Suomen Vesitieyhdistys r.y.n Uutiskirje – Kesä 2018
EMMA “Enhancing freight Mobility and
logistics in the BSR by strengthening
inland waterway and river sea transport
and proMoting new internAtional
shipping services” –hankkeen puitteissa
Suomen Vesitieyhdistys ja Liikennevirasto
tilasivat Cost Benefit Analysis
selvityksen eri liikennemuotojen
yhteiskuntataloudellisista vaikutuksista.
Hanke on saanut osarahoituksen EU:n
European Regional Development
Fundista.

Vesitiet jopa viisi kertaa edullisempi
Saadakseen neutraalin ja
ammattimaisen mielipiteen eri
liikennemuotojen
yhteiskuntataloudellisista
kustannuksista Suomen
Vesitieyhdistys ja
Liikennevirasto tilasivat Cost
Benefit Analysis selvityksen,
jonka toteutti ruotsalainen
asiantuntijayritys M4Traffic AB.

Selvityksessä verrattiin maantie-,
rautatie- ja vesitiekuljetuksia reitillä
Joensuu, Suomi – Dusseldorf, Saksa
mukaan lukien erilaiset variaatiot
modaalikuljetuksista ja lastina valitulla
reitillä oli 200 000 tonnia selluloosaa.
Suomessa ei ole aiemmin tehty julkisia
selvityksiä eri liikennemuotojen
yhteiskuntataloudellisista
kustannuksista. Selvityksessä otettiin
huomioon mm. lastaus- ja
rahtikustannukset, infrastruktuurin
ylläpitokustannukset, päästöt sekä
onnettomuuskustannukset.
Selvityksessä käytettyjen laskelmien

perustiedot ja oletukset perustuvat
Suomen Liikennevirastosta saatuihin
arvoihin sekä Ruotsin liikenneministeriön antamiin suuntaviivoihin.
Selvitys kattaa sellaiset yhteiskuntataloudelliset kustannukset, joiden
vaikutuksille voidaan esittää
hintalappu.
Liiketoimintaympäristössä teetetyt
laskelmat sisältävät yleensä ainoastaan
kustannukset, joita yritys pitää
välttämättömänä, kun taas
yhteiskuntataloudellisissa laskelmissa
huomioidaan myös kustannukset, joita
liiketoiminnan analyysi ei kata.

Selvityksessä otettiin huomioon
seitsemän erilaista kuljetusvaihtoehtoa valitulla reitillä ja
lastilla, joita verrattiin
keskenään.

1. Suora laivakuljetus (A1)
2. Rekkakuljetus (Karjalan reitti) - 9 500
dwt RoRo-alus + Rekka (A2a)
3. Rekkakuljetus (Karjalan reitti) – Laiva
+ Rekka (A2b)
4. Rekkakuljetus (Karjalan reitti) - 4 500
dwt Rahtilaiva + Rekka (A3)
5. Junakuljetus (Karjalan reitti) - 4 500
dwt Rahtilaiva + Juna (A4)
6. Rekka (Savon reitti) - 4 500 dwt
Rahtilaiva + Rekka (A5)
7. Junakuljetus (Savon reitti) - 4 500 dwt
Rahtialus + Juna (A6)
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Saimaan kehitysnäkymät
CBA selvityksessä huomioitiin
Saimaan kanavan laivakoon
rajoitukset. Laskelma ulottuu aina
vuoteen 2026 asti, jolloin päättyy nyt
voimassa oleva Saimaan kanavan
vuokra. Laskelmassa ensimmäiset
viisi vuotta (2020-2025) ovat
nykyisellä laivakoolla, 2 500 dwt, ja
siitä eteenpäin 3 200 dwt.
Selvityksessä on arvioitu Saimaan
kanavan parannustöiden, sulkujen
pidennyksen, sulkuporttien ja
vedenpinnan noston, olevan valmiit
vuonna 2025.

