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Yenäjän vesitiet

Venäjän vesiteillä

Mikko Pesälä

mittaa

uskoo kanaviin

Suonìen vesit re)'hdislykicn v¿¡-

vün rn¡ttail pc¡;¡ri l(Xl 01)0 kilo¡ncF
rid, jostu jokioruutta 82 (X)0. jÍvii

Eduskunnm lärikäs vuapuhemies
M¡kko Pesâlä uskoo vuliuri Jiûvi-Suonren kanavien r¿kentamiseen Hänen mukunsa lt¿i- jr Keski-Suom¡ tüv¡lsevrt ynlp¿irivuotisen vesitieyhteyden nre¡elle-

l0(D0ju kanrrir ltì ({X) kilonìeL
riä Vesilict ovrt p¡iüasiassa kunnosra, raikku purlnnettuvûâk¡n tietts-

Pesälän nrukaan kanavat ovat erityiren t;irkeitai asukjiaille, r),öl l¡syydelle. reollisuudelle ja matkailuel¡n-

l¡ on,

keinolle. Hän usk@, eilä muuttoliike sudru kilavien akentam¡-

tuuskunta vier¡ili elokuun lopussa

Venüj¿ill¡ lulustunì¡ssa Dìt¿ì
risüresitcihin Niillä r(¡lct(iin ole-

Venäjän vcsiteistä sivuilla 3, 6.-7 ja 8.-10.

sella ainalrin osittain salvattua

Eduskunnan
t'kanavapuolue"

Saimaan luotsausmaksuja ei

kasvaa ylrä

saa nostaa

llduskut¡rìJrì |. k¡nuv¡t)rl¡),hon Dyl l7 jäscntil R),htìüì
t),iivalioluoniltì jíscrct u\koy¿t
etlii tuotu p¡Lir¡'lirnarrpuoluc'
ohrttro suurinrpien puolueiden
cdu\tiliJnìiãr¡l K{n¡turyhnt¡i uj!!
Kyrnijocrr ¡a Àll¡nr)'harjutr krDa!¡en scl¡i Surrlr rcneil¡,karruyarr rrlcnt¡rni\tu j(' l¡l)i\ uo\iIu

Suomen Vesitieyhdisryk$n hÂllitus

Sivu 12

vastustaa Saimaar luotsûusmak-

Dlrssü

sujen

nosran¡sll. Budjettiin kiqat-

hr luotsausmaksujen korolusesilys

on kuluvalla wosikymmenellä jo
kuudes, ja korotukset tul¡sivat ole-

yli 100 prcsentria. yhd¡stys loreaa, ett¡i mikâl¡ a¡ottu 36 prcmæn jo

sentin korotus tulæ voimæn, Saimaæ liikennemâiirien aryioidaan
laskevm yli kolmmneksella. Aiottu korotus muuttuis¡ vasþkohdakseen: æ alenøisi valtion tulojo, yhdistyksen kannanotto toimitettiin
liikenneministeriölle, valtiovsrainministeriölle ja eduskunnan valriovaminvaliokunnalle.

Sivuilla 5, 10.-ll.

Kymijoen
pääuoma

kivikkoa

Sivu 2
K¡ nrijrun railLrr ctlet or ut yhtii mo-

Pyhäkoskelle
venesulku

nin¡r¡rfoi:il lujn itsejokikin on: on

pchlrcib slrcr, killl¡ota,
¡xpðki\cii

Ju

s(ìrdr,

jiiiikaudel jälkcen

ke¡rostuneita. tuh¡nsi¡ r uosra
ho.¡a sur

t¡n-

Pyhäkosken vensulku avattiin
Mäntyhujulla syyskesâllÍi Täm¡i

ipenkcrcrti

Pi¡uoDìurt¡ li)\t)) pa¡Loitellcn
pchntciiikin rnr¡-uincrtu nrutl¡
vüjir )'leisr(i ¡tlìjd t¡n korüa. \'¡¡rhur lustottunutt¡r

entiselle Suomen njû-aluællc teh.
ty sulku avaa veneilylle enlistâ prremmal edcllyryksel. Juhlivar Yierut kusoivat, ettii sulun rakentmrinen saisi olla avauskoko Mäntyhtrjun kanavalle. Jo nyt tänìä sulku
maìdollistæ maatilamatJ<ailun ja
retkeilyn huastam¡seen krun¡¡ssa

\il\er txi pclkkü¿i

kivikkou tai srtul

Suurinlnl¡n
osn lEhmci\tii ¡nu-¿inekçst¿ r ir,
lu o¡Ì vientt Su(ùncnlûhtcen

Sivu 4

Sydän-Savossa

Sivu 3
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Moskovan satama on iso kuin ainakin merenrantasatama,
vaikka se sijaitsee Moskovan kanavan varrella. Satama
on teknisesti hyvässä kunnossa ja toimii vilkkaasti. sieltä
lähtee mm. PÍetariin päivässä yli 10 matkustajaraivavuoroa.
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Yhdistys opintomatkalla Venäjän vesitiet eivät avaudu
- vielä
Venäjältä
l{unsaan kolmenk)'lìlìerìcrr

Venäjä on vesirakennusmaa.

jiisencr voinrin r0tcutettiin

Sillä on käyttissään

clokuun lopussr yhdislykscrnnre ulkornaircu opintorrrurku, joka tLillä kcrralla
suuntautui Vcnüjlllc Matku-

000 kilonretriä ves¡teitä.
Väylâverkostoon kuuluu yli

kohtein¿ olivat I\4oskovan karava j¿ siltilDat sckii VolgoBalt-vesir eitti Tsel cpovetsVytegr u-Podporozje-vüli I lli
sttilt nt Dccn

yli

100

700 eriIaista "hytlroteknistä"

esteenä l¿insinraisten alusten
tuloon Venäjün vesiteille Tärã
nrieltä olivat lnyös matkal¡a

rakennelnraa ja laitetta suìkù-

Ììukana olleet lànsimaisten

rìeen, pírtorneen, PurnpPila-

vârustaDrojen edustajat

trìolDeeD

Jil

vestvolnta-

hìtoksineen Jokaisella joel-

Itse asiassa este ei olekaan tek-

la on

n¡nen. Venüliiset nâkevät väy-

onra vesiliikernehrllin¡onsa jr [iikerteen ja

vüylltoinrintojen johtoMâtkrlüiset saivat er inonruiscr vastu¿¡ì0to¡ì jokaisessa
nratkakt¡htccrsu Asiilrtutrtc-

vrt isinniit csittcl¡vit

keskuksensa Jokia on rakennettu vesiliikennekelpoisiksi
rnonenlaisissa oklsuhteiss¿
Niinpri r'äyläverkosk)sta löy-

siltu-

tyy erityyppisiä

nricn ja vesireitin pcrustcclli-

katsottunr tuntuisi siltä. että
väylästöÌ tekninen laso e¡ ole

lien av¡uturniserr olevan uhkana nraan taìoud¿lle ja työllisyydelle He sanovat näin
nrenerertiivân 20 000 työpaikka¡.

scStt Jil a[ìr]rattttilltorsestt.

sulkuratkaisuja pìenistä suuriin

Myiis ilikatrulut pclasivat

putouskorkeuksiin ja tavan-

jonka pohialta vesitiet

joku paikussu lüsnlrilleen cn-

onaiselìa sulutustekriikalh

âvautuisivrt asteittain kunr-

nakko ohjelrrrnn rnukaises¡i
Matku uli siis sckijürjcstcly-

toirn ivista ratk¿risuista pump-

nrallekin osapuolelle. Kuitenkin rällä hetkeììä Venäjön ìainsdridäntö e¡ viel¡ salli tâtri
Lakimuutoksen kennttiin olevarì tulossa duurnan klsittelyyn kuluvan syksyn aikana.

jcn, ohjclnìrrì ctti t0tculuksen
suhtecr srntaa korkeatusois

Vsitieyhdistykstn hullitukscn puheeljolrlaja Harri H Lallukka

ta lililtua, johou aienrrnilll
rrutkoil lamrlekin olcnrnc

Niil,crrirÌlre

perusteclla

\,oirìlrle

ctti tckriilcn

t0tturìcet!

valrnius reitticn kiyttóitn 0n
erittiin hyvi Vüylit rÌerkirr
tijir¡ccil ju satartilt ovilt tlsoltrarr riiil.livit jo nykyisoì
lüiuki¡r Kokonlur ulrur lukunsr niidcn viyìien kiytinniin bytidyltiirrisccn ja scn

Matkan aikua t¿paarìrarnrìre
isinn¿it vararÌinisteri Snrirnovin juhdollu arttuivat rncille uskottava¡ì kuvirn sata¡Ìa-

ja jukilaivahrllinrtul halustu
kehittlili Vcrìij¿in lairjat vcsirciti! kolrrursicn naitlen ulustcn hyödyrìrìcttåyiksi. Suurilitclrtrat t:ìstä o\¿t ju EU:rr

todct¿r,

aikrtauluihin toki tuo Venijân
sclusorloinen sisiiuerr tila ju

ruukura 0l leet tulivat v¿kuuttune¡ksi \'ùsiteiden hyülynt¿irnisnlahdol I isuuksistr. Volgotsalt rrit¡llli D¡kemärìrnìe suu-

tyyppiä,

teella voiclaan sanoa. että Ve-

Venäjällä on kuìtenkin ole-

nüjiin vesitiet ovât kohtalaisessa kunnossa ja toinrivia,

m¡ssa suLrnnit¿lmr ìiikente¿n
âvâanrisesta nruiden mairlen

siihen, ettei vesireitteihin tch-

vaikka niiden ylläpitoon

aluksille

tiiviá irveslo¡rìtejû tule tùkastclla sanloin perustein, kuin

liene voitu panostaa erityisen

rnranteihin tai rilutateihiilkâiin tehtäviá ¡nvesto¡nte-

sun kclritl.¡ rrirrcrr Lulc.\ilisuu-

ja

dcssa.

ilykypri¡ viin Vcntijiilìii

Vrsitic

e'i

kulu

ei

cde-s

Suomen vesitieyhdistys

ei

paljon viine vuosina Siis,
kur vliylä kerran on ¡akennettu, seei kôytöstri kãrsj Sulkutekniikka on vûrsiI kest¿iv¡iö

ja toimivrir.

Hrrri H Lallukka

Uskon, cttü kaiklii rnatkulla

mereltä Asovanntereìle Ja
neljãnteen vaiheeseen kuuluisikì n koko Voì ga-Bal!v¿sitie
Kuitenktan täntän prosessin
aikataulua ei ole päâtetty la
niin kauan, kun avautuntinen
nähdään lähinnä uhkan¡, ei
uìuutoksia tapahdu nopeasti.
Joki Iaivastontinisteriii on kui-

tenkin halukas vâlm¡stelenraan asiaa. Se esitti Moskovassr, että Suomessa járjestet-

tâisiin seminrari, -jossa käsiteltäisiin ko. asi¡a e¡ityisesti

edellä mainittuâ PierariVienannreri-yhteyden avautumista huviveneilylle. Ministeriön edustajat toist¡vat tünìän
esityksensä syyskuussa Haagissa kansainvülisen väylä- ja
satama-alan kongressin yhteydessd käydyissä keskusteluissa.

Ainakin nyt nihdyn perus-

rçt sulku- ja kanavainvestuiilrit antav¿t nreille uskor

kurssa neuvottelu- ja os¡ttai-

sessa t0tcutusv¿ihecssa

pauskäyttäisiin ja si¡rto¡âtasulkuihin Moskova - Pietrri- vdlin sulut ovat perus-

Venäjä on tehnyt Euroopan
Unionin kanssa sopimuksen,

kâsittää jok¡osùuden Kaspian-

Suorrressa ei
suotta sarìota, että vesitie ei
kulu Ainakin täìlä kannalta

- asteittoin, knten
EtJ sopimus edellyttä¡. Ensimmäisessi.i vaiheessu onkin
jo avattu jokisuissa olevia satanria. Toiseen vaìheeseen
kuuluisi nrm rcitin PietariLaatokka Aäninen-Vienrnnreri avaanlinen

Tâlìainen scminari voìsi v¿n5lâis¡en näkenryksen muka¡n osaìtaan edistäã ntuutîm¡n askeleen ven-ân tãtâ âsiaa, joka siis lâhinnä on asenteelÌinen, ei tekninen

eiki

¡idinen

lu-

Kriio Kos(inintn

.t
ìi-insiniiii¡i
ùlrrcnk ulkulailr¡r

vihinti¡nkin

huviveneille Kr¡lnras vaihe

:

Saimaan luotsausmaksut alennettava merialueen tasolle
0l

ja Lannustaa veiiteider

lìu0lcstunccnu kiiurittünyt
huorniuta vuotlen 1999 tulousu vioon ki¡üttuun luot-

kehittürÌisti ja kiytitD lislii-

Suonrcn Vcsitieyhtlistys ry

sausnriüisujcrr kor otuscsityk-

scen Aiottu korotus olisi jo
kuucles Srinraurr-aluecn lii
ketrteelle 1990 luvullaja lorOtuksct vuodcstu I991 alkucn tulisivat olenraan yli 100
pr0senttia
EU :n

liilennepolitiikka suosii

luutsausnr¿ú<sukorotus astu¡si

n(,usscet raakâ-aineen alk-

kaiden viestön elinehtojen

Kyseiset toinenpiteet ovat

voinraan Sainlaan liikentccssü, sen aiottu valtion-

turvaamiselle

tärkeitâ sekâ sisävesiìiikenteen säilymiselle ettâ uuden

liikennepuliittisia linjauksir
Missäün nirnessli ci ole
0ikeutc[tuil eiki.i kcstlivãrì

On
arvioitu ett¿i kyseisen suu-

uperän ohella metsäteollisuuden tuotteiden nr¿rkkinoilla ¡nerkittdvriksi kauprnkäynnin reun¡ehdoiksi.
Vesitiekuljetusten osuuden

ruinen korotus pudottaisi

siìlyminen ja lisäüminen sekã

kchitylscn pcriaatteiden
nlukaistr äscttau uusiu

Suimaan liikennemääriä

uusien m¿hdollisuuksien

yli

kuhtuuttu¡nia mrksuja vcsitiekuljctuksillc.

sclla

avaaminen ympärivuotisille
vesitieyhtèyks¡¡le on erittäin

rnistü Myiis Suornen [ulee
n0udulta¿ I'yseisili EU:n

Mikili

ehdotettu 3ó prOscDtin

tal0utta kasvattava vilikutus

tulisi negatiiviseksi

v¿ilittönristi

kolnrannek-

târkeã¿i perusteoll isuutemrne

Kcstävl kehitys ja ympüristükysyrìykset ovat jo nyt

tuìevaììe kilpailukyvylìe sekä
ltã- ja Keski-Suomen asuk-

Suomen Vesitieyhdist¡,s

ynrpärivuotisen meÉyhteyden

es¡ttâä, että talousarvioon
kirjattu lu0tsausmaksujen
korotus SaimaâD alueelta
tulee poistaa. Tuìee ryhtyä
toitnenpi teisiin jotta Sainaan

jatkorakent¡miseì le
.\lrlcro lrulkkancn
loin rinlrarr.jolrtlia

alueen viranonraisnraksut
kuìjetettua tonnia kohden
alennetaân vähiìtään samalle

Liikennenrinisteriälle
Valtionvarainministeriölle
Eduskunnan valtionvarain

tasolle kuin meri¡lueill¡.

valiokunnalle
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"Terve suoni sairaassa taloudessatt
mereen-Vol gan-Mustanmeren reitti.

