. Onhan Suomenlahden pohjukkaan rakennettu ja
rakenteilla uusia öljysatâmia,

Seminaarissa puhunùt kansmedustaja Seppo Lahtelan
mieleslä Sainaan kanavan
vuokrasopimuksen jatkamisneuvottelujen rinnalla on pi-

dettävä mielessä kotimaan
maaperällã olevan ymp¿irivuolisen vesitieyhleyden rakentamista Saimaaìta ja Pàij¿inteehä Suomenlahdelle. Se

joiden kapasiteetti on tavallomm suuri. Saattaa olla, että
he näkevât Saimaan kanavalta

ja kanavalle tulevan ja me-

nevän liikenteen haittaavan
massiivisia öljykuìjeluksia.
Ja on

iìman muula selväâ, että

niitä eivä1 venäìäiset haìula
vaarantaa, Seppo Lâhf€lâ

tr-

velee-

on monessakin mielessã tärkeä¡ä. Jos uùlta kanavaa ei

Luotsausmaksut ja kuljetustuki Joensuun sataman ongelm na
Modernissa satamakonttor¡ssaan isauvaa Joensuun

satamâjohtajaa Matti L¡nervoa hârmittaa kaksi târkeäá asiaa: Saimaan pohjoisosien suuret luotsausmaksut ja puuttuvât kuUelustuet,

Vâlfio aukee Saimaan
kennettä

Iii-

vahvasti

Finnpilotin eli valtion Lùoc
sausliikelaitoksen operatiivinen johtaja Jouni Kokkonen

Joensuun sataman liikenne
on vähentynyt viime vuo[een

smoo, ettã Saimm luotsausmaksut ovat vain 26 prosenftia meretrmnikon luotsaus-

paperin selkkaus, jonka seu-

Lineryon mukmnsa luotsausmaksut ovat jo nyt niin suuret, että nejuurijajuuri mahdollislavat liikenteen Joensuun salamaan ja satamasla.
Silti paineita on niiden nos-

mâksuista. Se selittyy sillâ,
enä valtio tukee huomatlavil-

tamiseen, koska luotsausmaksujen sanotaan olevan
vain neljäsosa todellisista

4 miljoonaa euroa. Tällä sys-

ìa summilla Saimam

laivalii-

kennettã.

vienti väheni loka-kuun puoleen v?iliin memessä runsaas-

ra 151 000 ronnisra 94000
lonniin. Sotkamon talkkia

teemillä pä¿isemme nollatu-

vuoma, mutta sen tm on nyt
lopussa: Jænsuu näet hävisi
kilpailussa Oululle.

lokseen, Kokkonen sanoo.

-

- Jos nykyiset luotsausmaksut ne¡inkertaistefam loensuun, Kuopion ja Varkauden
satamal voidam saman t¡en
panna kiinni, Linewo viestiträä.

satamien ja laivaajien

kmal-

se, että sielt¿i pyst)¡tään

kevät Saimaan pohjoisosalla

nöid?i2in

suunnilleen tuhat euroa
enemmãn suuntaansa kuin
Etelä-Saimmlla.

1000 tonnin laìvan luot-

- Maksul perustuvat luotsaus-

lakiin. Ei siinä sen ihmeempiä ole. Ne määräytyvät matkan pituuden ja laivan koon

maksaa noin 4000 euroa ja

1000 tonnin aluksilla

maksu on 4332 - 4778 euma.
lsompi luku trkoittaa luotsausta Tappuviran kautta

Lineryon mukaan Etel¿i-Saimaan satamien luolsausmak-

sul ovat minimaallisia Pohjois - Saimmseen venatluna.
Se on niille ehdoton kilpailuetu.

kiin-

ni tehoilla. Siihen olemme
pystyneet, sillä henkilökuntamme on ennomatsta, samoin kuin laivausta hoitava
yhriö. llman niir?i häviäisimme Saimaan liikenteessâ.

Sorkamosta on yhtä pitkã
marka ¡ekoilla Ouluun ja Joensuulun, mutlaOulm etu on

fa maksut ovat suur¡a. Ne te-

saus edes takaisi Joensuuhun

- Meid¿in on otettava erc

rauksena mm. selluloosan

nia enemmän kuin viime
- Valtion tuki on vuodessa 3-

Sen Kokkonen myöntää, ett¿i

yli

veÍattuna. Tãrkein syy oli

laivattiin nelisen tuhatta ton-

kùstannuksista.

Alle

Joensuun sâtamân
li¡kenne våhentynyt

mukam.
Saimaan kanavalla ja Saimam ves¡stöaluælla anonlisäYerottoman luotsauksen
perusmaksu on 200 - 1000
tonnin aluksilla 1-10 meripenikulman matkalla 97 euroa
ja 7l-100 meripennikulman
matkallajo 727 euroa. Ja sen
j¿ilkeen tulee lisämaksu, joka
on jokaiselta 100 meripenikulmaa ylittävältä alkavalta
meripenikulmalta 25 euroa.
Siilä voi jokainen laskea paljonko enemnãn luotsaus
mm. Joensuun salamaan
maksaa kuin Saimaan alkuvesillä.

liiken-

ympärivuotisesti, km
Perämeæn satmat pidetä¿in
auki myös talvella- Ja lo¡wlta meællä voidaan käyttää suùrempia laivoja kuin Saimaalla. Joensuussa mtama joudutaan pitãmään j¿iäesteiden
vuoksi kiimi kolme tai jopa

Joensuun Satama ilmastâ käsin katsottuna

- Ruosissa kuljetustuki

on

kymmenkerlainen Suomeen
verrattuna. Siellä tajuraan,
ett¿i jos syrjäseudut halutaan
pitäã asùltuina, työpaikkoja
on luotavaja entiset pidettävä. Muuten tiet numettuvat,
pusikot vahaavat ne hiljalleen ja puuristikoita nousee
talojen ovien ja ikkunoiden

kolme ja puoli kuukautta. Se
on aivm liim pitkä aika Liner-

päälle.

vohmittelæ.

Lokakuussa Kauppalehden
Extra logistiikassa veEatliin
Târcnnössä toimivaa K¡ekula & l,aurin sahaa kuusamolaiseen Pölkky Oy:ôön. Tä-

Lineflo

asettaa toiveita puupelletteihin. Ilomantsissa olevm tehtaan laajemus valnis¡uu nãinä aikoina.

- Odotâmme, että

saisimme

laivâttua tãnä syksynä vielä
kaksi- kolme laivalastillista
pellettejã. Niiden kysyntä lisääntyy maailmalìa.

rennöstä sahatavam viedään

Etelä-Ruotsiin yli 700 kilometrin päähän. Saha maksaa
rahtimaksuja vuosittain 1,3
miljoonaa euroa ja saa Ruotsin valtiolta kuljetustukea 36
prosenttia eli l¿ihes 500 000
euroa.

