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Kanavalla talvella 20M suoritettavan tal-
vilükennetutkimuksen tarkoituksena on
antaa lisätietoa låimpöenergiavarantoa si-
sältävän veden juoksutuksen ja aluslüken-
teen yhæisvaikutuksesta vesilükenneka-
navas sa kerlyvåin j ¿i¿in muodostukseen.

Götan kanava - 300- vuotinen unelma
Götan kanava on yksi Ruotsin suurimmista infrastruktuurin rakennus-
hankkeista. Kanava ulottuu Sjötorpista Vänem-jlirven rannalta it¿iranni-
kon Memiin. Se on 190 kilometriä pitkä ja sünä on yhteensä 58 sulkua.
Kanavaan kuuluvat järvet muodostavat 103 kilometriä kanavan koko
pituudesta ja 87 kilometriä on keinotekoista. Vuosien saatossa Götan
kanava on muuttunut historiallisesta vesiväylåistä yhdeksi Ruotsin tun-
netuimmista matkailualueista, joka tarjoaa erilaisia elämyksiä ja mpah-
tumia koko perheelle sekä maalla että vesillä.
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Neuvottelut uudesta so-
pimuksesta tulisi saada
päätökseen mahdollisim-
man pian. Epävarmuus
kanavan jatkokäytöstä ja
sen ehdoista haittaa jo
teollisuuden ja Saimaan
satamien vesitiekulj etuk-
siin liittyviä investointi-
päätöksiä.
Pääkirjoitus 2

Päijänen Risteilyt Hildén
Oy :n toimitusjohtaja Eija
Hildénille sisävesien mat-
kustajalaivaliikenne tuli
kuin veren perintönä.
Onhan hän lapsesta saak-
ka ollut mukana isänsä
perustamassa yhtiössä.
Hän tuntee laivat, mat-
kustajat, Päijänteen ve-
sistön reitit ja yhteiskun-
nan toimet.
Sivu 9
- Jos suomalaisten kesä-
lomat voitaisiin jokseen-
kin tasasuhtaisesti jaksot-
taa kolmelle kesäkuukau-
delle, vuokraveneiden
käyttö lisääntyisi tuntu-
vasti. Ja samalla alan
kannattavuus paran isi,
arvioi Ertecin toimitus-
johtaja Erkki Pöyhönen
Kuopiosta.
Sivu 5
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Huhtikuun 11. päivänä
vuonna 1810 von Plate-
nin johtama Götan kana-
vayhtiö sai kuningas
Kaarle XIII:ltä luvan
ryhtyåi rakentamaan ka-
navaa Memisûi Itämeren
rannalta Vänern-järven
rannalla sijaitsevaan Sjö-
torpiin. Samalla kunin-
gas myönsi yhtiölle työ-
volmaa, maata ja metsiä
hanketta varten. Kana-
van kaivaminen aloitet-
tiin toukokuussa 1810
Motalassa. Pian työtä
tehtiin reitin varrella 15

eri kohdassa.
Sivu 7-8

Lappeenrannan Laivat
Oy:n toimitusjohtajana
jo n. 20 vuotta toiminut
Juha Willberg toteaa tyy-
tyväisenä, että taakse-
päin katsottuna voidaan
hyvillä mielin sanoa yh-
tiön täyttäneen sille
asetut tavoitteet laivalii-
kenteen järjestämisessä.
Päinvastai-siakín esi-
merkkejä Saimaan alu-
eelta löytyy.
Sivu 10
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Jatiet
Suomen matkailun ulkoinen
kuva koostuu kahdesta selke-
dstä luonnonvahvuudesta, jot-
ka ovat Lappi tuntureineen ja
vesistõjen pirstoma luonnon-
maisema Suonen vanha
maine tuhansien jäwien maa-

na elää myös vahvæti suoma-
laisten mielissä, mutta onko
sitä kuitenkaan oikealla taval-

la hyädynnetty matkailun
tuotekehityksessâ ja mark-ki-

noinnissa, on jo toinen asia.

Ainakin viimeaika¡sen tutki-
mustiedon perusteella olisi
tässä asiassa syyt¿i siirtyâ
maisemankatselusta akti¡vi-
seen tekemiseenja sen tarjoa-
mlseen.

Tosiasia on, ettâ Jäni- Suo-
men, Saimaan, Päijänteen;
Keitelee¡, Näsìjänen, Van-

ajaveden ja lukemaftomien
muiden jðnien muodoslamú
matkailualueen l?ihes kaikki
vapaa-ajan matkailutarjonta
sijaitsee vesistöjen rannalla ja
useinpa myös kaupunkihotel-

lien iklunasta pìlkotLaa jär-
venselkä tai ainakin jokimai-
sema. Tätä asiâa pidetâän
meilll usein niin itsestään
selvânä, etlei sitä sen kum-
memmin edes ole mietitty
hyödynDettävän. Toki mat-

kailija voi halutessaan päästä

tunnin tai parin sisävesiristei-
lylle tai sâada soutuveneen
kityttöönsli vuokrattuaân lo-

mamökin mutta siìnäpä ovat-
kin sitten keskeisimmât kei-
not nauttia vesielementistä.
Saaristoamme voi kyllá ihail-
la suurten laivojen kansilta
niiden kuljettaessa miljoonia
ihmisiä Suomen ja Ruotsin
v¿il¡llâ vuosittain, mutta ilse

saaristoon ei tästä toiminnas-
tû taida jäädä kuin murtuvat
aallot kallioisi lle rannoille.

Vesitiet tai vesillä liikkumi-
nen ovat vielâ erittâin haruan
natkailijan todellinen syy
saapua ulkomailta Suomeen.
Luontaisimmasta matkailun
vetovoimatekijästâmme huo-
Iimatta ei ves¡stöjen aktiiv¡-
nen kriyttö kiinnosta kuin
murto-osaa maahamme saa-

puvista matkailijoista. Suomi
ei todellakaan ole venevuok-
râùsaa, melontalomaa tai lai-
varisteilyjä kauppaavien mat-

kanjärjestäjìen tuoteval ikoi-
massa kiúkipäZissä, useimmi-
tenjopa puuttuù n¿iistä koko-
naan. Ja kuitenkin - tuhansia
kilometrejä rantaviivaa, ai-
nutlaatuiset reittivesistöI,
puhdas ilma ja vesi, halutta-
essa vaikka oma saari aivan

itselte ja vielä joka ilta eri
paikassa.

Matkailun kehittämisessä ja
vaikkapa eri vuodenaikojen

hyödyntämisessä Jäwi- Suo-
mi ja saaristo ovat huikeasti
jâljessä Lapis(a, jossa voi-
daanjo puhua usem sesongin
matkailusta vuositasolla. Jãr-

vi- Suomi on jämähtânyt
edellisen vuosituhannen
mökki-idylliin ja sen kaup-
paamiseen lähes ainoana
vaihtoehtona ja saariston
matkailun kehittäminen on

suunnilleen siinã tilassa kuin
se oli Lapissa 1950 - luvulla.

Mitä s¡tten tarvitaan, jotta
vesistöt Suomen pitkäIlä ran-
nikolla ja kymmenien tuhan-

sien jãruien rannoilla nousi-

sivat todella merkittäväksi
matkailutuloa tuoviksi teki-
jöiksi.