Nüin otsikoi Helsingin Sanonicn toimittaja Esko Nurni
reporlaasissaan Veniijän

vesi
Joetja kanavat talvisln klln-

teistä (HeSa) 6.9. 1998)

nl
Ja

Numi

ta

valtüvaa verkkoa:

kuvaa sattuvati tuo-

Venâjän vesitiet ovat suluiltaan ja kaarteiltaan väljät,

"Sis¿ivcsitiet ovat Ven¿ijän
valtaväylä, vaiklä eivát olekaan sitä luokkaa kuin r¿utat¡et. Purjehdittavaa reitriä on

muttâ niiden syvyys tulee ongeìmalsi, sillä lânsimaissa ei

ole kovin paljon matalakulkuista jokilaivastoa. Venäjän sisävesi-reittien suurin ongelma on kuitenkin mannerilmasto ja Siperian jä¿itâvien
tuulten aiheuttamâ pitkähkö
talvikatkos: joet ja kanavat
ovat vuodessa 4-6 kuukautta

käsittänrüttömät sata tuhûtta

kilo¡netriä"

"Venlijün talouden kehnoudesta riitt¿iâ uutisia. mutta ve-

sireittien suonistot eivüt olc

jåiässä. Ilman ympärivuotistâ

rappeutun€e[. Kun laiv¿ lähtee tcr¿iskaupunki Tshercpovetsist¿i kohti Alinistü, kanavainsinööri ja kapteeni 0vat

liikennettä Venâjän ìaajan
sisävesitieverkon käyttäminen ei ole kovin járkevää.
Talvikatkos palíottaa joka ta-

n¿ilenìäänsä ¡yyty v¡.ii si¿¡"

pauksessa vähintään kahteen

tai kolmeen eri kuìjetusjär-

Hän to[eaa sen tosiasian, että
VeräjliD sis¿ivesitict ovat toistaiseksi suljettu ulkonraalai-

jesteìmään: laivoihin ja juniin
tai laivoihi n ja kuormâ-autoihin tai juniin ja kuoma-autoi-

siltu aìuksilta. Vuaministeri

Nikolai Smirnovin
Veo¿ijâ

mukaan

tüvitsisi 550 rniljoo-

nuu dollari¿

(2 nriljardia
ja

rnarkkaa), j0tta se voisi s¿attaa sis¡vesitiens¿i teknisesti
sell¿iscen kuntoon, ett¿i niilìe

syys.

voitaisiin otta¿ lnyõs ulko-

jil laitteet ovat tukevat ja

naalaisi¿ ¿luksi¿

asianrnukaisct Ne civi¡t kaipad isojü rctrorttcju Vui ¡ritüisikô våylän toisen laidan
valkcat rsunüncrkit utaalata
kausainvälisemmin vihreiksi'/"

Mosk0v¡ìn.Pietârin väylä
Aunnossa
Nunuen huvaintojen urukaan
À'Ioskova¡-Picl¡r ir vi),i¿istü
on hyvüssä kunnossa. Hiin arvelee, ctø länsint¿itlen mie-

lcnk¡¡nto ei ulutu Obille,
Jeniseille, Lenaìle ja Arnurille, rìlutta sen sijaan EUnÌut ovat v¿mìasti kiirnostuÙeit¿ ltäneren-Mustarìlreren
liikentecstä

"Ainakin

p¿ü¡rcitin r¿rkcnteet

Nunni totearkin, että VolganItáncretr sisüvesihallinnon
plitllikün Nikolai Shi{ajcvin
mielestä reitti on teknisesti
vahnis vier¿itten valtioiden
laivoille. Mutta hlinen nukuursa esimerkiksi englurnin
kielen taitoa tuvittaisiin nykyistii enemnrün.

Samoin hân arv¡oi, ettá tuo

550 niljoonaa dolluria on

jolla suojellaln
Venájân ornaa sisivesiliikynnysraha,
keDnettü

hin.

T!õntöproonu Mnskovan kuavassa

j¿ turvataan työsken-

televân heokiìös¡ön työlli-

Sotamst kunnosss, llmrpll-

ri'¡nuopeût'
Tsherepovetsin ja Syvärin
vliliscn viyìün s¿talnaläittect

lastausteho ovat hyviä.
Mutta muuten ilmapiiri on
"nuopea", koska NeuvostoliitoÌ sortumisen ja Venäjän
rnilkkinatalouteen siirtynrisen seu¡auksena koko maan
talous on romahtanut. Satanat 0vat hiljeotyoæ1, nosturit
jä nruut lastaus- ja purkauslaittcet ruostuvat kàytön ja
huollon puutteessa. Tonnisloa
nrahæ lai tureiss toimettoma-

"Vesitie on taloudellinen

tullausta ei voi tehdä Mosko-

massatavüalle kuten hiilelle,

vass¿

maìmille, kiviaineksille ja
öljytuotteille. llnm sisävesire¡ttejd Tsherepo-vetsiin ei
olisi perustettu ter¿istehdasta,
koska raaka-aineet on tuota-

Nuni kuitenkin havaitsi:
"Tsherepovetsin yksityisen
lannoitetehtaan oma satama
on virkeâ poikkeus, mutta
sielt¿i lastit enimmäkseen
lãhtevätk¡n vientiin. Nauhakuljettimet täyttävät ruumia,
ja runalla kauhakuornraajat
siirtåvät vilkkaasti rikinkcltaista vuorta".

Millaiset sulut ja suìkujen

kalusto oìisi sopivâa? Târvittaisiinko hinaajia jne.?

töissä on

noin 45000 hcnkeö. Tuotantokyky on kuusi kedâa suu-

aluksille. Mutta sâmalla se
h¿luaa saada omille aluk-

rempi kuin Rautaruukilla

silleen luvan liikennöidä Keski-Euroopan joilla Reinillã se
jo kãy, murta Elbe ja Seine
ovat vielä suìjettuja

Raâhessa".

tr4.

Yhden ilahduttavan níiyn

li ikenteen mahdollisuuksia

Helsingin Sanomien artikkelin mukaan Venäjä on periaatteessa sop¡nut Euroopan Unionin kanssa sisdvesireittiensä
avaamisesta uìkomaalaisille

vr kaukm TÞhtru

T[llauskäytäntö ongelmall¡nen
Konttiliikenne on v¿ihäistä

johtuu Moskovan

Se

sataman

Ensimmäisenä Venâjän sisävesillä tulisivat kysymykseen

johtajan Aleksander Sein-

huviveneet ja kauppalaivat.

bergin mukaan Venäjän
Esinlerkiksi Kotkast, tai

Huv¡veneet voivâtjo ehkä lähiaikoina liikennöidä Laatokalla, Syvürillã, Aäniselìä ja

Ham¡næta lähtevâ laiva jou-

Vienanmerellä Seuraava vai-

tuisi odottamâan päivákausia

he olisi Kaspianmeren-Mustmmeren liikenne ja kolmannessa portaassa avautùisi Itâ-

jäykästli tullauskãytãnn¿istâ.

tullausta Pietarissa, sillä
nykysâännösten nukaan

Reportaas¡ssa ei ole mainintâa siitä, onko Venäj¿illâ tutkittu ympfi vuotìsen vesitie-

lämmitysjärjestel män se vaa-

t¡si? M¡ll¡inen jãänmurro-

Lopuksi Helsingin Sanomien
artikkelissa mainilâan, että
Suomeen kaavailtu Kymijoen-Mäntyharjun kanava t[lisi olemaan ynrpdri vuoden
liikennöitâvä vãylâ.
lsmo Porkkoncn
Lähde:
Helsingin sanomat

Pyhäkosken venesulku viitoit taa tietä Mäntyharj un kanavalle
Pyhäkosken venesulun ava-

juisissr pliüroolìin nousi ajatus siitá, ettâ pienvenesulku
nãhdiiün rohkaisulìa Mi¡ntyhuj un kanavan rakent¡risel-

renrpien kanavahankkeiden
toteuttârnisclle, visioi eduskunnan kanavaryhrn¿in puhcenjohtaja Timo Ihamäki
vìhkiiüspuheessaan.

le lähitulevaisuudessu

Puheenpit¿ijit korostivat kilvan Pybükosken historialìis-

ta merkitystü entiseni rajaalueena

ju

tulevuisuudess¿

merkitt¿ivlinä vcsiliike¡teen
rcittiuä Avajaisiin osallistujilt tulkits¡v¿t nryös toiveikkaasti EU:n ja Suornen valtion taholta atDettuja v¡esteJa.

hanklieeseeD. Toteutuessaan

Mäotyharjun kanava ¿vaisi
vüylün Sairnaalta Mäntyhtrjun kautta Kymijoelleja edellcen Suo¡rrenlahdelle.

Myös Mlintyhujun kunnanh¿l li tuksen puhecnjuhtaj¿

Ertiselle uittopaikalle raken-

Murkku Häkkänen toivoi

nettu Pyhäkosken sulku mah-

suurernpien veneiden piakkoin lulkevan Mäntyharjun
vesireittejü pitkin ja venesulun jiávân lyhytiklüscksi.

dollistaa pìenveneiden kulun

Tümü veleilysulku on tcrvctullut uudistus ja sc parantaa

vcneilyl nrahdoììisuuksia,
rnutla miclest¿imne sc on vain

EU ja valtio kannustavaf vesireittien luo¡nista sisärnaahun. Tánàän avattav¿ Pyh¿ikosken sulku ìuo pohjaa suu-

osana Järvi-Suomen kanavât

vâliaikainen ratkilisu cnneo
Müntyharjun k:uavan tuloa.
Mlintyharjun kauava kuuluu

csimerkiksi Mäntyharjuo
keskustaajamasta Voikoskelle, Tavoitteena sulun rakentamiscn yhteydessá oD ollut rctki- ja maatiìarnatkailun kehitrárriucn Parhaimmasso tapauksessa sulku vaikuttaa välilliscsti myös uusien tyôpîikkojen syntymiseen.

Eduskunnan kanavaryhmän puheenjohtaja, kansanedusfaja Timo Ihamäki (kskellä )
avæi Pyhäkosken ven€sulun. Sâkari Nuutinen, Etelä-Sâvon ympär¡stökmkuksen johaåjâ
Heikki Teråisvirta, Markku Häkkänen ja Hannu Ollikainen leikkasivat kukin
keltamustasta Sâvon nåuhasta palan
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Kymijoen pääuoma on

syvyys

jo

päässä

I

2

metriä, 30 metrin

l8 metr¡â.

Rannassa

muutâman metrin alueelìa
saven päälld mutal ja liejua,

soraa, kivikkoa ja tiukkaa savea

2 metrin syvyydestä alaspäin
kenoksellista savea, virtaus
sukellusajankohtana heikkoa.
Muutamiâ uppotukkeja.

Thmmirante, Korlan sllto.
jen ylöpuolella

Kymijoen rant¿vedet ovât
yhtü rnonimuotoisia kuin itse
joki on ntutkiLinen: on pehnte¿iä "hötrön", kalliota, soraa,
rapakiveà ja jãäkaurìen jäl-

-Virtaus voimakas, pehmeitä

keen kenostuleita, tuhansia

Pohjassa kalliota

vuosia vanhoja saviPen-

kiviäja

mælajeja ei ole rannassakæn.
ja savea,
soraa.

koreità.

Tolkkilan ¡ant¡ Vlirälässä
Püüuonrasta löytyy paikoitel-

len vi¡h¿in pehnreüi maa-

-Rannassa muutaman metfi n

ainesta, nìutta Yleisesti se on

alueella "höttöä". Kerros-

joko kovaa vanhtra lustotIunutta savca tai Pelkkliü

tunut, lustottunut ponasnraisesti putoava sav¡pohja alkaa

kivikko¿ tai sorua, j0sta voi-

noin 2 metrin syvyydeslä.

nakas virta 0tr v¡enYt Pelì-

Pohja lähes puhdas.

me¿¡mnìiit naa-iúnekset lnenness¿i¿ir

Kerätnlemi AnJalankos.

suorün Suonrenlah-

teeD

kella

Jokivarren asutus jâ teuìlisuuslaitoksct ovat jüttäncct

-Pohja laskeutuu loivasti l0

ornat merkkins¿i: ort tukkeja,
puomien pualutukia, putken

metri vettä). Sen jälkeen

p¿itki¿i, nìuuta

metrin etäisyydelle asti (l

vàhân kuituja. Parh¿illaau
tyón alla olevalla, ymP¿iÌistú-

rninisterión tuella tapahtuvalla, ns. Kypro-projektilla
selvitetäà¡n Kynrijoen pohjasedinrenttien tila, núnkä jälkeen jokea voidaal ryhtyli
kaikin puoliu parurtaurm.

virtaus.

Rciru Hcrnrnillin rnukaan

SukeltaJa poffrosa
Korìalainen, puolustusvoinricn sukeltajr, yliluutniurtti Rei-

kuiturnÒykyistü, joita he haYilitsivat tutkiessam Kymijukea 1950- ja l9ó0 ìuvuiìla.

päivinüân kuluvan vuoden
hel¡ni-rna¿liskuun vaihtcess¿

Jürvi Suornen kanavat ltcuvottelukuÌnän toimcksiannosl¿ Kyrnijoen pohju useöta kohdasta. Havainnot civ¿it
Olleet kauhistuttavia niin kuin
huhupuheidcn pcrusteÈììa olisi saattanut luullu.

Paskasaaren pohJoispuolella

Koria alpuoleta püävirtausuomasta noin 20 metrin syvyydestä

vanhat sukcltaj¿t puhuivat
te0llisuusj¿ittcislä ja isoista

no Hemnrilii tutki vapaa-

joki

jylkemmin. Pehmedä
pintakerrosta 8 metrin syvyyteen saakka. Joessa heikko
syvenee

kulltuurijätett¿i,

Silloin joki oli tosi lik¿incn
A¡heuttivathao joen peto-

kalatkin silloin kalastajille
nryrkytyksiü ja sairauksia.

-Minâ en tavannut lainkaan
kuitumöykkyjä enkä kovin
parljon nuutakaan teollisuusj¡itettá. Toki siellä on uppotukkeja, puornien tukipuita,

putken p¿itkiä ja v¿ih¿in muutakin kulttuurúätettã. Mutta ei
niitäkään kovin suuria mãä¡iä
0llut, Hemmilai toteæ.

