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Uusiin ratkaisuihin
ennakkoluulottomasti
Europarlanrentaarikko Mikko
Pesälân mielestä Suomen on
¡arkasti, perusteellisesti ja en-

nakkoluulottomasti rutkittava
venäläisen osapuolen esitystä
maìden välisen vesìtieyhteyden

rakentamisesta. Pesälän mukaan sillä voisi olla suuri merkitys ennen muuta ltä-Suomen
kehitt?imisen ka¡rnalta. Al ueella

tarvitaan uusia näkökantoja,

aloit¡eita, tekcrja. työtä ja toímintaa- Nythän raju nuuttotüke
k¿rvent¿a lt,ii. Kcski- ja PohjoisSuornen maakuntic¡ mahdolli-

ja lisätä tulevaisuudessa teollisuutta ja

suuksia kehiträä

muuta elinlicinoelämää. Parhaircn koulutetnì ja muu työikäinen

väestö siirtyy ns. kasvukeskuksiin.
Sivu 7

Saimaan kanavalla
liikenne-ennätys

SAIMA.A
NAVIGARE
NECESSE
EST

ValkoÍnen

kirja

liikenteen perusta
Raimo Holstet europarlamen-

taarikko Samuli Pohjamon
erityisavustaja, katsoo että
EU:n komission liikenteen
Valkoinen kirja muodostaa
yhteisön tulevan liikennepolitiikan perustan. Holster
hrntee "kirjan" hyvin, koska
hänen "rooteliinsa" kuuluu
seurata nimenomaan liiken-

nepolitiikkaa, Iiikennertä,
matkailua ja alueiden kehittä-

mistä. Holsterin mielestä
vesiteillä tulee olemaan suuri
merkitys tulevai suuden liikenneratkaisuissa,

Sivu 3

Laatokka-yhteyttä
tutkittava tarkasti
Kansanedustajat Matti Kangas

(vas), Erkki Kanerva (sd) ja
Pekka Nousiainen (kesk)

Vesitieyhdistyksellä
huhtikuussa yuosikokous
Suomen Vesitieyhdistys pitää

vuosikokouksensa torstaina

huhtikuun I l:ntenã päivänä
2002 klo 14.00 Merenkulkulailoksen kokoustiloissa Porkkalankadulla Helsingissä. Säântö-

müäräisten asioiden lisäksi
kuullaan kokouksessa liikenne-

ja

viestintäministerìön ¡aken-

nusneuvos Juhani Tervalan
alustus väylâtyöryhmän ryösrä

ja

sen toiminnan tuloksista.
Sivu 2

SAIMA\,¡A

NAVIGARE
NECESSE
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kaLsovat, että venäläisten aloitetta Laatokan saattamisestâ

kanavalla yhteyteen joko
Saimaan kautta tai suoraân
Suomenlahteen on tutkirnisen

awoinen asia. Se on erâs ns.
pohjoisen ulottuvuuden konkreettisista aloitteista ja ilmauksista. Se edist?iisi etenkin
Itä-Suomen mutta myös KeskiSuomen elinkeinojen kehittymistä ja se parantaisi näiden

alueiden taloudellisia edelly-

tyksiä ja vähenräisi rajua
muuttoliikettä, joka uhkaa
romuttaa laajojen alueiden
taloudellisen toiminnan.

Sivu
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VESITIET

Kimolan kanava ja Verla
pääministerin kohteina Jaalassa

Pääkirjoitus
Kulunut vuosi 2001 toi lo-

juhlaserniraui t¡li kokonai-

puìlu¿n nìcrkitt¿ivii ilonaibeita sekâ yhdistykselletnnìe cttä

suutena

tapahtumu. Kiiros siirli viel¿¡

'leksti ja kuva: Veijo Teruonen-/

vesiliikentecl le. Joulukuun

Kotiscutulehti Jaalalainen

alkupuolella sâavutettiin

kerran seki.i korleatasoisille
aìustajille että kaikille osal-

Saiman kaoavan liikenteessâ
2 miljoonan tonnin merkki-

kattuvan

pualu Kaikkien aikojcn
liikenne-ennritys syntyi aikana, jolloin nretsliteolli-

suuden suhdanne oli jo
käânrynyr ìaskuun ja kouei-

crittáit onDistunut

Iistujille. Saim¡ne todella

ju

Püüministeri Paavo Lipponen
vieraili myös Jaalassa 26.

ajankohtaisen

kats¿uksen muulnme laivunrakenuusteknologian kolkeatasoisuudcst¿ ja talviliiken-

rnalr¿skuuta. Tutustunliskohtcina olivat Vellan teh-

nc0saanìisesta! Tasokkuat

tlasmuseo ja Kimolan kmava,

esitykset ja ülkutülven jliüri it-

jossa Lipponen kuunteli

den kliyntiasteet oliv¿t nrcr kit-

teessü

suoritettu lyhyt purjeh-

rnielenkiinnolla projekti-

t¿¡visti lilskeneet Saimaan

dus tckivlit tapahturnusta
mieliin jliävlin alkupuukun

pâi¡llikkö Antero Pulkkasen
sclvitystä Heinola-Kuusan-

serninuurisarjalle, joka jatkuu
kahden vuoden piüstü Tukholmassl-

kuski välisen vesitien kunnos-

alueel la I is¿iintynyt tu0tant0-

kapasiteetti nükyi siis niyôs
odotetulÌa tavalla liikcnteeu

lisääÌtytrìiscnä Lisä¿intynyt

tushankkeesta.

rauka-¿ileta¡ve k¿svalut
tuotteiden kuljetustarve takuavat rnyös jatkossa kanavaliikentecn volyymin säily¡nisen korkeuna-

Kysynys Sainlaal

k¿navasta

onkin nyt entistü ujankohtaìsempi. Kanav¿n vuokra-

ajan

jatkoneuv0ttelujen

kliynnistirninen ju püãtös
yrnpärivuotisen liikenteen
vaatinìistu investoinneista on
saatava syDtymliün pikaisesti

Asia nousi näkyvästi esiin
nìyös yhdistyksemme järjestlinässü talviliikerneserninaurissa Lappcenrannassa
maraskuun lopussa Kun asia

esitcttii ¡r krlavuliikcntecrr
suuriln¡Ua¡ rahdirrantajan
suull¿ on kyse vakavastr
tarpeest¿, johon toivoisi
reagoitavan nopeasti rnyôs
vultiovallan taholta Serninuilissa saatiin nryös venäliisen viranouraistahon vakuutus Viipurinlahden jäün-

LVM:n johdoll¿ tehtävä ne¡i-

Pääministe¡i ei mitenkään
suuremmin kommentoiltut

misohjeìrna linjaa lähivuosien

ett¿i

vesi-intiastruktuurin kchir
tänìist¿i TOivon, cttl¡ siinli
ohjelmassa Sainraan liikcn-

t¿ kannattaa tutkia. Kysymykseen voisi tulla yhteistyö
valtion ja elinkeinoelãmãn

teen yrnpürivu0tisuudeu ohel-

keskcn, myôs eu-rahoitus

ja sisävesivüylien kehirtá-

asiaa, mutta oli sitâ mieltä,
vcsitien nykyaikaistmis-

la rnyüs rnuita vesiliikentcen

pitãisi kytkeä mukaan.

kehittimishankkcita suadaan
aioukil selvitysastcelle S¿von kanuva odottaa lopulìistu
invest0intip¿iitöstli. Vapaaajan vesiliikennertã ja puuraaka-aincen kuljerusta pal-

ProjekriPäällikkö Anrero
Pulkkùen pirää

turin. Hän kertoo pânneensa

rnerkille, ettá Lipposelle
avautui kyseisen vesitien

velevan Heinoì¿-Kuusunltoski- vesircitin permsolvitysryót
ovat ma¡rkunnall isena hankkeena jo käynnissli. Tulevai-

ja

Sairnun yhdistávün vesireitin
esiselvitys on em. hankkeidcn

ohella kokonaisuus, jonku
toivoisi saavan riitt¿iv¿irì kannatuksen rrryôs v¿ltiovallan
taholla

Yhdistyksemrne

U

VU OSl KOKOU

Eiraskanmutkan kâutta,

nruistuksi Kimolan kanava
paita, jonka ojensi Jaalalaiscn pl¡ätoimirraja Veijo Tervoncn. Hän kertoi kânavan
seudun yrittâjien odottavan

nãhtâvÌisti pâäministeri halusi
silmäillä Kimolan maisemia
enemnränkin.

rniclcnkiinnolla Ki molaan

tamrnikuussa 2002

ntahdollisesti tulevan sùlun

Kut s u
K Ul'S

nettiin kanavavierailusta

Savonlinnassa

20-vuotis- Harri

Su

om

e

sua, voidaan vain kuviteìlâ,

mikä merkitys sulkuratkaisulla olisi ollut seudun kehi-

tykselìe. Mutta silloin teolja uiton tatpæt rat-

Pulkkasen muka¡n Kimolan
sulkukanavasta oli jo valmiít

lísuuden

kaisiYat, Puìkkanen sanoo.
Heinola-Kuusankoski vesitien nykyaikaistamista aietâtr

suunnileìma[ vuonna l9ó2
kustannusàrviota myöten.
Tuolloin kuitenkin pâãdyttiin
nippunosturiin. jonkâ hintâ oli
noin l2 miljoonaa Sulkukanava olisi nìaksanut va¡n
puolisen miljoonaâ enem-

nyt kuntien ja maakuntien

voimin Prcjektin ohjausryhmässâ on edustâjat PäijàtHämeen ja Kymenlaakson
liitoista. Kouvolan seudun
kuntayhtymästã sekã Heinolan kaupùngistâ.

mãn!

n

5.

uks

ee

n

ja

6.
jo

ti

7.
l2

9,

Todetaan kokouksen loillisuus ja p¿l¿itösvaltaísuus.

I

Thrkostelaan hallìtuksen toinintokertomus, rtfinp¿i¿itös
inta rkastajien lausunîo pitd¡¡yneeltä tìlikaudeha.
P¿l¿ttel¿i¿tn

8.

10.

Uøhvisletaon îalous-

ja

toimintosuunnitelmot

tilinpildtöksen vahvistamisestaja vutuuhal I it uks el le jo

m

uíl I e ti livelvo

I I i si

ll e.

g:n mukaiset

asi¡tt:

Mdör¿i\¿l¿inyhdisryksenjèisenml<sujensuuruudet
eräpäivä,

vuodelle 2000.

va pa ilde n myönr¿lrnì s e st li

Valitrun

- hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2002

3.

Iitin valtuuston

KSEEN

Vuosikokouk;esso kißiîell¡¡ön südiltöjen

2,

Sulkukanavasta jo
vanhat suunnitelmât

Ve s itiey hdis tyks e
v u o s ikoko
Erillistä vuosikokouskutsua ei kihetetö

telnilu.

Kokonksen awtus.

hänen takanaan

- Kun nyt 40 vuoden kuluttua
tarkastelì¿an tehtyä ratkâi-

n

Snonen Vesitieyhdistls ry:n jösenet kutsuroan

l.

ja

H Lallukka

¡ hd i sryksen s¡it¡ nrörn¿ii¡rti¡se en vuosi kokoukseen, joka
pideld¿itr þrstaina huhtikuun I 1 - piÍivünä 2002 alkoen
klo I 4.00 Me renkulkulai¡oksen kokous¡iloisso osoìtleessa Porkktlankon 5, Helsin*i,2. kerms neuvol-

4.

pääministeri, projektipäällikkö Pulkkanen
puheenjohtaja Esa Lehtinen.

vlol
Püärninisteri Lipposelle an-

sit¿ esiteträisiin paperilta
Hclsirgissä, Pulkkanen ar-

rrryös scllir¡¡urj¡:a¡rr

me esille nostettu Lütok¿n

Päiiministeri Paavo Lipponen sai perusteellista selvitystä myös Kimolan kânâvan osåltâ
projektipäällikkö Antero Pulkkaselta. Nippunosturin luona sillalla vas. pääministerin
erity¡savustâja Mikael Jungner, Jaalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ilpo Puolakka,

pirist¿ivàä vaikutusta seudun
elinkeinoelämälìe lisääntyvän
matkailùn myötâ.
Lipponen kehaisi maisemia
niün talvisaikamkin, vaikli¿
p¿iiv¡-i oli varsin ntrrinen
Kimolasla littiin lähtiessâän
pãäministerin auto koukkasi

olemassaolo konkreettisest¡- On uivan eri asia nähdä
kohtlc paikan páällä kuin errä

suuteen t:ihtii¿ivinä hank-

leera

r¿irkeânâ s¡tä,

ettü páärninisteri näki paikan
päülÌü kanavan ja nippunos-

rìurtokup¿sitcetin rii¡râvyydesti Koiv¡ston öljysutanì¿n kiynnistymiscn jülkeen.

2

11. K¿isitellìltin muut esille tulevat asiÕt ottoen
kuirenk¡n huomioon yhdist),ksen sääntöjen )2 g:n
yhdisryslain l4 ç:n núüiröykset.

Vulitaonkokouksellepuheenjohtoja.

- hallituksen jdsenet emvwroisten ¡ilalle v:ksi 2002 - 2004.
Emvuorossa ovaî: lzo Barman, Urpo lcikas, Antti Mrctonen,
Anui Vehviläinen ja Ahti Vteltrc.

Vuosìkokausesitelmä: Rakennusneuvos Juhani Tenala
esitteelee viiy ldb,öryhmän nloksia.

Vulitaun kokoukselle sihteeri.

-

Antero Pulkkanen
loímínnønjohlaja

Wtlitoan kaksi pöytükirjanrarkastujaa,
turvi I l.te s sa f oi,n¡va I ¿iiln t e n I a sküoinu.

jorkl

kaks¡ til¡ntarkaslajaa vamjdsenineen
vuqden rilej¿i.

tarkostom¡t kuluvan

O s a I litu m is i lmoítul<s

e

I
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VESITIËT

EU:n liikenteen Valkoinen kirja liikennepolitiikan
perustaksi
't'ämârl artikkelin kirjoittaja Raimo Holster on EU:n Valkoisen kirjan asiantuntija. Hän on euroedustaja Samul¡ Pohjamon erityisavustaja Brysselissä.
Holsterin tehtävänä on seurata EU:n parlamentin aluepolitiikkaa ja liikenne- ja matkailuvaliokunnissa käsiteltäviä asioita. Lisäksi Holster pitää tiiviitä
yhteyksiä Suomen nrinisteriöihin ja liikenteen järjestöihin ja asiantuntüoihin. Luonnollisesti hänelle kuuluu yhteydenp¡to EU:n komissioon Brysselissä
ja myös eurooppalaisiin alan järjestöihin. Eivätkä fyöt lopu tähän: Holster joutuu seuraamaan europarlamentin teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus,
cnerg¡a-ja ympäristöval¡okuntien työtä,joissa käsitellään liikenteen kannalta tärkeitäja merkitläviä asioita.
nìrn. viivästymisinâ. Siksì
niiden r¿tkominen on koko
yhtcisen sìsirnarkkinalueen
cdun nìukaistu

Rcuna-âlueet mukaan
Saururaikaisesti on kuitenkin
kanDettavâ huolta syrjiisirnpicr ja ohuempien liikennevirlojen alueiden ongelrnista.
Vallioisen ki rjan periaattei ssa
todetaan, että syrjäseuLujen
yhf eyksien paraÌtalnisen

ta¡ve keskeisille nrarkkinoiìle on edelìeen todellinen,

jutta voidaan

vahvistaa

unionin alueellista kehitystd

Keskiosan halvaantuessa
laitaosat lanìaantuvat. Mul.tt
onku ongelnran ratkaisenliscksi esitetty toimenpireitä?