Suora vesitiereitti A1 –
ylivoimaisesti edullisin
Tällä vaihtoehdolla on alhaisimmat
yhteiskuntataloudelliset kustannukset,
eli siis paras vaihtoehto!
Suoran vesitiereitin toiminnalliset
kustannukset ovat alhaiset ja alusliikenne
soveltuu hyvin raskaille kuljetuksille ja
suurille rahtimäärille. Suurimmat
kustannukset tulevat alusten
lastaus- ja purkukustannuksista.
Saimaan kanavan kehitystoimenpiteet
tukevat tätä vaihtoehtoa.

Kanava on kiinni vähintään 1 kk
vuodessa johtuen jäätilanteesta, mikä
vaikuttaa kuljetustehokkuuteen.
Kuukausi käytetään kuitenkin
tehokkaasti kanavan vuosittaisiin
huoltotöihin.
Huolimatta kuukauden seisahduksesta
kuljetuksissa vesitie on
yhteiskuntataloudellisesti edullisin
ja sen vuoksi sen pitäisi olla
houkutteleva kuljetusmuoto myös
alueen teollisuudelle.

Irtokeula rakentajaksi on valittu
Turku Repair Shiyard. Irtokeula
valmistuu 12/2018 ja merikoeajot ja
jääkoeajot suoritetaan talvella 2019.
JÄÄNMURTO SAIMAALLA
Liikennevirasto on ollut WINMOS
hankkeessa testannut ja pilotoinut
moottoroitua irtokeulaa.
Jäämallikokeita on tehty 2016-2017
Aker Arcticin jäälaboratoriossa.
Irtokeulan telkkakilpailutus vietiin
läpi syksyllä 2017 ja rakentamissopimus allekirjoitettiin 1/2018.

Ensimmäinen operatiivinen
talvi Saimaan järvialueella ja
Saimaan kanavalla 2019/2020.
Irtokeulan päämitat on suunniteltu
Saimaan kanavan ja väyläverkoston
mukaan. Koneteho irtokeulassa
on1,4Mw+1,4Mw Puskijassa.
Jäänmurtokapasiteetti on 3kn/70cm.

Lisätietoa hankkeesta: Jukka
Väisänen, Liikennevirasto
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Liikennevirasto satsaa Saimaan
väylästön kehittämiseen
Liikenneviraston toimesta tällä
hetkellä toteutuksessa ovat mm.
Saimaan kanavan alaporttien
uusiminen, Laitaatsalmen väylän
rakentaminen, Jännevirran sillan
rakentaminen sekä jäänmuron ja
IBNext – jäänmurron operatiivisen
järjestelmän käyttöönotto ja
kehittäminen. Tämän kehitystyön
lisäksi kehitetään virtuaaliturvalaitteita, älykkäitä turvalaitteita ja
laitteistoja ja järjestelmiä uusitaan
vuosittain.
Suunnitteilla on Saimaan kanavan
sulkujen pidentäminen 11 metrillä ja
vedenpinnan nostaminen 10 cm,
joilla tuetaan Saimaan kanavan
aluskoon kasvattamista. Pidemmät
alukset mahdollistavat suuremmat
lastimäärät ja edelleen kannattavuus
paranee. Saatavilla on myös
enemmän kanavaan soveltuvia aluksia
ja nykykokoisten alusten
talviliikennöitävyys sulussa paranee.
Työn alla on myös uusi
tiedonjakokanava ”Saimaa
portaali”.
Lisätietoa: Tero Sikiö,
Liikennevirasto

Sulkujen pidennys projektina
Sulut pidennetään yläportteja siirtämällä.
Nykyiset yläportit korvataan teräksestä
valmistetuilla tasoporteilla. Ensin
nykyisten sulkujen teräsbetonirakenteet
puretaan, kalliota louhitaan jne.
Pidentäminen kuivatyönä, edellyttää
työpatoja. Osassa kanavaosuuksia on
mahdollista ainakin osittain laskea
vedenpintaa, josta säästöjä kustannuksiin
ja aikatauluihin. Särkijärvellä ja Pällissä
joudutaan purkamaan nykyisiä ylä- ja
alasatamarakenteita ja ruoppaamaan
rantaluiskia. Lähtökohtaisesti sulut (8
kpl) pidennetään 2-3 vuoden aikana,
kerrallaan käynnissä 2-4 sulkukohdetta.
Pidentäminen edellyttää arviolta noin 5
kk:n työaikaa/vuosi.
Projektin alustava kustannusarvio
on noin 60 milj. € (alv. 0 %).