Tolkkilan rmnassa Väriilâssä,
Kerätniemen kohdalla Anjalankosken Vialassa ja Paska-

uittopuomin paalutukki,

-Mnaalaa. Pohja savea, jonka

viemäriputki.

pãiill¡i muutamùn sentìn

saaren pohjoispuolisella

Hanskanpeukalon

jokiosuudelì a MrinkYl

ko

?issä.

pehmeä kenos. Heikko akan-

virta.
Ismo Pa¡kkonen

Hemmilän otokset, havainnot
ja valokuvat tukevat niit¿i
tietoja, joiden mukaan joen
pääuoma on melko puhdas

Mutta niistli püivistä joki on
puhdistunut niin, etlä scn kalat 0vilt syõm¿ikelpoisia ja

Hemmilä teki havaintoja

pehmeistä maa-aineksista

Kuusankosken pumppaamon
rannassa, Hanskanpeukalon

väheiluì¿¡n pcp- ja elohopeapitoisia kuin Kotkan edustan

kapeikossa, Korian Napan
rannassa, Korian siltojen
ylápuolella Tammirannassa,

Sen sijaan matalammille
ranta-alueille on kertynyt
liejua, muta ja vielä maatu-

merikalat.

kaPeik.

-Pohja erikoisten kivien
peitossa. Pienimmät nYrkinkokoisia, suurimmat useiden

kuutioiden kokoisia lohkareita. Uppopuita ja kivien
pinnalla vihreää kasvillisuuttå Villa voimakas.

matontâ ainesta.

Korian Napan rant¡

Hemmilâ korostaq että joen
virtaanìat vaihtelevat vesitilanteen mukam Ne vaikuttavat myös pohjassa oleviin
mm-aineksii n. Voimalikæm-

-Penkat korkeat ja jyrkât. I 5
metrin pâ¿issä rannasta veden

mm vìrtauksen aikana sinne
ei kerry juuri mitään pehmei-

tä aineksia, mutta pienen
virtæman aikma vedessä aje-

lehtivat multa- ja savihiuk-

kðet

laskeutuvat tilapãisesti
pohjaan.

Hemmilân havainnot

Kuusankosken pumppaamon ranta

Vajaan metrin syvyistä
matalæjatkuu noin l5 metriâ,

minkä jälkeen joki syvenee
seurævalla l5 metriìlã noin 6
metflrn.

Hemmilä kirjaa:
-Rmta matalæja pehme:iä. 2-

-Pohja erikoisten kivien peitossa. Pienimmät nyrkinkokoisia, suurimmat useiden
kuutioiden kokoisia lohkarcita.

4 metrin syvyydessä alkaa
esiintyä jo kiviä ja hiekkaa.
Viiden metrin syvyydessä
savikokkareita, tukkinippu,

Yl¡luutnatt¡ Reino Hemmilä Kymijoen pohjaa tutkimassa

Eduskunnan
"kanavapuolueessatt
jo 37 jäsentä

Faktatietoj a kanavista
Suonren hallitus teki hehrikuun lopulla periuatepäätökscn Itá-Suomen kehitt¿i¡rúsestü. Se roudattt¿ püüosin sisiasiainnlinisteriöu aseItarlan
Itü-Suo¡ni työryhnìän loppuraporttia. Periaatepriütöksen
nrukaan Etelä- ja Pohjois-Savou, Pohjois-Katjalan ja Kai-

nuur "tiìluutta ja lyöllisyyttli

edistetälin erityistoirnenpiteiù, joiden yalmistelut jatketaa¡ ltä-Suonli -Ð'ör yhrnün
esitysten pohjulta

tulisi eräs ltànìeren altäan
nìerkittävilDrlistä satilnista

(8) sulkua: Kimolaan, Voikkaalle, Kuusankoskelle,

vlual-

Kclniin, Myllykoskelle, Anjalaar, Juurikorpeen ja Ytâ-

EU suosiì raskaissaja

lisissa tavarakuljctuksissa
vcsi- ja mutateiti. Sen pyrKmyksiin kuuluu siirtiü kuljctuksia nuartciltä kcst¿iv¿in
kehityksen mukaisille vesirciteille, rnikü on jo todelli
süutta Kcski-Euroopassa.

it¡,is¡s¡r,.rrt ,. riin kuulu-

vat nr¡'ös Jürvi-Suomeu kara-

Yüt (Kymijoen-Mântylìùjuù

kanavut

ja Suvon veneily-

kanava) Jú vi-Suornert kana-

vat ov¿t kokoûailrr Suotllclt

nunrmelle-

Mäntyharjun kanava:

lasvesi/Tarhavesi-Pyhävesi/
Kallavesi-Saimaa on myös

Jua

¡oin 90 kilometriä, josta
kaivdttavar osuuttâ vaìn 7 ki-

heessa suoraan

ja

lomctriä

v¿iliìlisesti

n)ös huomattavia työllistä-

K¿navan alku-

jiä:

ovat

suoraan niideu vulnliìlsi
saattamisccn tarvitaan 4000
herùiilötyövuott¿, ln¿terìa¿li-

ja

loppupää

rìiltei smr¿lla korkeudellu Krnavarn tulisi kuusi (6)

ju palvelutuirnintoihin tarvi-

eivät ole
alttiina [rielivaltaisille viranorrririsrnaksujen konrtuksille,
liikciltecn vuikeutta¡niselle tui

taan E000 herkilötyövuotta

Kymijoen kanava:

Kanuvien vaiku¡us¿lueetla

ka¡suinvilisissli suhteissa

Kokonrispituus HeiIolasta
Suomerlahdelle 90 kiioruct-

sìsta, Sen ulueella olevan teol-

r¡ã. Siitü on Tavasrilun linjaukscll¿ k¿ivcLtavaa usuutta
vain 25 kilonlctriå, Kymijoctr
kokonuisvcsipintü ala 0n

4200 hchta¿ria. K¿n¿va-

jaitsee 62 proseùttia miìn paperi- ja 50 proseDttiâ ktÍongitr tuotannosta

rìe

nruhdoilisesti sattuville liäìr

iöi lle

Jiir vi-SuoÙcn k¿navat tajia¿-

vilt ltlì ja Keski Suolrcn viestöllc ja talouscLirniillc suorut, ynìp¿irivuotiset ja h¿lYat
vesitie),hteydet Joensuusta,
lisulnesta ja Viitasìù.clta asti

Suourcrrlahdellc Kanavien
kautta rìliideì alueiden teollisuuden kilpailuedeltytykset
p[ìu[rvlt tulrtu\'iliti Ja Kot

l,¿lr-lja,rilt¡¡l

sittr¡Ir:¡ptt ¡-\til

Mikkeli

Kymi

Kanena Seppo

Ihamåikifimo
Iæhtosaari Markku

KoskiValto

Uusimaa

Liikkanen Raimo
PesäläMikko

Uotila Kari

Mähönen Raímo
PehkonenTauno
Viitamies Janne

Häme eteltünen

Pohjois-Karjala

Kuopio
Huuhtanen Jorma
Korhonen Riitta
Kukkonen Jorma
Kääriäinen Seppo
Lämsä Eero
Rajamäki Kari
Vokkolainen Jorma

Helsinki

sulkua.

Suuri teollisuuskeskittymä

maaperillä. Sitten

Eduskunnan "kanavapuolue" nousee hyväö vauhtia "kolmen suuren" tuntumaan. Nyt ryhmässä on jo 37 jäsentä ja
lisää tulee, vskuuttavat kanavaryhmän työvaliokunnan iäsenet. Siin¡i ovat olleet mukana myös nykyiset ministerl
Jouni Backman (sd) Mikkelistä ja Jouko Skinnari (sd) Lahdesta jotka jäävösivät itsensä tullesaan ministereiksi.
Kanavaryhmän jäsenet vaalipiireittäin :

Kokonaispituús linjalla Konnivesi-Ala- ja Ylä-Riveli-Juo-

Su0men tulee scuatu l¿it¿i lin-

K¿Davât ovilt raken[usvaiEr
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fülikainen Raimo

asuu 25 prosenttia suontalai-

viylän osuus on v¿ún 290 hehtaaria eli ó,9 proscrìLtia vcsi-

Juurola Ulla

KnaapiAnne

23 prosenttia koko nÌaan teol-

Lindqvist Maija-Liisa Lahfela Esa

lisuuden jalostusaruosta

NurmiTh[ia

Tahvanainen Säde

Kuravien va¡kutusrl uælla si-

Rehula Juha
Rlisänen Päivi

lisuuden jalostusano on noin

Sümes

pinta-alustü

Kanav¿n kokonâispud0tus
Più¿iììteeltü

S

uomcnlahdellc

urt 76 ructriri Siihcn rulcc
k¡htlcl,srn

Outi

Turku pohjoinen
Laaksonen fimo

Kanavien r¡Ìentanrinen ¡laksaa yhteensü noin 2 nriljardia
nrukkaa. Se jakaarìtuu neljälle vuodelle Nìiden r¿kenta
rnlscen on suxtitvtssa rììyos
EU-tukea.

Muuútoliikkeestä valtavat kustannukset Suomelle
ja Lipposssta, kuka puhui ja nriti.

Tckniikku ju Talous Jehti
on laskerut, ctt¿i parha¡ì-

puhutuün Alhosta

laan kliynnissü oleva

Nürnä ovat omalla tuvallun
târkeit¿i asioita, nìutta me¡ìlã
ei kcskustclla v¿kavusti Suu-

nuuttoliike ruaksaa Suu
rnelle vuoteen 2010 mcnnessü ainakin 90 nriljardia

rnarkku¿

eli noin kaksi

kertaü encrììlììin kuin,
nritä pankkikriisir kustun-

nukset loppLrjen lopuksi
olivut
püütoinrittaja Jouni Fliilkkil¿i toteäa, cttâ 'rncill¿i kcskusteìlaar Sundqvistin ja Juharr
Seur a -lehdessü

talon rrriljoonista, nreilJä

"60luvul

atkesi Ruolsin imulla Nyt naapuri cì üuta, vaan meid¿in on ¡ipe¿isti tartuttava toimeen, et-

tci

la

tarvi

muuttoliike

tse

¡

jâìkikäteen

nren sotien jälkeiscstä tOisçs-

viisastella ja selvitel[ä, nrissá

ta suureslu, yhtciskunnalle
monella t¿vuìl¿ kohtal0likaasta nruuttoìiikkeestü, j0ka
tyhjertliü vauhdilìa lt¿¡- ja
Pohjois-Suonreu ja aht¿a vü-

taus rneri pieleen", päättâä

Flinkliilä kirjoituksensa
Kanuvainvesto¡ nneista
rr¡iske muutto-Suomelle

kcä nìuutüÌraaÌ kcskukseen".

"lr4uutoliikcilniö ci olc ke

Itü- ja Pohjois-Suomella ei

renkián hallinnassa. Pelkona

totlellakaan rnene hyvin. Todellinen vaara on. etfä Sxvossa, Pohjois-Karjalassa, Kai-

onkin 60-luvun riskicn toistuntincr", jatkua Flinkkili.

nuussa ja Lapissa syntyy
asukastyhjiöitä Keros-, rivija onìakotiralot uhkaavat jä¿i-

vät renlpalleen niin kuin
pakettipeltojen aikana

Yhden rnaakunnan tai edes
läänin voimin ongeìrnaa ei
korjata Siihen trvitaan myös
valtion nopeitaj¿ mittavia toinria. Mutta nlaakunnât voivat
yhdistää voiDansa ja vedota
eduskuntaan ja halÌitukseen,
jotta alueen perusrâkenteessa
olevat puutteet ko¡jataan Kymijoen ja Mäntyhrrjun krna-

vien sekã Savon veneily-

Törnqvist Kerttu
Vehviläinen Anu
Väistö Matti

Kuosmanen Pekka

Keski-Suomi
Leppänen Johannes

Leppänen Pekka
Laitinen Re[io
Karpio Juha
Partanen Erkki J

kanavan rakentaminen tulisivat nythyvään aikran katkaisenìarn muuttoliikkeen kärjen. Ne tukìsivat alueiden vanhoja elinkeinoja ja edistäisivät rnyijs uusien teollisuus-ja
nìrtkailuinvestointien si joittu-

mista voimakûstâ muutktiikettä poteville alueilìe.
Vaikka ne eivöt ratkaisekaan
kaikkia ongelmia e¡vätkä
katkaise kokonaan muuttoliikettä, onhan siltì joka tapauksessa paljon halvenraa sijoittaa kaksi rniìjardia markkaa
kanaviin ja tukeä v¿hvasti
mââkuntien elinkeinotoirnintaa kuin uhrata 45 kertaa
enemnrnârì varoja hallitse-

mattoman rnuuttoliikkeen
aiheut¡amien ongelmien
torJUmtseeì

Hallituksen tulisi ottâa nyt

vakavasti Itä-Suomi

-

työryhnìàn esitykset uuteen

tÐrkasteluun ja aJoittaa
niiden toteuttalnisen. On
hyvin todennäköistä, että
EU:n rakennerahaston
kautta saadaan useimpiin
rnerk¡ttäv;in hankkeisiin
huomattavaa tukea, pârha¡mmassa tûpuksessa jopâ

50 prosenttia niiden hinnasta.

Tilaa itsellesi ja henkilökunallesi näyttävä Vesitieyhdistys paita
¡t

FINNISH WATERWAY
ASSOCIATION

Paita

I

Sininen
275,-

Paita2
Valkea
275,-

3
Farkku
275,Paita

Paita 4
Sinen college
320,-

nìateriaali on 1007o puuvillatwilliåi, harjattu ja pesty.
Paitoja saatavana kokoja S-XXL, kaikissa paidoissa knvan rnukaine logo brodeerattuna paidan vasempaan rinnukseen
Tilaukset Suomen Vesitieyhdistys, puhelin 05-7404 351 tai fax 05-7404352
Tilaukset toimitetaan postiennakolla ja toinritusaika on noin kaksi viikkoa.
Pait<-rjen

...':a.-'
¡ ¡t:'r
J:
'-i: I ¡í- r

VenäJällä YaltaYan
Venäjällä on pituudeltaan käsittämättömät liikenneverkot.
IVlaantict ovat suurelta osin huonossa kunnossaja rataverkkokin

Vesitieverkot

Suurten leollisuslaitosten

läpiisemä¿in rniljoonakau-

valfion hallussa

pungin keskusta.

on hyvää vauhtia rappeutumassa, vaikka se oli aikanaan maan
ylpeys. Niistä ehdottomasti parhaiten toimivat yhteydet ovat sisävesillä. Naapurimaassarnme sisävesiliikenteeseen käytetään
72000 kilometriä rakentamattomia jokia, 10000 kilometriä järvi-

Sisävcsitieverkosto on luonnollisesti valtion omaisuutta,
muttâ verkoston operoinnista,
kanavien k¿iytöstä ja huollos-

omistamien satamien lisäksi
omistajajoukkoon kuuìuvat
kaupung¡t, varustarnot ja eri l-

reittejä ja f 8000 kilometriä kanavia tai kanavoituja jokia.

ta vastaavat alueelliset
liikenneministeriön âlaiset
ol

liset satânr¿yhtiöt, Satamien

Sisävesiväylät on lihes kauttaaltafl n merki tty kansainväl i-

maapohja kuuluu kuitenkin
edelleenkin yleensä valtion

jopa 60 prosenttia niistã on

olnisttrkseen

valaistuja väylänrerkke

ympärivuomkaut¡sen liikennolnntn

talvisin kiinni

Euroopan puolella vesiteillä yhdistetään neljä merta: Kaspianmeri, lVlustameri, Itämeri ja Vienannreri (Jäämeri). Tätä 6500
kilometriä pitkää vesireittiä voivat kulkea jopa 5000 tonnin laivat, paitsi Itämeren ja Vienanmeren välisellä osuudella, jossa
maksimikoko on 3500 tonnia.