rautateille, nìerenkulkuun ja
sisävesil¡ikenteeseen

luYi<Jen

Raimo Holste¡

Suor¡ri

ñu,

ol

tlvaru- ja hcrrl,iltiliilelreerr

¡rÌc¡cntakaiiÌcx

kun kalsotùan keskises-

kannaìtô !ärkeirä

t¡i Errroop¿trt! p¿¡ir Àlair¡rrrr¡c,
¿:-u¿us 0t/ hat v¿üjt eti¡syydet

ovat

Sen vuoksi on
erityisen tifkcili, ctti kuljctr¡sjirjestelIìät ovat joustuvia
ja toinrivia

pilin0tetaan raskuìden kuljetusten siir¡äntistli naartcilrä
vcsi-

Liikcnnevàylàt

ju

ja rautatcille

nìiden

Yhdistetyt kuljeruksËr ja
kullekin luljctuslnuotlolle

kurt0 0n t¿irkci osa kansall¡svaruJl¡suuttumtrìe. Suunrcn

kunsaìnvülincn kilpuilukyky
on riippuvuinen koko ntaan
hyvin toirnivasta logistisesta
jürjcstelilìüstii.

supiva rooli seki

er

i huljetus-

muotojen t¿sapuolinen ju
kaumü

ovtt vrlkoiscn kirjan

lÌcrkirr¿ivirìpiä viestejä

ji-

scrvaltioille. Siinli on nostettu vahvusti esiin ulkoistcn

Li ikennepoliti ikka! rulce
cdistää kcstävin liikkuvuuden periaatteella Liikcnnettü
on keh¡tefiiivä kokonaisval
tiliscsti 0ttarnalla hLronriourr

kustanrrustcn huornioinlincl
eri kuljetusnruodoille sckü
aihcuttaj¿ naksuu per iaate

Nüirlen soveltulnincn voisi

liikenteen taloudellisct ja
ynìpâristii¡ìisct vaikurukset,

johtü

Samoin o¡l huonrioitavu clin-

kcskiniiisissü suhteissa.

rìterkitt¿iviin nìuutok-

siin eri kuljetuslììu0tojen

tûsooÌ, elänìäìltatuun ja
t),itllisyytecn liirt) vlit rekijir.

làvoitteena joustavampi
lÌikenne

Euroopan uniunirr liikennepolitiikan tav0itteit¿ ovut
liikenneverkkojerì yhteensopivuuden ja kilpuilukyvyr
par untarninerr sckli yrnplÌr istûnsuojelun ja liikennevallisuuden edisti¡ninen.
Niistä varsirkin viirncincrr orr
tur

viinre tikuin¿ loussut

Etlclliscn liikcnteen valkuiscn kirjan tärkein ilìti koski
liikcnnenrurkkinoiden vapuuttr¡Ììista, rriki on toteuturut kohtuullisen hyvin
Tuiscra kehit¡limisulucena on

ollut intcrntodauliliikentccl
nykyaikaisten rekniikoiden
kehittârninen.
Liikennernäàrär sckä he[kiÌóe¡tii tavarilliikcìteen puulella
kasvav¿t huimasti koko ujan

vrhvusti esille.

Tiettyjctr valtavàylien yhü
pahencva ruuhkilutumineû
seki siitájohruvur hait¿t ovat

Tti¡keiiü on nt),üs edistlii

y

liikcnneyhteyksili kolnrarsiir

nlnräÌrcttiviisti kcskcisel l¿i
sijalla vaìkoiscn kirjarr läh-

nraihin Erityisesri ruìisi

tiikohdissa. Ruulìkautumisen

parantuu sellaìsia yhtc¡,ksili,

ongel[rat heijastuvat nytis

jotku ovat koko urrionìn

lisesti v¿ihennâmme ruuhk¿utuvien alueiden liikenuehaittoja. Samanaikaisesti

\un nierirään

BU;¡l vulkoincn lirja liikennepulitiikastu vuotecn 2010
julkistettiin syyskuussa. Sìinä

pitkii

ulkopuolella välil-

kcskusalucidcn ulkopuolellc

keinoja
vühcntâ¿i ruuhkautuluista
[rrYifaan konsteja edistää
syrjäisinrpien alueiden suo-

kuvan ìiikennöinnin mahdollistam iseksi.

Kest¿ivinmât tuìokset sar-

rautatielìikenteen puutteista

Sâtamien edistyksell¡siä

daan kehittämäìlä tasapuolisesti kaikkia liikennemuotoja
huonioiden kuitenkin kunkin
maan erityispiirteet. On

johtuvia ongelnria. Sisäve-

telematiikkapalvelu ia kehittämâllä voidâan m),ös lisät5
toiminto.¡en luotettâvuiltta ia
turvcllisuutta Siksi on har-

ryhdyttävä toìnriin jokaìsen

Pohjanmer en satanìissa, jotka

liikennenruodon suhteeìlisten

hyödyntäYät sisävesiìiikenteen mahdoìlisuuksia kontti-

etujen

hyödyntãlniseksi.
Liikenteen sis¿iisten orìgelrnien lisäksi myös mm. poìttoaineiden saatavuuden rajallisuus, Euroopan riippuvuus tuont¡öljystä sek¡i ilman-

laadun jatkuva heikkeneninen p¡kottavat aruioimaan
s¡tä, miten henkilö- ja tavaraliikenne jatkossa kustannustehokkaasti hoidetaan

EU:n liikenteen valkoisen

ki{ân tavoitteis¡in
Keskittynristä hillitsemâìld ja
luonralìa edellytyksiä työhön
ja toinreentuloon keskusa-

lisuuksia tulee hyödyntää,
kun pyritään lieventämädn
maantieliikenteen ruuhk¡sta jâ

toirnenpiteitä on

siliikenne on meriliiken¡een

luonnollinen jatke.

Sen

merkitys kasvaa koko ajrn

Sisävesiliikenne

säästäâ

vesikuljetukset saadaân yhUi

energiaa Se tuottaa vähÌin

luotettaviksi, joustaviksi ja

meluajâ vie vain vãhân tilaa.
Sisävesiliikenne on turvallista. minkä vuoksi se soveltuu erityisen hyvin vaarallisten aineiden kul jetukseen.
Luotettavuus on myös s¡sävesiliikenteen etu, joten se

soveltuu vrrsinkin suurten
määrien kuljetukseen. Muun

älettu

muassa raskâat tuotteet,

toteuttaa Ratrtateiden osalta
on ersisijaista pystyâ prlautfamaan luottamus sen tavaraliikenteen säânnöìlisyyteen ja

tiismällisyyteen. Maantielii-

hujoitnjia tul¡si void¿
lastiuantajien
ylìvoirnaa vastaan Hintoja
kenteen

suojella

tulisi voida târkistaa poìttoaineiden hintojen nous¡essa

uudelleen ryhmittelyä Näin
¡ ntermodâaliset
tavarâtoirnitukset ja nreri- ja sisä-

liikenteessä.

tähtä¿iviä

jo

kittava logistiikkaket jun
kaikkien eri tointiloiden

teollisuusluotteet irtotâ-

heìppokãyttöisiksi kuin
mâantiekuljetukset.

Toimivat liikenneyhteydet
ovat nryäs tärkeä osa Pohjoisen uìottuvuuden politi¡kkaa. Suomen ia Venäjän vesiteiden yhdistãminen ja siten

yrnpörivuotisen kul jetusreitin ¿ìvautuminen EU:n ja
Venäjän välillä oìisi konk-

varana, rakennustanikkeet

ja
jâtteet soveltuvat erjtyisen

reettinen hanke-

hyvin vesireiteille, koska

EU:n liikenteen valkoisen
kirjân periaatteet voidaân

kuljetuskustânnuksct saldaan
alhaisiksi pitkilläkin reiteillü

nihdä SuOnlessakin nlâh-

dollisuutena eikd vain
Soveltuvilla reireilìä sisàve-

uhkana l-iikenteen kehir-

siliikenne onkin hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto

tãminen ja siirtymät liikennenruodoìsta toiseen riippuvat

tuisua kehitystä.
Lì ilcnneinfrastruktuurissa
on pullonkruloja ja puurruvia

yhtcyksiä sekä liikennenìuodot toimivat huonosti
yhtecn TEN- velton kehitränlir¡cn on viivästynyt Tântä

on haitannut rnyös yhteyks¡er luomista syrjiseuduille
ju liikenteellisesti erisryksissá oleville alueilìe

TEN -verkon piiriin ollaan
ûjärnassa uusia hankkeita.

Ongclmana on kuitenkin
rilhoitus, sillô rahaa ei ole
riittàvisti edes nykyisiìle
hankkeille Santoin EU:n
la¿jcntunìinen tuo ìisätarpcita Ì iikenneinfrastruktuurin parantâm¡selìe.
Onko julkisen rahoituksen
olt¿va entistä r'alikoivanrpaa?

Tulecko sen keskittyä va¡n
suuriin hankkeisiin? Kun
valt¿väylien ruuhkia pure-

taan rakentantalla lisää
inf¡utruktuuda,

tm

ne

imuroivat

uutta liikennettä ja ajan

myötå uudetkìn vüylâr
ruuhliuutuvat.

Yli puolet liikkenneinfras-

truktuuriin

Liikennettä ja teollista toimintaa Brysselin satarna-alueella

jyrkästi Tervettä kilpailua

maùnt¡e-

haittürvar ktiyrännöt ru¡¡si

teelìe. Euroopan unionin
laajentuessa si¡tä voi olìa

yhteisön tasollâ toteutet-

huomattâvâa apuâ itä-länsi -

tavista toinìenpileistâ

saada kitkettyä pois

Lentoliikennettä ollaan ke-

suunta¡sten

hittänrãssä yhtènüisränrällä
liikenteenhallintajärjestehniä
Tuvoitteena on Euroopan yhterräinen ilnratila Intenno-

kautunrisen helpottamisessa

daaliliikenteestä on kehitettâv¿i todellìnen, kiìpailu-

ticverkon edistäDriseen
Valkoinen kida lähree sii(ä,
ctf¿i yhteisön rahoirus olisi
suurìnattaYa uudelleen siten,

ett:i painop¡s¡e siirretâän

enemm¿in kansallisist¡ tai
aìueellisista valinnoista krrin

viiylien ruuhJärkev illä

ìi

iken nepoli ittisi lla

ratkaisuilla tuenme teoìSisävesiliikenteen infrast-

lisuutenlme kiìpai lukykyi-

ruktuuri- ja aluskaprsiteetti ei

syyttä

kuitenkaan ole kokonaan
käytössã, joten niiden puo-

suuksia sä¡lyttä¡i toimintonsn

kykyinen ja ra¡oudellinen
vaihtoehto nìm konttijär-

lesta liikennemäärât voisiv¿t
olla nykyistâ suurernpìakin

jestelmiiÍ

Lisäksi satanraprlvelujen
laatul on parânnettâva ja

Vesiliikenne todellinen vaihtoehto

n¡istä on luotava toimivanr-

osoitetuista

r¿kennevaroista on käytetty

ja rautatieliiken-

Lyhyen rnatkan merenkulun ja

nrat yhteydet rautarie- ia
sisävesive¡kkoihin. Sisävesiliikenteen infrastruk-

sisãvesiliikenteen mahdol-

tuuria on vflhvistettavâ jat-

ja sen

mahdolli-

täãllä EU:n âärikolkalìa.

Rainro Holstcr
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Suomen Höyrypursiseuran tapahtumarikas toimintavuosi
Suomen Höyrypursiseuran mennyt toimikausi oli iälleen erittäin tapahtumarikas. Höyrylaivat olivat vuoden aikana esillä
useissa tapahtumissa ja
yhteyksissä, jotka kaikki eivät olleet ennalta suunniteltuja,
Seuran rekisterissä olevien höyryalusten määrä lisääntyi jälleen, kun seuran toimintaan sâati¡n
"virallisesti" mukaan yksi uusi höyrysluuppi ja UpMKymrnenen o¡n¡stamâ mahtâva höyryhinaaja Hurma Lappeenrannasta. Höyryalusten omistussuhteissa tapahtui vuoden aikana pientä
muutosta ja
nuorennusta. Saimaalla viimeiset vuodet höyrynnyt Toimi-alus siirrettiin takaisin synnyinvesilleen
Jyvi¡skylään Päijänteelle, jonneka laiva rakennettiin
yli sâtu yuottâ sitten.
Toimikauden aikana jäsenistö oli mukana useissa höyryaluksiin liittyvässä koulutuksessa: höyrykoneenhoitajan koulutuksessa Savonlinnassa,

tulityö-

kurssilla ja puualuksen korjaukseen keskittyvä tilaisuudessa.
Toinrintavuoden ensinrnriiinen merkittãvü tapahtuma oli,
usullistu[linen höyrypursiseuran onralla piencllü osasrolla Helsingin Venclnessuille. Osastolla oli esillâ mrn.
vanha sluupin cntisöiry höy-

rykone lisiksi osastolla oli

nyynnissi¡ hüyrylaivakirjullisuutta.
VLrsinuisen purjehduskaudcn

ensinulãineu höyrylaivufnpahturìra oli P¿i¡jüntecn vesistön kcs¿irugatta Kuhmoiss¿
9 -10. kesiikuuta Sateiscssa
kesisüässü tilpahtumaan 0tti
osua urhoollisesti neljä höytyalustil P¿iijinteelt¿ija yksi alus

Kc¡rcÌc-PAijànne kanavan
kautta Suolahdestû trsti.

Höyrysluuppi Sadun 100vuotisjuhlât pidettiin Luopioisissa Pälkünevedellli I ó.
kesäkuuta. Niissi juhlissa olivaf rìtuktna, varsinaisen syntynì¿ipâivlisanküin lisüksi vii-

ri pienti

höyryalustu

ja

Suo-

lnen slsavesien vrltìtetnen
kahdella höyrykoneella varustcttu höyryhinaaja ltse
juhlu-alus Saru oli viilncistelty talven aikilna arvoisecnsa
kuntoon rlur. uurlelh hóyrykatti lalla ja pronssipotkurilla.
Juhlien eusinulliisen kohokohta ol¡, kun satarnan edustalla kokoontuivat satatnasta
ìähtcnyt püiv¿insanliui Saru ja
juhlavierasalukset Asiatrrukaistcn visselitcrvchdysten jülkeen kaikki alukset
kiinnittyivit suuren juhla-

yleisön cdcssi aurinkoiseen
Àito(,n sat¿tDaân. Alustcn
rantautumisen jãlkeen oli
vuorossa juhlapuheel, csite]rnii luivali ikenteenhistodasta
ju juhlakìrjan julkaisu "Sarulirja" Kuten aina syntyrnäpiivüj uhlissa juhlavieraat toivat päivânsankarille (Sadulle)

u¡ìsilasti lahjoja J uhlassu
pi¿itett¡iÌ, ettli nriistä höylyalustcn 100-vuotisjuhlisru Kohemüenjoen vcsistöss¿i tehdüir uusi per ¡nDc, j(,ten seurùavrt juhlar ovat ohjelnrassa
l

Hüyrysluuppi Kirvesnie mi matkalla Satu-laivan juhliin
hoitanect tiedotukscn hyvin,
koska väkci oli paikalla todella runsuasti ja ohjehuau oli

jAÙestettylilivavüellc Jocn-

vili tavallisen uppopumpun
turvin, ennen Iaivan tela-

suun kaupungin pcrinteiscsti

kuintia.