Kimolan kanava
Rakennustutkimukset, tekninen
suunnittelu ja urakan (kavana, sulut ja
siltarakenteet) kilpailutus on tehty.
Entinen uittokanava haluttaisiin
muuttaa huviveneiden käyttöön.
Kustannukset nousevat arvioitua
suuremmaksi, yli 20 MEUR, josta
valtion osuus olisi 2/3 ja lisärahoitus
kunnilta: Heinola, Kouvola sekä Iitti.
Kimolan kanavasta on teetätetty
kannattavuusselvitys, jonka tulokset
tukevat kanavan rakentamista.
Toteuttamissopimus on
Liikenneviraston kanssa tehty ja
urakkasopimusneuvottelut aloitettu.
Valtion mahdollisesta rahoituksesta
saadaan päätös heinä-elokuussa 2018.
Lisätietoa: Heikki Mäkilä,
Heinolan kaupunki

FINNPULP TEHDAS SORSASALOON
Finnpulpin suunnitteleman biotuotetehtaan
perussuunnittelu on käynnistynyt. Yhtiön tuotantolaitos
tullaan rakentamaan Kuopion Sorsasalosta varatulle
tontille, jonka asemakaavan korkein hallinto-oikeus
vahvisti tämän vuoden tammikuussa.
Maailman suurimman pelkästään havupuun käyttöön
perustuvan biotuotetehtaan perussuunnittelu kestää noin
vuoden.
Nyt aloitettava työ on esivaihe, jonka pohjalta yhtiön
tavoitteena on tehdä lopullinen investointipäätös ensi
vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Samalla alkaisivat myös
rakennustyöt tehdastontilla.

Lisätietoa
finnpulp.fi
Kuva
Finnpulp

SUOMEN KESÄ ON LYHYT JA VÄHÄLUMINEN
Näinhän sitä vitsaillaan, mutta kyllä niitä ihania kesäpäiviä
on, ja mikä olisi parempi tapa viettää lämmin kesäpäivä,
kuin vesillä, nauttien Suomen lumoavasta ja herkästä
kauneudesta. Tuhansien järvien maassa löytyy upeita
vesistöjä ja saaristoja, joilla liikennöivät useiden
laivayhtiöiden risteilyalukset. Ilmapiiri on mukava ja
välitön, ei kiirettä vaan unohtumattomia elämyksiä.
Suomen kymmenestä suurimmasta järvestä JärviSuomessa sijaitsee seitsemän: Suur-Saimaa, Päijänne,
Pielinen, Iso-Kalla, Keitele, Iso-Längelmävesi ja
Puulavesi. Järvi-Suomen vesistöjä ovat Vuoksen,
Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöt. Järvi-Suomi on
etelästä pohjoiseen noin 350 km pitkä ja itä-länsisuunnassa noin 350 km leveä.
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TALVISEMINAARI KERÄSI TAAS SALIN TÄYTEEN
Maakuntauudistus ja
sisävesiliikenne
”Maakuntauudistuksen jälkeen
maakunnista tulee liikenneviranomaisia
ja maakunnat saavat vahvan
toimivallan. Osana
maakuntauudistuksen isoa lakipakettia
on myös liikennejärjestelmän ja
maantielain uudistaminen. Tavoitteena
on luoda puitteet pitkäjänteiselle
liikennepolitiikalle 10-12 vuoden
aikaperspektiivillä”, esitti Matti
Viialainen, Etelä-Karjalan
Maakuntaliiton maakuntajohtaja.
Suurista liikennehankkeista päätetään
tulevalla vaalikaudella. Agendalle
pitäisi saada myös Saimaan kanavan
sulkujen pidentäminen ja muut
vesiteiden kehittämistä koskevat
hankkeet.
Liikennejärjestelmäsuunnitelma
käynnistetään maakuntien omilla
alueilla, ja niissä tullaan huomioimaan
kaikki liikennemuodot. Tärkeää
liikennejärjestelmää uudistettaessa ja
kehitettäessä on maakuntien välinen
yhteistyö.
Talviseminaarissa Lappeenrannassa oli
jälleen sali täynnä sisä- ja rannikkoliikenteen asiantuntijoita.