Verkostossa

Ii

jä.

Näin ne siis mâhdollistavât
Vesitite ovat

grnrsaatlot.

sen jãrjestelmân mukarn, .ja

ikenrìôiv:i¡ tois-

taiseksi ainorstaan entisen
Neuvostoliiton seuraajien li-

Vaikka sisävesiverkosto on
avoin liikerteelle vain osan

Vilkkaimmilla kanavaosuuk-

pun alìa purjehtivat alukset.
Neuvostoâjan alueeìlisesti toinrineiden "nronopolivarustamoiden" tonnisto on hajau-

vuotta, siìlä on Vendjàn

váylillä on rakennettu rnyôs
rinnalikaissulut nopeuttamun
liikennettã.

kansantaloudelle kuljetus- ja

kulkuvâylänä korvaamaton
rnerkitys. Purjehduskausi on

silla Volgo-Balt ja Vrlgan

Tavaraa kulkee näillä vesillä noin 200 miljoonaa tonnia vuodessa. Jopa Karjalan tasavallankin sisävesillä liikuteltiin tavaraa
1994 noin 2,7 miljoouaa tonnia eli lähes kaksi kertaa niin paljon
kuin Sainraan kanavalla.

q

Suomen vesitieyhdistyksen 34-henkinen valtuuskunta tutustui
elokuun lopulla vajaan viikon ajan Venäjän vesiteihin. Valtuuskunnassa olivat edustettuina metsäteollisuus, satâmat, huolitsijat,

laivaajat, suunnittelijat, virkamiehet

ja konsultit. Mukana oli

nryös seitsemän asiantuntijaa Saksasta, Hollannista, Tanskasta

ja Ruotsista.
Ttrhansia kilometrejä kanavia ja paljon sulkuja
Vier

an rrre rc n

ja I lünrcr cn

vù-

lincr vli¡ lii on pituucleltuan
8ó0knr Siinäor

Valku i seu j är ven kauttil
ka kcsti¿i kolnìe

lgsulkurju

se trvrtt¡irÌ liikenteelle 1933.

¡nat-

P¡ctarista Nevurr, Luatokan.
Syvürin jr A¿i¡ì¡scû kuuttil

It4oskovan kunavr on (r82 kiIrrnetrii pitki. Siinü ol I sulkuaja se uvatti¡n 1937 S¡t¿i

Belorrrorskiin r rh¡ialusten
kulkuaika trr noin viisi vuo-

altilillta (Tshercpovetsistli)

l

okuutta

\()lgar-ltiùDcr cn viiylà on 800
krn pitki, siinli on 9 sulkuaja
uusittuna se av¿ttiin 1964
Alunpurin se rakcnnettiin jo
I ti00-luvun ulussa. Pictu-ista
Tshercpovctsiin Ncvan, Laa-

tokar, S)'v¿irin, Ainisen ja

Volgan-Doni n kanava on 400
se avattiin
1952.Kanuvassaonkuusisulkua. Kulkuaika Volg0grad¡sta
Tsinrla-järven ja Don -joen
I'autta Azoviin Mustallernerclle on kaksi vuorokauttâ

vuorokuuttu kilonretrili Pitkäja

pitkin pilisee Rybinskin
U gl ishjir vcn jr Moskovajocn
kuuttü Moskovaan ja Tvcriin
kol¡ress¿ vuor okuudcssa.

Vulgrlla rÌrltka

kest¿iü

Rybinskisti Ast¡ak¿niin 8-9
vuorok¿uttû Tlillü osuudella
on ll sulkuaja rnatkaa ker-

.''P

Lliheìlä Kazania eroava Vol-

gan sivujoki Knrnir

on

li¡kennöitävissä 1000 kìlouìËtrin nì¿tkallr Pernrin ohi
Bcreznikiin æti Väylli rakenncttiin valmiiksi I 960-luvull¿

tyy 2200 kilonretriii.

Volgo-Balt vcsire¡t¡n suurennos Moskovâ - Pietari alueeltâ
tunut yli sadan eri yksityisen
\,trustarnon lìâltuun Valtaosa
pü¿i-

pohjoisimmilla alueilla rcilut
kuusi kuukautta, eteldisenrmillä alueillakin vain noin 8
kuukâutta. Syynä tähän on

osin vanhojen nlahtivaru-

mannetilmasto Siperian

vilastanìolsta totnìlt valn srsilisessä liikenteessä

stanroiden North-Westeì n
Shipping Companyn, tly'hi-

hJ,¡set ilnramâssat ja tuulet
kylmentõvät Eurooppaakin.

ipping Cornprnynja Volga-Don River Ship-

Itümerelle suuntautuvaìle

ping Companyn seuraajat

kenteelle aiheuttaa hanka-

operoivat sisävesiverkos-ton
ulkopuolisilla nerillä
Sâtanì¡en ornistus on rnyöskin

luuksia osavuotisuuden lisäks¡ Pietar¡ssa olevat Nevujoen
s¡lìât,jotkâ ovat auki vain parisen tuntia yössä Liikenteen

nìuuttunut vrrsin kirjavaksi.

on osuttauduttâva juuri silloin

teSea-Onega

Kantosiipialu sululla nunrero

7

jà

Ulkomaalaisten alusten pdâsyn esteenä Venäjän kanavil-

le on ollut luotsausjärjes-

jr englannin kielisten
merika¡ttojen ja ohleistojen
puuttum¡nen, Myös lainsãätelmän

dãnnöllisidestetä on vielä olemassa Juonnollisen vi

S

lii-

halun lisäksi

ivyttely-

o

o

oo

iuurt srsa
Satamaverkosto viel:i suppca
isivesillii s¿tilDaverkostu oil
vielü varsir suppca Sejohtuu
Venäjin teollisuuden ¡akcnS

teesta Ja totutursta l.orrìlilr[u-

tavoisIa TuoIantolaitoksillc
on yleensi r¿kennettu onìilt
l¿ituriusa, nìutta lütrsinlualais¡ttain rakennettuja yleisiü
tai

julkisia

satarììiil

ol

suur-

Euruopun puoleiscn Venüjün
vesiticverkortol la kuljctetailr

rahtia yhtcensi vajaa 200

Vcnüjün nykynruotoinenkin

miljoonaa

toÌria Tuotantoongelnrista j0htuu, ett¿i

sisávcsiverkosto tùjoar valtavüt nrahdollisuudet ainr Kas-

kokonaisliikcntecn nrüüri orr
laskenut nìutta saln¿lla kunsuinvüliscn liikcrìteen osuus
0r kasvilÌut, Etenkin suoric¡r
kuljcnrsten müüri Moskovum
(xì lisiiintynyt rrcrkittlivi¡sti.
Tissii liikentccssai k0Dtticn

pian- ja Mustanrnerùn satanriin asti Onhan niihin nytkin
ju Suornesta tehty suorit
laivauksia jopa 100000 tonnin
vuusinrriäri¡n asti Parhaintnlat nlahdollisuudet tîù0¿¿ì
kuitcnkin Moskovan liiken-

kaupunkien ulkopuolella hyvin huvassa.

rriüÌitr

Sislivesitie!crkostoì lu on mcr-

Euroopar puolciscn Verräjür
sisiivesiÌiiken¡ccn voi a¡vioi-

kittâvii rooli u¡aan sisiiisen liikenteen huitarìì¡sessu, jussa

Valtavat mahdollisuudet

odotetuun kusvavan

ii

[can kasvu. Se nojaajäLtiläis-

kaupungin suuriitr kulutus-

da kehittyvän tulevuisuutlcss¿r

rnahdollisuuksiin ja sen aseuraun keskeisenä hallinnon.

kuupan ja teollisuuden
keskukse¡a

Ju l930luvulla on tehty selv¡tyksiä ns "Karjalan kana-

Matkalaisct kuvattunâ Ylä-Syv¿irin sùlulla

THE VBWW
t]t rllE svsfcll
OF T]IE ET'ROPE,AII
WAIEN WAYS

4

o
i ;tì, ..

\
vaD" rake¡ìta¡ììisesta yhdistâ-

Volgo-Ilalt verkoston

yh teydet eurooppaan

¡nü|in Vuoksen ja Laatokan
vcsistüt Mikili tutkinìuksen
ullu olevat Jãrvi-Suo¡nen kanuYut aikanaan toteutuisi vut

niin

ja

kaansaataisiin ympârivuotinen vesi[ieyhteys Sairnualta nrerelle olisi nrielenai

kiiil¡uista hyödynt¡ä tîmân
vesitieyhteyden nrahdollir

r¿rku-uine-, rakcnrÌust[ vike-

ju polttoainekuljetukset o\,üt
hallitsevia Vilkkainlualla
l¿intisen Vcrüj¿in sisüvcsiticr eitilli Volgo-tsalt -kanavalla

vuotuinen kulje¡usnìi¿l i un
p),syuyt nOin l5 niljooDassil
tonnissa. vaiklia tcollisuutlcn
tuott¿vuus oDki¡t r0lrrlhtalrLrt
vInìe vuoslen IüJUrssil rììuu-

ripeüsti, silJi onÌran sc jo
perusvalnriudcltuiln tuossu
suurrìuItor]r jen ctiiisyyksjcD
nrüssa toinìirìtaku¡rn0ssa olcva jil runsustu vapaata kulta-

sìteettia tarjoilva kuljetusvcrkosto On selvüükin, cttii
Euroo¡>:Ll Unioni p¡,rkii
pcrustellusti srarììaan sen

suuttil syöttökuljetuksiin Pietarìn sydlineen ja edelleen

kuko Venäjän sisävesitie
veLk}ioorr

Venijân sisävesitieverkoston
uv¡rutunlinen kansainväliseen

kl¡ytlùötr rnahdoìlistaisi
liikentecn cntistlik¡n ripe¡im-

rn¿ir kelìitykseo siiräkin

rcjtilli kulj!'tetti¡n vuosittain riin.

htroliuìatta, etti venäliìisiìlã
itsellüün or Euroopan nritæst
hyvin merkittãvä sisdvcsi-

jopa 23 nriljoonau tonÌia ta-

rncrilii kerìnetonnisto

toksissr. Erìrnnri

lì¿i¿¡rì

tiilli

nahdollisinrual pìarr kalsairtviliscl liil,cnntiirrrrin pii-

\/¿t au

Auvo i\luraja

Kirjoittaia Auvo N{urÐiâ Moskovân kanavalla

MAFIRASKUU

ü-Si'T-¡å:'t-

1

Merenkulkupiiri 730 km
ihni-

lsäntämnre Vadim Kluejev on

set sâ¡lyttiv:it huolella Neu-

olìut rak¿ntamassâ nuorena
insinôörinã sulku nro 6:ttâ

tasoss¿ Sheksnasta sululle
rìro 6 Vytegraan Aäniselle

snan altaan vesipintaa oli lrskettu siten, ettäjdân pli¿ittü oli

koelnra, jota paikrlliset

tutIanpnljilstir, j()t¿ cì olc vicli¡ kidllcrr), Vcnaùiilli. Mersü

piiir on n 270 knr

ruivrttu veden alle.iâänyttä

lcgaatio Vcrrlijillü Vtrlgu-tsalt
-ka¡ravalla Mrtkr Lcsti rrcJjii
piivriii lsiintiinii oli Volgan
Itrirrrcren ( \'olgo-tsalL) kura-

rùuiserìa tälniir tiËrì vancssa
ja¡,lcen:ükirr koko nrutka¡r oli
sallarrni.iktii:tli kuin S Lrorrressa Kun lâhdirnrrrc Pictarista,

vlhrllinrt¡n piiillikk(i

uiin kivili tai kallioita ci likyrr¡'t kuirr Yasta A¿iriscltii
tultLrililìnc S¡'vlrin suullc,

rn, putouskorkeus
I 1,2 nr Syv:iys porltien kynrrysten kohdalla on 5,5 n.
Alusten suurin sallittu syvü),s Pietarista N,loskov¡an on
3,ó n, Uuteen sulkuun sopii

vostol¡¡ton aikana Vanhinrmat ikonit ovat I 300-luvulta
I-uostar¡ssa vierailec turiste-

gissa. Puusulut kuuluvat

yhtü aikaa kaksi Volga-Don -

Ser

Jlt vi Suorìrel rner ertkulLup¡iristai \ ¡cr aili heirikuussa
piir ipliillikl,i) Airrru Hciskasen

johrltrlla

rrcl

jlirr hcrrgcrr de

Vudirrr

Kluejev lllcr cnkulkupiir illli
rrrr ¡,htcistyösopirnus \/olgollrlt k¡lrvahrllinron kur¡ssa

ylcisrajoitus Vcriljiillli un 90

Lrrr/h Aut0ssl

oli tictysti

Sheksnan

uutlen suìuñ pituus on 3 I 0 nr,

leveys

rìretsiä.