Misså kuljetustuki

mããn pä¿ilään. Sitä jaetaan
Suomessa vasin nihkeästi

vuodessa ja sm kuljetustukea

Kuusamon Pölkky vien kolmanneksen tuotteistaan er¡
puolille Suomeaja kaksi kolmatta osaa ulkomaille. Virranniemien saha maksaa rah-

Entä Saimaan
kanavasopimus?

noin l0 prosenttia eli noin
350 000 euroa. Jos tuki olisi
sama kuin Ruotsissa Pölkylle tulisi vuosittain rciìut l, 2
miljoonaa euroa. Ja sitä paitsi kùljetustukea e¡ makseta
lainkaan raaÌa-aineiden kuljetuksesta. Niistä Pölkky pulinæ noin 9 miljoonaa euroa
vuosrttârn.

Mutta Joensuun niin kuin
muidenl<in Saimæn satamien miljoonm euron kysymys
on Saimæn kmavan vuokrasopimuksen pâãttymin€n tai

jatkuminen.

- Ellemme saa varmuutta
vuokra-ajan jatkumisesta

V¿ihäisessä kuljetustuessa on
sekin väliristymã, että sitã saa

vuoden 2013 jàlkeen emme
uskalla investoida tänne- Ja
se merkitsee hidasta kuole-

sitä enemmän mitä pitempi

maa, kuvaa

kuljeLusmatka on. Oululaisen
ahtausl iikkeen edus¡ajân mukæn esimerkiksi Kemijänel-

ta Saimaan pohjoisosassa.

t¿i

kamattaa ennemmin ajaa

900 kilometriä Helsinkiin
kuin 300 kilometriä Ouluun.

Lineno tilamet-

Saimaan kanava on Joensuussa etusijalla, mahdollinen Kymijoen-Mäntyhârjun
kanava toisella sijalla. Sekåi.än tuskin mahdollistaa ym-

Linewo mukam kuljetustuen

pärivuotista liikenneträ, il-

saattaminen samalle viivalle

man uutta, puemmin jäissä
kulkevaa kalustoa.

Ruotsin kanssa parantaisi

?

Kuljetustuki on toinen asia,
joka saa Linewon pyörittä-

teina 3,5 miljoonaa euroa

oleetlisesti Saimam pohjoislen satmienkin asemaa.

Jotâin "tarttis tehd¿i" sisävesiliikenteen kehittämiseksi.
Ismo

Po

nen

ii

l

IntraSea Interreg

mb
miseksi, rilP3 kartoitti
kuljetusten siirtymismahdoll¡suùksia muilla kulje-

tusmuodoilta ves¡teille
sekä sisävesimeriliikenteen kehittãmist¿i, \VP4: n
tavoite oli kehittä¿i yhte-

näisiä investointitapoja
vesiteiden kehitt¿imiseksi ja WP5 keskittyi sisävesistön mahdollisuuksien larkasteluun matkailun osalta. Suomella oli
jokaisessa työryhmässà
edustaja, ja Suomi oli
päävastuussa WP2:n läpiviemisestä.

Projekti alkoi vuonna

ja p¿iâttyy joulukuussa 2005. Vuonna
2003

2004 järjestettiin kânProjektin suomalaisæn johtoryhmän Pj. Pekka Nikkilä.

sainvälinen visiosemi-

Intrasea-projekti on 28

mään kuu[rvat Pj. Pekka

suomalaisen, ruotsalaisen,

Nikkilä, Vaapj. Paula Qvick,

saksalaisen, puolalaisen,
venäläisen ja I ietf ualaisen

Taneli Antikainen, Antero

naari Suomessa ja vuoden 2005 loppusyksyst¿i
pidettiin eri maissa kunkin maan omalla kielellä

Pulkkanen, sekä johtoryhm¿¡n

päätösseminaari, joka

partnerin yhteishanke,

sihteeri Ulla Keino.

keskittyi kmsall¡sella tasolla olennaisiin asioihin

joka on osittain EU:n intukema.

Projekti muodostuu viidstä
eri työkokonaisuudesta, ns.

Projektin suomalaiset

"work packagesta" eli

ptrtnerit ovat Merenkulkulaitos, Etelä-Savon
maakuntaliitto, PohjoisSavon liitto sekã Suomen

\VP:stä. ÌVPl oli vastuussa
infrætruktuuria ja reittejä sisältävän tietokannan kehittä-

terreg-rahoitusohjelman

Vaitieyhdistys ry. Projektin suomalaiseen johtoryh-

Toimitusj ohtaj a Ky

ös

ti

lähinerenku lun ja sisäve-

sikuljetusten kehittämiseen. Projektille on haettu jatkoa INTRASEA2nimikkeellä. Päätös jat-

misestä, WP2 muodosti vision sekä strategiakehyksen

kohakemuksen hyväksymisestä saadaan joulukuun aikana.

projektin tavoitteisiin päâse-

Ulla KeÍno

Ve

IntraSea

-

seminaarissa Helsingissä
Ismo Parkkonen
Kuvalja leksti

IntraSea

-

seminaarissa Helsingissä

Intrasea - seminaæissa Helsingissä nähtiin yhtenä t¿irkeimmistä muutoksista Itãmeren
liikenteessä, €tÎ¿i Venãjän osuus kævaa. Kaikesta tavaraliikenteestã suurin osa on EU:n
ja Venäjän välistä.

Niiden on patveltava EU:ssa haimotettua linjâa. EU:n liikenreen Valkoinen kirja on peruspilari, mutta sekin herãttää
suurissa toimijoissa kriittisiã mielipiteitâ.

Tãmä heijastuu myös tul€vissâ liikenneratkaisuissa.

Hyvin ponneklaæti painoteniin Suomen sisãvesien käyttömahdollisuuksia. Ongelmana on, että yhteyltä It¿imerelle ei ole. Siksi kanavointi nostettiin taas näkyville.

M arkkin oin tíj o htaj ø S tufføn H e rlin :

sterine n

Sisävesiteillä ei ole vahvaa ja
tarmokasta puolestapuhuj aa

Kasvu painottuu nyt selvästi itiiän
kanavaa koskevat aial, huomautli Vesterinen.

mielest?i sisâvesi- ja merilii-

Toimitusjohtaja Kyôsti Vesterinen pohti myös Pietdn ti-

lannetta. Kaupungin sillat
Intræea-æminaa¡issa käytettiin kaksi rivakkaa ja kåirjekästá puheenvuorca. To¡sesta vætasi Meripelætusseurm
toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen ja toisesta Stora Enson
logist¡ ¡kkajohtaja Antti Vehvi läinen.