Päinvastoin kuin Lapissa,
missä matkailun kehitystä
ohjaavat suuret matkâ¡lukes-

kukset, on malkailu vesistö-
jen varsilla erittãin hajallaan

.ja koostuu pienistä yksiköis-
tä Tämä tekee palvelujen tar-
jonnasta hajanaista ja volyy-
miltaan pientä, jonka lisliksi
potentiaalisen asiakkaan on

vaikea löytäã haluamiaan pal-

veluja Taru itaan yhteistyöt¿i,

palveJujen kokomista sââvu-

tettaviksi kohteiksi ja näiden

vahvaa ja näkyväâ markki-
nointia aktiivisen tekemisen
ja elâmysten kokemisen paik-
koina. Hyviä esimerkkejü tâ-

mänsuuntaisesta kehi tykses-

tä on jo olemassa. Y. 2002
avattu Tilhkon vesireittija sen

pohjoisessa päässri sijairseva

Tahkon matkailukeskus omæ
kaikki mahdollisuudet olla
Jãrvi - Suomen ensimmäinen
todellinen "action center''.
paikka jossa matkailùa löyrää

monta eri mahdollisuutta teh-

dä tuttavuutta vesielementin
kmssa.

Samanlaisia keskitrym iä kai-
vatail myös muualle. Päijän-
ne- Keitele kanava, Jãrvi-
Suomen monet kaupungit ja
saariston tunnetut lomakoh-
teet voisivat kaikTi olla paik-
koja, joihin on koottu moni-
puolinen ja kattava vesillä
liikliumisen trjonta; risteily-
jâ kestoltail yhdestä tunnis-
ta viikkoon, vuokraveneitä
kipparilla ja ilmm, kmootte-
ja, soutuveneitä ja pienvenei-

tä vuokralle, opatet¡uja mar-
ja- ja sieniretkiä saariin, ka-
lætusta kaikella tapu ja kaik-
kea muuta maldollista v€teen

liittyväâ. Talvella samasta
paikæra piräìsi lõyryä vaikka-
pa jäissä kulkevia risteily-
aluksìa, luistelua, jäähiihtoa,
moottorikelkkailua, jääpur-
jehdusta, potkukelkkoja, pil-
kintãâ - laskettelua lukuun
ottamatta kaikki Lapin talvi-
set houkutlimet voidaan var-
masti toteuttaa järvenjäällä
vaikkaJyvâskyìän keskustas-
sa

Luonte€ìtaan rannikkomme
saaristo ja manner- Suomen
sisâvedet ovat ainutlaatuisìa
jopa maaìlman mittakaavas-
sa. Keski- Euroopan ylikan-
soitettuihin ja tulva-alttiisiin
jokireitteihin tai Atlantin ran-
nikoiden sumuisiin ja vuoro-
vesien rasittamiin rannikoihin
verattuna sisävesien æittive-
sistcimme ja suojainen saaris-
tomme ovat todellinen "Poh-
jolan Karibia"jolla rulisi olla
samanlainen tarunhohroinen
maine kuin tuolla Länsi-Inti-
an kuululla saaristolla mat-
kailukohteena. Tämän ainut-
laatuisuuden hyödyntämises-
tä on kysymys kun puhutam
kási¡teistä vesitiet ja matkai-
lu.

Konsultti Matti Boxberg

Vuoden 2004 opintomatka Englantiin
Täm¿in vuoden syksyllä kohteenme on Englannin itärannikon logistiikkakeskukset ja

-satamat sekä matkan ai-kæa tutustutm myös "Nmowboat" kanavaverkkoon ja sen uu-

dellæn rakemettuihin osün. Ohjelmæn sis¿iltyy sekã teollisuuden logistiikkaa ett¿i mât-

kailualan ammattilaisille suumattua antia. Matka on suunniteltu kolnePiüväiseks¡, mutta
lopullinen kesto selviää væta ohjelman tarkistuksen yhteydessã. Emakkoilmoinautumi-

siaja kohdevinkkejä vastamotetaan kiitollisuudella. Rumæta osâan ottoa odottaen, Suo-

men Vesitieyhdistys ry/toimimanjohøja Anæro Pulkkmen.

PAAKIRJOITUS

Eu:n komissio mäãritteli
omat liikennepolitiikan pe-

rusteensa vuonna 1992 jul-
kaistussa ns. Valkoisessa
kirjassa, jossa tavoitteeksi

asetettiin Euroopan laajui-
sen TEN-l iikenneverkon
luominen. Sen eräänä ta-

voitteena on ympär¡stö- ys-

tävâllisten rautatie- jû vesi-

liikenneteiden kehittämi-
nen, mutta samalla halutâil
säilyttdá valinnanvapaus eri

kuljetusmuotojen välillä.
Euroopassa nähdãän, että

muu liikenne kytkeytyy ve-

siliìkenteeseen Suomessa
on erittäin (árkeää seurata

Euroopassa tapahtuvaa ke-

hitystä. Suomen merkiltä-
vãmmät satâmat ja Sai-
maan satamat yhtenä koko-
naisuulena ovat TEN-sata-
mia- Suomen kansallisten
pã¿itösten tuÌee olla Iinjas-
sa EU:n liikennepolitìikan
kanssa. Siitä syystä paino-

tan edelleenkin sitä, ett¿i

meillä pitää olla myös val-
miudet kotimaisen Kymijo-
ki-M¿intyharjûn kanavapa-
rin rakentamiseen, jossa ve-

sitieyhteyden vaikutusalu-
eelle tulee myõs Päijänteen
vesistöalue ja sìellâ sijair
seva teolìisuus.

Saimaan kanavan vuok¡a-
sopinus on umpeutumassa
vuonna 2013 Neuvottelut
kanavan vuokrasopimuk-
sen jatkamisesta on alo¡ tet-
tu. Neuvottelut uudesta so-
p¡muksesta tulisi saada
páätókseen nrahdollisim-
man pian. Epävamuus ka-

navan jatkokäytöstä ja sen

ehdoista haittaa jo teotli-
suuden ja Sairnaan satami-
en vesitiekuljetuksiin liitty-
vii investointipãätóksiâ.
Saimaan kanavan tavaralii-
kenne saavutti viime vuon-
na taas uuden ennätyksen

lyhyemmästä laivauskau-
desta huol¡rnatta. Se on
osoitus siitá. että teollisuus
uskoo vahvasti vesitieku lje-

tukseen nyt jr tulevaisuu-

dessa. Kanavan tavaralii-
kenteelle on lisäksi avautu-
nut uus¡a kehittymisnrah-
dol lisuuksia. Lálrivuosina
on enn¿koitu raakapuu-
tuonnin kasv¡van miljoonia
tonneja. Lisãksi on odotet-
tavissa uusinvestolnteilìin
pemstuvaa selluloosan kas-

vavaa v¡entiä sekä iskettäin
on rlkanut huonìattavaL

kasvuodotukset omaava bio-
polltoaineiden vienti ras-
kaamman energiaverotuksen
maihin

Suomen teollisuus tarvitse€
tehokkaat rann¡kkosatamat
meriväylineen sekä niihin
johtavât toimivât maaliiken-
neyhteydet. Tätä kehitys-
suuntaa tukee hyvànã esi-
merkkinä Helsingin Vuosaa-
ren srtaman rakentaminen.
Teollisuus tarvitsee myös
ympärivuot¡sta sisävesiyhte-
yttä merelle Nykyiset koke-
mukset Saimam sisâisestä lii-
kenteestä osoittavat, että tal-
viliikenne pystytäãn hoit0-
maan ilmu suurempia ongel-
mia Pahimmat ongelmat oval
Saimaan kanavalla kaivettu-
jen kanavien ahtaal uomal.
Nyt on r¿irkeä¡i keskittya Sai-
maan kanavan talviliikennöi-
tävyyden selvittämiseen.
Teol lisuuden lauhdeveden
käytön lis¡ksi ei pidä unoh-

taa kehittää sellaista alus-
tyyppiä, joka pystyy itsenäi-
sest¡ sel viytymään jääolosuh-

terssa.