¡ahjoitturììat rcgattahalot olivar luadukkaitaja niitü uli viel¡.i riiuliy¡¡sri, jorcn kaikki v¿rustamot suivaf v¿Itìast¡ tuvil.semunsa utâirän. Alukset

poikliesivat rniltkiln vanella
nrcnnen tuìlen useissa satamissa, rnm, Oravissa, Suvon-

rannrssa, Enonkoskella ja
Rüikkylän Paksuriclncssü,
nrissä eri!yisesti oli hôyrylaiva[ otettu huomioun. Tilaisuutlcssa oli nìyös kutrnun-

j0ht¿jan lyhyr

vasra¿rn0trO

nrusiikleireen. Kaikin puolin

hicno retki, jonku aìrruana
iklivâni ntuistuna on lcgatan
kotinra¡kalla Hallallc tupilhrunut haver¡
Tlistâ kuilleujo havcüst¿ scl-

vittiin onncksi ilnran henki-

vuonna 2003

lövuhinkoja, hcnkiset ja tuìourlelliset tappior 0livät kui-

Saitrìaan ftgattil suuntasi

tenkil joka suh[Écssa ìtitt¿vat Aluksen nost0työn su0¡itti Laitaa¡silla¡l Telakku

tüni
vuonna 7-tl Heiniikuuta
Vuoksen vcsistôn koilliskulnraan. Joc¡rsuuhun. Regatta
on oli er ittãin hyvin järjcstettyja hcltcinco sliä suosi koko

tapuhturnuun Höyrylaivoja
oli nlukana puiklieukselliscn
vähün, sillü nrukana oli airo-

tnallikelpoisesti, viikon-

rylaivat olivat saaneet jo pedn¡cisen kutsur sarpua jublistamilan elokuussa Lappeen-

rilnüsa

v¡etettyä "Li¡noitukser Yötã". Tässä ohjelmalraan
jlilìeen monipuolisessa tapähtunassa oli mukana yhteensä
kahdeksan seuranrute höyryalusta Tapahtuman järjestäjät
olivat jälleen muistâneet höy-

ryaluksìa mittavaìla halkopin01la.
Kolnrannet "Vanhan Porvoon
Höyr yjuhlat" j:irjestertiin elokuussa Juhlien sarìotaan olleerr kaikkien aikojen pa-haat.
Ylcisöä oli rnukana ennätysnìli¿irâ, ja tapahtuna sai runsausti julkisuutta paikall isissa

jestett¡in höyrylaivaristeily
Jyvüskylâssü rnatkustajalaiva
Kaimalla vieÌä lokakuun puo-

simmãisiä kertoja lãhes

kesäregatta järjestet¿iän V¡i tâsaarella. Kesän ìoppupuolella
hôyD,aìukset tulevat olemaan
esillâ ainakin Lappeenrannas-

20:een vuoteen, läpikäy-

sa "Linnoituksen

neenâ täydell isen peruskun-

tumassa

nostuksen.

hôyryjuhlilla Lisär¡etoja rulevan kesän tapâhtumista voi

Kesän 2002 regattasuunnitelmat ovat vielä kesken, mutta
tällã hetkellä on vamistünut,
eft¿i höyrylaivat ovat esi l lä ainaliin Savonlinnassa pidettä-

katsoa kevään aikana Suomen

nen alus oli liikenteessâ en-

n!

perinteinen "karvalakkil egatta" pidettiin lokakuun alussaja kohteena oli seuran tuk¡koht¿ Savonlinnan lähetryvill¿i, Laukansaarcssâ. Regattaalukset kokoontuivat aluksia

S¿vonìinnan matkustajasatamaan, josta lähdetriin

www.steâ¡nengine cc

Kuvat ja teksti

Lauri Elo
Lauri.elo@tut.fi

bôyrylaivaregatta, mutta tämän paikka on vielä avoinna. Keitele-Päijänne vesistön

Porvoonjoella oli

Suolnen Höyrypursiseuralr

Hõ'yrypursiseuran uusilts koti-

sivuilt¡ osoitteesta:

villä lonìâ-asuntomessuilla
kesällä j¿irjestet¿idn Sàimaan

Höyryaluksia Satu-laivan 100- vuotisjuhlissa

Yö" -taprh-

ja Vanh¡n Porvoon

kesäkuun alussa. Keski-

vasti edellisien vuosien juhliin
verfattuna. Tapahturnan aika-

autotosturi¿, jotka oli ajct!u
kalìden is0n ponttoonin pai¿ille. AÌuksen pohjaan ci tuìlut

Vu0don pienuutta kuvaa par-

Vaikka Karyalakkiregâtan pitikin olla kauden päãtösregattâ, niin menneenä kautenajär-

livälissä. Tällä iltarisleilyllä
tunnelmaa, sillã kysei-

riitti

tiedotusvälineissli. Juhla-

kuluttuü haver¡st¿ Nust0t-

Kaupungin edustâjat olivat

letkana kohti tukikohtaa. Yllättävästi täsrä kauden pädtösregatassâ muodostui kauden
vilkkain tapahtuma, kun mukana oli yhteensâ l3 höyryalusta. Tästä voi vain todeta,
ettâ höyrylaivalla on mahdoll¡sta liikkua vielü myöhä¿in
syksyll¿i, kun laivassa ei tarvitse palella, sillä höyrykattilasra riirrâä kyllö ì¿inpitä laivan hyttien lämmitykseen

aluctta oli laajennertu tuntu-

yössl¡ kâyrettiin kahta suurta

kari I leajosta varsinaisia
repe¡Ììiü, rnutta aluksen pohjuan tuli kuitenkin painurna
johonka hiertyi picrri rcikü.

I

Saimaan regatan lisäksi höy-

risteiìemäss¿i kolme höyryalusta

laivâu. kun yleensü
Sainraan kesiiregat¿ìssa 0l
nrukana noin 20 höyrylaivua

astailn I

hüitcn se, että alus pysyi nostonjàlkeen pinnalla useita päi-

Pùh 050-5967671
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Yesiteitse Pisan maisemiin
Vene- ju nratkustajalaivaliikenteelle avautuu uusi vcsitic

Kallavedeltâ Syvãr iìle, kun
Niìsi¿in reitin pil'anttrmistyút
vilÌuìistuvat heti vuos¡tuhaD-

ncn v¿ihteen jiilkeen Vesinratkailijoille tulce rüin rnahdollisuus pilisti tutusturn!an

Koillis-Savon "suariin ja
salalnriin" sekli kesäisecn
T¿rhkovuo¡ren

Syviriltü

Vu0tj¿irven kuuttu
Akonvetlellc ja edellcen Juurusvedelle kulkevua vesistöá

liutsutarn Nilsiän rcitiksi
Tiirnãn vesitien pa-antaminen
kàsitt¿¡¿i Juünkoskcn ja Ku-

telleistr rnua¡ilalnatkailuun,
lonaky liin otnaval ais¡nökkcihin ja Icir intlitrìajoitukscen Vetecn liittyviå aktiviteetteja kutcn koskikalas-

lälli.i voisivat siten li ikennöidä
vanhat höyrylaivatkin, mutta

Las!ukosken sillan pieni
alikulkukor keus njaa laivojen
pääsyn Lastukosken yläpuo-

tustaja uistelua sckü vcncilyã
nroottorilla tai ilman - on jo
nyr rnukavasti tarjolla.

Iiselle jäwialueeÌle Sen sijaan
piencmnillá matkustaja-aluksilla ja veneillä voidaan liikelnöidä Kuopiost¿ Tahkolle

Nähtüvyyskohteista miclenkiintoisirnrnat reitin vurella

astt

ovat Jurnkuskcn historirl-

Vuokrâveneily nìatkaveneillä

incn ruukkinriljóö tehtilan- ja
tyôvücnnruseuincco seki¡
KarneHÌuseo vl¡ylin tuntu¡l¿rssa. Muuruveden Viinitietokcskuksessa voi tutustua
koti rnaisiin tilaviineihiu

on hyvin suosittua Keski-

I

ja Brittein

Euroopassa

saa-

rilla Meillã

tämä matkailuÌruoto on vielä vtrsin uutta,
trìuttu mahdollisuudet ovat
ctilìomatset.

jalankosken sulkukanavien

ja laivaväylien kurrnostanrisen ja

Nilsiän tunnctuin nähtlivyys

Tuulilta ja voimakkailta rnym-

on Aholansuuri, jossa hcrün-

kyilti

rnerkitsenliscn sckü turvittavan l¿ituriverkoston raken-

nliisjohtaja Puavo Ruotsalainen asusti ju v¿ikutti. S¿uressa on vielä jäljeìlã UkkoPuvon savupirtti ja nruseo.

lukuisine matkailukohteineen
ja pülveluineen soveltuu eri-

rakentanrìsen, vene-

tuilìrsen.

Kcsâmatkailua Tahkolle

Saareen on nykyisinkin siün-

suojaisa Niìsiân reitti

nornaisesti

juuri vuokrave-

netoimi nnassa käytettäväksi
yhteydeksi.

nöllinen vesibussiyhtcys.

Nilsiin rcitin nraise¡naa hrllitsevat Pisr ja Tahkovuori.
Pisan korkein kohta kohoaa
270 nretriil ju micltü on hulppeill niikórlat yli pohjoisen
S avon

Matkailutulolle hyvät
Järviliikentecllä pitkät per¡ntæt

on noin 80 kilonretriü vcnci-

Juankosken

lyyn soveltuvua reitistöli

ken kan¿vissa rulee liikennöimüän 600 - 700 venerrã

vuonna 2002

mukaan venekunta kuìuttaâ
500-80O markkaa vuorckaudessa Näin huviveneilystã
kËrtyy vuosittain matkailutuloa puoìi miljoonaa muk-

Sai¡rtaan vesislö trrjoaa
veneilijöiìle laajan sisâvesiaìueen, joka on vertaansâ

¡iirkc¡rf ii seurur À{arÀrilukes

va¡

kuksen toiminnut orut tois-

Sy

kentàn ykkösvaihc

Ruukkimiljöö ja Ukko-

sirrkir uittotoillrilltr oli

väritlli hy vin merkift.tiv¿issä
asenross¿ vuosisadan vaih-

feessa.

Vilkastâ uìi laivaìiikenne
nìyùs Kuopiosta Muu¡uved¿n
suurraaìt.
Höyrylaiv¿t seilasivar ahkeruti nüillã vesillä vielâ 1950-

ja Pieksânkosken

ja Karjalankos-

vuosittain. Tutkinruksen

Euroopassa.

kaa.

Huviveneilyn, laival¡ ¡kenteen
yhteiseksi

vesireitti TAHKON VESIREITTI. Reitti alkaa Kallavedeltä Kuopiosra ja päättyy

ja vuokaveneilyn
r¡latkailutuloksi

ar

vioidaan

rulsaat kaksi rniljoonaa

Risteilyjä ja ruokravcneilyä

nruksiniennusteet loteutuvât.
tulo on jopa neljä miljoonaa

Laìvavâylästön kulkusyvyydeksi tulcc I 8 trìetrii. Väy-

rta-kkaa-

nrarkkaa vuodessa Mikåili

Nilsiün rci¡irr vuikutusalueella

vailla koko

Saimaan pohjoisille alueilla
avtutuu vuonna 2002 uusi

luvulla.

Paavo

toinrii noin ó0 nrajoitus- ja
¡ ¿vitsenlisalur yritystü ho-

Uusi vesireitti avataan

Nilsilin ¡eitin vaikutusselvitykscssä on arvioitu, että

Lr:tukos\cn kuravu t ¿ltnistui
vuonna 190ó. Jârviliikelnc ja

r¡rr¡lt:r rlueIfil kehitet¿iän
ynrprÍrivuotisect r¡¡atltailuun
ja siinâ uudellu vesiticllü on
tjr-keä merkitys Kesüllâ 1999
otetaar mrìì käyttoijn golf:

Karjalankosken sulku

Syvärin ja Vuutjllrven ¡rlueelìa

Tahkovuuren alue on ¡ratkailun k¿nnalta Nilsiün reirin

taiseksi puinottuncat talvccn,

en-

nNtcet

Syväri njärven Pohjoìs-osiin
Varpaisjdrven kuntaan asti.
Reitin varrella ovat Tahko-

vuoren matkailukeskus,
Muuruveden Vi ini tietokeskus
ja rnonet muut veneilijôilleja

muille kesãmatkailijoille
matkailupalveluja târjoavat
kohteet. Tahkon Vesireitin
varrelta löytyvät myös Nilsiän

ja Juankosken kaupungit

sekä Siilinjärven kunta.

Kaksi uutta

kanavaa

T¡hkon Vesireitti aukeaa. kun
Karjalankosken ja Juankos-

ken kanavat valmistuvat
vuonna 2002 ja yesistömat-

kailijat voivat jatkaa ìäpi
kauniin savolaismaiseman
Tahkon vie¡asvenesatumaan
ja aina Syvârin pohjoisosiin
¿sti. Juankoskelle rakennet
tavat sulkujen nìitat ovat 35
x 8 metriã ja väyìän kulkusyvyys on 1,8 metriâ.

Lastu-koskellejo v¿lmistunut auto-m¿aÍisulku on mitoiltaan 30 x
on 1,8 nretriä.

7

metriäja kulkusyvyys

Nurmes

lisalmi

I

Juankoski

¿'ÍLii ...
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EU:n liikennepolitiikka tarjoaa Suomen
sisävesiliikenteelle valoisan tulevaisuuden
Valintojen aika

monimutkaisena kuljetus-

Lükennepolitiikka on tienhaarassa koko Euroopaassa. samalla'kun yleisesti
tunnustetaan riittävien lükennemahdollisuuksien perustavaa laatua oleva
m€rkitys nykyaikaisilleyhteiskurinille ja nykyaikaiselle talouselämälle, huoli
lisääntyvistä ympäristöva¡kutuksista ja onnettomuuksista kasvaa. yrnmärreûään yhä paremmin, eträ nykyiset vallalla olevat liikennepol¡ittiset
linjaukset eivät ole kestliviä. Elleivät liikennemallit ja investointikohteet
muutu huomattavasti, viivästykset ja kustannukset lisääntyvät varmast¡,
Tirnün oivaltaminen on suanut aikaan liikennepolitiikan
uuden tilküstelun EU:ssa ju
sen uscissajäsenvultioissa. Ju

Cannesin huippukokouksessa

vuonna 1995 vaâdittiin roinrenpiteitâ I iikennepolitiikur
uudelleen arvioirniseksi ja

kil-

oikeudenrnukaisemnran

pailun luomiseksi eri liikennemuotojen vAlille.

T¿rrvit¿un v¿ilit¡öntiä porì-

nisteluja sislmarkkinoiden
kelìittàmiscksi niidcn liikcnnernuotojen osaltu, jotka 0vat
ynpäris¡üystivällisiä ja joissu
on ole¡nassa olevaa varaka-

kcstävyytJerr kyseenal¿iscksi.

Lyhyen matkan merenkulku

Liikentecu maksuilla

on
hyvin selkeä aserna, koska
rnäksujen nìuut0kset vaikuttavat hintoihin, mik¿i vuorostaan muuttta liikentcen küyC

Sea Shippingin merk¡rysrä
t¿im¿fuì hetken ja tulevaisuuden
nìerkiträv¡inä kuljetusmuo-

tötapoja Lühcstymistapa

tona. Tilastojen mukaan SSS-

tulisi ottaa küyttöôn v¿iheirtaiì, j0tta I i ikenocpal vel ujcn

kuljetukset

Euroopassa painotetaan Short

lisäänryivär

vuosina 1990 - t997 kaikkiaan
237o lonnikilometreinä las-

kl¡yrr¿ijillc jä rujoajille olisi
aikaa mukautua siihen.

ksttuna. Vastaavana ajan-

Kiytt¿ijä nìaks¿{ periaatteen
rnukaisten Inaksujen myötà

kohtana rnoantiekuljetukset
lisi¡intyivät vielä erìenìmân el¡
2ó7o tonnikilometreinä mitrr-

tulcc tarkustella myös oikeu-

tuoa. ( SSS-kuìjerukser pirävär

denlnukaisia hitrnoittelun

sisäll¿iân myös sisâvesiliikentccr kuljetukset)

rtrüâr¿iytymispcrustei tü ja

lânrinhetkison k¿isityksËn

pasitecttia Tällaisiu liikcn-

rnukaan rajakustannuksiin

ncmu0toju 0vat etcnkin vesitiet ja rìryös rûut¿tieliikcnne
tiet¡'in osin

Lyhyen matkan merenkulku

perustuvu laskeutamall i huo-

on ynìpäristöystävällinen
kuljstusnluoto verrattâin al-

Käyttäjä nraksaa periaate

rnioisi parhuiten muuttuv¿[
kustü¡rÌulsct, jutkil heijustuvilf infì üstruktuuriil liyttlivüstä yli mäüräisestä ajoncu-

Konrissio kutsookin, ettü koko
yhteisössä 0n astcitta¡n yh-

vostil tai kuljetusyksiküstà

ansiosta Vesiliikenteen laajanrittaisempi hyödyntälninen

uihcutuvia yhtciskunnullisia

äuttaisi EU:n jäsenvaltioita

trìcnuclta.