Vesterinen pohti sitä, onko
Suomessa sisävesi I iikenneç
tä. H¿in totesi, ett¿i s¡sämam
suurjâruillä Keiteleel lä, Päijänteellä, Pyhäjäruellä ja Ná-

Missä on vesiteiden
puolestapuhuja?
Vesterisen mukam erãs Íärkeä syy tãhân on se, ettâ vesiteillä ei ole vahvm puolestapuhujaa. Liikenne- ja viestintäministeriö on unohtanut
sisävedet. Se johtuu pääasiassa siitä syyst¿i, ettâ minis-

teriön kmsliapåiâllikkö Juhani Korpela ei kannata sisäve-

siliikennettä.

sijärvellä ei ole henkilölii-

Kyôsti Vesterinen piti valitet-

kennettâ. Hänen mukaansa
Suomessa ei yksinkertaisesti

tavma, enä elinkeìnoelämâ ei
puhu suurella äänellä sisävesiliikenteen puolesta. Sen sanoilla olisi painoawoa.

ilosteta

sis¿Ívesiliikennettâ.

-

Makeata vettä kohdellaan
eri tavalla kuin suolaista vetlâ. Sis¿ivesiliikenne on Suomen erinomaisista ulkoisista
olosuhteista huolimatta mtrginaalista. RauÌa- ja maantiet
oval li¡kenteen kannalta ylivoimaisessa æemæsa, Vesterinen täsmensi.

eduskunnan kanavapuolue ja

est¿iv¿it tehokkaan

Suomen Vesitieyhdistys
Mutla ne ovat ministeriössä

kenteen. On vain ajm kysymys, milloin Venãjä ratkaisee
asian. Maan talous kehittyy
ripeästi ja se asettaa koko logistiikka-alueen perusteell isen tarkðtelun alaiseksi.

ki¡osanan asemassa, Vestednen latasi.
Saímaan kanavaneuvottelut

teriö ki¡rehti valtioneuvoston
päâtöksen (vuonna 2000) jälkeen niiden purkamista.
Hänen mukaa¡sa

Saimm ka-

navm vuokruopimusneuvottelut olisi pit?inytkäyd:rjo 1997

1998. Ne olisivat nyt pois

- Mieleståini elinkeinoelãmäl-

piüväj?irjstykstä ja Suomes-

lä pitäisi olla laajempi näkemys logistiikasta. Sen olisi
uskallettava puhua I i ikentæstä kokonaisvaltaisesti, ei vain
siirä, mihin on rotuttu ja mikä

s

tiedettiüsiin

vmæti

jatkuu-

teen puolesta puhuvat vain

ran määrä kaksinlertaistuu

Siihen hân jätti vastaamatta.

Nousu olisi 200 miljoonæra
tonnista 420 miljoonaan tonnlm.

Venäjält¿ihän on kuultu aja-

tuksia, ett¿i P¡elari voitaisi¡n
ohittaa Suomen kautta, jolloin vanhat kanavakaavailut
voitaìsiin ottaa suunnittelun
pohjaksi. Reino Castrénin
t930-luvulla esitt¿imä ajatus
ja suunnitelma Laatokan Suomenlahden kanavasta
voisi olla yksi vaihtoehdois-

olisiLaalokm ja

ta. Ja to¡nen

Saimaan toisiinsa yhdistävä
kanava. Mutta se vaatisi jatkoksi Kymijoen - Mäntyhar-

jun kanavan, jolloin mailla
- Merenkulkulaitos olisi ainoa æiantunteva elin tâi väline, joka voisi hoitaa kaikki

vuotuisen kasvun ennustetam olevm Itãmerellâ 4 - 5

tam? kysyi Vesterinen.

ei. Vesærinen piti Saimam ka-

on vallitseva k¿iytäntö.

Staffan Herlinin mukaan

prosenttia vuodessa. Se merkitsæ, ett¡i kuljetetlavm [ava-

ko liikeme ¡ässä r?imissä vai
navm neuvottelukuntâa läysin
tarpeettomma.

kenne tãydentävät toisiaân.
Itämeri on nyt EU:n sisávettá. Ja teesit: Kasvu painottuu
itään, talouden painopiste
siirtyy 1tään. Uusi EU kasvaa
nopeammin kuin vanha EU.

- Mistä kautta Pietili ohite-

ka liikenne- ja viestint¿iminis-

-

- Oikeastaan sisävesiliiken-

laivalii-

ovat pahasti myöhäsä
Vesterinen pitäisi voimassa
Kymüæn - M¿intyhujun kanavan kaavavaraukset, vaik-

Finnlinesin Søffm Herlinin

olisi ympäri vuoden auki oleva vesitieyhteys Jä¿imereltä
It¿imerelle.

jo
vuoteen 2020 mennessá.

kenteen hoitamisen tehostunut, Puolan asema vahvis-

tunt, maareitit kasvavat,
Trans-Siperian rautatiet ulot-

tuvat Keski-Eurooppaan ja
Mustaha mereltä kehittyy
reitti Venäjälle.
- Mutta, smoi Herlin, Venåijän
sisävesitiet ovat vielä hytidyn-

tämättä Suomen logistista asemæ hän piti hyv?inli, mutta rvioi, enä sitä ei ole tiíysin mitoin hyödynnetty.

Herlinin visiossa satamissa
tapahtuu rajuja muutoksia.
Vuosaæn uudessa satmösa on sovellettu uusimpia näkemyksiä.

- Meriväyl?it ovat luomollinen kasvutie. Myös r¿utateil-

lä tapahtuu huomattavaa tavamkuljetusten lisääntymistä. Konttiliikeme raivaa nopeimmin tietá idässã kuin
rckka-autot. Se on nähty, sillä konniliikeme on viisinkertaistunut vain l0 vuodessa.

Herlinin mielest?i Venäjä on
nyt ykkôsaifte. Kilpailu tavamääristä kiristyy. Túlæ uusia satmia: Ust- Ltgazm7,
Lomonosov. Kaliningradin
rcitti?i Venäjälle vahv istetam,

Baltian maiden valmius lii-

Søffm Herlinin mielest¿iyhdistettyjen kuljetuslen omistuminen edellytt¿iâ, että tunnistetam niiden ja logistiikm
toisistam riippuvainen yhte-

ys. Vaikutus on moleminpuolinen.
Herlin täsmensi: "Omistumisen edellytys vmtii myös kaikilta panostusta koulutukseen. Tãrkeimmät alueet,
joissa on havaittu puutteitâ;
Tieto, työkalut, tietoisuùs,
taito.