2l

Ennen Valkea-jârveü (n. .10
km ennen) laivanrne küåntyi
I 860 I 870 luvulla tehdyille
puusuluille Kirilovin kaupun-

ja. jotkr kulkevat laivr-

Sulut ovat valtavia rakennelmia ja osa Vytegrrn alueen
suìuista ovât malliìtaan isoja

nratkalì¿ Pietarista Moskovran ja pysähtyvät Kirilovis-

'1¡ivi¡ telakoita". TänÏin ko-

sa-

nen hiekka- ja saviperäiseen
nraahan vaatii erittãin suurta
ammattitaitoa ja tietärnystä,

evo-Dinskajan vesistö-

koisten sulkujen r¡kenlami-

v

1992. Siilrcn liittyen nrrr
lerrrrrrin ¡ruolin on teht),

rÌuuturìia tutusturìtisrrrltkrrja

jî kcslustcltujr

\'¿rihdetttr tic-

tojr sulkuìhin ja vliyliin liittyvisti crj lil¡si5ta tcknillisistii
rrrlkrisuista V 1989 silloirerr
karrrvapätilliklii Scppo
K0ivtr¡rLrt0 tcki vas[üil\,ilI
¡r¿rtklrr
Neljiirr priivrirr r¡atliur uik¿rlit

istui¡u¡rrc autossa ¡,li 1000
krn Volgo-Bult -ktralatlukscssu kuljirttttc
kru Sheksrrasta l'¿ilr-

hal Lir¡nort

n

7110

kirriiliruaan. Matkalla VolgoBrlt -kur¡rvun karkkoisr i¡jallc

Slleksrrarrr tutustuin¡rìe
\/ollrovarr sulkuur, jol,l sijaif
Vollroru-joessa Joki ulkau
Novgor rrdin ctell¡puolcltn jn
sce

lils[,cc Lnrtokkililr V 1994
nrcr eokulku¡riir istl'r tutustui
¡rur i herrkilöi Volhova-jokectt
rinu Novrorotliin srakka.
Volhovan sulku on ist¡¡ voirr¿rlritoksçl vierc:si. jortka
liip¡ virt¿arìrü LcviìLillii on yli
201)0 rl /s ja rruutoirt rr 600
7(I)rr /s Vc:ijrìrje:tehri(vo¡nraìritosja suìku) or vulrlistunut

v

192(r Sr¡lku ou c¡rsirrr

rrüincn Ncuvostt¡liitossa raI'cilrrcttu uudertaikai¡ter sulku Suiur ¡rituus on 144 rr,
le\eys I 7 nr jr putouskorkcus
u ll rÌclrii 1960-luvullu
sulluul oil ascDilctLI u¡vrt

pollarit l'i¡llli hetkcll¡
sulutuksir or 2 - 3 kcr tuu piiirlissii, Sulurr "kukoistus uikri'
or¡ i¡llut 1950 - I 960-luvuiìh,
jtrJloirr sulutuksia oli 20 vuuroIrudessa 'l uolloin oli c¡it
tiirr paljorr uitroa Novgtrodin
aluccltr Lautokallc Volhoval

rulurr ¡riiillikkÒ kertoi, ctti
tiilii kcsiini suluil kûrLttr orl
ku

lkerrut rrrrtkustlja-alus

Novgor orJista Kisbirr-saar eì lc
Aiin ise lle.
Volhor astajatt oirnr¡¡c nralkua

autolla Jaroslavi ir johtavallc

tielle, joku kulkcc lihvi¡riin
kauttil'l'sercpovctsiirr jrre
Ylcincrr Ituornio oli, cttä t¡ct
olilxt c¡ itti¡ìil huorì(¡:ti rrurkitty. (,pustcct olivat puutte'ellisia Esinr rtrsillii oli v 1992
Suorììc5su pa¡r¡cttu tiilil¿iil ¿lu-

ntrrntiekatltu,jossa ci ol
lut lier kittyilri tät¿i ticti ollcilkaar '[ic {)ìi piiiill)'stetty j{
hyviikurrtoinerr, niir¡ri lutorr
kuljettujr "posottcli" uudeiia
Vrlgsrvagerr lì ¿nsporttcrillil
rr ll(l krr¡/h ko tictli. vaikk¿
e'crt

Neljü rahtialusta sulku nru 5 ja 4 välillä. Sulkujen väli on 1,2 kilometriä. Esim ylöspäin lulevan Volgoneft-tankkerin pituus on 132 metriä ja leveys 17
rnctriä, Vcdcr sanìcNjohtuu ruoppåustöistä (väylän levitys) sulku nro 5 yläpuolella.
jossa on lallio. Jarusl¿yiil
johl'ilvarì t¡crì valsi otr aivalt
tiyrrrrli jittiputkca, jotku uli
!¡t 2 -:l lr pitliii Kusvista
(!t tullut "lnuurìvaiva"

tyypp¡stä alustî Ylee¡säkìn,

kun rrhtialukset kulkivat
A¿iniselt¿i Vytegraan ja cdeìlcen Moskùvarn pãin tâi pliinvastoin, ne kulkir,¡t pure¡tta¡n

cli

sopivat sulkuihin srunanuikaisesti

Shcksnun sulku
Shcksras:a nrajoituir¡rnre sullu rrr o 7: n y lipuolelll ulcvuan
Volga-Balt vcsiticr hallirrnol
til kaslusrluksccn, jonka ninri

ort Ra¿liv" Alus

or

v-1963

j{ siin¿i on kuudcn
hcrrgerr rriehist(i Aluksen
rillcnncttu,

p¡iillikkÒ kcíoi kulkcncarìsa
rrr/sl-udoga 7 rnuktna u 20
ker taa S¿tirlaur kurrrvarr llipi
Srir r rrul lc.

Scutuuvanl ailnlutìü [utus-

tuirr¡re Slleksnal uutcen
sulkuun ju voìrnalaitolscen,
jotka olivut v 1989 r¿kentcil14, kurr S Koìvupuru vicruilì

siclli

Slrekslran voinralaitus

ja sulku vu|nistuivat v. 1992
ja ne sijilitscvat vctlcrrjakajallu. Sheksnasta Muskovuur
ur rrutkau vcsitsc 596 klrr

Sulurr alapuololta
Rybinskin rl

til

las

ju ylipuolel-

Shcksr¡ün ullar,

Valkca

rik¡r

joka

otr

jiirvcn (tseltn Ozero)

Kiriloviin, Kiriloviin
Shcksnasta ¡natkanrrne jatkui

pohjoiseen Vytegrran
A¿in

jsclle. Viiylät ovat

er

jr

ittäin

hyvin nrerkittyjä nlnl kaiklii
PO|JUt Otr nUrnerortu, Jotcrì
rrrcrikortista tiedetä¿in larkalleerr sijainti Tiirkeimpien
po!uJen vrereen otì asctìtìettil

kapeanrmat ns. jiäpo¡jut
esim laajoilla selkialueilla,
joilla talven alkuvaiheessa
j¿iii¡autal ajelehtjvrt. Merikortti-kirjarn on nr¡,ijs

me¡ kj È

ty kilonretrilukenrat viirler
kilo¡netrin vülein Moskovas
ta Pietar iin. Merikor teissa oli
hyvin usein merkintà "hukkurìul.tir metsüä" eli kun Sheksnilì allast¿r on rìostettu Valkeajàr ven tâsolle, Slìeksnan kohdall¿ n l0 nretrii, niin metsä
0l¡ j¿itetty raivaanì¿tta

TiiDin

tiÌlia vüylillâ ajelehti viilillâ
puita Eri¿irìä talvelìa Sllek-

jürvi

jiirjestelnr¿irin. Sulut ovât n
120 m pitkiäjr 12,8 m levei-

Valkea Järvi on volkea

tâ Ne kuuluvat Pohjoisen
Vienarrnrelen kanavahallintoLrn Sulkujen kunnosta ja

Kirilovista rnatka jatkili kohti Valkea-.jiirveä, joka on ni-

¡lnrecstii piätellen vo¡ todetn,
että sulut ovat jäänect onran
onnensu nojaan Suluillu oli
kylliikin henkiìükuntra tiiissi
1980-luvun lopullu nâiden
sulkujen kautra tuli STK-tyy-

ynpyr ãnnriloloinen. hrìkaisijaltaan 40 knr. Keskis¡,vyys

pin aluksia Slinlaalle raak¡puu

Sululta siin yinìnre îutolla
7

n

krn päässli olevarn vanhran

Kirilov-Beloejen ìilostâriin,
jonka vanhin osa on Ìakenrìet
tu v 1337 Lilostarinlue on n.

l2

ha, rruurien pituus on 2
knr Alueelll on l2 kirkkoa

jne

Siellâ on Veniiji.in tsarr i-

en kunniaksi kìrkkojr erityisesti Iivur Julnìalleja hänen

rnerrsä

on n 4

veroinen Järvi

nretriä. Ennen Valkea-mertr reitin van-ella oìi

erikoinen merirnerkkil osittain veden rllcjäänyt kirkko
Jär ven etelä .ja länsirerinalle
suojokrnava kuten on tehty
A:inisen ja l-aatokan etel:ireunoilìe N4¡inittakoon. että
tünã kesânii Beì0morskij-tyypin raakapuun kuljetusalukset

ovrt lâivanneet koivrrkuitupuuta Saimaalle Valkea-jürven elelâpäâstä Belozersk nimisestl kaupungista, josta
Piel¡riin vesitse on n 700km

3 ovat kiìometrin väìein toisistaan Sulkujen pä¡inìitat
ovnt pituus 263 m, leveys l8
nr Suurin putouskorkeus l6

niytteillä

rnetriâ on sululìa nro 6 Sulut
on rakennettu Neuv0stdiiton

erittliin rr vok¿5.¡u kt¡ko Venijällä ainutlaatuinen ikoni-ko-

aikanu vankityövoinrrlla.
Vesireitti r¡ìi valnris v. 1964

rttuseossa on

raa
Sulkujen yrnpâristôt ovât hoidetun nâköisii Ne eroavat
ympäriììä olevista asutuista
alueista, jotka ovat useinlmiten "epâsiistin nãköisiä".
Vytegran alueen sulku jen

betoniseinämät on katetttr
betonilc¿toillc, joista osa on
rapautunnt, bekrnir audoitust¿

on tullut esille ja betÒnisaunroihin on tullut rakojt jne.
Sulkujen se¡nämdt, káytlökeskukset, odo¡uslaiLurit ovat

vi¡meistelelnättönlän näköiset.

Vytegran sulkujen ala porttien

oli nryüs karkotuspaikkara

sin

Vytegran sulut järeää tava.

-5

Sulut nro:t 6 - I ovat Vytcgran
alueella,josta sulut nro 5,4ja

tsaarien epüsuosioon. Neuvostoliiton aiklnu lu¡)stari toinri kotiseutunruseona Nykyì-

tâi että ne nluutoin liikkuisivat,

on

kolmelle vainrolle on onat
kirkkonsa Kirilovin luost¿ri
ylimyksille, jotka joutuivaL

ei

"pul lauta" sulkuja paikoil taan

on 1800-luvulla kaivettu

llstissa.

ettã esin. vedenpaine

e(lessã on tönnäyssuoia, ioka
on vahva kÈttinki-järjestelnä.
Suluissa on nrolenlrnilla puo-

lilla l5

uivaa pollaria eli yh-

teensä 30 pollaria.

Vytepan aìueella ja yleensri
koko Voìgo-Balt -kanavassa
vãylien leveys on vähintãän
80 - 100 ln, paitsì sulku nro
-5:en yläpuolella väylän leve-

;v'ii.r.r .r

:,å:l;i,t-íii ì UÜti

VES¡"Ti='f

Venäjän kanavilla
ys on 3(r nretrii, jota kedu-

p),räii Vytcgrun suull¡ cllnclr

uoppauja on kaivaulas:a 100
nretriin Klarrcsiidc on vlihiu-

kuin sc sai luvun tulh laua-

r

L¿stilus¡lueclla on isoja kiintcit¿¡ siltanosturcit¿r n 20 Saturnrn liikerrne viirne vuosina
orr ollut n. 1,5 rnilj, ln/vuosi

VA¿U]

tiLir¡ -500 rn
AliJìirìcn

Kiiyttiil,orrcistot ovüt j¿lcit¿i
luokkaaja sen ¡,rnrrìür tiiä, lun
esiur sulku nro ó:n, putous-

ii niin kuin vcrriliiisct sau0vat Nli¡llli jürvilÌii pitce
¡rer iolosuhtcidcrì si:ir¡rìótAallokkor ;rjoitus Volgo-tsalt -

KrLikkien sulkujcrr L¡,hjerrnys
taPaiìtuu rä)'ttü ja
t¡,hjenn¡'sturrneleìtJcn kuuttt,
joissa on orrrrt vcrìtt¡ilÌt. Sih-

jos aallokko on suurcrlpi niin
liikclre p¡,siihtyy Esirrr

kiilxittúct o!rt Ncu\ostoliilo¡r
lùilltn iir 0\ rt r'rrsirr 'kolhorr

joitu: trr ¡,5 nctriii VolgoBalt -kan¿vahallilt0 0stilil

nlikiiisii"

s¡jiipülvelut Pietar ista, Ry-

krista tictokonctekniikkua

binskistä ja Karjakur rlucclta.
Elokuun aikanr sur¡ru csti.ili

Slreksnan voinralritt¡ksella on rrrl,ös nykyri

SuluilÌa on nr¡'iis tclcvisiokarnoroila yliipor tticn vallo¡t-

tr¿ vrrtcÌ Sulkujen jiiüa¡kilistil l¡il!'nÌcttl¡ \ ilr ten
suluilh on rrr¡,ös paìneilrrra-

Aüniseu

ju

Volgarr

vilillii

I2 - I 961 oli krikkiran 39
sulkua, joista -14 oli¡ruu
sullLrju'l'iiti jirjcstelnì¿ili kutsuttiirr l\lar iinskil vesistö-

jlirjestelrrrâksi. lJsirr V¡'
teSrilu aluccllil sulkuja oli
krikkirrn 26 fiissi jiirjcitcl
rDiissii A:jr)iscltii r.tJcrrjlrku

lallc trli noustuva li6 rrr Nykvistn Vrrlro-Brlt krnirvrr
sulut on teht-y sitcD, etti kuuiLr

Ra¿liv rlukscn rallokkorr-

yiillù karraraliikeolcel, [)ahirnl¡ill¿u¡r 20 yiinii Sairrrau kanavallr liikenne pyuikua

s¿ihtyy rùyös elokuuu
LrscurÌa y(1n¿i

sutììul tükia

Kurì lutustuinìme Ylii-S¡'virin
sulkuurr, niin I 5.7.9ti nlennessi sululla oli rehry jo | 5-3-5
sulütusta Tiinlä sùlku on

Vulgo-Brlt -kanavareitin
t'ilkkain sulku IsâDtänìùìc
kcrtoi, rttä sulun yliiportti
vlihdetaan ensi talverr rikanir.

Myös Ala-Syvärin ylä¡ltin
pcilipinnassa trr reikii, joirJen

kluttu vesi suihkuaa
Syvir illä kulkiessa kiinnitet
tiirt huor¡iota siihen. cttä
Syvirirr lünsipuoliset kyl¿it
(Vcpsiill.iis-kylüt) olivrt erittiiÌ siistejä, nrutta itiiptrolen
kyl¿it ovat hyvinkin sekaìsen
rülöisiii

Matkustajalaiva tulossa sulkuun nro I Vytegrân kaupungissa, Moskovan ja Pietarin vä.
lillä on yli 20 matkusta.ialaivavuoroa.