p¿¡iAernään

Rajakustannuksii n sisålly-

tötavoitteisiin, ja kun samanai-

tetliün nìuun rnuilssa käytósti, intÌaslr uktuurin vaurioitunì¡scsta, ruuhiautunrisesta

kaisesti kuìjetusten tehos-

denlnukaistettavu hinnoitteluperiuâtteet kailcJiien ¡ìerkittävien kuupallis¡en liiken-

nernuotojen osalra Ehdotuksen rlukaun hitrnoitrelujiirjestclnrü perusruisi kt¡yu¿ijä

nìaksaa periaattecseen, [s
kaikki liikent¿en infiustruktuul in kiyttäjlir naksaisivat
¿ihcutta¡nansa kustarÌnuksct.

haisten ullo¡sten kustmnusteo
ja lry viirr encrgiatehok1iuuden

Kioton pöyr¿iki ûm

nuk¿isiin hiilidioksidin pääs-

ja inlrastruktuurin riukliuudesta aihcutuvat kustatì-

rukset Niihin

laskctaan
trìyös ytììpüristökustiltnuksct
ja onnettornuuksistu aihcu-

tuilrisen myötä sarvutettaisiin
jopa edellä ntajnitun
30 - 80 rniljudir lllarkan vers¿i¿¡slöjä

ran vuositasolla, tuntuu ihntcch¿¡ ellei siirtymäü kohti

ynrpãristöystäv¿illisiä kuljetustrìuotoja tapahdu

tuYat kustannuksct

Nliiltä liikelreen käyuaijilr:i
kult{m¿tta jlilivieD kustanrustcn tÌti:ir¿i on hyvin suuri
jopa var ovaisteu arvioidenkil
nrukaun Ruuhkautulllisell on
ur vioitu nraks¿r'un uniunillc
vuosittain noin 2 proserrttia

LiikcDnetrinisteriö 0n tectt¿irÌyt vuorìna 1997 selvitykscn ylij0htilja Niilo Laakson
johdolla Saimaan vesistö¿lucen tavaruli ikentccstli jd
selvityksËss¿¡ piüdyrri¡rì

KT:stli. onncttomuuksiel
noin 1,5 prosenttiaja ilman
pilurDtuÌlisen ja tììelun ainu-

ruj¿kustunn usvasta¿vuuden
osulta tieliikenrcelì osalta 90

kìn 0,ó proscnttia Kuikkiaun

osulta salroin 90 %:iin ja
vcsiliikcntecrr 0salta I5U
(k:iin

B

t¡isti k00stuu noin

250

nriljardia nrrkliaa eli noiu 42

%:iin, raut¿ticliilcttecD

ntiljardia curoa vuodessa
unionin alueella, ja yli 90
Proscnttia niistä kustannuksista lÍittyy ticli¡kentcescen
Küytettåviss¿i ulevien turki-

nìusten pcrusteclla voidaaì
päätel¡ä, etlä "kl¡yrräjä nìal-

sua"

hinnoitteluperiaatteën

ki)'ttöönorro vuisi johraa

rilakin 30 - 80 rniljurdin
nrarkan eli 5 I 3,5 nriljardirr
curoll ruoluisiin s¿iästöihin

Lisiârìtyvli ruuhkautunlinen
saaslunrinen asÈttâvat

ja
Ii

iken teen nyk¡jürjesrclnåin

Vesiliikentccr osalt¿ tulce
huornioida valtion vesilii
kcnteclle kohrlentanrat viranonìaismuksut ja kilpuiluedel lytyksili huolonr¿va
ytrìp¿iriYuot¡scn nrer iyhteyden puuttunrinen ja Saimaan

kanavan sulkukoon aihcuttünilt r¿joitukset ja ylrtcys

Myös vesiliikenteen ympiùistötchokkuutt¿ tulee edelleen

parilntaa. Meriliikenteen
rikkidioksidipääsrör ovar
cdelleen liian korkeitaja niitâ
tulcckin pikaisesti vähentää.
Luonnon kannalta jdrkevãntnrât kuljetusratkaisut parantilvut entisestäãn lyhyen matkan nerenkulun yhteensopi-

vuutt¿ kestävän kehityksen

ja ne todennäköisesti
lisl¡¿ivât kDljetusntuodon
kanssa,

k¿iyttóä, koska kuljerusten
käyrr¿ijär ja loppukuluttajat
lulcvat yhä yrnpäristõtieroi-

seltnriksi ja

jo nykyisinkin

kestüvi¡n kehiryksen mukaista
kuljetLrsjärjestelmää, vesiteirä,

kâytctüãn nrarkkinointivalt-

[Ita.
Ennakkoluulot

vieraan vallun ulucen kautta

sekå kotirnaiscn syijtröliikenncs¿t¿ntan puuttulnitìcn,
rnitkü yhtlessâ vievlit vcsiliikeDteeltä lunsaasti vOlyynÌej

il

Vcsiliikenteen laajernmalìe
kliytÕlle ehkä merkirrävimmär

esteel ovat ennakkoluulot
KAyttäjien nykyisrã k¿isirysrä
vesiliikenteestã jossain nräãrin vunhanaikaisena, hitaanaja

muotonr on nìuutettava todel-

lisuutla vastaavrksi. Vesiliikenne on ja se tuìee nãhdä
nykyaikaìsena ja dynaamisena osanâ ovelta ovelle
ulotluvaa Iogisti ikkakedua,

jollainen se todellisuudessa

ma¡ta ja alueita yhdistävâ ja
koheesiota vahvistava ìi ikennemuoto. Sen avulla voidaan

ekologisina lenkkeinâ Tämä
uusi julkisuuskuva on ntyôs
vãlitettävä lijkennepalvel u jen
käyuäjiìle niin, euä nämä voi-

l¡säksi antaâ syrjäseutujen
satamille uutt¿ eìinvoimðâ ja

vat tehdâ tietoisia liikennemuotovalintoja tosiasioiden

edistäã niiden nykyaikaistamista ja kâpasiteetin tehok-

eikâ vanhentuneiden käsitysten perusleella.

kaampâa käyttód.

onkin.
Uusi julkisuuskuva

EU:n ìiikennepoliriikka jâ

Vesiliikenteen tulee tarjota

"Valkoinen kirja"

nrahdollisimnran suuressa
määrin nopeutta (koko-

Lyhyen matkan merenkulusta

naisnopeuttä), luotettavuutta,

vaihtoehto kuljetuskerjussa.

joustavuutta, sâännönmukaisuuua, tiheitä yhteyksiä ja
rahtiturvallisuutta. Kun otelaan huomioon perusajatus,

errâ kâyrr¿ijällä tulee olla
vapaus valita haluamansa

lii-

antav¿r
erittäin suuret mahdolìisuudet

on tehtävä varteenotettava

myös kotimaisen sisâvesiI iikenteen kehittâmiselìe

On ensisijaisesti alan itsensä
asia osoittaa, ettâ todellisuus
ei eniid vaitâa vanhoja kâsityksiä. Vesiliikenteen on
täytettävä, ja sen on myös

Kehitys ei kuitenkaan tapahdu
¡tsestään, vaan kaikkien osapuolien, niin palvelujen käyr
täjien kuin niiden rarjoajienkin tulee olla aktiivisia ajaessaan ìiikennemuodon etuja.
Vesìliìkenne ja sen kehittàminen nykyaikaiseksi, ympârivuotiseksi varteenotettavâksi
kulietusmuodoksi rulee pit¡ä

uskottâva pystyvänsâ täyttãmään, nopeuteen, luotettovuuteen, joustavuuteen,
sãännöllisyyteen, toiminta-

kennemuoto, vesiliikenteen
kuljetusten edistämisessä olisi
ensisijaisesti pyr¡rrävâ tarjoamaan kestävä ja turvallinen vaihtoehto sellaisten
tuotteiden ja kuormayksiköiden siirtämistâ varten,
jotka voidaan kuljettaa myös
useita eri kuljetusmuotoja

suuteen ja kustannuksiin
ìiittyvât kãytt¿iiävaati mukser.

nãkyväst¡ esillã poliittisella
asiâlistalla ja alueiden tulee

Vesiliikenteelle on luotava
uusi julkisuuskuva, missä

etujaan jotta tienhaarastå

kãytt¿¡en

tulee selkeästi esille ympãris-

Lyhyen rnatkan merenkulku
on Euroopassa myös tärkeä

taajuuteen, rahtiturvalli-

yhteis¡n poDnistuksin valvoa
mentäis¡in oikeaan suuntaan

töystävâììisyys, nykyaikai-

Antero Pulkkanen

suus, muuntautumiskyky ja

Toiminnanjohfaja

halu roimìa yhteistyössá ovel-

Suomen Vesitieyhdistys

ta ovelle ketjuissa niiden

PuutaYaran uitto ja
aluskutjetukset vuonna 2001
Kuluneen kesän uitto sujui
odotusten mukaisesti Uittomää¡ä kasvoi edellisestä vuodesta runsaat l0 9/oja olì 1,45
milj.mr Määrä kasvoi Pielisellâ perâti yl i 50 7o ja oli 427
-500 mr. Kallavedelläkin kasvua oli runsaat 20 qo mã:ir'àn
oÌlessa4l I 000 mr Sen sìjaan
Kynijoella päädyttiin vain
I 60 000 m uittonìâ¿ùtân, joka
on liilles 15 7¿ edellisen vuoden mã¿iräã pienempi. Saimaallakin veteen ajettu mâärã
laski l-5 Toja oli 427 500 mr.
Tosin on hUomattava. ettâ Sairnaalla uitettu puumäärä k¿svoi n. l0 prosentilla, koska
Varkauteen jäänyttä n 100
000 m ì lukuun ottamatta koko
Pielisen ja Kâllaveden mäiù-ã
uitettiin Saimaan alaosass¡
oleville tehraille

Kesän uiton erikoisuus oli
Nâsijärvetlä suori tettu saarirnetsien korjuu ja niistä tulleiden puiden uitto. Puut korjattiin useista sauista Muroleen kanavan pohjoispuolelta
puut hinattiin Vilppulaan ja

eteläpuolelra Lielahteen,

joisra ne kuljetettiin edelleen
eri Mets¿iliitro-ryhrnän rehtaille. Kokonaisu ittomäärä
Näsijárvellâ oli 28 000 m r.
Vamin s¡uri osa uittom¿ilrästä

ajettiin veteen lisalnten ja
Nurmeksen pudotuslaitureilta, joten uiton kuljerus-

390 milj rn rkm:iin, jossa on
kasvua edelliseen vuoteen
'lähes 20 Va Näin myös uiton
kustannukset laskivat edellisestä vuodesta jo toisena
vuonna perãkkäin.

Hinaukset hoidettiin koko
uittoyhdistyksen alueella
yrittäjien aluksilla Saimaall¿
Perkauksen kolme hinaajaa

(AULIS, TARMO ja I 5 vuoden jãlkeen ajoon vârustettu
CHR. KONTTURI) hoiriva¡

60 70 suoritteesto. Loput
hoidettiin yrittäjìen hinaajìììa,

joista valtaosan hinasi Mopro
Oy:n MATARL
UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtâat oli edelleen
suurin uittopuun käyrtöpiste.
Hyvânä kakkosena oli Oy
Metsá-Botnia Ab:n Joutseno

Pulpin sellutehdas. Uittomäãräänsä kasvatti merkittävästi myös Oy Schauman
Wood Ab:n Ristiinan vane¡itehd¿s.

yhteensä n. 600 000 m 1. Mä5rä väheni Vuoksen vesistöllä,
kun taas Kymijoen vesistöll¿i

(54 000 mt)ja rannikolla (40
000 m r) määrâ säilyi edellìsen
vuoden tasolla Pieniä määriä
kuljettiin myôs Puulavedellä

l4 000 m 1) ja Kuoìimoiärvellä(18000mr).

(

Tuìevaa kesiui varten uitossa

varaudutaan viime kesän
mukaisiin uittomãäriin Mãärä tosin saaltâa muuttua runsaastikin riippuen rehtaiden
käyntiasteista, kotim¡an puukaupan sujumisesta ym.
ulkoisista tekijö¡stä. Jokâ
tâp¿uksessa ui tossa var¿udut¿an lisääntyvään ensiharyennuspuun määräãn lukuisin eri

keinoin. Yhdessä puunhank-

k¡joiden kenttãväen kanss¡
ìisâtään kouìutusta niin ken¡dn esìmiehille kuin korjuukuin kuljetusvaiheen sùorit-

tajille sekä

ja
Mäntykuitupuu on edel'leen
uiton valtapuutavaralaji. Sen
osuus kaikesta uittoon ajetus-

ta puusta on lähes. Uutena
puutavaralajina tuli uittoon
haapakuitupuu, jota k¿iyttãâ
uusi M-Reaì Oyj:n Joutsenon
kemihienel¿itos.
Puutavaran aÌus- ja prcomukuljetusten määrâ laskì viime

suorite kævoi selvästi määlää

vuonna runsaat l0 7..

enemmän. Suo¡ite nousi n

Aluksilla kuìjetettu mäárä oli

varaudutaan

teknisin apuválinein huonosti
uivien nippujen korjaamiseen

tarvittaessa u¡tosta pois

ottamiseen. Uiton uskotaan
jatkossakin säilyttävän kilpailukykynsä pitkien matkojen
edullisimpana kùl,etusmuotona,

Teksti

Uittopäällikkö
Harri Lallukka

vËsn-tE"r'
EU-parlarnentaarikko N'Iikko Pesälä

uomenlahden kanavaratkaisu
olisi suuri mahdollisuus myös Suomelle
Laatokan

-S

Mikko Pesälä
tuntce hankkeet

luajin yhtenâinen vesitieverkko, joka huonrattavaltâ osallaan tukisi Kioton ilnrastosopimuksen täytäntöönpanoa.

liikenrrenrüär¿i olisi kasvattanut kanavan kanrrattåvuutlâ.

I illiL¿i ttttkit¡'s ELI:n
lltlk¡içtllt Lírjtllu ja tcn
ktutt¿t
n¡\k\ìll¿¡

I i i

tu

I

tt tII<'

l'¡¡ko EIJ-¿lu¿tn

- Kirjassa k0rostctaan

tt

voimakkaasti yhdistettyjcn

kuljetusten kehittämistä.

nekapasiteetti on nykyi-

Tähän tähtüävät toinrenpitcct tulisi 0lla toteuttamiscn
kåirjessä niin, cttä lavarat
siirty¡s¡vât joustavasti kuljetusmu0dolta t0isclle.
- Esimcrkiksi lyhycn mat-

sellään käytössä täysimääräisesti, ja koska liikenteen
on mahdollista kulkea ainoâstaan yöaikaan siltojen
ollessa ylhäällä on todennököistä, cttei siltojen aukioloâikojâ lisät¿i. Kun auto-

u tttiiii-

LsaI Ie ?

valkoiscssa

gelmia ja mahdollisuuksia
liikenteerr usalta. Sen pohjaltu tehlävillä toimenpideesit¡'ksillä tulcc 0lemaan
nrcrkittävä vaikutus Euroopan liikennevirtojen jakau-

tunriseen eri liikennevriylille. Sen rn.yöt¿¡ aOacufetaa-

villa toimilla on nrahdollisuus parrtrtau rnaunusarrrrne kilpailukykyåi suh-

kilpailijoihin,

kan mertnkulun ja sisävesi-

St4tirutkt Vtlktivtr kítjan
tútt¿ct ju fu ltt t ytiiiít iikset

J

ù1illuí¡¿ttu krct ntideliikuttec tt ju s i :tit t s i I i i ke nlee l
ntk¡t ilun ju arvostuksen

-

misestä v€s¡tieverkolla.
Venäläinen osapuoli pitää

myös mahdollisena, cttä
mikâli Suomen omat vesitiehankkeet edistyvät toivotulla tavalla he voisivat

Suonressa rautateiden

- Valkoisen kirjan lähtö-

huumattâvasti suurcnrpi
kuin EU-maissa keski-

en Iíi

ovat päinvastaiset ja laivaliikcnne tulee supistumaan.
Samanaikaisesti olisi hyvä
selvittää nrahdollisuus Laatokan ja Saimaan yhdistä-

pcàsti t0teutettavissa oleva
klirrri.