Päijänteen ja Saimaan yhdis-
tävä Savon matkailukanava
on yksi maakunnan kärki-
hankkeista. Kanava yhdistäi-
si Vuoksen vesistön Kymijo-
envesistõön Leppävirran ja
Suonenjoen korkeudella Kes-
ki-Savossa. Kanava nostaisi
erityisesti Jyvâskylã-Kuopi-
on matkailun kehittämismah-
dollisuudet a¡van uudelle tû-

solle. mutta sillâ tulisi ole-
maan merk¡ttäviã vaikuruksia

myös koko Jiirvi-Suomen
alueelle. Vesilläliikkujan pit-
käaikaisimpana haaveena on
ollut yhten¿iinen vesitie, joka
muodostuisi Vuoksen ja Ky-
mijoen vesistöistä. Támän
haaveen toteutuminen alkoi-
kin, kun Keiteleen kanava
valmistui vuonna I 993. Poh-
jois-Savon liiton teettãmän
selvityksen mukaan hanlie on

kiistatta kannattava Kannat-
tavuus muodostuu matkailu-
tuloista, metsäteollisuuden
puunhankintamahdollisuuk-
sien parrnemisesta, mârnâf-
von noususta j¿ì työll isyysvai-

kuruksisra Etelä- ja Pohjois-
Savon maakunnissa vaikutta-

vat luonnonsuojelujãrjestöt
ovat jâttäneet Valtioneuvos-
tolle kanavahanketta vastus-

tavan kirjelnrän. Uskon, että
ympäristövaikutusten arvi-

oinnissa todelliset ympäris-

töä koskevat uhkat pysty-

tään selvìttâmään ja raken-
taminen voidaan toteuttaa
ympâristöaryoja kunnioìt-
tûen Odotan toìveiklaana
liikenne- ja viestintäminis-
terin johtaman ministeri-
työryhmän periaatepäãtös-
tâ Savon matkailukanavan
rakentam¡sesta.

Saimaan alueella vallitsee
yksimielisyys siit?i. ettã
alueen ja myös koko Suo-
men vesiliikenteen kehittä-
miseen tæitaan yksi, yh-
tenäinen ja vahva organi-
saatio hoitamam edunval-
vontaa sekä tutkirnus- ja
kehittämistyötä. Nykyään
on liikaa toimijoita, jotka

ovat yksin liim pieniâ Tãl-
löin vastuu- alueiden rajat
hämärtyv¿it, tehdään risti-
riitaisia selvityksiâ, puut-

tuu kokonaisuuden hallin-
ta jne. Saimaan satamakau-
punkien ja Saimaalla roimi-
van teollisuuden edustajien
muodostama Saimaan sata-

mien neuvottelukunta on
tällainen pieni toimija, jon-
ka merkitys on viime vuo-

sina hiipunut. Niinpá neu-
vottelukunta käynnisti neu-

vottelut Suomen Vesitieyh-
distys ry:n kanssa yhteis-
työn ti¡vistämisestä Vesi-
t¡eyhdistyksen hallitus hy-
väksyikin menneellä vii-
kolla neuvotrelukunnan
esityksen yhteistyötoim¡n-
nasta Sainìaan vesiliiken-
teen hyväksi. Sisävesilii-
kenteellii on edessään haæ-
reita, joiden edunvalvon-
taan ¡arv¡taan kaikki par-

haat voimat. Toivotan uu-

delle yhteistyömuodolle
menestystä.

Matti Reijonen
Suonren Vesitieyhdistys ry
hall ituksen puheenjohtaja

.lulkaisija:
Suomen Vesitieyhdistys ry.

I 7 vuosikerta
Päàto¡m¡ttaja:

Anterc Pulkkanen
Puhelin: (0-5) 535 4198 Fax: (05) -535 4199

email:pulkkanen@vesitìet.org
Toimittaja:

Ismo Parkkonen
Puhelin: (015) 646 155

ernai I :ìsmo.parkkonen@kolumbus.fi

Sivunvalmislus:
Kuusnkosken kaupunki

Juhani Virlmen
Puhelin: (05) 280 4286

emai I juhmi.vinmen@kuumkoski.fi
Paino:

ScanArk. Kouvola

Painos 4000 kpl

ISSN 1459-532X

VESITIET HELMIKUU 2OO4

www.vesitiet.org

SAIMAA
NAVIGARE
NECESSE

EST



;'i;,r i,ilÍ..l. lll ;,Ll[)/l Vl: lìl"r ll:-r

.;il

c,

,' ¡r ::¿1.:

t,!.i J:tã;¿

Savon matkailukAnaYa
Vaikutusse vitys 2003 - Yhteenveto
Päijänne-Saimaa kanava (aikaisemmin Savon kanava) avaa to-
teutuessaan vesitieyhteyden Kymijoen ja Vuoksen vesistöjen (Päi-
jänteen ja Saimaan) välille. Näin kaksi suurta vesistöä yhdistyy
ja muodostuu yhtenäinen noin 50000 km2:n laajuinen vesistö-
alue, josta on yhteys Saimaan kanavan kautta ltämerelle.

Päijänne-Saimaa kanava kulkee Suonenjoen Iisvedeltä Leppä-
virran Unnukkaan. Kanavan kokonaispituus on 75 kilometriä
ja se sisältää kuusi sulkua. Sulut ovat automaattikäyttöisiä
itsepalvelusulkuja. Kanava on mitoitettu vesimatkailun tarpei-
siin, risteilyliikenteelle sekä teollisuuden pienproomuilla tapah-
tuyaan puun ja raaka-aineiden kuljetukseen. Mitoitusaluksen
mitat ovat: pituus 35 metriä, leveys 7,5 metriä ja syväys 2,1 met-
riä.

Kanavan vaikutusten arviointi perustuu aikaisempiin selvityk-
siin sekä kesällä 2003 tehtyihin matkailu- ym. yrittäjien haas-
tatteluihin ja kesâllä 2003 toteutetun veneilijäkyselyn tuloksiin.