N

l'ksi syy tühän

r

vririu osuus tästi on n. 70 tó
0D, ettíi Sy-

v

IE

tJcl srr/tll

krnrvalll (ùì k0l¡tìc llctÌi¿i,

MatM Vyte-srusta Aliniscn yli
Syvlirirt suuìlc on l liO krrr

ü

ilir'lesteIrrrì

ruatriapuuta, scpcl ili, kalkkìki-

tai

puolisko pairrau

ja ti),ttö

Scl kautta kuljetetarn mrr

oyat crit-

rrer

ló lr, ulilp0rttin 250 trr

korkeus

jil Lrrtoklia

tiiin isuju sisiivcsijiirviâ

uila lou¡lll¡l

SyvÍirr suulla lürsi-rurnalla
nikyi ensinrruiiscrr kclral
kalliutr ja kileü ,A.icnrrrrin
rriihdyt kivct \/ytcgrun aal-

5 krn ennen Ala Syvlirìn
¡ulkua On rakenncttu iso

lajussa oì

istilaivoja varten Nürni on
teht) nivan viinrevuosinu ja
IorrLrkylüi kehit¿târin edel-

lorrrrur

tU0trL

krlustusrìriltkai hì¿ varten-

Syvär'illä pituutta n0¡n 2l)0

Varkâât ovat vicn€et turva.

kilonretriü

laittcidcn paristot

¡

sihkij¡stetty lsäntlnrne ker-

tur

otrnuilla Lartokalr lilrsiillrrrltr kLltcil [t¡,ös sulkrr rrrrr
ó;lt _ylliJruolel).. kulluvr
pcrrkkrrr
pr

virin lünsirannrlle or ra\enncttu pilljon uusia kesärrókkejä, .iotkâ eivlit ole

lorrrrkylri pyciriihir si nräk
kcitrcen ja iso laivallituri

lecrtkin

rÌrn

nìets¡stys-

on
vcderrjrkajal laskcttu I I 9,00

rtrctrjsti¡ (Itctct¡ pinnlstu)
I I 2,ti0 rrcLriin, Niistii luvuis
tû \'oi priÌ¡Lell¿i, cttrì \()lgo llùlt
kr¡ravarcitil lii o¡l tilpirlìtuIut
valtnvüt ),nìpiit ¡stiirì tìtuutulsct

V¡'tcgrrn sulku r:ro l:cl tlavesi on Alirri:err piInail tt5()ss¡ SulL¡n alupuolella cnncn
Aiirristri karrularr pcnkoilla oli
rilrkill)uutil rìoìtn k) ltìilìc¡ìtii
tulrrttil kuut¡oillett¡ii odotttilrasra lrstuLrstu M),its r¿ii¡ltli
orì kuljctcttu ja kuljcteruiln
r

raakrpLruta Saiutaan rlrLccllc

V¡,lcgrrn sulurr alapuolella
cn[eìì Aiiltislii clr¡al liintcclr
I ii00-luvulla ktì\ cttu \uojaklnat,l

sullu

Syvrir in puulessa

viiis-

sii. Ala-Syvlûirr sulkuju voi-

rû¿rlritos otr villilr¡stuilUt Y
J933 ia Yli Svvrirìn sulku ju

tulevrr rallokkoa- ÀiiLrisenrilrilt V),tcgl iuì puuielh <¡r,rt
r

hickkur untoja
5iir

ja

hickka-

kkiii

dcrr paristojen v¿rtstanril¿n

Esinr viilllc vuonnr vtrustel
tiir 240000 ¡uplilrì rr\'ostc
¡riuistojr (n I ó00 kpl). Sy-

pal istolìa Ongelnra

nriìiisin, sisä¡si¿inrninister iiin

nâkäisèt Sulut ovat yìeisilonì¿lìâ tavallarn taidetcQksir. mikli on ryypillis-

tíi Neuvost0l¡iton

laitteita rrt t,ahingoitettLr, niin
sitö ei saisi lîittna kuntooD
enlen kuin ntiliisi on kiiynyt

nuksille Sulut ovat lidrttu.iû
portilla on nrnr. "naisvahtinlest¡ri"- Syvdrir suìku-

sailttirr vesitse olla nront¡

É(lllP\lltll

\.-

cwA

I

ì

a

I

Ø

vaviiylille'flir¡ri.in trkia Ylii
S¡,vir ilìe on tekolll¡smrisc-

\t
I

t-5

o.

uìirr r tkculcttu poiju- ja

I

rìiiiûì tur vc-

lruttojerr ujclchtiìrisen

!cnccûsii oli unklu¡oitu

IYAY 5CHEùIE

I

isoja turve

S¡,vür irrjoerr alkupcriiiscerr
perrkkaarr

kan nrer ikontia tarkasteltaess¿ huo¡tattiin varsin prljon
hylkyjen rnerkintöjä Kysvirnnìe nãisti h),lyistäja v¡srauk-

alucille civrit pälise nraitse ulkopuoìiset esinr. tur istit

PÈlro¿avodsk

ol ililìcuttuilut

Syviirirr luivaväylillle N l0
ktn crrrrerr )'lii-Syvlir in sullua
oli ¡raikrllisìa ih¡lisi¿Ì r,encilìlirin ryr riorrgclla -ia hcidirr

kynrntenkunta kal¡stusalusta
laskenrassa verkkojr l-rato-

.lstkuu sivullu l0

jois SuorÌcn tekonlrrita Kun
vesipirrrar 0n l(ìstcttLr, iliin
rìctsiiii ci olc la¡\,ilttu , Nus-

esrrir

Ioivaa. Puolessa r'älissä
Syväriä ja Pähkinälinnaa oli

aikana
rrkennctuille julkisille r¡ken-

.\voLGA

sulurr ylii¡ruolirrel vcsipirrta
Aliilisen pin
nrr t¿solle cli suluu kohdalta
l I 0 nr. Scr takia Arirriscrr ju
\'lii Syvirir alue rìtuistuttaa
paikka¡raiktrin h¡,vinkJrr Poh-

ctti

¡nuodon. horison¡ti on
karreva. Ma¡kallanìnìc I aâtokan ylì sää suosi, aaìlokko oli

11ìeilt¿i¿in

Miliisien mukran esirn jos
jotain rìcrenkululì [LtrvÍt-

oD rìo5tettu liihes

urnr- sctr.

tokan yli Nevan suulle
Pihkinrilinnaan on 1.57 knt
l-aatokka on ninrensä veroiren ja sielJâ kulkiessaan horisontti¡n krtsoessa rlkaa ha!ritr nìûrpaìl()n pyiireän

vr-

Ylä- ja Ala-Syvlirin sulkujen
alueet ovlt htritletun ja siistin

or rrkcunettu, rriin S¡vltin

tettu Yes¡P¡0tir

tI¡t

p¡i¡llikkit on ytittänyt rrtkoa
0ngelrDìl n!:uyottelelìì¡lla

'I ikospaikaìla", jorrne lltrtkal

I

!'i)

;

l- 0 (rio

K¡\\

o

Læk
N

{

!

'I

KAY

t3

ì
\t

Kurr tulirrrn.' A¿iniselle. niin

-

()LìIAST
t2

vil\tiran tuli''¡raikalliIen"
puunkuljetusjirjestclrni: is0
hiratLja pcriissiiti¡r kolnte
raakapuuìla lrsfattua ¡;ruo¡nuì Hinausletk ki!'rsi ytìì-

¡luee¡ls¡ rÌerenkuluì
la¡tteet.

voiuraluiurs v 1952 Kurr Yli
Syvürirr sulku ja voinrrluitos

kctjur ì vistójii
V¡,tegran suullc 0n laker:¡lcttu kivisti lulkrnnluttiùil, su0jrrntaan pohjoisen suulnil5lil

Mutka Syvär in suistosta I.ua-

toiurii I I

ja yleisen syytrlijin knnss¡

Volgt>Birìt -krnrvalla on viintcvuosira ollut suÌll i otìgelrrra r¡re¡enkulun turvalaittei-

lilutt0jil 0u ujclehtirrut luiAänincn ja l,uâtokka ovät
kuin ¡lrriä

s¡'istã viylänhoitajat kulkevrt

Loatokan "nrerollü" kalus.

alueensa ìäpi kaksi ker tâa työvuoronsr r¡kânâ ja tarkrstavat

torììnn nrukra¡ì esirìr telev;sio

lärisenì¡ittü r¡¡kaìsuun

Syviirìn pituus on rr 200 kur
ju siirü on kaksi sulkua AlrSyvrir i, joku orr n 70lrn piris5i¡ Lriltol,rstil ja Y[i Syvir in

tajia ja hylkyjä

on vakavaja kanavrhrllinnon

j¡

Valkea-jiirvcr tasoon eli rr tì0

rretriâ Uusilla suluilla

kynìrìenti kilonretriä puhunìattakÐrn ennen kuin ilmoitus saadâiltr rniliisille. Enl

l'lli Syvliriu jiilkecrr on iso
Neuvt¡skrl iiton tiklllr r akclr
nettu ¡¿LnhupuuI jr bulktarar oiderr lastuuspaikku Vozir

Novd'i)

l)

A

ín¡.'.ii

i

'1,'.,.S

i'. i

ii,

I v -¡:

Yolgan r ltämeren vesr tI e
o

seksi saintrre. ett¡i kurìil\'!t
hr I lj nnol la ci oLc trLr kktrjr tietrrju csirrr kcitlcn lluksit on
uponnut j¡rc Niirtpi krnavahallirrto or ilnr,¡ittauuI ronìurìLcrillijillc, ctti Iìylyt oD !¿pililstr no\t¿ttü\,rs\t
Lrrtokrn eteliipuolen rucrilor tissr t¡li uLtsi kiLr tta
s¡ rrrLroLi; krsr iJlisuuttn. Lrutoknrì eteliipuolì or r)ìtttl{¿jil
rcsikrsviliisuus r chcriil, jotu
r[ilrtiirr Ncvrn suullc tultrcssl Lratol¿Ll lourrrisosrssa
Ncviur suultr rr l5 L¡¡ ¡lku
uoj)iltlü vli)'liostrus lcvcys lì(t
nr lsairt¿ir¡nc V Kluejcv kcr
toi, cttii ),li-iilsi¡röairini ollcsr

hiir üloitti viiylir levit
tllnrisc¡r I00 rrctr¡ìn, rìruttil
crncluirr jatkoirrt l)¡tcnrìriillc t)iiti, hc kiiil)tyi!¡¡L )'urpiisiln¡r

r

istiìu\iililturrli joi(Lcrr puolecrr

Kurr vliYliio lcv¡ttrirìristl¡ l(10
nrctriirt Ner'¡rr ruuD illucellt
tutkitLiiu, niirr arviot olilrt,
cttli Lurt0kun pirta rrlisi laskcrrut

20

30

crr

I

ristii sy),s-

Ncvallc on ctlellccn
kir 3(r or levcli Tr¡isarlta tiililtai Yri),1¡i

rprii vliylüü
Nerrn l¡i rvnttuvüD s¡l
larr trlir liilerrrrc on yksi
suurrtdi\la Yiillii liukset ¡ttelii ci trr vi ttr Icvcrir

koskir

ncviit Ncvail rlrs suattucenuju

yliis irluksct tulr\at rryi)s
sxrtluùcilu Siis NcYan suurr jir
Lutukril lr¡un¿risosan vii¡,lirr
li

iLcrrrrckirr on yksisuL¡¡rtilistü,

jrrrku hurrrasirnlrc LurtokulliL ollcssrrrr¡re Kyrrrrlcrrkrrrrtr kuivulasti- ja tarkkialusta
tuli tasrisirr !¡ilÈir NcYaltü
koi

i

I

Uni0ni 0[ csitt¿in),t, ctti curoo¡;¡ruluisillu rahtialuksillr
p¡tiiii vilstnvuor oiicsti piäst¿¡
Verriijlil sisrivcsillc Tiistl on
olcntussr Vcnijin ja Euroo¡arr Uniunin vàlilli aicso¡rirnus Tiiilriir rììätkail tictora
sn¡¡nrìe. ctt¿i kurr Vrlgo-tsalt

kurrvart

¡rrcr

ikortit (kidüt)

prirìetuiln v 1999 niin ne on
plinettavu rrr¡,(is crrglanliksi
Kuten uicrnlrrin uì ke¡rOttu

Yiylit (,vrt
rncrkitt¡,

ja

ittiin hyvin
ne ovut hcÌ-

er

p¡rolulkuisia cli lrcrlirnüt
civit vardi kovirrkuan isoja

pararrnuksia

Lrr0ts¿rLrs

Nuvalla r¡r¡ pakollista kuikil

le aluksillc Tictysti liirtsintaalaisillc uluksiile tulcc on

lipi kulkicssr cli kicle¡r takiu lünsigclrttia sulkujcu

rrrauhisiìlr rluksillu tulec olìa
luots¡t 'lbisualta kurr ujuteJ

larrr ulustcn taloudcl listu
kilrìrìutt¿vuutta Diirr -1,(r nr
kulkus¡,vü¡'del lli Volgo-tsalt -

Luravulla suur¡rrlrt lastit
3500 4000toruia
jx nriltknt pitklit P¡ettristr
Moskovuall ull vcsilurtkra
J3tÌ5 knt Alunpcrin Volgo-

oYatr

Balt -kanavuD sulutja viyli¡
cttii suur ir syr iiys olisi 4 rrr ja alus-

fcI kililtavuus 5 0(J0 trr Tictysti vaikka liilrsillrralaiset

rrukaisesti

aiukscL Ncvail jilkccrr oivrit
tilr vitsisi luotsiu, r¡iirr rùaksu-

Vcreil ijiil kertri upa Vcnijiirì
liikcnue¡rinisteriöst¿i maksrr
2.000 USD eli n l0 000 rnk.
Tuisarlta kun tarkasteìlarn
Luutokarr ja Aäniscn olosuhteitr ja huviveneiden prlvelu-

ol¡sì j¡irkevâä edctii useampien vcnciclen s¡¿ttueissa,.i0is-

urahdollisuuksia, niin olisi to¡-

sa on llLrkana huoltoalus.

Y0ltîvr

polttoü¡netta, muona¡ ynì.

ju tulce rrr nrarti riitti¡rìri:i[,

liikcrilcilruksut, silt(ùen
avausilrrksut. siltarruIrûk5ut

Jìù
Malruistu

hy vàniicsirrrer

kli

Dii voidralr pitüii ulkorrraa-

luister¡ huvialustcll lllak:ua

¡rllistiksecrì piürrrirrisrcri
Viirrre vur¡si¡r¿

ELrr()ol)ün

Valkea-järvellä nrâtkaan osallistujat vasemnralta: isäntämrne Volga-Balt kanavan päällikkö V. Kluejeq piiripäällikkö
Aitno Heiskanen, tulkki Liisa Pennarren, Yenäjãn kanâvavaltuutetun Viipurin toimiston päällikkö O Vasilevskij, insinüöri Seppo Piironen. Kuvan otti kehittãnrispäällikkö Risto Lång.

orr suLrnniteltu sitcrì,

iseerr

lìU haluau päüstä Venüjän
sisrivesillt

o

Tser uu-rrryrtlinin usetuksctl

LratokaLle,
Aülisclle ja Vienurrnrcrcìle

ettri veneilijüt
suhteel¡¡sen pienillri veneilliün eivät llìhtìsi yksin
¿rsi¿,

scihkrilenrrar isoille avoirrrille jär ville (nrerille), joissl

ei ole suojarvia saaria kutelr
Sr¡nril¡lliL l¿i S¡rristo¡rt.-r ellli
Tururr ia Ahveniirrrn¡r¡ välil
l¿i. Jos jâ kun suornal¿riset veneet lähtevät isonìnì¡ssa rìì¿iä-

rin Verlijän sisii-vesille, niin

Volgo-Balt -kanavan liikenne
oli v. I 996 aallonpohjassa, n
7 rrilj tonnia T:irìã vuonrì¿

liìkenne oli noussut 30 9á r,iinrc vuoclen vast¿t!v¿î,t ai¿¡rì-

voi todetâ, ettü sc on Venäjän
'tlänìän " ehfo eli se on tìmíitl

kohta¡u l iikcunc on ollnt

priiviirt elîmrir tiÈ, k\rlerì toì-

kuukausittain keskinrliärin n.
l,-5 milj tonnia t¿var¡a eli
srDr nìi¡¿irä kttukaudessa

sen maaiìnr¿nsod¡n aikanr

reitti l-artokrn

kuin Sainr¡rn kanavrn ìlipi

piìritettyyn Leningradiin.

lluden Vala¡non länsipuol..n
kautta

vuotlessa Vytegr an sulkujen
liikennekausi on keskintiiärin
230 vLk eli n. 7,.5 kuukrutta
ja t¿vrraî kuljetetaan n. 10,-5
milj tonnia/vuosi Kun tarkastellaan Vrlgo-Balt- kanavu rrerk¡tyst¿i Venâjiille, niin

lnslnöiirl
Scppo I'iilrrncn

ao

Eduskunnan kanavaryh ma
Eduskunnan kanavatyöryhmä on vajaassa kolmessa vuodessa kasvanut "suurten puolueiden" mittoihin. Kanavatyöryhmän puheenjohtajana toimii Timo Ihamäki (kok), hänen tuekseen on perustettu työvaliokunta.
Kanavaryhmä pyrkii siihen, että Kymijoen-Mäntyharjun kanavien rakentaminen
otettaisin jo seuraavaan hallitusohjelmaan. Kanavat tukisivat voimakkaasti Itä- ja Keski-Suomen elinkeinoelärnän kehittyrnistä.