!

r

myös Pietarissa, paineet

Swuttc;tu?

ri

u

liikenne lisöäntyy rajusti

liikelteen vcrkkoa koskcva
tcknistclì vaatimustcn yhden¡nukaistamincn on n0-

arv0stus ja scn Osuus tavaroiden kuljetukscsta 0n

Su

kuu rt ¡ t o I it i i kk¿ut tt

etenkin talviaikana hyödyntää Suonren vesitieverkkoa
ja Kotkan - Haminan satå-
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kohta on vahvasti liikentecn

nlàärin. Sisävesiliikrntecn

ruuhkien ¡rurkamiseen
tåihtüävä eli siltä osin

osalta mcillä on paljon

Mítctt.iu nis,sii etit¡,iststi
ruide- jct,si,riivc siliíkcililett¿¡

tettavaa, minkä vuoksi se
soveltuu erityisen hyvin

parantam¡scn Yaraa.

tulí,1i kchiu¿¡¿i?

vaarallisten aineiden kulje.

keskeiscn Euroopan ongel-

0¡t

miin pureutuva. Siinä
tuodaan kuitenkin esiin
rnyös Suonrelle tärkeitä
näkükulmia, kuten toi-

- Sisävesiliikcnne

nreriliikcntecn luonnollinen

tukseen,

- Raide- ja sisüvesiliikenne

jatke. Sisävesitiikentcen

sovcltuvat varsin hyvin

han kkees
sc

nalta.
Mitk¿¡ VulAoistn

kiltn

tt)iiltt'ilpíItirt¡¡ tulísi

Suo-

Eriarvoinen verotuskäytäntö
laivaliikenteessä
tccssü tai piiiasiassa rarr-

tavullu sisiivesi- ja rrer iuluk- nikkoliikerrteessä,ja cttii alus
sia Ull'olrcrellli ja rnyös on rncrcrrkulkulaitokscn
erlin rrLjoituksin rannikko- alairrcn ja sitli küytctiün
ljikcrtccssii kulkevilla alu- nterialueilla lvlyös Ahvcksillu rnlksetaun paìkka ns nalilnuan uraakuntaballituknlcri¡rìestrLlonu. Sen

maksa-

cdellyttii,ettäillusta
kiiytetiin ulkomaanliikenrììinen

sen alaisilla kaivoilla surclletrunnreriuricstuloa.

tee

I

Krut! t' ! I N e uvo

I Ie I

u

ptiirt tts Kurjolat ktt¡tuva
I

st

Vti

I

kt

ta

rkc ut

tt

i tt

t'ittt¡ ti, nt i sti¡ nt¡ i ss¿i *csikrs-

leltissu

nitii ja

ollul k¡'s¡'¡¡1,s, ¡o
niten tte Korjulon

t¡tt

kunuyu ¡'uíkuttuisí Suonen
vesiIiik¿nt¿e.çeettI

- Pietarin aluehallinnosta
otettiin yhteyttä neuvottel-

rìiehct olivat pitkiä aikoja

Sisävesiljikennc ja osa rannikkoliikenteestä jä¡ tätnän
verotusjürjestel nìän ulkopuolelJe, vaikka nykyisin esinrer-

rncrilli He eivät

sìten päässcct osallisiksi yhteiskunnan

kiksi Sainraan vesistössä

ta-

pahtuva yrnpàrivuotinen

lii-

susiaalisista palveluista,

kenne on olosuhteiltran lähes

heid¿in verotuksensa oli erilaisra riippuen asuinkunnasta,
ja kuìkuyhteydet kot¡¡n saattoivut ulla hyvinkin hankalat.
Siksi hcitä kohdelriin Yerotuksess¿cri tavalla kuin nraaka-

identtinen varsinaisilla nre-

Ivlerirriesvel otus perustuu
uscarìtnìan vuosikyrntnenen
t¿kaiseen käytäntöön,

Sisävesilaivat nreriuluksia huo¡lonrmassa asentassa
Mcri¡¡iesvc¡r¡tuskuhteleccri

giua, tuottâå rähän nreluaja
tarvitsee vähän tilaa. Lisäksi se on turvallista ja luo-

puJ a

jolloin

ovat Po\ioisen ulottuvuuden politiikan perusedellytys, joten tavoitteet ovat
yhteneväiset valkoisen kirjan strategian kanssa. Varsinkin EU:n hajentuessâ
sisävesiliikenne on kilpailu-

kykyinen vaihtoehto kehitettäessä itä-länsi -suuntaista liikennettä. Sisävesiliikenteen infrastruktuuri
investoinneilla pystytään
helpottamaan näiden väylien ruuhkautumista.

8

näistä lähtökohdista käsin.
Luonnollisesti se on nähtävä

sOvcltuyaf mm. raskaat

tlirkeitä nryös Suonrcn kan-

- Toimivat liikenneyhteydet

kuil t qut

Sisävesikuljetuksiin

vlrsin mielenkiintoisia ja

?

.r¿lsi?

- Sisävesiliikenteen intiastruktuur¡- ja aluskapasiteetti ei olc vielü kokunaan
käytössä, joten niiden puolesta liiken¡remäârät vois-ivat olla nykyistü suurcmpiakin.

tuoltcet, teollisuustuotteet
irtotavarana, rakennustarvikkeet ja jätteet. - Sisävcsiliikennc säâsaää encr-

.1¿i

keen aivan uuteen valoonja

tccssä.

t0¡nrenp¡dcesityks¡stä 0vut

vwtdett" tut'oitteet EU:n ju
Ven iij iirt s isi:ives i I i ike n I e ¿ ¡-

sitä tulisikin tarkastella

alueillc saukka, Monct

saadaan rnâhd0llisimman
alas pitkilläkin matkoilla.

7. Onko ndulollistu s¡t'ítttu
t'hleen Valkoisen kilttt períaultcet ju " futhjoisttt ulottu-

lisena Jiirvi-Sututtett

alueella aina syrjäisiurnille

.

sinne tulee kasvamaan.

kilt,¿nüiör¡ oil toírinut uloi!-

seen,

mivien liikenneyhteyksien

Piefarissa ja Moskovassr on

tulcvaisuudessa hyvin
voimakkaasti kasvavat
markkinat ja myös vienti

Mík¿ili lil, nír¿i Su<urc$q
tulisí telrclü usiun edisttini-

suurtcn määrien kuljetuk-

yllãpitäminen koko EU

kâpasiteetti luonnollisestikin saattaisi koko koti-

Venäjällä ja erityisesti

harjun kanavaparihank-

merkit¡,s kasvaa koko ajun

jolloin kustannukset

maparia syöttöliikennesatanrâna. Tällainen lisä-

nraisen Kymijoen - Mänty-

6 Pieturitt uluehtllíntun

nryös eri satanrille, jotka
h¡,ödyntävüt sen mahdulIisuuksia mm. konttiliikcn-

J

Suomen alueelle. Ei pidä
myöskään unohtaâ, että

k¿'It i

II

kutellaan nykyisen EU:rr ja
laajentuvan yhteisön on-

lr¿

suur¡n osa siitã tulee,Iärvi-

trt

t'i

kirjassa on kyse strutcgiapaporista, j0ssa tar-

2

ukuntaan jo liki wosi sitten.

Heillä itsellään on suuri
tarve löytää Nevan korvaava yhteys Laatokalta Suomenlahdelle. Nevan liiken-

tii kt¡kt

- Liikenteen

teessa

rncrtu I(rl(|IlqLt ensint¡tiii-

rillä käytävän lìikenteen
kanssa Erilainen verotuskäytäntô aiheuttaa sisävesia-

luksille suuremmat kulu¡ kuin
ulkomeri I lä li ikkeessä olevil le
¿luksille Eräiden laskelnrien

myös ns. Pohjoisen ulottuvuuden eurooppalaisena
hankkeena. Sitä kåuttâ on

pyrittävä saamaan sille
myös tukea FIU:lta. Tiedossahan on, että jo tällä het-

- llleidän tulisi vauhdittaa
Suomen .ia Venäjän vesiteiden yhdistämistä ja siten
ympärivuotisen kuljetusreitin avautumista EIJ:n ja

Venäjän välillä. Se olisi
konk¡eettinen Poh.ioisen
ulottuvuuden hanke, joka

kellä Venäjâltä tuodsan

soveltuisi erinomaisen hyvin

raakapuuta Suomeen yli 10

myös

miljoonaa kuutiotâ ja

koisen

EU:n liikenteen valkirjan linjauksiin.

nruk¿an sisävesiliikenteen
verotus on noin 20 pr osenttia
kovempaa kuin varsinaisen

nrerenkulun Sisävesiliikenteessä on erâitä muitrk¡n
tekjjöitâ, jotka ras¡ttavât s¡tä

kuin ulkomeriliikennettä Tiettävästi näistä
verotus- ja erjnäisisti taksaasioista on kuitenkin ìähennytty eri osapuoìten kesken
enemmärì

Jos näin kä¡,, sisävesiliikenteen mahdollisuudet kehittyü
ja lâüjentuu prrrnevat tuntuvrsti
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Saimaan kanavalla ylite ttiin
2 mitjoonan tavaratonnin raja
Etetä-Saimaan satamien liikenne kasvoi rajusti viime vuonna
Saimaan kanavan r¿htiliikcn-

- Mutta kumpikin näyttäã täs-

teessâ saavutettiin viime

sá vaiheessa olevan vaikeasti

Vanhalla kanavalla
kulkl m{ioona tonnia

vuonna eInätys: ensirnmliisen

ratkaistavissa. Tahtoa ei tunnu olevan Saisivat edes Sai-

Vanhan kanavan läpi kulkì io

kenan ylitettiin 2 rniìjoonan
ronnin raja. Erityisesti raaka-

maan kanavan vuokra-ajan

puun tuontiküyrä nousee vii-

jatkoneuvottelut käyntiin. Sekin antaisi vàhän uskoa fãnne
ylàmaihinkin. On seìvää. että
teollisuudella ei juurikaan ole

rne vuosikymnrenen lopun
notk¿hduksen jälkeen miltei
pystysuor¿an ylöspäin. Myös

nìetsãteollisuuden

ja "rnui-

investointihalukkuutta lânne,
kun liikennejärjestelyt ovat

den" osuus on kasvanut

mitä ovat.

Saimaan kanav¿n tava¡aliikenteen kusvu keskittyi etel¿ü-

tiekuljetukset ovat monta
kymmentä markkaa halvemmat tonnia kohti kuin millãän
muul la kuljetusjárjestelmällä

nì¿iãr¿i

aleni tuntuvasti. Joensuuss¿
nousuu oli kynmenkunta pro-

- Ja pirää muistaa myös, että
vesitieliikenne on vâhiten

senltia, muttâ se perustui Sainrun sisäiseen liikenteeseen
Vientiliikenne pysyi lähes ennallaan.
Varkaudess¿ taanturnaûn oli
kaksi syytã: Stora Ensu lopetti

ka¡bonaatin laivakuljetukset

saastuttava liikennemuoto,
Sillä on vastaisuudessa erit-

Musfolassa
hurja kævu

Kuopiossa taas saha lopeletriin,ja kun kaupungissaja sen
yDlp¿iristÕssü ei ole raskasta
teollisuutlâ, ei satämæsakaan

Viinre vuonna Mustolut satanìass¿ nähtiio cnncnn:¡ksmä-

Aikaisempina vuosina S¿inraan liiken¡re on ollut vienti-

voitloista, mutta viime vuonna puntit olivat ìniltei t¿san
viennin ja tuonnin kesken:
vienti oli I 025 835 tonniaja
tuonti I 006 175 tonnia Erenkin r:rakapuun tu0nti kîsvatti

eteliisen Saitnaan sutûtrìien
rahtinìäüriA. LappeenraDta,
Joutseno ja llnatra hyûtyiYüt
tlistü boornist¿ eniten. Kotinraan tavaraliikennett¿i kanavalla oli 96 127 tonnia. Näin
kokonaismäåirüksi
I

tulec 2 t28

37 tonnia.

- Ympärivuotinen liikenne

tön rahtiìiikentecn kasvu
Edelliscen vuoteen yeffattun¿
nousua oli pcrüti 49 proscnttia. Niinpå sataman kautta tavaraa kulki viidennes koko
Sainraan kanavan rahtirniiüriistli cli 420 232 tonnia
Ulkumainen tuonti kuvoi 46
prosenttia ja vìenti perliti ó2
prOsenttiâ. Mustulassa odotctaan myös tünä vu0nna hyv¿iå
tulosta

- Ernmc toki havittÈle

en¿¡á

näin mahtuvia kasvulukuja,
sanOo vl €simies ll¿ri Vilmui
Saima¿n kanuvan luukulta,
Mustoltsta.

Koko Saimaan alueella liiken-

- Silti

ne kusvoi nìyös reippaasti:
kun sisüilen liikenne lasketaurÌ mukäan, koko tavaralii-

tcinen kchitys jatkuu. Santa
teoilisuushun t¿i¿illa yh¿i on

kerteen m¿i¿iriksi tulee noin 3
500 000 tonnia.

uskonrme, €tt¿i nìyöD-

eikri sen puun tuve ainakail

nostaisi Mustolan sataman
¡ alrtilnääriä huomattavasti
Vuosi sitten tutkittiin mahdOllisuutta pitää kanava auki
rnyós talviaikaân, mutta seìvitys ei onnistunut, koska talvi oli tavattoman leuto. Kûìuvura talvena kokeilu olisi

Venlilüisren esittãmäân Laatokan - Sailnaan kanavaan

Vilnluri ei oikein jaksa

us-

koa. Hänen mukaansajo sen

rahoittamisesta syntyisi ongclnria, vaikka muuten asiæta piästâisiinkin yhteisym-

märrykseen. Sen Vilmari
ep¿¡ròimättâ myõntää, että
kuava avaisi suuria mahdoìlisuuksia rnyös eteläisen Sainlaan tavaraliikenteen kasvulle.
Joensuussa
pientä nousua

ll

tutnrâ.

vietiin sahatavaraa ól 900

Linervo.

oli

mm

bruttokansantuote, metsäteoììisuuden kapasiteetti jâ
muu tavarûtuotanto oìi vain
murto-osa nykyisestä.

aa satamajohtaja Matti
Satarnan kapasiteerti kest¿iisi vielli huomattavan kævun
Tekrtinen valntius on hyvä.
Kcstliühãn Linervon mukun
sellulaivan lastaus vain 5-6

Mustolass¿ [aajcnnetaan

tuntia Kun ìa¡va tulee

trìyös kontt¡konttä¿i. KcDtálì¿i
muliui joulukuussa 2000 vain
5ó4 Lyhjàà konttia, murra vii-

nrulla laituriin, se on valmis
jatkanraan matkaansa jo klo

konttia

1004

Krjalan metsâvaroiìla.

Sen on

tuotavaja se tuo suuret määrät
puuta Venäjän Karjaìasta Uusì

aa-

I 4. Aikaisemrnin sellulaivan
lastaukseen tüvi¡tiin puolit0ista työvuoroa

I

S00Juvulla vanhalla kana-

valla kuìjetettiin vuosittain
tavaraa noin 200 000 tonnia

Se oli silloisen Suomen
BKT:een ia teollisuuden
kapasiteettìin venâttuna var-

sin suuri luku 1900 -luvun
alkuun fultaessa rahtimäärã
nousi noin 300 000 tonnìin.
Mutta sitten alkoikin valtaisa
kasvr¡.

Vanhan kanavan ennätys sâavutett¡in vuonna I 923, jolìoin

yìitettiin miljoonân

Pennanen muistuttaa, enei EU
ole turhaan laatinut liikenteen
Valkoista kirjaa.

tavaratonnin mäàrä. Trkka¿n ottaen luku oli I 041 000 tonni¡

- Sitä ja sen âsettamuksia on
sovellettava Suomessakin,
vaikl(a jotkut virkarniehet ja
erãät muut vaikùttâjtrt

000. Oli se meìkoista v¡lskettä. Uudella Saimaan kanavalIa ylitettiin vuoden I 923 ¡onnimÌiärä vasta vuonna 1979.

Lâivojâ kanavan läpäisi l3

vâitt¿ivätkin, ettei se sovellu
Suomæn. Miksi ei soveltuisi?
Vakavia perusteluja ei ole esitetty. On vain heitetty väitteitä, sanoo Pennanen,

Koko I 920- ja I 930 -lukujen
ajan Saìmaan kanavan tonnimäârä pysytteli keskimäârin
800 000 tonnissa Välillä vähemmän, väìillä enemr¡ân.

halpa vesireitti kasvattaisi poh-

-

joiseen päin suuntautuvaa lii-

resepti tulevaisuudelle: on pa-

K¿navaahan ryhdyttiin 1930

kennettä.

rânnettava ki lpâi lukykyã. Si l-

-luvulla laajentamaan ja

Joensuun Laivauksella on

lä pärjâämme jo nyt ja hinYmp¿irivuotisuus toisi tuntuvasti lis¿Íä tavaraa Joensuun
sataman liikenteeseen. Myös
puolenkymmentä uutta työpaikkaa syntyisi.