Saimaa Terminalsin johtaja Auvo M uraja

Aker Articitt toimitusjohtøja Mikko Nüni:

Teemme laivoja otka kulkevat
täysjäässä olevan kanavan läpi
Aker Articin toimitusjohtaja
Mikko Niini sanoi HelsingisInt¡asea-seminaarissa, ettã
raken¡amaan sellaisia murtajia
ja laivoja, jolka selviávät kaikista nãillä leveysasteilla olevista jãistä Se on paljon sanottu, mutta Niinellã oli kyllâ esittää lotista faktaa sanojensa tueksi.
sâ

kalusto. Ne ovat uudis¡ileet

Aker Fìnnyards pystyy

nosturitekDiikkansa, mikã paransì Ìastausten tehokkuutta

puolella.
Mumja piti vahvuut€na myôs
niiden logistiikm ekologisuutta: yksi laivaa sattaa korvalå
ó0 ?0 rekkaa. Se vähentãä

mffiteitten kulutusla,

Aker Articillä on pitkä ura
laivojen ja etenkin jäänmurtajien suunnittelussa. Tämä
jäämallilaboralorio, Warc,

- Ilman vesileilä monien teol-

lisuusìaitosten olisi mahdotonta toimia Sisä-Suonessa.

Ajatellaan esimerkiksi sitä,
miten Ahlströmin valmistamat l1 metriä halkaisijaltaan
olevatja 250- 320 tonnia pai-

ìùârtsilân Meriteollisuùtta,
joka eli ja kaatui hieman on-

meiset vuodet Akerin toimintoja se on tukenut

Aker Articin toimitus.iohtaja Mikko Niini

niä rakemetut laivat toimivat

edelleen mallikelpoisesti.

esteeDä ovat ainoastaan van-

taan runsaasti näitã laivoja,

Niini muistutti,

sillä

vissa halutaan ymp¿irivùotis-

maan kaasuvarat oval suu-

edelleen, Taimyr lápäisee hy-

la liikennettä, sulkùtekniik-

remmat kuin Lãhi-Id?issä

vin 2,3 metrin sisävesijâän.
Kaspimmeri on ollut erään-

kaa on Niinen mukaan kehitettävä. Ideoitahan ja ratkaisumallejahm on jo olemassa.

yhteensä. Ja niitä ryhdytään
toden teolla hyödynrämä¿in.
Ja onhan Barenlsin merellâ

Articin laivoja Karalle,

tavattoman suuria kaasukenttiä kuten mm. Stokma-

Sahalinille, Kaspialle...

novskoje.

Aker Artic suunnittelæ laivo-

Art¡c¡saa tulee

ja Karamerelle,

itsenáinen yritys

laivat ovat kulkeneet jopa
monimetrisissä atrtojäissä.

sen

Azipod on
tärkeä

Sahaìinin

Niini sanoi, että târkeimpiã

alueelle ExxonMobiìille,

"aseita" Akerin suunnittelemilla ja rakentamilta laivoilla on Azipod-potkuri, jonla
se on kehittänyt yhdessä
ABB:n kanssa. Sen avulla
laivat läpäisevät uskomattomia jäämassoja. Jos laivan
kulku tyssääntyy keula edellä, laiva pyöräytetään ympäri: ta.kaperin se menee heìposti paksujenkin jäiden läpi.
Takaperin edeÌess¿t polkuri

Kaspialle, ja Norilsk Nikkel
on ensimmäinen itsenäisesri
kulkeva konrtilaiva. Se ei siis

huuhtelee laivan rungon,

jol-

loin jäävastus pienenee.

Se

on tämân takaperin kulkemisen salaisuus

Vaikka kanava jäässâ,
lâivât kulkevat Iäpi
Nämâ laivat ovat ylivoimaisia 1400 metrin kä¿ÍnÎösäte€l-

lã,

ja vielä 800 metrinkin

kääntösäteellà ne ovat muila
edellä.

Te

rminalsin johlaja Auvo Muraja

tawitse j¿i¿inmurtaja-apuâ.

Norilskiin on puskettava Jâämerta vajaat 2000 kilometriä
Muumanskista itâän pitkin
Koillisväyläâ, sitlen vielâ nelisensataa kilometriä Jenisein
laajaaja isoa suuhaùaâ kohti Siperian sydänfä. Ja kuten
tunnettua, Siperia opettaa.
Jopa suomalaisiakin sen hyytãvã kylmyys rasittaa.
Täm¿intyyppisten alusten lippulaiva on Nesteen Tempera.
Se kuljeni Suomenlahdella
mustaa notkuYaa tavaraa eli
öljyä kaksi kertaa enemmän
kuin muut laivat. Sen ei tarvinnut pitää seisokkeja jääas-

teiden takia. Esimerkiksi

kaikÌi ki¡nteäpotkuriset

la¡-

vat olivat Primorskissa vaike-

Niini kehaisi myös, että yri-

uksissa vahvm jäätalven aì-

tyksen suunnittelemat laivat
ovat erinomaisia myös sisävesillä ja kanavissa. Vaikka
koko kanava olisi jäãssä,
nämä laivat pystyvât kulkemaan niiden lävitse. Niiden

kma.
Aker Articila tùlee olemaan
hyvin keskeinen asema myós
uusien kaasulaivojen suunnittelussa. Karamerellä taryi-

râtkaisu.

A¡tic

saa

Vuosaarcen

tmmi-

kuussa valmistuvmn jZiämal-

liìaboratorioonsa uuden læipohjaisen altaan, joka paranlaa sen mahdollisuuksia uusien Iaivojen suunnittelùun.

Tärkeimpinä kohteina tulevat olemaan rahti-, kaasu-,
tutkimus- ja öljyntorjuntaalukse(.

Arlr¡c

haft astaa yhteistyötâ

Venãjân kmssa,jolla on suurimmat tarpæt jä¡ssâ kulke-

vien aluslen kehittämiseksi
ja rakentamiseksi. Vaatiihan
sen Jäämeren rannikko, Itàmeri, Kauko-ltä, kanavat ja
suuret sisäjoet Volga, Ob,
Jenisei, Lena, Kolyma ja
Amur paljon aluksia, jotka
pystyvät kulkemaan myös
¡ãissa.

dan: Saimaan kanavan vuokrasopimuksen lilan, lastipo-

Se on Auvo Murajan mukaan
selv¿iä, elt?i vesit¡ekuljetukset

Din ep¿itasapaiDoD, Viipurin-

tukevat muila kuljetusmuoto-

konttiliikenteen kasvun ja

Ja.

Venäj ältä vapautuvan halvan

ekologiatavoitten toteuttâminen ja EU:n liikennepoìilii-

tentiaalin suppeuden, aluskoon mjaat, tuonnin ja vienlahden epãvarmuustekijät,

Auvo Murajan mukæn myös
kehittymismahdollisuuksia
on olemassa. Lâhtökohta on

rekkakaluston kasvavan

km mukainen toiminta.

Mutta Saimælla on rajoituksensa,ja se onensi sijassa ka-

osuuden liikenteessä.

seuraukset nâkyisivät koko
Saimaan logistiikkakedussa.

navaliikenteeD osavuotisuus.