Veneilijåkysely
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van ydinalueen järvien vuo-
tuiseksi Ioma-asuntojen lisä-
ykseksi on ârvioitu l4-28
lomr-asuntoâ vuodessa Pâi-
jänne-Saimaa kanavan ydin-
alueen rantakiinteistöjen ar-
vonlisä1,s on yhteensä noin 1.5

miljoonaa euroa

Vaikutukset tava-
rakuljetuksiin

Tavaraliikennettä harjoittav ien

yritysten mukarn pienproo-
mukuljetusten merkitys ei lä-
hivuosina tule olemaan kovin
suuri kanavan vaikulusalueen
yrittäjille. Kanavaa pidettiin
kuitenkin tulevaisuuden kan-
nalta hyvân¿i asiana Mahdol-
listen kriisien tai öljyn hinnan
rajun nousun jälkeen on hyvä
olla ¡arjolla vaihtoohtoinen
kuljetusmuoto. Toisaalta
suunnitellulla sulkumitoi-

So¡save.si
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valtaosalle veneilijöistä Ka-
navaâ aikoo käyttää vanrasti
51 %ja todennäköisesli27 Va

eli yhteensä 78 7c kyselyyn
vûstanne¡sta veneiJijöistä

tuksella kanavan hyitty tava-
raliikenteessä on tulevaisuu-
dessakin varsin rajallinen
Myös EU :n liikennepoìiittiset
linjaukset suosival kanava-
kuÌjetuksia luonloa säästä-
väni ja liikenneruuhkia vä-
hentävänã vaihtoehtona. Ka-
navan rakentamista puoìtavât
monet vielä rahalìisesti arvot-
tamattomat seikat, joiden
nrerkilys saattaa tulevaisuu-
dessa rrtkaisevasti lisääntyl

Työllisyys- ja vero-
tulovaikutukset

Päijänne-Saimaa kanavan
työllisyysvaikuruksel on
aflioitu kanavan rakennus-
kustannusten ja matkai-
lutulon netfokasvun sekä
panos-tuotoskertoimien
avulla, Kanavan rakennus-
vaiheen työllisyysvaikutus on

Ur'

kerrann ais v aik utuk sine en
noin 700 henkilöÎyövuotta.
KäyÌtövaiheen tyóllisyys-
vaikùtus on ensimmäisten
toimintavuosien aikma noin
90 henkilötyövuotla, ja
kysynnän tasaanlùessa noin
70 henkilötyóvuotfa. Täm¿in
jãlkeen fyöllisyysvaikutùs
lähtee hitaalle kævu-uralte.

Tyrill isyyden kohentunisesta
seuraa val!iolle ja kunnille
kahdenlaisia vaikutuksia
Toisaaìfa verotulot lisäänty-
vät ja toisaalta työttöùyyden
vãhenemisestä aiheutuu sääs-

töjä. Kanavan rakentamisen
tuoma verotulojen l¡siiys ja
sâi¡stö työttömyyden vähene-
misestä on arvioiden mukaan
koko rakennuskauden (4
vuotta) aikanâ noin ll mit-
joonaa euroa Kâyttövaihees-
sa verotulojen lisäys ja säâs-

tö työtttimyyden vähenemi-

..¡

Veneì lijäkyseìyllä selvitetti in
Pãijänteen ja Sairnaan venei-
lijöiden veneiÌytottumuksia,
veneityn mäãrää ja suuntau-
tumista, vcnernatkojerì kestor
sekii rùhrnkii)Ltijä VeneiIi-
jãkyselyn kohderyhmânä oli-
vat Jyviisseudun, Aäneseu-
dun, V¡¡tasaaren, Kansallis-
veden, Vartauden seudun ja
Kuopion aJueen veneilijãt
Otoskoko oli 1000 henkilöä,
joista kyselyyn vastasi 4ó8
henkilöã.

Veneilyn päâasiallinen târkoi-
tus oli venematkaìlt (56 c/o)

tai veneretkeily lähivesille
(42 V"). P'iijin¡een ja Sai-
maan pohjoisosien veneilijät
v ietùivät veneilykaudella
2003 vesillä keskimäärin 28,7
pä¡váä ja 21,ó yötä. Kauden
páámatka oli pituudeltaan
keskimäãrin 305 kilometriä ja
kestoltaan 8,4 päivää. Venei-
lijät kãyttivät rahaa yöpymi-
sen sisältâvillã matkoilla kes-

kimöärin 67 curoa vcnckun-
taa kohti vuorokaudessa.
Kaupan osuus (polttoaine,
eìintarvike, muu) oli 56 7o ja
nratkailupalveìuiden osuus
(majoitus, ravintola ja muut)
30 % koko kulutuksesta-

Kyselyn mukaan merkittävin
venei lyreirti kulkee Kuopios-
ta Leppävinan ja Varkauden
kautta Savonlinnam Kuopio-
Savonlinna reittiä käytti ke-
sän 2003 aikana 39 c/o kyse-
lyyn vastânneista. Toiseksi
merkittävin veneilyreitti on
Jyväskylin veneilijöiden ete

l¿i¿in suuntautuva reitti, jota
käytti kesân 2003 aikana 29
7o kyselyyn vastanneista

Päijänne-Saimaa kanava on
kiinnostava veneilykohde

Vaikutukset mat-
kailuun

Toteu¡uessaan kanava lisäâ
vaikutusalueen matka¡lùprl-
vclujcn kysyntääjn sitI kûut-
ta alueen matkaiìutuìoa Pää-

asiallinen tulojen tuoja on
vapaa-ajan veneily, mutta ka-
navaìla on toteUtUessaan vai-
kutusta myös matkustaja-
alusliikenteeseen, vuok¡ave-

neilyyn sekä muuhun matkai-
luun.

Päijänne-Saimaa kanavan
matkailullisten vaikutusten
m¿i.¿ir¿i¿in vaikuttaa oleellissti
se, miten alueen matkailu-
kohteiden kes¿iinen veto-
voima ja palveluvarustus
kehittyvät. Kanava yksin ei
luo alueelle matkaílutuloa.
kanava luo ainoasfæn edc-
llytykset uusien ja nykyisten
matkailupalveluiden kehit-
lämiseen ja sitã kaufta mat-
kailutulon lisäykseen.

Vapaa-ajan veneilyn, mat-
kustaja-alusl iikenteen, vuok-
raveneiÌyn ja muun matkai-
lun lisääntymisen seuraukse-

na matkailutulo kanavan vai-
kutusalueella kasvaa ensim-
nâisten toimintavuosien ai-
kana noin 2,9 miljoonalla
eurolìa vuodessa. Muutamm
ensimmâ¡sen vuoden kulut-
tua ja alkuinnosluksen las-
kettua markailutulon ìisãys
tasaantuu noin 2,3 miljoo-
naan euroon vuodessa, ja
lähtee sen jâlkeen hitaalle
kasvu-uralle

Vaikutukset ranta-
kiinteistöjen hin-
taan ja kysyntään

Päijänne-Saimaa kanavan
rakentaminen lisää kanava-
alueen ja sen lähiynìpiiristön
rantakj ¡nte¡stöjen kysyntää
Ìomarakennuspaikoiksi ja
nostaa rantakiinteistöjen hin-
taa. Päijãnne-Saimaa kana-

81;

Muul mâlkilupâlvelût

El¡l3Mkæsrot
19.:

Veneilyn päåasiallinen tarkoitus vuosina 1988.2003
tehtyjen veneilijäkysely.ien mukaan,

Kanavalinjaus Leppävirralla
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sestäonensimmäisinävuosi- man perusvuosi on ensim-
nanoin0,54miljoonaaeuroa mäinen vuosi liikenteelle
vuodessa.

Kustannusarvio

avaamisen jâlkeen.

Vuonna 2002 laaditun yleis-
suunnitelman (SITO Oy)
mukaan kanavu rakenlamis-
kustannukset ovat 3 1,7 milj.
euroa. Merenkulkulaitoksen
awion mukaan kanavan vuo-
tuiset käyÍö- ja yllãpitokus-
lannukset ovat noin 0,25 mil-
joonaa euroa ensimmäisten
l0 vuoden aikana ja sen jâl-
keen noin 0,27 miljoonaa
eu¡oa vuodessa.

Hankkeen kannat-
tavuus

Päijänne-Saimaa kanavan
kmnaltavuutla aruioitiin las-
kemalla hankkeelle hyöty/
kustannussuhde.