Leivaaja toivoo
ympärivuotisuutta

tusjohtâja Markku Pennasen
mukaan ympärivuotinen liikenne olisi vältt¿imätöntà

noissa vieìä pæmmin, kehaisee Pennanen.

Kuopiossa
harmaata
Kuopion satamajohtâja Lauri
Ruotsalainen val¡ttaa, ett¿i
vuosi oli nomaalia huonompi. Satâman tavilâliikenne oli
vain noin I I 0 000 tonnia, kun
se normaalivuosina on ollut
140 000 - 210 000 tonnia.

prosenttia Tavammää-

tonniaja sellua 43 000 ronuia.

jo

ei tule toimeen Pohjois-

Joensuun Laivaus Oy:n toinìi-

rü kasvoi 330 000:sta tonnista 370 000:een tonniin. tote-

me joulukuussa

tavùamã¡iriä.

das

- Joensuun satamassa kasvua

kovin ko¡ kcalle.

li-

säisi niiden käs¡ttelemiä

lilan, sillä jo alkutalvesta oli
nteìkttisia pakkasia.

vähcne,

Luonnollisesti Inytis lnuuta
[avilaü satarnan kautta kulki,
mutt¿ niiden tnü¿ir¿it civàt yllä

en toimintaedellytyksiä ja

- Esimerkiksi Uimahùjun teh-

Mustolatr kautta tuotiiu ¡-urkupuuta 7? 000 tonnia, kivihiiìt¿i 68 000 ronoi¿ja kaìkkia 34
000 tonnia. Sat¿man kautta

726 tunnistantaiilittuun I 828
000 tonniin. I 990 -luvulla ¡avaramilùli v¡ihteli | 500 000
tonnin rnolemrnin puolin piätyen vuonn¿ 2000 jo rohkaisevasti I 758 409 tonniin.

Laatokan - Saimaan ka¡avalla
olisi Linervon mielestä huomattava merkir)*s mytis Joensuun satamalle. Se parantaisi
kaikkien Sisä-Suomen satami-

ollut paremminkin paikal-

Etlellinen kunuvaliikenteen
ennütys on vuodelta l990,jolloin ravuaa liikkui I 828 387
1980 -lukul leimasi tasaincn
kasvu: 1982 olleest¿ t ll2

tä¡n suur¡ merkitys, kun kansainvälisten sopimusten mukaan kaikkia ns kasvihuonepäästöjä pirää vähenrää.

Satamaopcmattori Saimaa Terminals Oy:n toimihsjohtaja Auvo Muraja ja Mustolan
satâman satâmapäällikkö Raimo Tütinen ojentamassa kahden milj. tonnin
kunniakirjaa M,/S Elisen kapteenille

ja Keski-Euroopm taantuma
hiljeusi sahatavarakaupan.

tavualiikenne kuva.

si miljoonaa tonnia, sillä

Pennanen korostàa. että vesi-

sen Sairnaan satamiin. Sen
sijaan Varkauden ja Kuopion
satamat kokiv¿t takaiskun:

molcn¡nissa ruhtien

l9l3 silloin suurelta tuntuvar
830 776 tonnia tâvaraa Suhteessa se tietysti oli paljon
enemmän kuin nykyiset kak-

sulkuja suurentamun, muttâ
puuhajai kesken, kun talvisota alkoi manaskuun lopussa
1939. Laajennetun kanavan
ìãpi olisi voitu kuìjettaa tavarm paìjon enemmân kuin varsinaisen v¿nhan kanavan.

Se et¡ä Saimaan kanavan
râhtimäärät eivdt kasvaneet
sotien välisenä aikana johtui
pal jolti mutatie- ja maantieli ikenteen kilpailusta. Vahiohan
satsas¡ râutâ- ja mmnteiden

rakentamiseen runsaasti vato-

- Kun

teollisuus jouruu k¿iyttämään kahtâ tai kolmea kuljetusjärjestelmâã se ei ole kenellekään eduksi. Minusta olisì t¿ilkeäã, ertã saatais¡¡n ympåirivuotinen vesiliikenne. Siihen on kaksi nlahdollisuutta:
joko nykyisen Saimaan kanavan liikenne saadaan ympärivuotiseksi tai sitten rakennetaan kokonaan uusi kanavajärjestelmâ Suomen nrmperälle. Saimaan kanavan ongelmina on itse kanavanj?iâtyminen
lalvella jâ Viipurin lahden ahtojääongelmat.

Kallaveden kaupungin ongelmaa on siinä, että raskasta
teoll¡suutla ei juurikaan ole.
Ympäristôkin on milte¡ puhdas teollisuudesta. Sahakin

ja, mutta jo silloin vesire¡den
kehittämìsrã januteltiin. Se
näkyy selväsri valtion budjettien liiken teel le osoi tetui sta
määrärahoista.

lopetettiin.

- Kun

nestemäisten polttoai-

neiden kuljetus lopetettiin, se
leikkasi sataman raht¡määriä
hùomattâvasti. Täâltä on nyt
viety raakakiveä ja kvartsihiekkæjonkin venm. Raakapuu on nyt pääosassâ tavara-

liikenteessâ, Ruotsalainen sanoo

Teksti Ismo Parkkonen
Kuva Raimo Tiitinen
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Laatokan r Suomenlahden kanavaa
pohdittiin vakavasti jo 1930-luvulla
Venäläiset halusivat ohittaa Pietarin "siltasumpun"
Ajatus Lutokan ja Suotììenlahden vi.¡lisesti kunavasta ei

tutkìttiinjo

viìlü Kükisal¡ren cdustaju tr-i
K. E. F. lgnatius esirri rurki-

1800

rììukscn teketrist:i kaoavöta.

-luvun puolìvälissâ ja vlihãn
scn jälkeen Sitå ujoivar erityisesti Viipurin, Kiikisalmen

Samalla hän perusteli sen
rììerkitystä nìm náin: Sanlall¿

0le uusi. Sitü

Sortavalan kauppiaat ja
liikcmiehet

tutkimaan kanavan rakentarnisrìahdoll¡suuksia ja sen
kalìnattavuuttâ. Castren ei
0llut ennakkoluuloinen eikä
kanavakontitea asettanut

ruutatcitii uutioittcn ja ha-vaan

asuttujcn seutujen kautt¿ j¿

kanavia kaivettu myüskin
v¿ihüp¿itöisten vesistöjcn
välille, ovat Vuokscn viljclìyt

t930 luvulla valnlistuncen,
insiröóri Reino Custrenin

vesitieyhteydcr Laatokalta

"suolulncrelle" Lisliksi
Cutren arvioi, ettâ vastikülin
avatulta VicnaDntcrcD Laatoktn eli ns. StäliùiD
kanavrltr tulisi rahtìa nryùs
uudelle kunavulle. Ncvalr
sillat Piefa¡issa olivat jo

vaikutus tuntuí.ti

joita tosin käytettiin v¡elâ

htöl.jv¿it tehtaat tiloyat raoka-

1960 -luvun alussa runsain
mito¡n maantietöissä ympäri

on ¿setettu Sitâ pa¡tsi Castren ei ollut yhden asian nriehiA. Hän tarkasteli liikennettä
kokonaisuutena

urüiclc¡t

selvitellessäün Laatokan ja
Suo¡uenlahden välisen kanavan rakentamismahdollisuuksia, sen edellytyksiä ja

poh!iessaan sen kannattavuuttr. Kun venâläiset nyt
csiltävär Laatokan ja Suomenìahdeu tai Laatokan jâ
Saìnlaan vilisen kanav¡n
rakcntamista, se pohjautuu
paljolti Crstrenin ideoihin ja
luskel¡niin.

taloudellistcn yhdistysrcn
cdustajat Kokous asetti "Laa-

Castren

uaI

i d 01,

dol

ú

e

Iis in u

nut

u I 0t te u

s ¡'

Itin ju tiitlen
t

iuttutttilla

hutkk<t

tjü

is

t

i,s î

en

se u n ú

-

t¡heilt¿¡utitr¿¡
kuúu on

T¿¡nûi

jutrrirr t,iiIirü Líikeute
ei uiiloinkaut ole otnu larkoi-

perirr

Kun kanava-asiaa perusteclliscsti rutkirtiin ju selvitetriin
use¿n vuoden ujan, kunitea
p¿¡ütti mietintôrsi 16. kcsâkuuta 1933 vi¡kkeescen:

Kanavaa puuhattiin
nroil&¡ vu0sikymmenfä
Laatokan

ja

Suourenlahden
välistü kaDav¿a ryhdyttiin
puuhaamaun jo 1800 -luvun
puolessa välissã. Osin se jiii
Sairnaan kanavan jalkoihirr,
mutta jo tuulloin Nevan ylil
täv¿it sillat Pietar¡ssa koett¡in

hankaliksi ja paljon aikaa
vieviksi. Laivojerì oli n¿iet
0dotettava si ltojcn av¿amisru
yleensà noin l2 runtia Hu-

voin kävi niin, cttü Suonenlahdeltu Laarok¿llc tai pãinvastoin kulkevat laivat saivut
satutettua aikataulunsa juuri

a¿nìuyön tunteihin, jolloin
NeYan sillat avattiin.
Vuosicn

I

884-l 885 valriopii-

riölle,

et

tü

i

ki ircel I i sest

rpee

II

i siit r to

i

maksaisi itsensä takaisin
Reino Castren torjui kiivaasti
âjatuksen, että kanrvaa ei
kannata eikä voi rakentaa, kun

entisilläkin kuljetusvälineillä
pystytään hoitamaan kuljetukset Hân painotti ja toisri

tärkeäã ajatusta,

jota

vojen lísääntinerr, vddn
Ij elu sku s to n u

ot

s Ie

n

a Ie,

úe-

oíkeqfa líikenne-

Siihen aikaan ei yrnpäristôarvoja eiká saasteita noteerattu. Jos niille olisi annettu
sama painoarvo kuin nykyisin, niin Laatokan - Suomenlahden kanavan kannattavuus
olisi parantunut.

Rahoitus

pörssiromahdusta seurannut
Suomessakin ennen näke-

etelään kaartaen Noisniemen,
.iatkuen Pölläkkälän. Paakkolan, Koskuanselän, Näätälân-

mãrrömä:in työtrömyyreen.

järven, l-yykylànjãrven jâ

vii I i I li ne n lq'õr¡, ¡¡,,,",,"
uu¿len kulkutien aiheutto-"
ntutru at y,ojett nou,tunq,
ttottt t t rrort

j tt

t

aya ruva i I tdo

n

mæilmanlaajuinen lama johti

kisalmen pohjoispuoleìra

panemisc5sa, karavaprujektìn

ja ntaksanlisessa.

Kanavan karkea kust¡nlrus-

arvio oli 600 miljoonaa siì-

siltaan Suomenveden poh-

aflioi,

myäs l-aatokka

voitaisiin rakentaa halvelnmalla, koska työpalkat ja ¡nuut kustannukset
olivat hùonattavasti alentuneet laman ja suuren työttônryyden seurauksena, Hân
nìuistutti, että vuoteetr 1933
mennessä valtio oli käyttãnyt
jo yli 500 miljoonaa mar*kaa
ett¿i se

pelkkiin työllisyysröihin ja

ja

Sairnaa
olis¡vât tulleet mutkan kautta
vesi tieyhteyteen keskenäân.

Toki silloin mieritriin selìaistakin vaihtoehtoa, että No¡sniemen (Kiviniemen lähell¡j)

mutka voitaisìin oikaisra
rakentamalla I

I

kilometriä
pitkä muakanava suoraan

työtttimien avustamiseen

VESITIET HELMIKUU

tykset j¿ reollisuuslaitokset

Maksu ei ullut eikâ olisi
yhti toirnijaa kohrjen
kovil suul i
nytkáün

Puhelin: 09-290 3258
email: ismo,pukkonen @kolumpus.fi

kilometriä.

Itsenäisyyden alkuvuosikytn-

meniä nostettiin esille myäs
ajatus Laatokân ja Saimaan
yhdistämisestä suoraììa kanavalla Erãânâ vâihtoehtona
nähriin Jänisjoen ja Jänìsjärven kautta kulkeva kanava
My¿is Hiitolanjoen kaurra
tapahtuvaa yhteyträ pohdittiin Muttâ kaikki nämä suunn

itel matja ajâ1el mat kompas-

tuivat 1930 -ìuvun lopun
synkkään syksyyn ja marraskuun lopussa 1939 alkaneeseen talvisota¡n.

Yhdeksän sulkua
"Castrenin kan¡va" olisi siis
olìut noin 170 kilometriä

pitkä. Luonnostaan kyllin
syväã väylää olìsi oìlür 83.44
kilometriä, ruopattavâa merta,

metriâ ja kanavoitrv¡¡ maastoa 23,98 kilometriä Siihen
olisi rakennettu 9 sulkua
Kanavan syvyys olisi ollut
mraleikkauksissa keskellä .5
metriä, pohjaìeveys 26 metriä,
leveys 29 metriä, järvissä la
joessa pohjaleveys 40 metrià

loista markkaa Mutta Catren

oppia Itü- ja Keski-suomen

170

Vuoksea

pitkin Torhonselälle, sielrä

jaan. Tässä se olisi tavoittanut
Saimaan kanavan suun. Näin

rn¿ukuntaliitot, kurìnat, yhdis-

Koko pituus kanavalh olisi

ollut noin

kallioleikkauksissa pohja-

Kärstil¿injärven kautta Kivi-

Siità voisivat nytkin ottaa

pitk¡n vedettävä laivareitri

Kivisalmesta, jatkunut Käki-

teellisuutta hankkeen pystyyn
tuf kirnisessa

paìjon kalliimmaksi kuir
Vuoksen valnìista uomaa

järveä tai jokea 63,.50 kilo-

170 kilometrin

salmenselkää ja

Laatokan Karjalan kaupungit,

Se

ei

tunnutil Suomessa nytkään
muistettavan: "ei kulkuneuku

meìko nopeast¡, koska kuljetuks¡sta yoitaisiin periä kohtalaisia maksujaja silti liikenne kanavaa pitkin tulisi paljon
halvemmaksi kuin rauta- tai
maanteitä kãytett¿iessä

lokakuussa tap¿htuneestâ
New Yorkin WalI Srreetin

Kanâvan edut

I

Edelleen Castren ja kanavakomitea laskivat, että kanavâ

tåihysi sellaista mahdollisuutta, ctt¿i osa Vienanmereu (ns.