Saimam liikenteen kilpailukyvyn kehittymiselle Muraja asetti muutamia vætimuksia: Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkaminen,
purjehduskaudeo jatkaminen
tuomin ja viennin tasapainon
ptrmtminen, laivojen sata-

[áivat eivät pysty hynä?imään
kanavan läpi vuoden jokaisena päiv¿inä. Saimaan kanava
kun on pakko sulkeajääesteiden vuoksi aina lalveksi.
Mumja luetteloi muita epävrmuustekijöitä kokonaisen liu-

Al(er on pä¿in¿inyt tehdä Articista itsenäisen yrityksen,
joka voi myydä suumitelmiam myös muille telakoille.
Niinen mukam se on hyvä

liikennôintikustmnusten hallinta jâ eräitä muita.

muilla kuljetusvälineilìä kuin
vesiteillã maailmanmarkkinoille. Ei siitã mitäãn tuìisi

ja Jamalin niemi-

hanaikaiset sulut. Jos kana-

sisâvesijäämurtajat toim¡vat

lainen jäälaboratorio. Siellä

Saimaa

navât tuotteet matkaisivat

nettomissa olosuhteissa.
Myös Masa Yardsio ja vii-

että Venäjän

p¿i.ästö-

já ja onnettomuusriskej¿i.

perustetti¡n jo vanhan \ry¿irtsilän aikana eli 1969. Se palveli myös Wälsil¿in lelakoista ja Valmetista muodostettua

Tämän huippulabrÐ suunnittelemat ja takavuosikymme-

Saimaa Terminaìsin johtaja
Auvo Muraja piti Sainaan liikenteen vahvuutena sitä, että
modemit satamat ovat lâhellä
lùotantolaitoksia, ne ovat tehokkaitaja niillâ on uusi alus-

Sen

Muraja oli myös miettinyt
poikirlaisyhteyksiä Kymijæn
vesislöön ja Laatokkmn. Tällä yhteydellä olisi suuri merkitys Saimm sisävesiliikenteeseeD.

massa oloajan lyhent?iminen,

Antti Vehviläinen kri isoi
EIJ:n valkoista irjaa
Metsåijätti Stora Enson logis-

riikkajohraja Anrri vehviläinen awioi kriittisesti EU:n
liikenl€en Valkoista k¡rjaa.
Sen tarkoitushm on muodostaa unionin liikennepolitiikka vuoteen 2010 mennessä.
Siinä noteerataan käyttäjien
tarpeet etusijâlle.
Valkoisen kirjan mukaan pãátavoite on luoda eri liikennemuotojen välille uusi tæapaino, joka saavutetaan elvyttämällã raideliikennenä ja edistämällâ sisävesi- ja meriliikennettä.

Vehviläisen mukaan kaupm
ja teollisuuden tarp€ita ei Valkoisessa kirjassa ole juurikaan noteerattu. H?in epäili,
että teoria ja käyt¿intö eivät
liikennepolitiikassa kohøa.
EU:n nykyinen rataverkko on
kapasiteettinsa rajoilla. Se on
hidas. Eikä ole tilæ rakentaa
uusia rautateitä. On muitaliin
ongelmia: unionin alueelìa on

erilaisra sähköjärjestelmää,
I8

erilaisra turuajärjestelmää,

9 erilaista signaalij¿irjestelmãä ja 5 erilaista vaunujen

Vehvilâisen mielestä EU

maanteillã, 4 I prosenttia meriteitse, 8 prosenttia rautateillä ja 4 prosentlia sisävesillá.
Täss¿i ìaskelmassa I prosenl-

unohlaa sisäisessä merenkulussa, ett¿i Itämeri on vìlkkain
v¿iylä ja sen kasvu jatkuu. Ja

ti merkitsee 30 miljoonaa

râävät liikenleen trendit.

tonnikilometriä.

ty alaspãiD. Ilmankos Vehviláinen oli pannut kalvonsa
alreunam mustan ristin.

Mutta onko sisävesiliikenteen tila näin synkkã?

4 erilaisø raideleveyttâ, l2

kytkent¿ij¿irjestelmä¿i.

Nyt tilanne on: tavaraliikenteest¿i hoituu 44 prosenttia

Anni Vehviläinen oli kerännyt kalvoonsa sisävesiliikenteen kehitystä osoittavat pylväät. Niiden kertoma on karua kieltâ: koko ajm on men-

etlä asiakkaal ja kauppa mää-

SAIMAA
NAVIGARE
NECESSE
EST

The developmen of waterways Sea connection from inland vrâis a national requirement
terways desperately needed
The canal committee of the Parliament of Finland
November 8,2005
The previous govemment of
Finland made a decision of
building a nerv nuclear power
plant, thus securing the energy needs of the industry. At

the same time the government and the parliament
committed lhemselves in the

development

of optional

energy sources, especially
bioenergy and wood energy.
These decisions were the basis of guranteeing the energy needs of the industry and
the whole country.

The agreement is impolmt
for the industry of the lake
Saimaa rea. The wateruay
connection will be even more
signifìcant in the next years
and decades. The¡efore it is
essentiaì that the lease can be
agræd upon soon and that the
agreement will not cause
more costs for the wateruay

transpoÍ industry, which

is

already loaded with charges.

In our opinion state authorìties must now take

grow to around

l5 million

cubic metres per year. Often
the transport distance is over
100 kilometres and most bioDass trilsports take place in

Many speakers required that

nals and harbours. Despite

wintertime when the consumption of energy is at its
highest. From the point-of-

the Saimaa Canal lease negoliations must be started se-

that Heikki Soininen (Sai-

view of traffic safety it is also
important that these massive
transport actions can be taken
care of by optional means of
t¡ansport, for ins(mce by wateruays. when possible.

imediate

action in order lo secure a
year-round sea conneclion
from lakes Saimæ and Päi-

The cmal committee of the

remenl for protecting the
competitiveness of the industry At the moment, especially in Finland, the logistic
costs have more often be-

jänne by constructing the Kymijoki-Màntyharju Canal. A
decision to offer wide logis-

guments - that the construction of the Kymijoki-Mãnty-

tic possibilities for the in-

come a point at issue in comparisons rvith the neighbou-

land will be a far-reaching
solution. lt ¡s very impolant

an open discussìon rvill be
started Anew detailed investigation of the canal must be
conducted in orde¡ to include

ring countries. The geo-

at a national level to develop

the p¡oject in the next govem-

graphical location of Finlmd
cannot be changed, bul there

the waterways, especially in
order to guarantee the com-

stilì many options left

petitiveness oI the ìndustry
not only on the coast but in
other parts ofFinland as well.
The development of inland
wateruays rvould also enable the feeder harbouß, Kotka
and Hamina, to expand their

ment programme The possibilities of constructing the
canal were investigated twice in the 1990s. The basic
data of those investigations is

The secured energy supply is
not. however, the only requi-

are

with the logistic solutions.
The decisions that

will

be

made need to be sustainable

for decades to come so that
we cm be confident about the
future. The decisions need to
meet the requirements ofsustainable development and at

the same time secure the

düstry located in eastem Fin-

operatron.

competlt¡veness rn an envtronment in which the EU de-

The transport industry is oflen seen as a flow of tinished
goods only, but in this appro-

finitions of t¡ansport policy

ach internal raw material

and the user-pays principle
will cause a great deal of

The Ministry of Transport

flows, their development and
long{em economy ue ignored Biomms has become a
new important producL transported on our waterways

aad Communications is currently negotiating with Russia the continuation of the
lease of lhe Saimaa Canal.

along rvith the traditional
transport ol logs. During the
next 5 to l0 yeils the transport volume ofbiomass will

changes.