Aikaisemmin tehlyjen las-
kelmien lisäksi tehtiin uusi
laskelma, jossa käytettiin lii-
kenne- ja viestintãministeri-
ön edellytt¿imän YHTALI
menetelmän laskenlarekn¡siá
periaattei¡a ja laskenla-aryo-
ja joita noudatetaan valtion
liikenneväy[ähankleiden ar-
vioinnissa. YHTALI menetel-
m¿issä laskenlâ-aikma kâyte-
tään 30 vuotta, laskenta-
korkona 5 7o ja investointien
jäännösarvona 30 Vc (ohje
ennen 24.10.2003). Laskel-

Laskelmassa hankkeen hyö-
tyll<ustannussuhteeksi saa-
dau 1,29. Aniointien epâ-
varmuuden vaikùtusten tes-
taamiseksi on tehty myös
herkkyystarkastelut kustan-
nusten to!eufuessa 2O 7o

arvioitua suurempina ja
hyötyjen toteutuessa 2O Vo

nioitua pienempinä.

Päijänne-Saimaa kana-
vahankkeen hyöty/kustan-
nussuhde ei ole vertailükel-
poinen mu iden liikenneväylä-
hankkeiden hyöty/kustan-
nussuhteisiin, koska kannat-
tavuuslaskelmassa käsitellyt
hyötyerät jäännösarvoa
lùkuun oltamatta ovat hei-
jastus- ja kerrannaisvai-
kuruksia, joira YHTALI-
ohjeistuksen mukam ei tule
sisällyttää normaaleiden
I i iken neväylähan kkei de n

hyöty/kustannuslaskelmaan.
Pùhtaasti YHTALI-ohjeis-
tuksen mukaan laskettuna
hankkeen hyöty/kustannus-
suhde olisi selvästi alle
yhden. Pâijänne-Saimaa ka-
navan hanketarkastelussa
matkailulliset hyödyt ja
aluetaloudelliset n¿ikökohdat
ovat kuitenkin keskeinen
lähtökohta, koska kanavakin
toteutuessaan tulisi pal-
velemaan pãäosin matkaili-

JOrla,

Päijänne-Saimaa kanavan
rakenlaminen on aluetalou-
den kannalta merkittävä
hanke. Matkailuyrittäji€n
haætattelujen mukæn kana-
valla tulisi olemam voimakæ
uskoa luova vaikutus koko
Järvi-Suomen vesistömal-
kailun kehittymiselle. Päi-
jänne-Saimaa kanava tarjoaa
monia mahdollisuuksia
uusille tuotteille ja tuo-
teideoille erityisesti venei-
lyss¿i, mutta myös risteilylii
kenteessã. Näiden lisãksi
kanavan vaikutukset hei-
jâstuvat koko matkailutoimi-
alalle sekä kanavan varrella
että sen ulkopuolella ja
välillisinä vaikutuksina
muihin elinkeinoihin huol-
tamoista elintarvikeleolli-
suuteen.

Pâijänne-Saimaa kanavan
vâikutusselvitys tehti¡n
Suunnitt€lukeskus Oy:sså,
josta 1yöhön mallistuival DI
Hannu Koskinen (projektin
johto, vaikutukset ranta-
kiinteistöjen hintaan ja
tâvaraliikent€ese€n), FM
Tiaina Ollikainen (vaikutuk-
set matkailuun ja työl-
lisyyteen seká hyöty/kus-
tannusanalyysi) ja FM
Teemu Moilanen (veneili-
jäkysely). Veneilijâkyselyn
kenttätyöstä vastasi Ta-
loustutkimus Oy.

Kanavalinjaus Härkäjoen maisemissa

Ratkaisuja kanavan ra-
hoituksesta odotetaan
viimeistään syksyllä 2005
Jatkoa Vesitiet lehden Päijän-
ne- Saimaa - kanava artíkke-
liin:

Päijänne- Saimaa kanavan
toteuttamiseen ovat syksyn
2003 aikana ottaneet mytin-
teisen kannan Pohjois-Savon
maakunnan yhte¡styöryhmä,

Pohjois-Savon liiton maakun-
tavaltuusto ja maakuntahalli-
tus. Hankleen toteutumisen
ratkaisevat kuitenkin valtion
ralìoituspäätökset, sillä 32
MA:n kustannuksista noin
puolet on kaavailtu tulevan
valtion budjetista ja toinen
puolisko tavoite l'+hjelman
EU- tuestaja sen kansallises-
ta vastinrahasta valtiolta ja
kunnilta.

Valtioneuvoston ns. infmryh-
män nãkemystä hankkee-
seen odotetaan tamm¡kuus-
sa 2004. Asia käy myös ta-
louspoliittisessa ministeriva-
liokunnassa.

Konkleettisia râhoituspâätök-
si¿i valtiolta on odotettav¡ssa
aikaisintaan ensi syksynä v.

2004 tulo - ja menoarvion
k¿isittelyssä, ensin halliuksen
esityksessä ja sitten eduskun-
nan lopullisessa ratkaisussa.

Jos suunnittelu - ja rakenta-
mismäärärahoja myönnetään
kanavalle, liikenne -ja vies-
tintäministeriö antaa meren-
kulkuhallitukselle ja edelleen
Jãrui -Suomen merenkulku-
piirille valtuudet tehd¿i tuki-
hakemus kanavahankkeelle
EU:n Tavoite I ohjelman
Pohjois-Savon kehittämisra-
hoista. Hakemus menee maâ-
kunnan yhteistyöryhm¿iãn
puoltop¿iätóst¿i vârten , min-
kä jälkeen tarvitaan vielä ao.

rahoittajaorganisaation hy-
väksyminen EU- tuelleja sen

kansalliselle vastinrahoituk-
selle. Lisäksi kuntien on hy-
väksyttäv¿i oma rahoitus-
osuutensa Lâhinnä se koskee
kanavan vaikutuspiirin suu-
rimpia kuntia.

Kanavm rakennussuunnitte-
lu ja ympäristõ'vaikutusten
arviointityö vienevât aikaâ
noin l, 5 - 2 vuotta, jolloin
káytãnnössà hankkeen ¡aken-
tam¡styót olisi mahdollista
käynnist¿i¿i vuoden 200ó al-
kupuolella ja tällóin kmava
valmistuisi vuoden 2008 lo-
pulla.

Jouko Kohvakka
Pohjois Savon Liitto

lskekn¡ (korko 5%, 30 v) 1,29

)oruti-la¡ne

Hyõty/kusrå¡nussuhde

1,04

Hycdyt-2Ùqo

1,12

Kustantruliset+ 20 %

Vuokraveneilyn liiketoiminnan toteutet-
tavuusselvitys Kuopion seudulla

Konsulttitoimisto Profes Partners Oy laati v.

2002 Kuopion Matkailupalvelu Oy:n toimek-
siannosta selvityksen vuokravene¡lyn l¡iketo¡-
mintamalliksi. Tässä selvityksessä tarkastelt¡in
vuokravene¡lyä matkailuteollisuuden osana,
Kuopion vesistöalueen palvelutarjontaa, mark-
kina- ja kilpailutilannetta sekä kotimaassa että
ulkomailla ja rakennettiin liiketoimintamalli,
jonka puitteissa vuokravene¡ly voisi olla kan-
nattavaa liiketoimintaa.