Castren läht¡ selvityksessääo
siitü, ertä "),t/¿isö,t kqnnqltu

kurnat, yhdistykser ja rcollisuuslaitukset osoittivat
esimerkillistà ryhrili jû al0ic

ita j al o r

"Castrenin kanava" oìisi alkanut Laatokan puolella Kä-

kuíkkiit

I

e

mahdollista jo senkin vuoksi,
e¡tä valt¡o joùtui satsaamaan
tuohon aikaan suuria summia
työftönìyyteen. Vu oden 1929

tehokkaasti ei ainoas-

¡uniseksí"

s

n

maata

tava nnt i n

tran Laatokan Kajalan vaan
k0k0 Itã-Suomen trlouden
kehittymistä Jo silloin hän

yhú vaikeammaksi

ine npitei síí rt

Luullken - Suontenkthdet
ktt nttvtu rakc n t u lt öl ote il L

raa ka -ai

t

"ura" Kannakselle

kuin nruutaniksi aamuyön
tunÌeiksi Nykyisillä autoli!
kennemä¿il'illä Pietar io läpäi
scminen rahtilaivoilla tulee

M ìn ist e rii)

ryhtyir
ta

h u oDt o

s¡tä

Stalinin ) kanavaltâ tuìevasta
liikcnteesrá kulkisi tdrä uutra
kanavaa pìtkin, koska Nevan
ylittâviä nosrosilroja ei voitu
silloin eikä nyrkäün avara

"Kuikkeen etlellü esí¡¡iindünJd ilojauf ileil KlnqwF
kon it eq t(¡t e n kun t i oitt4t,iuntin ehtlot¡ua Kulkuluitosteil ja Yleirten rö¡(len
M i niste

ntiär i tt

n

Castren näki, että kanavan
rahoittaminen olisi tàys¡n

vusil

ß te il ruh-

i itt

oìi vankasti

Suornenlahden välinen ka-

t,

q' t ko rke u

¿i ¿i

ninen

nuva 0lisi kannattava Lis¿iksi
hin uvioi, ett¿i se ed¡st¿iisi

ûslaa

te i d c n,

ed

polìtiikkaa".

mieltã, eträ Laatokan ja

rnuuterkin ujoi porrnekkaastì

¡

v i

Reino Castren teki suurtyön

lll¿luis-

tutkintukscr kanavasta ja

aineiluan, tti nùnne kanatan
r,¿í I i I t ¿in ¿i stö vd i k u t u s p i¡ ris t (i

tetletqki"

kuntien, teollisuuslaitosten ju

cnteeììiscsti, kuukokutseisest¡

h te ), ks i e n pu ru n u kü s ¡te t¿¡(i il ntukt s I i
kul loinkin nnuxlissu oleviett
I i i kenne rci t ien, ne il I ii kyn r
ilteilkilille yuallu siIIet r¿M1t

Vasta sotien jãlkeen "HulluJussit", muut kaivinkoneet.

koikkialla, ni.stä kanovasta

Castren kirjoitti kunavaselvityksensi esipuhecssu

is e II

Reino Castren rulkits¡ kâna-

le

kanavan
pituutfa melkoisesli Mutta
Castren epäili, errä se tulee

varâssa.

nronissa jãìkeenpäin tehtlyissä kanavaselvityksissä

tokar - Suoltcnlahden

Li i ke n ne

jolti ihmistyiivoiman

Laatokan vlikirikas ranniklo
joutunut unohduksiiu.

ka¡tavukonritcan", joka kuntien
ja teollisuuslaitostcn kustannuksella toitùitti t¿loudelliscn

"

la myòs si¡tä aiheutuvia kustânnuksia. Olivathan kanavatyöt 1930 -luvulla vielä pal-

" ell.),l|¿it'¿i

lauppalal,

tilil

âlentaa työttômyyttä ja samal-

voittcita tai rajoituksia, kuten

nìcnhhdeltr Llrr0lillic.

ja varsin viisaasti:

vran sijoitetta¡siin, voit¿isiin

¿sutur seudurja seki

t¡he¿¡¿in

vuprulle ìaivuliululle SuoSamât pcrustelul ja näkökohd¿l pätevät aänäkin

Paakkolasta Torhonselãl

olisi lyhentänyt

Caterpillarit ja suuret kuomaautot syúäyttivät lap¡omiehet,

Vihdoin Viipuissa kokoontui
4. huhtikuura 1928 Viipurin,
Klikisalruen ju Sorrrvularr
kaupunkicn, Luhdenpohjan

vakav¿n¿l csteen¿i

alueelle

Kanavakomitea laskeskeli,
että niillâ râhoilìa,joita kana-

hãnclle mitään erityista-

Kanavast¿ kcskusteltiin vuosia. Sinü aikana ehti tsaarin
valta rapautuuju kurD0utualdn,
[ruttil valnìistaei tullut Kunav¿sta tehtiiD uscita tutkilnuksia, joskin pääasiösa "nutu"
-DìenctcltD¿illä. KanuYan rakentarnista pcrusteltiin nronin
tavoin ja sitii vastustettiin irihes
yhtii rnutkikkausri ju vahvusti

tuntuvöti Lautokan ju Suonrenlahder välilìä kåytetlãviä
kuìjetusaikaa ja avaisi suomalaisella maaperållü olevan

vi I ka slutní seno, ve,nt et taron
onruínuden jo tulon li.rtiyks¿nri". Hän tnyôs mu¡stutti,
että lupaavampi tùlevaisuus
houkuttelisi päâornia myös
rntruaìta kânâvan vaikutus-

van taloudellisen merkityksen rnyös niin, että sen

ja

lekenìi¡n sclvityksen perusteena oli kolnte tärkcåä näkökuhraa: kuava edistäisi koko
Laatokan Karjalar elinkeinojen kehinyrnisti, lyhentäisi

päivanä.

lnsinööri Reino Cast¡en siis

palkattiin selvitr¿inìäãn ja

kun muualla mausa on tehty

ja

siiloin

Reino Castren
selvittäjäksi

2OO2

ja

mer essä -50

metriä

Sulkujen syvyys kynnykseìlã

olisi oìlut 4,4 merr¡ä, portr¡en
väli 81,5 metriâ. sulkukamnrion pituus 74 metriâ.ja sulun

hyödyllinen pituus 72 metriä.
Sulkujen leveys porttien kohdalla oìisi ollut I 1,.5 nletriä

Kanava-âlusten pituus olisi
ollut 72 metriä, leveys reuna-

listoineen

10,.5 metriá ja
syväys ("syvältâvyys", sanoo
Castren) 4,0 metri¡i Nä¡den

"paattien" suurin kantavuus
olisi ollut I 350 tonnia.
Teksti
Ismo Parkkonen

rr[]rL ¡"
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Tâlvimerenkulun ongelmat esillä semrnaarrssa
Yhdístyksenlne järjesti marraskuun lopussa Lappeenrannassa Winter nâvigation in coastal and inland waterways -seminaarin. Tavoitteenamme oli
esitellä talvinrerenkulkuun ja jäänmurtoon liittyvää edistyksellistä suomalaista tekniikkaa sekä kuulla sen käyttäj¡en kokemuksia, Alustajiksi sâinrme
maamme johtavat asiantuntijaf kaikilta talvimerenkulun osa-alueilta, laivasuunnittelusta, propulsiotekniikasta
küyttäjükommentit täydensivät alustuksia.
Toisen scrrrinaar ipäivlin ujan-

Vehviläincr/Stora Erso Oyj

kohtais¡iheina saut¡¡Ì tilünnckatsaus Sairlaan kuravan

toi csi¡n ¡arpeen

tektrisiä selv¡tyksiä

Toimialapäällikkö Jouni

Kokkonen/IVIKL Järvi-

purinlahdcn jiin¡ììurto-

nopcaun aikaansuautiscen
Sanoin hlin kiirchti Sainraan
kauavan vuukr asopinukscn

kysyrnyksistä. Triysipainoista

jutkarnista koskevien ncuvot-

Suonren merenkulkupiiri
csitti Sainlaan kanavan ynrpirivuotisen liikenteen

telujcn aloittanristä. N4yös
Laatokan ju Sai nraan ylìd¡st¿i-

üvi0i

vin kuÌavan tutJiirrrincn tuli
csiin tulevuisuushankkcena

scst¿i nìääriistä,

Johtaja Jan Oluv Sundström/Waxholms Ångl'ar-

daan aikaan teollisuuden ja
vuustamoideD toivorìra yrnpär ivuotinen liikenne.

ohjeIlaa uli

yli

scuruuntussa

70 osallistujua, heist¿i lunsaat

20 kansuilvälistli vierilsta.
Sc¡ninauri huipentui rnieliin
j¿i¿ineescen purjehdukseen
hyiselli Sainrarn kunavullu
rrronitoinrirlus ARPPEIIa

Saadut

Sailnau¡r

yrnpürivuotisco liilcntcen

ynrpiirivuotisen liikentcer
kchjttânìishankkecsta ju Vii-

ja jäänmurrosta.

tekniset nrahdollisuudet. Hän
rnyös liikennenläärien

lisliåoryvän 25-50 7o nykyi-

uikäli

saa-

tygs Ats esitteli 'fukholrnun
aavilssr lyhyt ylìteenvc¡0
senrinuurissa csitety¡stü puheenvuol oistil
Sèur

saar

iston yhteysalusliikentecrr

Volga-Baltic State Bâsin
tsoard of Waterwâys and

ulustavat suunnitelnrat tuliv¿t
jo csiin aienurrissa csityksissä

navigation esitteli VolgaBaltic-kanavan liikenteen ja
scrì talvikauden ongelmat

on

¿luksen tilaarninen, jonka

Dl Reko Suojanen/Kvaerner Musa Yards esitti
talvi¡rrer cnl,ulun tcktrisetì

ja

kehit¡,ksen

Liikenrekuuden jatkamista on

tulcvaisuuden

Jol¡taja Göran Holurberg/
Ahvenanrnaan nìäilkunta-

nrrhdolìisuuksir. Esitys
sisils¡ kiltsaukscn

Johtaja Vadim Kluyev/

uuden jriissü kulkevan ¡,hteys-

tarpect. Suunnittcillî

jiiinrnut-

hallitus esittcli

kehitykseen, propulsiotekniologian antalniin nruhtaj ien

(Double Acting Ship)-alustyypin hyvliksikliyttöön j¿i¿iolosuhteissa

puhcen

Sekâ seminaa¡in alustajilta

saapua Tukholmaan syksylìâ

iston yhteysalusliiken-

että osaìl¡stujilta sâatujen
kommenttien perusteella

2003 Suomen Vesitieyhdistys
lupautui tarvittaessa toiminìaan tapchtumân järiestelyjssä yhteisryiissä ruotsalaisten jdrjestãjien kanssa.

nctt¿ijr sicìl¿i küytössli olevua
alusknl ust0a. Tukhol rnan
tap¿¿n tarve iLjanrnukaisen

olleen erittäin onnistunut.

tulviliikennekclpoisen alus,

Tavoitteena on jatkaa vastaa-

kuluston suatliscksi
Projektijohtaju Paavo LohV

Yleiskuva seminaarin osanotaâjisf å.

vuof 0ssuan Ah venaltnr¿an
säar

dollisuuksiin sekü DAS

sclvitetty erìlaisìn sulkujen
lirnnitys- ym teknisin rat-

voidaan todeta seminaarin

on

van tyyppisiâ asiantuntija-

ro(scuìtrssil ujulkohtriscksi.

kokoontumisia sâännöllisesti.

Aker Finnyards OY, toi-

esim joka toinen vuosi

nritusjohtaja Jukka Va¡is/
ABB Azipod Oy ja varutoirnitusjohtaja Risto Järvinen/Rolls-Royce Oy esìt-

Europarlarnentrarikk0

'ùaxholms Ângfàrtygs AB:n
edustrìjat esittivätkin kutsun

tcìivit alustuksiss¡an

IVlikko Pesälän puheenvuorossa kor0stcttiin EtJ:n
vrlkoiscn kir-jan urukaisia
liikenncpolitiikar paiuotLrksi¿

er

ju

uscita
i tyyppisiä uluscsirrrerkkejli

käyttlen

i

nrahdoìlisuuksia ulusten
jäi ssii ku lkuoar i rra i suuks icn
pararrtauriseksi. Monitoinri
ulusten suunnit¡elu ju rakcntilrilinen sck¿i. er i [àyttijalucet
olivat myös kcskeisesti esillä
ent. ulustuksissu

l,aivasuunnittelija Jyrki
l,chtonen/llS Oy csitteli
laivojen r unkosuunnittelua ja
rrahdolj isuuksir yhtlisrää

jiiissli ja avovedessi kulkuo-

vcsi liikcntccrr cdist¿inrist¿¡

Sisiivesi- ja rurrnikkoliikenlccn )'n\)¿iristöystávliÌlisyys

propulsiojlirjcstcl ruiii, n iiden hyötyjü ja
er

kilpailcviin kuljetusrnuotoihiÌ vcfrattuna tuli tnyOs
nlikyvisti cbiin. Esityksessli
nryüs kiirÉhditti¡n Saitnaun

kanuvar vuokasopirnuslcuvollelujcn k¿iynnistätìústi

Prolþssori Kai Riska/Helsingin teknillinen korkeakoulu esitti luskcltunrallin
¿vulla eri kuljetusrnuotojcn
kuljctustehukkuutru tavaukuljctuks¡ssa Esityksessú
myös analysoitiirr tulviolur

nrinaisuudet parhaillla tuvillla
sunaar ¿Llukscen Esinrcrk-

suhteiden vaikutusta kuljetus-

keitrli kiytetti¡n uusilrpia
rnoritoirnijälinnrurtuja ja

Euruoppaun

suunnitteilla

Oleva¿r

ketjuun Sainraalta Kcski-

saarìstotÌ

yhtc¡,salusta.

scn rluskannan soveltuvuu-

Korsultti Ulrika Svcnssor/
SSPA Sveden AB csitti cri
liikenneuruotojen välillisren
kustanrìustcrì luskclrtucsirrcrkin 3000 rn tuvar¿kuljctukscssa v¿ilillii CÒrebOlgKùlstad sekli Èsitreli ytnpäristövrilutusten uvìoi ntiin ja
uvotukscen kâytettävi¿i rneretelnúü

desta talvinrçrelkulkuun.
Aluskannan uusi¡rrinen on

Merenkulkuneuvos Keijo

Küyttäjåpuheenvuor0t
al0i11i ! araaoinìiausj0htaja

Juhani LaupioÆortum 0il
and Cas Oy. Hiin kcrtoi

urkrisreD öljykuljetusren
tuoDrista vuatimuksistu tbrturÌrin laivastolle sckü nykyi-

ja tilattu¡na

j0

uusinran teknologiun DAT

Kostiainen/Merenkulkulaitos esitti talvi-

tyyppisii aluksia, juiden

kaudclla 2000-2001 suuritetur Sô¡maan kanavan liirn-

kä¡,nnissü

orì

(Double Actin-u Tunkcr)
lLrrvutus on

jo

Teksti Harri I.allukkø
Kuvat Raimo Tütinen

vuonna 2002

Logistiikkajohtaja Antti

Johtaja Yadim Kluyev/Volga-Baltic State Bâsin Board of
Watenvays and navigation

kaisuin Lopputuloksena on
todettu, että järkeviä taloudel-

lisia cdellyryksiä liikennekauden jatkamiselle ei ole
tl¡lìâ hetkellä näköpiiriss¿i.

Johtaja Oleg Kudryavtsev/
Pietarill merihallinnosta ja
johtajaAlexander Ushakov/

mìtyskokeiÌun tuloksi¿ sck¿i
nruita kunavutr yrnpürivuo-

Liikenneministeriön

tiseen ¡iikcnteeseen liitryviü

es¡ttcli\,ät Viipurinlahden

pohjoisesta merihallinnosta

jäänmurron aluskaluston ja
sen toiminnan Jäânmurtajakâlustoa on täydennetty
Koiviston öljysatarnan kul
jetustarpeiden turvaamiseksi.
Loppupäätelrtänä voiti in

todeta, että Viipurinlahden

jäänmurto-ongelmat

on
ratkaistujâ nâin ollen eÍis este

Saimaan ympärivuotiselle
liikenteelle on poistunut
lVf

erenkulkuneuvos Keijo Kosiiainen/Merenkulkulaitos

t"
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Conference on winter navigation and its problems
At the end of November Finnish lVaterway Assoc¡ation organized an international conference nam€d Winter navigation in coastal and inland waterways.
The conference was held in Lappeenranta and it brought together over 70 partic¡panfs, of which about 20 came from abroad.
The goal of the conference was to present modem Finnish ry¡nter nav¡gation and ice-breaking technology and hear user feedback, The presentations
were held by the leading Finnish experts on naval architecture, propulsion technology and ice-breaking. Representatives ofinternational and Finnish
companies using the technology then told about their exper¡ences. The central topics ofthe second day were the project aiming af round-the-year traffic
on the Saimaa Canal and the ice-breaking situation at the Bay ofVyborg.