Uutisia muista lehdistä
Helsingin Sanomat

UPM:n tehdas on valtavan

14.9.2005

Jangtsejoen vanella YhtiölIä on tehtaan tontilla oma satama, johon rmka-aineet voidaan tuoda maailmalra. Valnriit tuotteet voi tehtaalta lastatâ laivoihinja viedä Kiinan

Paperiteollisuuden painopiste siirtyy Kiinaan

''Maailman paras plikka"

tai muun Aasian satamiin.
Changshu UPM:n tehdas
Cangshussa on sijainniltaan
"Aasian, ellei marilman paras", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen

Laitos sija¡tsee noin sadan

kilometrin pâässä Kiinan
kaupal li sesta keskuksesta, 20

miljoonan asukkam Shanghain metropolista Ympâróivä Jimgsun maakunta on

Kii-

nân tärkeintä tâlousaluetta.

UPM:llä on Canghussa myös
oma hiilivoimala, jonka ansiosta se on omavarainen
energim suhteen

A meeting focusing on the current and future state
of Finnish waterways gathered about 80 persons
interested in these issues to Lappeenranta and Vyborg in September.

Parliment requires - based
on the above mentioned r-

hrju Cmal will

be raised and

still rnainly valid but the
chmges that have taken place for instance in envìronmental issues and conditions
of industrial activity both in
Finland as rvell as in other
countries must be considered
In our opinion a wide international investigation is the
best way to proceed so that

riously and soon. The cunent
lease of the Russim part expires in 2013. The speakers
reminded that if industrial
companies, towns and harbours do not krow for sure
that the agreement can be renewed the region wìll not receive any investments.

The Kymijoki-Mäntyharju
Canal rvas seen as a major
opportunity. The Ministry of
Transpof and Communications rvas strongly blamed fo¡
conducting a cæal investìgation based on wroDg ârguments in 2000 The report led
to the refusal of the project
by the govemment. Had the
original canal plan ofFinnish

Neuvottelut kmavan jatkosopimuksesta alkavat lokakuus-

sa. Suomen valtuuskunnan
puheenjohtaja, Iiikenne- ja
viestintäministeriön kansliapäâtlikkä Juhani Korpela arvioi. että venälâiset ovat valmiita jatkamaan 2013 pãättyv¿iÍi sopimusta

viidelllikym-

menellä vuodella.

28.5.2005
Saimaan kanavan vuokasopimus neuvotteluun

lut noin 300000 euroa. Kaikkiaan 43 kilometriä pitkä kanava kulkee puolet matkasta
Venäjältã vuokratulf a alueella- Tavaraliikenne on viime
vuosina kasvânut yli kahteen
mi ljoonæn tonniin vuodessa.

Venäjän liikenneministeriö

on ûsetlanut virallisen val-

,ST'T

dy rvhen needed
\ryat€rways €sential for the

industry

canal between lakes Saimaa

and Ladoga. which would
connecl the waterways of

Jyrki Ranki (Metsä-Botnia)

Russia and the EU.

Enso) emphasised tha¡ water-

Jarmo Turunen (Karelia

and

Jari L€htonen (Stora

been accepted, the coostruction oftbe canal rvould alrea-

tion from Finland to St.

said that

tersburg is essential. Hannu

Saimaa Canal is not renewed,

dy be on its way The finan-

Koverola (Kouvola Region

cial and other positive eftècts
of the project rvould be sig-

Federation of Municipalities)
asked wby the forest indùstry
uses paraìlel transport systems and proposed thal only

Stora Enso will not invest in
the lake Saimaa region any-

nificant.

Different priorities

Conidor) reminded that

Pe-

waterways should be used.

The Kymijoki Mântyharju
Contradictory opinions regar-

ding priorities were expressed. Many persons represen-

coming
from the lake Päijåinne regiing of a waLerway connection lrom Kymijoki to the Gulf
of Finland. Some speakers
seemed to have lost their faith
in a year-round operation of
canals.

It

became also clear that the

Saimaa Canal is of minor im-

Canal rvould be the best solution [or this purpose
Sea connection

required in

concentrates on the construction of large nerv oil temi-

if

the lease of the

more Jorma Saarimaa of
UPM Kymmene agreed rvith

Ranki and Lehtonen and
highlighted the reliabìlity of
transport systems. He also
pointed out that fuel costs do

nol play such an importânt
role ¡n waterway transport as
[or instance in road trmsport,

cenfral Finland
Olavi Tyrsky of Mopro Oy

Kauko Lehtonen and the

reminded that some companies operale on lake S¿imaa
also during the rvinter, but in
his opinion the Saimaa Canal

Regional Council of Central
Finland rvere also in favour
of rhe Kymijoki-M¿intyharju
Canal, which would oftèr an
efficienl, safe and a rather
inexpensive waterway from
the region to the Finnish seaporls. Lehtonen also highlighted the importrnce ofcooperation between decisionmakers and industry repre-

vestments in the region rvill
decrease if rvaterways are nol

sentatives.

developed. Muraja also

cannot be open

all

year

round.

Auvo Muraja (Saimaa Terminals) and Mikko Lattu
(Puhos Board) said that in-

pointed out that technical de-

portance to Russia, which

Matti Reijonen, mayor of

velopment has decreased

Varkaus, pointed out that in

transport costs in general,

Helsingin Sanomat 50 vuotta sitten,
sunnuntaina 20.11.1955
Saimaan kanavan kâyttäminen elvytr¿iisi Pohjois-Karjalon ja Savon elinkeinoelämää

Kanavu vuosivuokra on olHelsingin Sanomat

resenations for canals. bridges and other infrastructure
are included in the region
plmning so that they ùe rea-

Maritime Administration

on aìso emphasised the open-

Saimaan kanavan vuokrasopimuksesta

gional Council of North Karelia was in favour ofthe Kymijoki-Mäntyharju Canal,
but for the Council it is even
more importaDt 10 continue
the leæe of the Saimaa Cæal
Huikuri also talked about a

the Finnish forest industry
requires a national yearround waterway Lehtonen

sue whereas speakers

tuuskunnan neuvottelemaan

æd of Mopro Oy, insisted that

Hannu Huikuri of the Re-

the

The canal committee of the

Cltoit'tilatt

at the moment. Kyösti Vest€rinen, chaiman of the bo-

Russian economy is growing
very fast at the moment and
therefore a watemay connec-

ting cornpanies, harbours md
towns located by Iake Saimaa
considered the Iease negotiations the most important is-

Seppo Lohtelo

years,

her prcjects can be postponed

ways are needed both in exports and inland transports.
Especially the pro[itability of

the investigation would not
be wrecked by the same nrro\v perceprions as last time.