Tþhdyn selviryksen perùs- omaisen hyvin vuokmvene-

teella vuokaveneilyn lii- toiminnm kotisatamaksi sil-
ketoimintaSuomen sisäve- lä kaupunkiin onhyvät liiken-

siìlä on vielä varsin pieni- neyhteydet sim' lent¿ien ja
muotoist4 joskin kehitty- rcittivaihtoehtoja veneilylo-

mässä oikeaan suuntaan-
Menestyvã vuokravene-
konsepti edellytt?üi hyvãta-
soista ja tæalaatuista ka-
lustoa, jokakæstuu l0-12
m pitkistä, uppoumarun-
koisista moottorialuksista.
Veneissä tulee olla vähin-
tään kåksi erillislä makuu-
kajuunaa, rnikä mahdol-
listaa lapsiperhæn tai kah-
den pariskunnan pitempi-
aikaisen oleskelun vens-
sa.

Tehdyn selvityksen mu-
kaan Kuopio soveltuu erin-

ma-lle on useita Suomen sel-
keitä ylivoimatekÜöil¿i vuok-
raveneilyn kohdemama ovat
puhdas ja ruuhkaton luonnon-
ympäristö, mahdollisuus erä-
maisen luonnon ja korkean
teknologian yhdistämiseen
esrm. navrgolnnrssa Ja eu-
rooppalais¡na'm ainullaaluiset
valo¡sat kesäyöL Lisäksi Suo-
ni tujoæ luonnoroatmaver-
koston, seka sen ohella va-
sin kehittynæn satama- inf-
rastrukruurin, joka aivan
huippuesonkia lukuùn otta-

mattâ on vajaak¿iytössã.

Vuokmveneilyn liiketoimin-
nan todetm t¿imän selvityk-
sen mukaan olew kilnatta-
vaa, mikãli investointeihi¡
voidaan saada kohtuullinen
25 7o invætointiavustus, joka
on samaa luokkaa kuin sim-
Irlænissa. Tämåin lisåiksi tar-
vitaan omm pääoman ehtois-
ta rahaa sekä lainapääomm
sumnilleen suhteesa 50 / 50,
jolloin rahoitusriski säilyy
vielä kohtuullisena. Riskiä
pienentää selke¿isti se seikka,
että venekalusto sãilytt¡i¿i tr-
vonsa vmin hyvin ja kalus-
tosta on mahdollista saada
si¡hen sijoitettu ptiãoma ta-
kaisin vielä 3-5 woden ku-
luttua investoinnista. Jotta
niottæn milkkinointi jälleen-

myyjäkmavien kauna Kski-
Euroopan mukkinoille on-
nistuisi, taryitaaû kohtuulli-
sen suuri kapasitætti, våihin-
tãän l0-20 venenâ, jo-tloin

niiden vãli¡t?inisest¿i syntyy
katetta myös mahdolliselle
jälleenmyyjälle. Keski-Eu-
mopan mrkkinoihin tukeu-
tuminen on liiketoiminnan
onnistumisen kmalta v¿iltt¿i-

mätönt¡i" sill¿¡ kotimarkkinoi-
den kysyntä yksin kehittyy

Iiian hitaasri ja kausi jää

helposti vajaaksi suoma-
laisten kesälomien kskit-
tyessä yh¿i enelmãn hei-
n?ikuulle,

Kaikkiaan támâ selvitys
vastâsi monæn lqsymyk-
seen ja osoittaa ainakin
lækenf, allisti, että vuok-
raveneliiketoiminta voi
Suomessakin olla km¡at-
tavaa. Alan luonteen
vuoksi se vaatii kuitenkin
yritr¿ij¿ilr¿iän monia eri-
tyisominaisuuksia sekä
monipuolista ammattiøi-
toa. Mik¿ü oikeilla omi-
naisuuksilla varustettu
yrirr¿ij¿i löyryy, ja h¿in sm
myös rahoittajat usko-
mm konseptin toimivuu-
teen, voidam t¿imän selvi-
tyksen perusteella luoda
uutta matkailun liiketoi-
mintaa, joka perustuu
Iuontevimman matkailu-
vahvuuterme, jåiruien ja
sisävesircittien olemassa-
oloon.

Konsultti
Matti Boxberg
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- Jos suomalaisten kesälomat voitaisiin
jokseenkin tasasuhtaisesti jaksottaa kol-
melle kesäkuukaudelle, vuokraveneiden
käyttö lisääntyisi tuntuvasti. Ja samalla
alan kannattavuus paranisi, arvioi Suo-

men Venevuokraajat ry:n puheenjohtaja,
Ertecin toimitusjohtaja Erkki Pöyhönen
Kuopiosta.

VL SIl'IËÏ

Maksaahan jo 37 jalan ( I I ,26
m) purjepaatti jo noin 150

000 euroa ja pui jalkaa (60

sm) pitempi hyvin varustetlu

vene perãti yli 200 000 euroa

eli rùnsaat 1,2 miìjoonaa
"mummon ma¡kkaa". Jo 32:n
jalan purjeveneen hinnalla
saa oslettua kohtuullisen
omakotitalon jopa pääkau-

punkiseudun ns. kehyskun-
nista. Ja hinla nousee noPe-

asti kun jalkoja lisätään ve-

neen pltuuleen.

Pâ¡iomista on alalla todella-

kin puute Se jâmltaa toimin-
nan laajenemista. Hyvin va-

rustettu useamman kynne-
nen purjeveneen vuokJavene-

laivasto maksaa jo toistakYm-

mentã miUoonaa euroa. Osin

lienee kysymys myäs siitã,
että as¡âa ei ole sisäistettY.

Ollaan samassa vaiheessa

kuin Nokia 1980- ja 1990 -
lukujen vaihteessa: ollako vai

ei olla. Nokia ryhtyi olemaan,
myi rönsyt, keskitty¡ pääbis-

nekseensã ja nousi muuta-
nrassa vuodessa maailman
johtavaksi kãnnykkävalmis-
tajaksi ja -myyjäksì.

Yuokravenetoimintaa kehitetáän
Saimaalla ja Päti änteellä
Kesätomien keskittyminen heinäkuulle jarruna

palvelevat lähinlâ Välimeren
purjehlijoita. Veneet ovat iso-
ja, ìoisteliaasti varusteltuja ja
kalli¡ta. Toki pienempiäkin
on, mutta keski-eurooppalai-
nen asiakaskunla vaatii luk-
susta Kalleimpien veneiden

viikkovuokra saattaa olla jopa

250 000 dollaria. Siihen ei
jokapojat pyslykään. Suomes-

ta asiakkaiksi voisivat tulla
optionriÌjonäärit ja ne onnek-

kaal it-alan yrittäjãt, jotka
myiYãt osakkeeìrsa hinlojen
ollessa huipulla.

Myós Karibialìa on saatavis-

sa loistoveneitá purjein ja il-
mân

Pôyhónen tietää, että muuaì-

la maailmassa nopeasti kas-

vavaa eìämysteoìlisuutta ei
Suomessa kovinkaan paljon
ole Hãnen mukaansa eri toi-
mijoiden väliltä puuttuu yh-
teistyö. Jokainen yrittäjã
puurtaa omalla sarallaan, ket-
juuntumista ei juur¡ ole.

- Olen vakavasti sitä mieltä,
eÌlã tâmä on kasvava ala. Pal-

veìua on laajennettava. Kun
halulaan vuokrata vene, halu-

laan vuokrata myös möklti tai

talo ja saada myôs muitapal-
veluja. Ei kukaan jaksa tai
halua olla viikkoa tai kahta
pelkästäãn vesiìlä. Tuvitaan
myäs jokin kiinteä paikka,
johon majoittua. Ja sen pitää

olla hyvä

Suomessa on vasta muutamia
âlan yrittäjiâja heillãkin vas-

ra muutamia kymmeniâ
vuokraveneitä. Sen lisäksi on
toista sataa yritysten vuokraa-

maa venettâ. Näillä venemää-
rillã ei paljon markkinoilla
melskata. Yrityksistä vain
yksi, Midnight Sun Sailing
Oy on laajuudeltaan kansain-
väliset mitat t¿iyttävä.