About the presentations in short:
Mr Reko Suojanen (Kvaer-

The subject of Ms Ulrika

round-the-year traffic on the

ner Masa Yards) told about

Svensson's (SSPA Sweden
AB) presentation rvas "Environmental effects of inland
wateruay trafñc in winter ând
summer conditions". Svens-

Saimaa Canal. Kokkonen
estìmâted that w¡nter-time

the future possibilities of
¡echnical development in
winter navigation. His thenìes
were for exanrple the bistori-

cal developrnent of

ice-

son told about methods that
can be used to evâluate and

brtlkers, introduction 0f the
podded propulsion (Azipod)
and the DAS (Double Acting

valuate the environmentaì
effecls of different modes of

Ship) concept

transport She also presented
environmental costs between
differcnt transport altematives
carrying 3000 tonnes ofgoods
on a route of 300 km.

Finnyards Oy), Mr Jukka
Yaris (ABB Azipod Oy) and
Mr Risto Järvincn (RollsRoyce Oy) infroduccd mmy
types 0f vessels for ice

the heating exper¡ment of the

cuefully. Other ceatral topics of
these presertâtioÌs wete

2000 01. Both Kostiainen

were pointed out vcry

Saimaa Canal

in the winte¡

Making plans lbr the luturc
nir¡,c tl¡c laL,cs Saillr¡a al¡tl
La<loga could be studied in

ice-brcaking capabilities.

He told how excellent ice-

lVaxholms Ånglhrtygs AB)
presentcd the Deeds of a
passenger ship operating
round the ycu-and thus also
iD winter conditions in thc

brea.ltilg capabilities can be

Stockholnr Archipelago.

architæt at ILS Oy gave a
presentation on designing
ships fbr rvinter conditions.

(

an ongoing ice-breakìng
passenger ship projecr. The
latcst ¡nodels of Finrish and

Srvedish multi-purpose icebrcakers designed by ILS Oy
werc also presentcd

Mr Juhani Laapio (Fortum
Oil and Gas Oy) ruld abour
the requircments that arctic oil
trunsports sst on the tankers
He also described the char acter¡stics ofthe cutrent vessels.
According to Laapio Fortum
has ulready staÍted to tenew
its lleet and ö a parl of this
prcject they ile wa¡ting for rhe

nìost moderì DAT (Double
Acting Tanker) vessels to bc
delivercd this yeu.

MrAntti Vehviläinen (Stora
Enso Oyj) hoped rhar
Suima¿

Cual could Þ

Transport, Northern

about the ice-breakers of the

extending the leasing period
should be started soon He
also mentioned that the
tèusibilìty ol a canal cornbi-

Bay ofVyborg have now been
solved, which is naturally a
prerequisite for round-theyeil traffic on Lake Saimaa.

the
conterence started with thc

This fìrst international conference on winter navigation

preseÌtation of Mr Mikko
Pesülä (Member of Euro-

was successful in many ways

pean Parliamcnt), who

and the participants seemed to

unfortunately could not attend

be satisfied wirh the programme, which culm¡naþd in

the confÞrence personally.
The central topic of the pre-

chilly Saimaa
Canal onbo¡rd an ice-breaker
M/S Arppe. At the end of rhe
conference it was decided that
this kind of conferences will
a cruise on the

sentation wö EU's transport
policy and thc conesponding
Whire Paper. As a pürt of
promoting waterway trâfiìc

the many advantages uf
üansport modes were hig-

so new negotiations about

Icebreaking at the iceberaker Arppe

The second day of

used
as

opemtion of Primomk oil port.
It was mentioned that the
winter-time problems of the

tbr round-the-year h¿flìc are
soon needed in the ,Âland
Archipclago, too.

shipping compued with othe¡

round the year as soon

Bay of Vyborg and their
operation. Nerv vessels have
been introduced to the icebreaking fleet to ensure the

abOut the passenger ship
tralfic of the ,{l¿nd islands
and the vessel types opeftting
the traffic. Holmberg mentioned that new tnodern vessels

Sea

Route Administra¿ion) rold

Mr Göran Holmberg (Gov€rnment (,f Aland) rold

rhe

possible. Vehviliìi nen reminded that the ìeasing pcriod of
thc canal rvill expire in 2013,

Waterways and Navigation)
spoke about the traffic on the

Petersburg Marine Administration) and Mr Alexander Ushakov (Ministry of

cornbined with fi¡st-class
open-water characteristics.
The prcsentation tbcused on

Baltic State Basin Board of

Mr Oleg Kudryavtsev (St,

diftêrent propulsion systems

Mr Jyrk¡ Lehtonen, naval

Mr Vadim Kluyev (Volga.

Mr Jan Olov Sundström

râtion) gave apresentation on

possibilities for rleveloping

Finnish industry and shipping
companres.

the luturc.

nish Maritime Administ-

the vessËl typcs aod their

construetion 0f
rru.lli-purposc vesse.ls, thcir
upptication ücas urìd future

traffic at the canal would be
especially beneficial for the

Volga-Baltic canal and its
problems ìn the winter. As an
example of extending the
canal opemtion in the w¡nter
Kluyev mentioned the heating
ol the locks. The concìusion
drarvn on the basis of the
expe¡iments is that at the
moment the¡e ãe no realistic
economic possibilities to
prolong the navigation period
of the canal.

Mr Keijo Kostiainen (Fin.

operations. Tlìe advantages of

ud

per cent from the present
ligures. Round-the-yeâr

a comparison of indirect

Mr Paavo Lohi (Aker

designing

operation of the canal would
increase its traffic by 25-50

be held also
'Waxholms

promised to organize the next

hlighted. Pesàlü also ¡hinks
that it wouìd be very inrpor-

tilt

in the future.

Ångfartygs AB

one and invited the participants to Stockholm in 2003

to st¿ft negoliations about

renervìng the Saimaa Canal

and Mr Jouni Kokkonen

Teksti Saara Lallukka
Kuvat Raimo Tiitinen ja

(Finnish Maritime Adminis-

Matti

Helsinki University of

dillersnt transport modes can
be computed. Riska also

conditions in general affect
the transport chain from the
Finnish lake area to southem

analyzed how the ìce cover of

Technolog¡r showed how rhe

Europe.

Lake Saimaa and win¡er

District) toìd about

leasing contract.

transport efficiency of

Prolþssor Kai Riska lrom

tration, Inland

r¡y'aterways

the

technical possibilities of

Seppã

I
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uomen

kanavaratkaisuien kannalla
Eduskunnan kaksi K:ta, Matti Kangas (vas) Keski-

ja Erkki Kanerva (sd) Pohjois-

Suomesta

Karjalasta ovat edelleen vankkumatta JärviSuomen kanavaratkaisujen kannalla. Myös Pekka

Nousiainen (kesk) Punkaharjulta katsoo, että
Suomen on paneuduttava lähiaikoina myös
vakavammin vesiteiden kehittämiseen.
Tärnän karsanedustajüIolÌìi-

koI nlielestá

venüläiscn

osapuoler ul0ite Laatokan ja
Suonrerlahden tai La¿tokan

ja Sairluan välisen kun¿van
r¿kentunrisestu on ntielenkiintoinen. He kütsOvat,

tlitli illoitcttâ on

ett¿i

vak¿v¿sti

t{kus¡eltaYu.

SDP ryhtyisi tukctììaan Kymijoen - Müntyharjun kanuvapuiD r ilkcntantistu,

siiri

?

kansiloedustaja, ilmoittaa

tiss¡i vuiheessa puasta kchitysaluepolitiikkua. Kuuavista

olleensa

olisi suuri apu

ja

PohjuisKarjulan tcollisuudelìc ja

jo vuosia sillä

kan-

Venâjän vesitiet tulisi

saattaa yhteyteen toistensa
karssa. Se olisi hänen nruk¿¿nsu kummankin maan
cdun nrukaista

mall¿ se rohkaisisi yrityksiá

täisiin hyvin piun liiketaloudelliset laskclmut. J0s se n¡yttàisi karnilttavalt¿, ncuvot-

ilvestoinraal tìty0s nìuuallekin kuir r uuhka-Suo¡necn

teluihin Lulisi ryhtyü vakavall¿

K¿nervan nrukaat sekli

lainen

arliklielin tästä kanava-asiastû, nìutta olen hämmäsfynyt,

rnielellá Venlijün

jr

- Sanurnalehti Keskisuonta-

julkaisi laajahkon

EU:n

Suonen puolen kanavista ettâ

vesiteider yhreen saattanìinctì
avaisi suuria ¡nahdollisuuksia

erityiscsti Laatokan ju Sai-

kumnrallekin osapuolelle Ju
critoten ltá- ja Keski-Suonrun
kannalt¿ se olisi rnerkitykscllincn

erityiscn suuri hyOty St0ra

kun kukaan e¡ pubu siitâ
nìitålin Ajatus ei ole syryt-

Bnson UinrahaLjuu tehtuillc,

tiiilyt cdes Keski-SuoDlen

Juuan vuolukiviyrifyksillc,
vulnliiden puutalojcu rakcntaj ille, talkkiteollisuudelle ja

liitun virkanriesjohtoa puhunr¿ttlkun sen valtuustosta tai

- Piet¿rin kierttirninen joko

llonrantsin puupelletti-

Sainta¿n tai Suonrenlahden

tehtaalle.

rraart vülisest¿i kanavusta olisi

kautta avaisi estccttötìtän
vesitien Vienannreren

kan¿r-

- Olcl¡ aivan varma,

ettti

vaa pitkin Barentsin merelle

kuuppa Venlijün kunssa

li-

ju koko Luotcis-Venüjälle. Se
olisi hyvirr k0ìkreettinen j¿
kaukokatseincn r¿tkaisu Sc

s¿iànty),. Maun

kchitys

on

osoitraisi todeksi myiis puhcet

Buroopun Unionin "pohjoiscstil ul0ttuvuudcsta", sanOo
kansancdustaja Erkki Kancrva J0cnsuusla,

Joensuun sd-piiri

kanavien klnnalla
Kunerva kertoo,

etti

sos¡ali-

denìokruutt¡scn puolucen
Pohjois Karjaìurr piiri on
t¿lìnyt puoluecllc yksinriclisen ehdOtukscn siitA.

ett¿¡

Erkki Kanerva

Pekka Nousiainen

ettã vähiin ovat aloitteet ja

kirjan, jossa asiat pannaan

- Nyt oìisi nopeasti tehrävã

ponnistelut jääneet.

oikean jãrjestykseen.

liiket¿loudeìliset ìaskeìmat

Miksi vihreät ovat
kanavia vastâan?

- Oìisi kovin suotavâa, että
kaikki kansanedustajât lukisivat Valkoisen kirjan ja

Matti Kangas ihnettelee

sitoutuisivat siihen

vihreiden kantaa ves¡teiden
kelìittämiseen. Tämä ympâristöpuolue on ollut tiukasti
mm. Ky¡nÜoen ja Mäntyharjun kanavia vastaan,

näkemysten

n¿lìn, ettâ Suomen (nyt EU:n)

reh-

eu¿i

Mafti Kangas

Mot¡i Kângas, suolahtela¡nen

Me nierrrnle, ctt¿i sc olisi

nuullc tulOusclitni.ille. Sl- Olisi hyvü,

Miksi maakuntaliitot
dvat kanav¡stå vaiti

hällituksesta Saattaahan ollâ,
nìai¡liuntaliitorr hiljaisuus
johtuu valtuuston puheenjohtajar kanaviin nlihden torjuv¿sta kannasta Hänhãn on
tunncttu siltanlies
ctt¿i

ollut viime aikuina hyvinkin
Dryöntcisti. Brutt0kansal-

Karrsauedustaja Matti Kangas

tuOtc on kasvanut reilusti ja
rììitan [ulous ulkau ulla valaunnralla pohjaìla. Ncuvos-

nìaakuntaliittojen hilja¡suutta
ja aloincettornuutta vesiteiden
ja ulueiden kehittänrisessä.

ihnrettelee ylipäänsãkin

painolasti on kova

- Vihreät puhuvat ympüristôarvoista, saasteiden ja
muiden pääsfôjen vähentimirestä, mutta ylìättliviiä
kyllä, he vastustavat vesiteideD kehittãm¡stâ Olen puhunut tästä âsíastâ mm. liikennevaliokunnan puheen-

johtajan Erkki Pulliaisen
(vihr.) kanssa, mutta hän
suhtautuu torjùvåsti kanavien

ympâristökokouksen

päätök-

Mielenkiintoinen,
tutkit¿avâ 6¡tys
Kansanedustajr Pekka Nousiainen pitää venäìäisen osapuolen esitystã Laatokan ja
Saimaan tai Laatokan.ja Suomenlahden yhdistârnistä kanavalìa toisiinsa rnielenkiìntoisena ja tutkittâvana esityk-

-

tavan linjansa kuin kiveen. Ja

aloitreellisuuden lisâäntymiscen. Niidenhlin piti olla ne
iìiruset, jotka nostavat maakuntien tärkeät asiat keskusteltavaksi jâ pâätettäväksi.

kuitenkin se merkitsee autoliikenteen ja päästöjen kasvua.

Mutta nìinun on sanottava.

mi ei, eikä myöskãän EU,
kykene toteuttamaan Kioton

sena

aikana, piti johtaa nt¿nlKuntien

tettiin Ahon hallituksen

sen

toteuttamiseen Muuten Suo-

rakentamiseen. Eikä auta
sekäãn, vaikka on kaikissa

ja paikallisten viÍanomaislen

- T¿ini uudistus, joka toteu-

ja

ja ehdotusten

sia.

tutkimuksissa osoitettu, että
vesit¡et a¡heuttavat vâhiten
päästöjä, rnelua ja muutr
haittaa ynrptuistölle Minustâ
tässä on huutâva rist¡riitâ
puheiden ja tekojen välillä
Vihrcât ovût jostâkin syystä
naulanneet vesiteitä vastus-

t0liiton h¿joatnisen jliÌkeìscsti¡ talouden pahimmasta
notkahdukscsta Velüjü on
selvinnyt Toki paljon viclü
tehtivü cnnen kuin ihrniset
tottu\'ä[ oma aloitteisuuteen
ju kovaal tyühön. Histor¡ün

näistä kanavratkaisuista. Jos

tavalla jãìleen esille. Niirä ei
voitaisi torjua vanhoilìa argumenteìlla.

Nousiainen hämmästelee
Suomen liikenne- ia viestintämin¡steriön nihke¿itä suhtautumistâ ves¡teiden kehit¡ànúseen, vaikka EU:n komis-

sion liikenteen Valkoinen
kirja painottaa nimenoma¿n
vesi- j¡ rautateiden keh¡ltämistä. Niil¡â vãhennettäisiin
ruuhkia, pä¿istöj?i, melua,

onnettomuÌksiâ

Suomen Paperikaupunki

muita

toja.

Sainraan rânnâllakin tuon

j,

laajentamista ei saa unohtaa.
Nythân panostetaan mâanteihin ja rataverkkoon, muttâ

tuostakin noussut esille. mutta

samaan aikaan on tehtävä

mihi nkâân konkreettisiin
toimiin asiassa ei ole ryhdytty.
Tâmä vesitieyhteys hyödyntäisi myäskin Vienannleren
kanavaa Silä kauttahan tulisi

suünn¡telm¡a vesiteìden tule-

ja aikanaân myös
osa Brentsìn meren öljy- ja
puutavaraa

kanava hyödyttäisi hyvin
paljon koko Itä-Suomea,
huomauttaa Nousiainen.

va¡suudesta.

Nousiaisen mielestâ täm¿inkaltaisilla yli rajojen uìortuvilìa vesitieratkaisuilla olisi
huomattavâ vaikutus tîyös
matkailueìinkeinoìle Sillehän
on muutenkin Jdrvi-Suomessa huikeat maidollisuudet, jos
asiaan toden teolla tartutâân.

www.kuusankoski.fi

KI-IUSANKOSKI

ja

tieli ikenteen aiheuttamia hait-

- Vesiteiden kehittämisrä
Esitys ja ajatus on erittäìn
mìelenkiintoinen. On se täälìã

kaasuvaroista Minusta tärnä
Kangâs pitää hyvänä, ettã
Euroopan Unionin kornissio
julkaisi liikenteen Valkoisen

tämä kanavâ-asia etenisi,
samalla Mäntyharjun ja
Kymijoen kanavâratkâisut
nousisivat aivan uudeìla