Eduskunnan kanavatyöryhmän työvaliokunta:
lharrrüki 'I'irno, (kok) 59
Puhccqiolrtuju
It'likkelirr I vaalipiiri. Hcirro-

kuljetusjr¡r'iestelmä: tâvar iìt
lastrtran sisüvesisat¡t)lissa

lr

kurravicn, Suontenlrhden ju

l0

vuosi krnsancrlLrstujrra

-N4cillli trr vakaa pyrkirnys,
eLtli Kyrrri.jocl-ñllintyharjun

k¿ltlvl

raLcrnct¿ritn. Eurooprrt Urriorrirsa liihdctiiiirr siilii. ettii ril\kaill jr vaarallisct

kuljettrLsct siirretiiiir vcsivii¡'lillc ja rôutrtcille. Vcsitie
()¡r helpl)(). hal¡ru

ja selkcli

proorììuun tai lait,ran, ajetaan

Itiirn.'ren kauttr Kcsk¡ EU
looppaan ja puretaan siellii

leirryestoinrrissr on ltrahdoll¡suus küyttüri EU-r¿ha¡, Ja
kansrllinen rahoitus voidaan
hoitaa Yaikkapa Euro0pân ln-

systeenrej¿i, jOtkû

n¡ltei rina

vuhingoittavat tavaroìta

Niiink¡n nrcrkittiiv¿i\si yh

tciskunnan petusraken-

teluiss¡kin Suonrelle hyvin

nr¿lle viii,aìle nla¡n rnuiden

pal

-Suurnittelu 0n ¡loitett¿va

pian Ralentanrinen

teen tarpe¡ta

lainan avrrllr

kestä¿i

jon

aluei<ien kanssa

-Kymijoen-Mrintyharjun kan¿va on kokonlan olnalla
maapcr iiJlü Ne voidaan r¿kentaa ynrpirivuotisen liiken-

vc'stoin ti panki s ta hanki travr n

asiukk¡idc'n s¿tanissa S¡¡nü

ci tan,ita vrililastauksia eikli
rì0nia lustrus- ja purkaus-

ki-Suonren logistiìkrssa sa-

vaÍen

Sainraan

neljã vuotta ja rnaksaa vain
-500 nriljoonra nla¡ kkaa lur¡

kurrvan vuokra-aika untpeu-

dessa Sisii-Suonrert kau¡runge¡stâ tulce satanrapaikk<rja
Kilnavat srattrvat ltri--jn Ke\-

kuluttua Onralla nraaperällä
oleva k¡nava lnerkitsee vuok-

tuu r eilun kynrnrenen vuoden

ra-ajrn

jatkanrisneuvot-

-Tiinrä kanalapari on helppo
i akentîa: kâiYetta\¡1û osuutta
on MínLyhaljun väyliin osalìa vain 7 kiìomeLrid ia Kynrijoessa 25 kilonretriri Valm¡s-

ta luonnolluot¡ra on lihes
150 kilometrìii.

Järvi-Suomen kanavista pi rrs tysruiske taloudelle
sijuittunriselle rnyös KeskiSuunreen Piijänteen-Keitèlccn kalavallekìr tulee enenr-

Vokkolaincn Jornra, (vrs), 45
Kuopion l. vualipiiri, Varka-

"kanavrpuoÌue" aj¡r sitâ On
Snornen kann¡l tr trir ke¡ü. etfä

US

eduskunnassa lciyty¡,

Neljãs vuosi kunsrneclustrja-

lue-, vaalipi

Neìjis vuosi kaìsancdustûja-

nìio käyttõâ Nythän se on
¡rvrìlaar torso, kuD yhteys

na

tìü

rìrcrclle puuttuu

rujojen ajattelevir kansanedustrjia, ¡olka turvaavât alu-

-Kysyrrrys 0n tilht0tilnsta.
Keskip¡tkitl¿i ¿ikavülilìi ka-

-Eu:u kanssa'o¡r selvitettâvä
tânìü asia. Euroopan Unionihrn suosii vesiteitä raskaissa
ja vuuallisissa kuljetuksissa.
EU:n tuki lienee vrrma

Partancn Erkki J. (sd), 54
varapuheenjohtaja

Kcskì Suonen

I varlipiiri,

Jyvüskyli

ir

i-

yli puo-

ja rìlrrkunta-

eiden tasapuolisen kehityk-

rruva-usia on suatavü jlbjestykscen Se 0n otettilv¿r scur auvan hal litukscn ohjclnarn
rnuodussa lai toiscssr Kunavu-¡¿kentarìiseen tarvittuv¿t
sclvityksct on tehtüvi nopeus

ti

ol ol-

Rakenturrisvulnlius

t¿va kLrnrìossa. Rahoitus

5Éìvitystrn tekerniscel. llrDurr
Diitä ei rilkentauìiscen voitla

jürjestyy Se on vurnuu

ryhtyà

-Budjet¡ssî un rDyõnnÈttivi

-Yrnplirivuotinen vcsitic avru

r¿haa

kaikkier til¡vittaviel

tua niiden toteuttanìisen.

lilnin vaalipiiri,

2

eTÉI

vuosi kansurredustajurrr

'#.

-Kyll¿i titl¡ asiaa 0n flúct¡tty
silti kannrltr. ett¿i kun Silirnaan kan¿vun vuokra-aiku

¡L

ìã
:'.F

ulìrpeutuu 201 3, niin vesiticr

atkaisuja on tu-kastelt¿va

lü-

jenrrnirr. Saiuraalr kun¿tvan
uusinrinen ju laajcntuminen
nrulsua hyvin pr[jon r¿haa. la
silti tii"tij, iuvestoiu[istir l¡uoDtillt¿v il osa juudutliiisiirt

rikr

Sitvossu pcllitiirin,

jol/ei

osoittauuun ticr aun laltion

kyisti halrenrpua logistiik-

¡,rrr¡rlirivuot¡stü

uluccllc lrlcitii

ctti
ja r),

Suvossa houkuttelce ii),lh iÙrtuì. cttü laflilvat (nt r ükdtrr¡ettut,a o¡railc
rnuper Jllc, jolloin voirrrrnc
Inyös itse pi¡ättii kuikista niiden l¡ikconi)¡tiiD ju r¡raksuihin
ìiitLyvisti kysyrnyksistri.

jctu\kustuìnukse[ 0vaL hal-

N'lirustu nyt on ratkuisujer

ìu Jos niin puhasti k¿ivisi, cttli
raskas tcoll isuus jlit(¿iis¡ nitn¿i

kur

atkrisur

sauda

ailaarr, errsi

tehta¿ns¿ si¡r¡¡c,

kana-

vien "kumnrisct¿i" eduskunnassa H¿in esitti

jo

1995 val-

Neljis vuosi kîilsanedustajilna

tulevaisuutlcssr

teollisuuden kanssu

-Tinlii hurke koskcç ¡nelkcin
puolta Suourea, Sc ylittliä
ntaakuntur ujut ja vaalipiir irajat Jos ja kur Itli Suorni
pãäsee EU:rr l-aluccLsi, siiti
ji¡i¡ kätcen viclii paljorr vuoden
200(r jülkeenkirr. Eur00pilrì
Uliorrihun edellyttii¡, ctti ric-

t¡,ille alueille kohtlistetut irrvcst0¡ìnit vaikuttavat illyös

ja

loin]ccl tarlutaatì
kanavut olisivilt villlì¡it viinreistlilin 200ó Niitlcn rakelturrrirrc¡l ei ole todellakaan ylikurr

nalaisille tel¡koille lisltj,iitij,
joka tasaisi työllis),yttl ìsojen laivojen r¡kentamiscssa
lulee aina trukoju. Joki- ja

täi

nänrä aukot Suomaì¡isil-

ihnrettelen sitri nihkeyttä,
miki vcsitcitten rukentarnist¿

lr

telakoilla otr kokernusta

i¡rfLun suuntaan. Ve'sitiet ov:rt

jt

kehjttänisrii vrstaan on olekr hukrtiur, seur uukset voivat olla tuhoisia

tttssa.

ai

-Seurâav¿t l0-20 vuotta ovat
tlirke¡tli Ni¡den a¡kilnl on rrI
kristâvä nloniâ asi(ìitâ, j0tkr
vaikuttavat nyörìtc¡sest¡ tai

kielteisesti elinoloihinrnre ja

ympäristöönìrnc. Jos

tärì1ii

tyhari un

meristi olevalle ìtrivlllaìle

kal¿rvaratkrisu antaìsi ntyös
sror¡alrisellc lelaLka¡¿ollisuutlelle nrahdollisuuden
uusiin innov¿utioihin On suh-

jäänmurt:rja Sc tehtiin Ton¡vril varten Srntanlaisia ¡luksia v0itaisjin kehitt?i¿l rnyös
kotivesicnrnre trrpeiksi

M lirì

Koski Valto, (sd),59
Kyrnen
koski.

n¿

nil

-Minun tãyty sânor. että koh-

-Kymijoen-Mlintyharjun kanavâ-aiatus on jo pitenrpiiii

rietävilli

t¿rvaroillaja tuodlan satamiin
Kuusmanen arvioi, ettü

Ko¡

ja Hanrinarì sa[anìasclvitykset va¡mistuvat kulu-

hiìrn-

urústyttävää kuinka vihân
vaikka olernnre yksi nraailIlìiln runsasvesistiiisinlnistä
rÌaista Me¡ll¿ihin vesirse liil<liuu vuin 8- | 0 prosenttia tavu
r oistil, nìuttil esit)lel kiksi Kes-

l. vrulipiir¡,

Kuus¿n-

Nel jâs vuosi kansunedustajâ-

perua, nìuttil \'rrsirliìise\ti

ki-Eurooprssa iopa 20--ì0
proseÌttia Vesitiet sü¡istiiv¿it
rnrunteitâ. kun r¡skas liikenne siirtyy n¡¡ltri pois Sarnalh

eduskurrrrassa paninrnre sen
rlulle 1995 vaitiopäivien jäìkeen Selvitimrne aluksi onktr
krLnavahankkeille eduskun-

nastil löydettävissl puoluerajnt yl¡tllvriri krnn¿tusta. Jù
olihan siti. Ja niinpâ eri puo-

gira

lueistâ koostuvâ ryhrnä piti

parantâvat tuottei(len lilâtua, koska tavaraâ ei taruitsc
lastata ja purkaa nìatki[ì \'rr-

jã r'jes tiiyty nr i skokou kserrsr

rella nlonlî kertaa.

-Vaâtimatlonrâsta ¡lust¡ on
keltittyn¡,t v¡¡5i¡ 5¡uri "kanavapuoiuc" Jotkut leikilìisesti

ne sä¿istiivät r ¡haaja ener

ja

kun

van vuoden loppuun nrenncs-

Venrijiirt Siperian iokien nrrtalalla kulkevien iäännrurràiiÈn lakentrnisesta ,fa NlasrY¿rdsillr r¿kennettìin nryiìs

keskelìÌi Eurooppr, klukanr

-Ky mijoen-

Pekku Kuosnranen, (kok); 59
Kyrrren I vaalipiiri,Kouvola
Neljüs vuosi kansanedust¿ùa-

Suu¡nessa käytetâän vesiteit¿i.

par ancrrriseerr

teelìisen helppo keh¡tti¡ krlusto. _jokr toinrii sekä järviìlä. kanâvillu etti¡ ltänrerellíi

kânûva-âlukset vo¡sivât tí¡yt-

tchdü tùiti, ennenkuin JürviSuolrri voi houkutellr etenkin
keski-eurooppalaisia ihnrisiä
luorìl.o- ja elänìysnrutkai luun.

jobtuu

luutlcn tilan

-Kynrijoen-Miintyhar.jun krnrva-rsia va¡tii koko aj¡n ko'
Y¿a ryiirai Ei d¡rfi, errü pelkk¿i

ekologisesti hyvi¿i, kestüvän
kehit¡,li5s¡ muklisia Minä

pit¿iä

-0n loppujer lopuksi

otulo.jcn lisülirrtyrrri-

nouda-

telîan.

lisuutlet Mutta paljon

sa

ver

lìtuksen on vaìvott¿\,r. Ètti
per irfltep¿iätôstr¡ rùyôs

li¡kennetti euroopprlaisen

loudelle Püinvustuir nìitlcn
aihçuttanìa toilnelirisuudcn
lisiiinrynrincrr t¿illi¡ uìucclla

ju siti kiluttü vûlti0nta-

lti-

luorìnonolosrìhtcet intavat tälle clirilieinolle h¡'vät nìahdol-

voinraista Su0tìÌel kunsa¡ttil-

seerr

Suomen kehittänrisestâ. Hal-

-Kylìä nreillü on kehitett¡ivä

Ja se trìerkitsce Sisi-Suourcn
-Jos

trlvinen periaatep¡iätös

kânnrttamattomalta, ios sille
l¡sütãär kohtuuttonrasti erilaisia maksuja

Jü¡vi Suonren a¡nutlaatuisel

tû

pitkillc

nerìrrLoto sradâan näyttänrâän

-Kana\,¿t anta¡sivat nìyäs su(ts

konttiliikenteen kehittynri-

jolla saalnnrc alcn-

Tottr kÐi nrikä trhùrsl ìiiken-

-Nyt on kiirehdittâvl sisürsiainnrinisterìön asettarniìn Tt¿iSuonri tyôryhnrän râport¡ssr
esitettyjen ideo¡den toteuttarnist¿. Myäs hallituksen on
teht¡ivä nluutakin kuin keviit-

Es

k¿nnaìta tärkcinä

sccn. Schän täydentäis¡ selvästi nüitlen satatuien liikenocttä Täyder konrir viedään
laivoilla Sisii ja ltä-Suonìeen,
tylìjcnnctä¡in, last¿tarn tììots-

-Niiiden hankkcidcn suunuittclu on sutrv¿ l¿ihlcrnäiin liikkeelle Vcsìtict ovat uiuoa

teollisuudcrr usctt¿rìista sarrraÌle viivallc rruun Surrrne¡r

Uotila Kari, (vas),43
Uudennraan I vaalipiiri,

rnyünteist¿i, ettd Kotkiln ja
Hanrinan satamissû tutk¡tâan.
rnitli kanavåt vlikuttaisi vat

rrisnrahdollisuul,sien ja karrilattavuudcn seìv¡tt¿inìi5t¿i

netuksi kuljetuskustarrnuksia

tiet ovât kârìnattarììattorì¡a.

talaiscstì t¡imi.i on edennyt. On

tiovaruinvrliokunnun liikenndjilostoss¿ niiden r¿kcnta

tapa.