Euroopassa
isoja veneitä

Ei silti täällä kovin pahasti

olla jâlkijunassa. Ei vuokra-
venebisnes ole Euroopassa-

kaan kovin vmha. Vasta kol-
misenkymentã vuotta silten

puuha aloitettiin. Suurin osa

alan yrittäjistá oli maailmm-
ympãripurjehduksella olijoi-
ta ja muila pitkán matkan
purjehtijoita. He hakivat lisä-
ansioita matkansa rahoitta-
mlseen.

Sittemmin alasta on tullut
nopeæti laajenevaa yritystoi-
mintaa. Niinpä Euroopan
joilla ja sisävesillâ toimii jo
yli 300 vuokraveneyrit¡äjää
ja heillä on ainakin 2000
mootloriaìusta. Veneet ovat

päãasiassa yli l0 metrisiä,
asuttavia aluksia. Suurimmat
vuokraveneyrityksel ovat Ir-
lannissa, Englannissa, Hol-
lannissa, Saksassa ja Rans-
kassa.

Vastaavasti Euroopan suu-

rimmat purjevenevuokraa-
mot sijaitsevat Turkissa,
Kreikassa ja Kroatiassa. Ne

Ketjuuntumis-
ta ei ole saatu
aikaan

Suomessa homma toimii kar-
keast¡ näin: mökl<iyrittäjü ra-

kentaa tai rakennuttaa mök-
kinsä miltei aina omalle tai

vuok¡aamalleen maalle ajat-

telematta kokonaisuutLa, ho-
lelli- ja ravintolapalvelujen
¡arjoajat sijoittâvat laitoksen-
sa sinne, missä heidän mieles-

tään on parhaat mahdollisuu-
det kannattavam toimintaan.
extremeyrittäjât puuhaavat
tahollaan ja vuokraveneyrittä-
jät myôs omien resurssiensa

rajoissa. Mutta entä bisneksen

rekijöiden välinen yhteislyö?
Sitä ei juurìkaan ole.

Suomessa on aìan teollisuut-
ta. Tehdään jos jonkinlaista
vempelettä, mutta silti suurin

osa alan tuotteista on ulko-
maisia. Kedukaan ei ole yh-
teen sopiva ja sovitetru. On

vähäD uusia ja ajanmukaisia
mökkikyliâ, on vähán vuok-
raveneyrittäjiä, on vähãn tây-

den palvelun yriryksiä - ja
lãhes kaikì(i toimivat erillään

Miten tehdà sirpaleisesta ken-

tãstâ hyvin organisoitu, miten

viedä uudet teknologiset kek-

simöt tuotanto- ja palvelupro-

sessien kautta lopputuottee-
seen eli kokemiseen? Kas sii-
näpà pulma, niin kuin Tans-

kan prinssi Hamletilla Wil-
liam Shakespearen näytel-
massa.

Huutava puute
pääomista

Pöyhösen mukaan pääomien

puute on merkittãv¡i tekij¿i

Suuria purje- ja moottorive-
neitâ ei kmnata kuskata ve-

sistöstâ toiseen. Halvempi,
kãytännöllisempi ja riskinö-
mámpi on vuokraveneiden
käyttö kunhm siihen opitæn.

Niissä parissa tulkimuksessa,
joita alasta on fehty, on ha-

vaittu, ettâ ihmiset vähân hâ-

peilevät vuokraveneilyâ Kun
naapuri pökkää laituriin mil-
joonapaatin, niin vaatimatto-
malla vuokraveneellä mat-
kustellut rouvashenkilö il-
moitri oiris, ettã "t¿imä ei ole

oma, vaan vuokravene".

Sisävesillä
vuokrattåvana
43 m ttorive-
nettä

Sisävesillä on muutama
vuoknveneyriltäjä. Savonlin-

nassa Vuokravenhoìla on Sai-

maaìla ll moottorivenettä ja
6 purjevenettä ja P¿iijänteellä

3 moottor¡venettâ ja Saimaan

Solmulla 6 moottorivenettã.

Kuopiossa Ertecillä on vuok-
rattavana 6 upeaa purjevenet-

täja Savolaxilla yksi "Vesper-

ho". Joensuussa Lateraalilla
yksi moottorivene.

Elämysmatkâilijat

Jyväskylässã Jãrvi-Suomen
Venevuokrauksella on 5

moottorivenellä ja kaksi pur-
jevenettä, Kuopiossa 4

moottorivenettã ja kaksi Pur-
jeveDettä, Savonlinnassa 8

mootlorivenettä ja 3 pùrjeve-

netlä, Lappeenrannassa 4

moottorivenettä ja kâksi Pu¡-
jeveneltä ja Lahdessa yksi
purJevene

Saimaalla ja Pã¡jãnteellä on

siis vuokrattavana 43 moot-
lor¡venettä ja 22 purjevenet-

tä. Ei niilìä kovin suuria
mãäriä tomalaisia kesäll¿i

kuskata.

Rannikolla Midnight Strn

Sailing pystyy vuokrâamaan

sentään viitisenkymmentä
purjevenettä ja 6 mooltorive-
nettä. Yhtiöllä on purjevenei-

tä 26 jalkaisesra aina 50 jal-
kaiseen saakka Yhtiön koti-
satamia on kuusi: Heìsinki,
Tmli ntehdas, Turku, Ai¡isto,
Maarianhamina ja Tuk}rol-
ma. Lisãksi Midnight Sun

Sailing järjestäâ purjehdus-

retkiä Välimerelle ja Karibi-
alle. Mutta se vaatii jo hie-

man paksumpaa lompakJ<oa

Kanavat loisi-
vat yrityksille
pohjaa

Suomenlahdelta päãsee Sai-

naan kanavan kautta Suur-

Saimaalle ja aina Vieremáän
ja Nurmekseen asti. Sai-
maalìa voidaankin veneillâ
toukokuusta lokakuul le, jos-

kus pitempäänkin kuten esi-

me¡kiksi vuonna 2003. Sa-

tama-, asumis- ja ravintola-
palvelujakin on miltei joka
nurkan takana.

Mutta Pâijänne on nykyisel-
läãn kuin ãmpâri; sinne Pää-
see vain ilmojen kautta Jyl-
hähä järveltã puuttuvat ne

kaksi väylää. jotka lisâisiväl
sen matkailumahdollisuuksia:
Savon kanava ja Kymijoen-
M¿¡ntyharjun kanava. Kum-
paakin on ruinattu ja puuhattu
jo enernmän kuin sata vuotla,

mutta aina ovâtjoko s€naatto-

rit, ylimmât virkamiehet tai

min¡sterit kaataneet hankkeet

Savon kanavasÌa on nyt toivoa

Viimeiset seìvitykset osoittivat

sen kannattavaksi Mutta kãY-

kö tässäkin asiassa samoin
kuin aikanaan Kymijoen-
Mäntyharjun kanavaselvityk-
sessâ. Merenkulkulaitoksen
mukaan kmava olisi ollut kan-

nattava, mutta liikenneminis-
ter¡ó teetãlti konsulteilla ja
miljoonilla "mummon mar-
koilla" sellaisen raporlin, ett¡i

kanavaei ole kannattava Jase

riirtì.