Onko vesiliikenteellä
tulevaisuudessa merkitystä eri
liikennemuotojen välisessä
kilpailussa?
Kansanedustaja Jukka Kopra,
Eduskunnan liikenne- ja
viestintävaliokunnasta esitti
yhdistyksen talviseminaarissa, että
seuraavaan hallitusohjelmaan olisi
sisävesiliikenteen asioiden kanssa
päästävä mukaan. Hän kehotti
aloittamaan valmistelutyön
mahdollisimman nopeasti. Tässä
tiedottamisella on suuri merkitys.
Teollisuus ja alueen toimijat on hyvä
saada mukaan asian taakse.
Suomen Vesitieyhdistys tulee
ottamaan tiedottamisessa aktiivisen
roolin, mutta toivoo, että alueelliset
päätöksentekijät ovat mukana
tukemassa.

Talviseminaarin paneelissa
keskusteltiin aiheesta ”Saimaan
tulevat isot kehityshankkeet
Kuinka yhdessä turvataan
liikenteen sujuvuus
kehitysvaiheiden aikana?”
Panelisteina Tero Sikiö,
Liikennevirasto, Jukka Kopra,
Eduskunta, Ari-Pekka Manninen,
LVM ja Oscar von Hertzen,
Finnshipping.
Saimaan kanavan neuvottelukunnalla
on ollut tärkeä rooli kehittämishankkeen eteenpäin viemisessä ja
keskusteluissa eri toimijoiden kanssa.
Tärkeää on viranomaisten ja
teollisuuden sekä operaattoreiden
avoin yhteistyö. Viranomaisten rooli
on luoda puitteet joihin perustuen
teollisuus ja toimijat voivat tehdä
päätökset investointien osalta.
Uuden laivakoon myötä kilpailukyky
paranisi. Saimaan kanava-alueella
olisi mahdollista testata turvallisesti
digitalisaation ja automaation luomia
vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi
etäluotsausta. ”Saimaa testbed”
ajatukselle voisi mahdollisesti saada
myös rahoitusta EU:sta. Ympäristöasiat ja päästövähennykset ovat
asioita joihin pitää kiinnittää
tulevaisuudessa entistä enemmän
huomioita. Vesitiet ovat hyvä
”vihreä vaihtoehto”!

Suomen Vesitieyhdistys ry:n puheenjohtajuus vaihtui. Kyösti Vesterinen
siirsi viestikapulan Matti Pajulalle

VESITIET – SE VIHREÄMPI VAIHTOEHTO
Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan kotimaan
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 50%
vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennystoimenpiteet
kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen. Liikenne tuottaa noin
20% Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Liikenteen osalta päästöt jakautuvat seuraavasti: henkilöautoliikenne 60%, paketti- ja kuorma-autoliikenne 36% ja bussit,
moottoripyörät yms. 4%, junaliikenne 1%, lentoliikenne 2% ja
vesiliikenne ml. meriliikenne 4% (lähde: VTT:n tutkimus)
Vesitiet ovat siis hyvinkin varteenotettava vaihtoehto silloin kun
se on järkevästi toteutettavissa! Terveisin Heli
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