Parliament

maan Satamat) was convinced that the Saìmaa Canal
wilI still be in operation in 30

his region the new lease agreement of the Saimaa Canal
is the absolute priority and ol-

Saimaan kanavan kâyttóôn
saamisella olisi hyvã elvyttävi vaikutus savon ja PohjoisKarjalan taloudelliseen elämáän ja sen kehitykseen
Tähän toteamukseen päâtyi
eilen Kuopiossa Pohjois-Savon maakuntal iiton laloudellinen työvaliokunta.

Kokouksessaan komiteâ
suunnitteli lausunnon, jotâ
Saimau kanavan kdyttömahdoìlisuuksia lutkimaan asetettu komitea on mm. maakuntaliitolta pyytäDyt. Kana-

vamisen johdosta olisi Saimaan kanavalla nyt monessa
suhteessa solia edeltãnyttä
aikaa suurempikin merkitys
Sotien syttymiseen saakka
kanavalla oli jatkuvasti villiæ

vakysymyksen johdosta käy-

liikenne, vaikkei laajentamis-

odettiin,

työ vietä ehtinytkáän val-

dyssä keskustelussa

f

ettei kanavien aika suinkaan

ole ohi, että mm. Saimaan
alueen tuotantokapasiteetin
sekä suomen ja Neuvostoliiton kaupan voimakkaan kas-

miiksi.
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Sisävesiliikenteen
puolesta

SHIPPING

THE POWER

0f cotBmHG

TPP & TEU.

Saimaan Satamat
Joensuu, Kuopio,
Lappeenranta, Savonlinna

¿

ja Varkaus
Saimaa Navigare Necesse Est

INTRASEA \ryP 2/It meren alue
Visio 2020+ ja strategia

jastrategia korcstaa niitä toimlntatapoJa, Jorta toteuttamalla sisävesikuljetukset siirtyvlt uudelle kest¿ivän kehityksen aikakaudelle.

jottr voidaan

Vision toteuttaminen
V¡sion tavoitteisìin pääseminen edellyttä¿i seuraavien periaatteiden noudat¡ami sta:
' EU:n valkoinen kirjaja ul-

seurata mahdol-

lisia muutoksia heidân organ¡saatioissaan ja vastuualueissaan Kohderyhminä voivat olla esimerkiksi toimeenpanevat virkamiehet, teolli-

Sekä vision että strategian
pohjana on ollut EU:n valkoi-

vanhanaikaisena kuljetusmuolona. joten niiden kehi-

oen kirja Euroo p po

tys on oìlul hidasta.

tisia kuljetusjärjestelmi¿iän,
joilla on kuitenkin mjoinæn-

minnan lähtökohta ovat EU:n

valkoisen kirjan yleiset peri-

suuden päätöksentekijät, poliitikot, maakuntaliittojen virkamiehet ja työnantajajärjes
tör

Lisãksi kehitysryötä hidasluontâinen uus¡en ideoiden
vastustus. Tavoitteena on, että
EU:n valkoinen kirja ohjaa eri
maiden kmsallisia liikemepoliittisia ratkaisuja. Tavoitteeseen pä¿istäãn yhteisellä Intrasea-strategiallâ ja toimintasuunnitelmalla.

aatleet. Erityisesti tãytyy tuoda esiin ulkoisten kustannus-

.

Eri I iikennemuodoi tle pitäisi

sa.
taa

kaminen. Tiedonl<ulun lâh-

ten vaikutus koko kuljetus-

tökohtana on mäâritell¿i sisâvesiteiden vahvuudet ja tule-

kennepolítíi

kka

I a i ne

n

Iii-

vuoleett

2010: t'olitttojert øi,ta, jossa
sis¿ivesiteiden ja merikuljetusten ennustetaan olevan tu-

levaisuudessa entistä merkittävâmmâssä asemassa

Ympfi stöasioihin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden
kâytön vähentämiseen, on

kiinnitettâvä jatkossa enemmän huomiota. Kun pyritãän
kestävän keh¡tyksn mukaisiìn
liikemeatliaisuihin, on otettava huomioon muun muassa
polttoainæn kulutus tomikì-lomet¡iä kohti ækâ nruut ulkoisel kustannukæt.

kohd¡stm tasavertaisesti kus-

tannuksia, investointeja jâ
poliittisia toimenp¡teitä. Sisävesiteiden infrastruktuurin
kehitt¿imiseen on ryhdyttävä
panostamaan ja mahdollisesti
vanhanaikaisten liikennejãrjestelyjen parannustyöt pitäi-

si aloittaa mahdollisimman
pian Niin ikãän on kehitettävä alusteknologira ja lastinkäs¡ ttel ylaitte; stoja, jotta voidaan vastata asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin seká entisestíiätr koventuvam kilpai

luun eri kuljetusmuotojen välit tä.

Koska sisävesitiet ovat ympäristölle eduIinen kuljetusmuoto, niiden käyttöä tulisi
ninrenonraan tukea uusilla
i n frastruktuu riratkai su il la,

ympär¡vuoLisesti on nykyiän

silad3an
siirrettyä pois ruuhkautuneilta mamteiltã.

voidaan kehittää edelleen.
Sulkujen ja väylien tuwallisuutta ja helppokäyttôisyytt¿i

Maantiekuljetukset ovat
nousseet muihin liikenne-

on myös mahdollista parantaa kehittyneen teknologim
avulla.

jottoin liikennettä

rnuotoihin náhden jo liian
hallitsevaan asemaan, kun
as¡aa tükastellâan kestävän
kehityksen ja muiden ympä-

ristötavoitteiden nâkökulmasta. SisävÈsiteiden kehittâminen on unohtunut vuosikymmeniksi eikä niitä kiytetä läheskäãn tâysipainoisesti.