-Meistä täällâ sydân-Savoss¿
n¿iyttü¿i siìt¿i, että m¡nisteriijn
korkeat virkamiehet haluavat
osoittra täìlä tlvrlla, ett¿i vesi-

poo

nìanrnilrkkin0illü liydi¡in
laudulìa, hinnalla ja palvelul-

Kuri Rajarnliki 0r tuvallnan
Kynìij0cn-M¿intyh¿u.jun

teollisuutta etsinìäin sellaisia
sijoituspaikkakuntia, joìsta on
esteetön jâ nrahdollisinrtu¡n
halpa vesitieyhteys päümar k-

nryös rnatkailun kehittyrnisen

vcnrrrrat Kilpailuh¿ur luaail-

vuosi kansarredustajanu

lapsipuolen asenrmn

nostaa Sainraan luotsausrnak
su.ia. Sehän suolastaan âjaâ

Huuhtanen näkee kanÐvat

rnisti kul

US

ó

¡ruakunnat. se olisi rluutennruutosta kirsiviille alueeìle tuhoisa isku

sijassa rnetsiitcollisuus si¡-ti¡¡i

Rajamäki Kari, (sd),50
Kuopion I vaalipliri, VurkaI

vesite¡t¡i Itä- in Keski-Suo¡n¿n
ihniset ja I iike-eìön1¿i.iätet:iiin

kina-alueille

kin työttömyydestä ja

Kuopio
I

scn llnran ynlpairivu¡ltisi¡

vakava Jollenrme saa ynpärivrotisia vesitieyhteyks¡¡i
suurleollisuus karkaa pois
Tätü rsiao ed¡st¿iä vieÌn liik¿nnemi nister iö, joka al i nonrran

muhdollisuuksia teollisuutlen

Huuhtanen Jorma, (kcsk), 52

Kuopion

-Kyrnijoen-lvlüntyharjun ka
rìav¿ tulee ottaa kaikkien Il¡ija Kcski-Suonren nlaakunlrìiittojen ohjelmiin Se varnis-

-lt¿i-Suomen kaìnalta rsia on

-Kyllli

orrran rrtaan rlaapcräl-

lä olevat kanavat ovat ehdottomast¡ pil as ratk¡isu

-Euroopan Unionin tahtoa,
halua ja nruhdollisuuksia tukeî niiiti¡ hankke¡ta tutkitâân
Me eduskunnassa uskornrne
vahvâst¡, että näinkin rnerkitt¡ivün, yli läiinicn ja nlrakunt¡en mjojen ulottuvien projeltien trrkenìinen on jiirkev¿i¡

rrra¡liskrrrn 20:s I 996

nìiseen Tãdhän tukee ntyäs
Euroopan Ilnionin liikenn¿politiikka, kot inlaisen aluepo-

litiikun kehitystar peet

s¿novatk¡D. etti on se eduskunrrrrr suurirr puolue Kanrviìtyör),hm¿¡n e¡rsinrnräinen
vet¡jli ol¡ Jouko Skinnat i

Eduskunnalh p¡tlisi io nyt
nüiden selvitysten perusteellaolh nrahdollisuus tehdâ ¿siasta iohkrpiiritòkset eli suuntautua vahvasti sis¿ivesiteiden
ja sisävesiliikenteen kehiträ-

y

nrpâristiipol

i

ti

ja

ikka

-Fllittelem mc kûnàvatl,ijrJhnllissli sellaisir toivc¡ta, etti-jo
seurr¿vtn halliLuksen olrieìDassa sUUrrtau(¡Utlan vakavâst¡ räiden kanavien avaantiseen liìttyvien Jopullisren sel-

vitysten tekenì¡seen jr nryôs
niitlcn r¡kertamiseen-
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Kimolan kanavasta ja sulusta voitaisiin aloittaa
Varapuhemies Mikko Pesälä uskoo kanavien rakentamiseen
Kirnolan uittokanava sijaitlitinja Jualan rajalla. Se
rakcnncttiin vuosina 19626ó. Se lyhentäli huomättarasti ¡natkaa Kouniveden ja
see

TÀuslalyö hyv[ä Ja horvi-

pruukaa ollakin. Ja Mikon oi-

nalsta Suomessa

kean kâden voima näkyi haæ-

Kanavaralientamisessa pohjâ- ja taustatyö on olìut eritt¿iin perusteellista ja hyvää.
Juu¡ i siksi se on peräti hNinaìnen työ Suomessa. On tuotettu perusteellista ja perustellusti h¿rkittua faktatietoa. Se
ei mene hukkaan Sen pohjaltâ on hyvä lãhteâ liikkeelle
-

P¡,häjärren vålillä, Aikuisenrnrinhan puut "huilasivat" Vuolcnkusken-Manka-

lankuskcn-Le¡rinsclün-litin

Kirkkojärren ja Pclinginja
siitá kohti tchtaita ja Ìrcrselün kauttu Pyhäjàrveen
ta.

Yl:ikanÍrvaa on 1,7 krn,
r¡ipunsiirt0laitosta 0,2 knr,
alakanavaa 4 knt, ja Kim-

-Minusta on erittäin hyvä, ett¡i
kanavia ajava taustaryhmä on
laaja, asiântunteva ja aktiivinen. Siinä ovat mukrna miltei kaikki poliittiset puolueet,
huomattrva osa karrsanedustajìsta, rnonet kunnat, kunta-

olunlalrtea 2,6 knr.

Eduskullan varapuhcrttics
Ir4ikko Pcsilii (kesk) uskoo
vankasti Kyrtrìjocl jâ M¿irìtyharjirr kanavien rrkcrttarni

liitot,
ta

osa teollìsuuttî

ja mui-

intressiryhmiâ eikä siinä ole

see[. Hiinc¡r r¡rukaansa Iti-jl
Keski-Suonri t¿uvitscvat ja iursaitscvat ynrpärivuotisdt, hal-

harrasteltu ìainkaan pikkupolitikointia

vat -ia ynìpäristöI kannaltr
lenrpelit kulkuvâyllit rne¡rlle.

-Olen pannut merkille, että
viime aikoina myös paperiteoìlisuus on alkanut suhtautua
kmavointi in myönteisemmin.
Se on selvãä, että sen ratka¡-

suia v¡ivyttää vesiväylien
rahoitusratkaisut. Teollisuus

jr

Püijürrteen

vcsistöalueeD iLsukku¡llc, tyül-

lis¡,ydeu kchìttyutiselle ja
teol lisuutlcn sijoitturliselle

Varapuhenrics Mikko Pesälå
ctt:i Kirroliln kaì¿varatkuisu
r¡raks¿a vair hicrran uncruu¡in krin nippunostur icn uu-

sintirrel Scnkil ticdiirrrre,
ctti Dippun0stut il. un j0k¿ til-

Hün uskoo. etLi tehOkkililt ja

pauksessl uusittavü Nykyi-

halvrt logistiikkurttkilisLrt

scssli kururossaan rriitü c¡ er rli¿i
Yoitlu kauarr kiiyttlìli. Ja totta-

lìillilsisivüt nryús voiììrkirsta
jo osirr hrllitscrrratolrtil nruut

¡oliikctti. .i0ka

suurìtautuu

ulueelta piiiiasirssa ruuhkaSurlneen el i plÌilaupurtkiseudu

kai kunava on ylivuirrraincrr
h

tiihiirr
lvlutta Pesilii ei ole oiit¿i rìichiä,jotk¿ huvittc¡cvilt ker tarysii),stü Hárìcn nrielestriin kan¿rvi¡irsiassu vuidrrn cdetli
viLihei tt¿i n

nrur

vastuv¡sti Heinoluta Mrintyhujun kautta kohti Sainaata

kiisreìl¿i siirü ja spekuloida
silli, nitä Kinrolan kanavalla
uloitettavfl t työt vaikuttaisivat
Sairnaan kanrvaan.
ru

- Ei Kinlola

ssijlirjestykscarì

tiiirr h¡,yi¡¡ tiljutililn vcsiliikcnteerr suulct cdut ruuutticliikcntccscen vcrrattunu ja
sen lurrrt0a slilistivli luQr¡rc

lühtisirrilile siitä. ettll

Alku Kimolasla viiryttcle-

Kìulolul uittokanrv¿

mättã

ja

uusi(an

r

larLjerrnetuun cnsiksi, kos-

ainakaan Sai-

rrruun kanavan liikennettä
haitLuisi. Siellã roinr¡nta jatkuisi niin kuin ennenkin. On
yhteiskunnan kanÌnlta jârje
t(ìrti'i, ett¿i Ìyt pohdirran s¡tä,
nìiti tänìä vaikuttaisi joskus

3-2015 Sitä nre enrme voi
tict¿i¿i, sillä kansainvãlinen
poliittinen ja talourJellincn ti201

lunnc Yilikuttâa suorü¿u nìyiis
Saimaan kanavrn kohtakron

lil

srLlurr

tetuan Kimolrn krntvart ja
rilkerìturìinen viivyttÈ-

kuku karruvurr riÀenrrustüiruilunküutr tüssi taloudelliscssr tilantccssr vuida
kerralla purla liyntiirr. Ju sit-

leuriittii Kaikkihail t¡etäviit.

tcr jiltLctarr Kynrijukcu pit-

-l\,linusta on tirkerii.i. cttli rloi

ti ei vu

UPM

Kynrenlraksossa ei enää eletä synkkien niñöalojen vallas-

sa Aìueellr k¡tsotaan nyt

Mikko istahtaa työpôytänsâ
taakse ja nauraa kihe¡täen
näyttâä krâvattiaan. joka on
tÍi"smälleen samanlainen kuin
Yhdysvaìtain presidenrri Bill
Clintonilla.

-Mutta mind en ole mellastelhìt tâmin kravatin krnssa

hoitusta pelkäävät poìiti-

niin kuin Clinton, Mikko Pesälä

Valo kajastaa

jo

Kyrnen

laaksossakin

Pcsilä tuntee ja näkec, että

Pesâlä on eduskunnan tunne-

nauraht¿a Pesdìâ.

tuìmpia ja nokkelinrpia huunrorimiehenä Hänellä on hui-

-Eurtropan Unionin kanta on
selvä. T:imü on niitä hankkei-

kea kaskuvarasto. Ja siinä
pöydässã, missâ Mikko Pesälã istuu, nauru raikuu. Sen

v¡loisammin tulevaisuùteen.

ta, jotka niveltyvät EU:n liikenne-, alue- ja tukipolitiik-

-Työlìisyysti larne ei enri¿i ole
niin synkki kuin se oli pahirnpana lanrakautena Kinrolrn

kaan. Euroopan Unionin
rahallinenkin tuki kanavien

ven?n ta¡tava hän on meheviä
sanontojâan asettamaan. Se
on kai osasyy siihen. että hün

rakeDtânì¡seen on se)vd,

on yli puoluerajojen hyvin

Pcsülân nuhaan nyt ei kanna-

r

rnyiirrtcirrcn. Kyllri rrreillii erit-

[r4e

kin kohti Suonrerlrhtea, ja

krnavotyöt vaikuttaisivàt
Iryönteisesti erityisesti

ri n ippun0s
turcilìir !efl ilttulr[-

ku ljctusj iirjcste

Keslustapuolueerr kanta ou

Ile

ja kmhkossa huoneessa, jossa työpöydän ja tuolien lisäksi on vain pìeni sohvaryhrnä,
hylly, kaapistoja seinâllä pari
taulua. Pröystäilystà, tuhlailustaja kerskailusta ei parìamenttia ainaka¿n tässä voi

m¡ksumiehen rooliin. Mutt¿
siitrâ ne eiviit r)lc ainoitr Rr-

kotitkin ja vartioivat siksi
rahapussiaan kuin haukka,

uaka-uinelähteidcl liÌhclle

r

Pesälã tarino¡ kânavista vù¿puhenriehen vaatinattomassa

on pelãnnyt joutuvansa

rrportt¡ cdellytti

koko Srir¡raur

miehen tehtävissä Kun Pertti
"Veltto" Virtanen rupesi esit
telemään puhujapôntöstä kenkiàân paukautti Pesälä
nuijalla niin kovasti pôytäân,
että sen etuseinässä olevan
kellon taulusta tipahti numeroita parlamentin lattialle Se
isku ei oìisi naispuheenjohtajilta onnistunut

syyrtãä.

Rakerrnustyiin aloittutrìisellr
olisi vaitava rrtoraalinen rnerkitys. Sc osoittaisi, ettii vrlt¡ovallalla 0n huluaja taht(ìû kelìitti¡ii rìriluta tasapuoÌisËsti,
kute¡ì ltliSuorni työryhrrin

Varapuhernies Pcsilii suuo,
ctt¿i lillravicD rakcntarnirtcn
olisi cnsiarvoisen tü¡ke¿iü

tattelua edeltävänâ päivänä
nryös "isossa salissa" puhe-

ns.

pidetty edustajatoveriensa
Pesdld korostaa Yieli sitä. että

keskuudessa

kuntnse¡tsikorì talouteen jr
työllisyyteen. Tiedän rrryös,
ettli kunnilla on halua myôs
taloudeìliseen panostukseen
Kinrolan kanavan osalta Likä

Suomen omalla karnaralla.
silloin ei ¡arvitse pelätâ m¡täãn yllätyksi?i ja rajoituksia
liikenteessä ja maksuissr.

jo kuusi

siellä aivan pienistri sunrrnist¿ puhutâ Panostus olisi merki uävÌi

-Támâ alue on parahinta Suomea, runoilee vuapuhentìes

henâ. Ja ehtipä hân edellises-

Pesülän nrukaan myös muut

Eduskunnassa.io

intr essipiirit ovat kiinnostuneita Kinrolan kanavan laajentânìisestâ ja sulu n rakenta-

vuotta

nìtsesta.

Monta vuottâ painonsa 97

nän kcikki laatikkoni
Olisihan se noloa tulla niitä

kilossa pitáneen kansanedust¿úân kädenpuristus on luja ja
vo¡nraksa kuten nraamiehellâ

tyhjentämäân vaalien jälkeen,
jos sattuisi tipahtamaan eduskunnasta, hdn sanoo.

kun kanavapari on kokonaan

yli

20

Mikko Pesáìä on jämerá nries

Hän on nryäs yksi eduskunnan ikäpresidenteistã. Onhan

Arkadianmãeìlä vierâhtänyt
edustajakautta eli
kohta 24 vuotta Ja siitâ ajasta l2 vuotta varapuhemiesä hallituksessa olla maatalousministerinäki n.
Silti Mikko on varovainen
-Aina ennen vaaleja tyhjen-