Maanteiden ja rautateiden
kuljetusjärjestelmât ovat kehittyneet nopeasti. Vesiteitâ
p¡detään puolestâan yleisesti

Vesiteiden pitäminen auki
mahdollista, ja jäänmurtajia

sekä jiänpoistojärjestelmiâ

On ehdottoman tärkeää intbr-

moida laaja-alaisesti sisãvesikuljetusten eduista ja tulevaisuuden mahdol lisuuksista
sekä [uoda uudenlaisia kuljetusratkaisuja, jotka vastaâvat
teollisuuden tarpeita
Visio 2020+

Intrasea-hankkeen visio
2020+ toimii tiennâyttäj¿inä

Tâllä hetkellä It¿imeren aluæn
valtiot kehitt¿ivãt omia kmsal-

koiset kustannukset. Toi-

ketjun taloudellisuuteen. Va[-

koinen kirja pyrkii edistälniän ympäri stöystäv¿il I isten
kuljetusmuotojen kdyttöd,

vaisuuden mahdollisuudet.
Kohderyhmiä on infomoitava säännöllisesti niin tiedo-

ti, jotta voidaan varmistaa,

tusvälineiden kautta kuin esirnerkiksi jdrjestämällã koulutustapahtumia, seminaareja

mitä tul isi korostaa jatkuvasettä EU:n liikennepolitiikkaa

visio pitäâ sisällään

seuraa-

vat kohdat:

.Itámeren alueen yhteisen
markkinan kehittyminen Iisãä huomattavasti sekã matkustajien ettã tavaroiden liikkumista.

Maailmanlaajuisen teollisuuden logistiikkætrategiois-

ta tulee alueellisia koko Itämeren alueella ilman kansal-

lisia rajoja
.Ympârivuotisesta meri- .ja
sisävesiliikenteestâ tulee Itämeren alueen pääkuljetusmuoto.

.Sisävesiliikenne lisáäntyy
ftämeren alueen maissa.
Tavaraterminaalit eivât en¿iä

sija¡tse valtateiden risteyskohdissa vaan satamien, rautateiden ja maanteiden risteyskohdissa
.Maanteiden liikennetufl al lisuus paranee ja ympäristötavoitteet saaYutetâan, koska
s¡säves¡kuljetusten mäãrâ lisdäntyy jatkuvasti.
.Tietotekniikkaan tukeutuvat
logistiset järjestelmät Yastaavat tulevaisuuden kauppamerenkulun.ja matkailun asettamra tavolttelta-

Riittävän informaation ja-

todella noudatetaan Lisäksi
olisi saatava aikaan eri kuljetusmuotoia tasavertaisesli

kohtelevi liikennetukipolitiikka.
Pysyvä ja pâátoiminen organ¡saatio, jonka rahoitus
on kunnossa Ratroitus olisi
hyvã saada kansainvälisestä,
riippumaltomasta lähteestä,
joka toimii koko EU:n tai ltàmeren alueella. Hankkeen
onnistumiseen tawitaan asiantuntevia työntekijäitä, joitla on kansainvâlisiä suhteita
sekä kokemusta paikallispol¡Liikan päritöksenteosta ja
toimeenpanos¡4. Työntekijöillä on oltava halu kehittää
sisävesiliikennetfä. Kaikkia
alueella meneillään olevia sisäves¡

hankl(eita ja li i kenteen

kehityssuunnitelmia on seurattava altiivisesti. Tukive¡-

kostot ovat myõs tärkeitä
hankkeessa mukanaol ijoil le

. Tiedon kesk¡ttäminen oi-

keisiin kohteisiin. Tmittavan tiedon

ja työn

mä¿irä pi-

tää suunnitella mahdollisimman tarkasti. Kansallisesti
merkirrävâr päätöksentekúát
on pystyttdvä tunnistamaan,

Ja tapaamrsrû.

'

Kehityssuunnitelmien ja
jatkuvien sisàvesiteiden infrastruktuuri-investointien
perustelu. Itämeren alueen
työryhmä analysoi eri maiden pullonkauloja ja pyrkii
tarjormrrn niihin ratkaisuja.
Tyôryhmän tärkeänä tavoitteena on muuttaa vääriâ mielikuvia ja vähentãä sis¿ivesiteihin kohd¡stuv¡a ennakko-

luuloja Sisävesite¡stä on tarkoitus tehdä trendikäs kulje-

tusmuoto Työryhmä suunnittelee infrastruktuuriratkaisuja pirkällä rähräimellä eikä
kvartaal italousajattelun mukaisesti. Lisäksi korostetaan
eri maiden hallitusten osuut-

ta inf¡astruktuuri-investointeihin. Työryhmä nostaa esiin
2-5 tärkeintä hanketta jokaisesta maastaja seuraa niiden
tormeenpanoa.

'

Suunnitelmien edistáminen, markkinoint¡ ja t¿iytäntöönpano, Sen jälkeen

kun olemassa olevaa jârjestelm¿iä on parannettu tai kun

on rakennettu täysin uutta
infrastrukluur¡a, sen kâytön
edistämiseksi on laadittava

tehokas markkinointisuunnitelma Investoinnin toteutuksessa on oltava aktiivisesti
mukana.

Toteutetun projektin jâlkihoito. Hmkkeiden edistymistä ja niiden tehoa on jatkuvæti seurattava Jotta uusilø pullonkauloilta Yo¡daan välttyä
'

ja jorta voidaan varmistar

kestävän kehityksen mukainen toiminta, on tärke¿i¿i keskusteìla jatkuvasti palvelun-

tuottajien ja loppukäyttäjien
kanssa

' Uusien ratkaisujen ja menetelmien kehittäminen. Ta-

voitteiden saavu¡tamiseksi
tarvitaan jatkuvaa aktiivisuu¡ta kehittä¡i uusia, eri kuljetusmuotoja yhdistäviä ratkaisuja. Parhaan kokonaisrat-

kaisun löytliminen vâatii logistiikan kokonaiskustannusten hallintaa. Olemassa olevien kuljetusjârjestelmien tehokkuutta on koko ajan arvioitava kriittisesti eikã nykyisten käyt:intöjen pid¿i antaa
raJorttaa uuslen lnnovatlrvrs-

ten ratkaisujen keksimistä.
Vesitie¡¡ftastruktuurin ympärivuotinen tehokas toiminta
edellyttää uusimman teknologian k¿iyttöönottoa

'

Verkostoituminen, koke-

musten

ja

¡deoiden Yaihto

sekä kommunikaatio, On
ehdottom¡n tärkeää muodos-

taa sekä kansallisia että kansainvälisiä verkostoja Kansallisten Itämeren alueen työryhmien kannaltaa tehdá yhteisryötä muiden ryöryhmien,
Euroopan unionin, sisävesiliikennettä ja kestävän kehi-

tyksen mukaisia kuljetusmuotoja tukevien organisaatioiden sekä palveluntuottajien, -kâyttäjien ja rahdinantajien kanssa. Yliopistot ovat
myös mahdollisia yhteistyökumppaneita.