Ilman jäykkää, karkeaa ja ko-
vaa tsaili Nikola¡ I:tä (1825-

1855) ei olisi Saimaan kana-
vaakam. Suomen suuriruhti-
naânmaan senaattorithan piti-
vât kanavaa aivan liian kallii-
na ja tarpeettomana. Mutta
Nikolai yhtyi kaukokatseisten

savolaisten talonpoikien kan-

taan ja pani vetkuttelulle pis-

teen: kanavan rakentamiseen
ryhdyttiin, senâattorit saivat
pulista mitã pulisivat, mutta
kanava valmistui 1856. tosin
vas[a vuosi Nikolain kuole-
man jälkeen. Ja kanava osoit-
tautui Savon ja Etelâ-Karjalan
elinkeinoelãmän kehittämisen
kannalta erinomaiseksi sijoi-
tukseksi.

Matkailu on
kovaa yritystoi-
mintaa

Entinen "vesivaltion" pääjoh-

taja Jouko Loikkanen pat¡ste-

li jo vuosia sitten satsaamaan

Järvi-Suomen matkailuun.
Loikkasen mukaan matkai-

Jatkuu sivulle 6



luun on suhtauduttâva s¡mol-
la tavalla kuin mihin tahansa

yrilystoimintaan: siihen on

investoitava kunnolla, ryhdyt-
t:iv¡i pã¿ittävdisesti työhön,
hoidettava homma pitkäjän-
teisesti Puuhastelu j¿ haras
tamiDen eivät riitä.

Vaikka Järvi-Suomi on Eu-
roopan ja kenties koko maa-
ilman upein sisävesialue, sen

hyödyntäminen matkailussa
on vasta alkuasteella. Alueel-
le ei ole syntynyt tai synny-
tetty sellaisia matka¡lukes-
kuksia, joissa saisi palvelua

kuin palvelua Valitettavasti
se on jäänyt sille asteelle, että
mökkejä on pykâtty sinne
tänne, muttc yhten¿iistä toi-
mintaa ei ole.

Jouko Loikkanen haikaili ti-
lannelta, jossa Saimaan ja
Päijãnteen vesistöalueilìa oli-
si hyvin varusrettuja, täyden
palvelun matkailukeskuksia,
jotka tarjoavat jokaiselle to-
dellisia elämyksiã ja palvelu-

Ja.

- Muuta t¡etä ei ole, korosti
silloinen pääjohtaja Ja hän-
hän savolaisena tuntee maise-
mansa ja "pappenheiminsä"

I -oikkasen visio oli tnmä:

- Rakennetaan todella edus-
tavia ja monipuolisia matkai-
ìukeskuksia. Tuodaan keski-
eurooppalaisia turisteja lento-
koneella Savonlinnacn, Lap-
peenrantaan, Kuopioon, Jy-
väskyläân. Järjestetään heil-
le räâtälöityjä viikon, kahden,
kolmen, neljän vìikon lomia.
Kullekin tarpeittensa rnu-
kaan Siit¿i se lãhtee.

Mainonta on-
tuu, tietoa
puuttuu

Kun Suomi on kyrnmenien
tuhansien jãrvien mao, on se

samalla satojen tuhansien ve-
neiden maa Jokaisella ran-
nalla sijaitsevalla talolla ja
mökillã on ainakin soutuve-
ne Sitten on rnoo(toriveneitã
ja äveriäirnmillä on muskeli- ,

veneiLä ja suurehkoja purje-
aluksia

Juuri järviensä takia Suomi '

on yksimaailman kiehtovim- ,

mista mais(a Mutta maata ei i

ole matkailullisesti hyödyn-
netty Lappia lukuun ottamat-
ta kovinkaan hyvin. Suures-
sa ma¿ilmassa ei vietäkään
edes tunneta maamme eri-
koislaatuisia luonnon olosuh-
terta.

On lähes vamaa. etlä matkai-
lijoiden näärä kævaisi rajus-
ti, jos keski-eurooppalaisille
näytettäisiin vaikkapa virtu-
aalisesti Jäwi-Suomi. Onhan
se poikkeuksellinen luomon-
ilmiö koko maailmassa.

Mutta eivät natkailijat tule
tänne ilman mahdollisuuksia
liikkua Tässä tulee vuokra-
veneiden käyrrö rärkeäksi
Mutta niitä on Suomessa vie-
lä kuitenkin niin vähän, ettã
vain haruatja valitut sellaisen
alleen saavat. Alalla on vain
muutamia yrittäjiä, ja monil-
le heistãkìn se on vain oheis-
bisnestä. Pãäasialliset tulot
tulevat muuolta, kuten Pöy-
höselläkin.

Jonkinlaista heräâmistä on
taprhtumassa, Asiaa on tut-
kittu etenk¡n Saimaan vesis-
tôalueella Suuriakin mahdol-
lisuuksia nãhdään. mutta sa-

malla tõmätään kahteen on-
gelnraan: piäomien puuttee-
seen ja Suomen lyhyeen ke-
saan.

Teksti Ismo Parkkonen
Kuvat ErTec Traiding Oy

Suomen Höyrypuriseuran
kânnaltamemyt vuosi oli eri-
laisten tapahtumi€n ja laivo-
jen liikkumisen kannalta mo-
nipuolinen vuosi. Seuran toi-
mintaan saatiin mukæn uu-

sia innokkâita j¿¡seniä ja tällä
tavalla myôskin uutta tulla
laivojen pmnuihir Mukaan
toimintm saatiin'vimllises-
ti' kaksi ùutta höryveneltä:
LohikäZime tr Tampereelta ja
vastavalmistunut Lalìi Es-
poosta Tämän lisäksi muuta-
ma alus vaihtoi omistajaa
menneen kesãn aikma. Näis-
t¿i hyvistä uùtisista huolimat-
ta joidenkin höyrylaivojen
tulevaisuus saattæ olla kui-
tenkin uhâttuna. Vmhat höy-

rylaivaf tulevat vaatimam tu-
levaisuudessa yhä enemmän
voimavuoja, jona ne pysty-
rä¿in s?iilyrt¿im¿i¿in liikentees-
sa.

Vuoden ensimmäinen vrsi-
naisena tapahtuma oli osallis-

ruminen Helsingin venemes-

suille. Osæto oli poikeuksel-

lisen kookas, jolloin sinne
saatiin esille kaksi hôyryve-
nettä, Tavija Lohikâ¿ime II,
joiden ympârillä riitti ihaste-
lijoita koko messujen ajan
Kesän ensimäinen regâtta
höyrysi Saimaalla, t5 aluk-
sen voimin heinäkuun alus-
sa Heinâvedelle ja Keman
kÐavalle. Helteinen kes¿isä¿i

suosi koko regattââ, yleisöä

oli paikalla kiitettävästi ja
järjestelyt pelasivat laivojen
osalta mainiost¡.
Keiteleen- ja PãijänteeD yh-
teinen kesäregatta rìsteili
heinäkuun puolivälissâ Kuh-
moisten Pihlajakoskelle.
Tãmä regatlamiljöö oli mo-
nille tuttu jo emestään mm
Pekko elokuvien tapahtuma-
paikkana. Pihalajakoskelai-
set ja regattamestili oli jãr-
jest¿inyt monipuolista rcgat-
taohjelmaa mm köydenveto-
kisa laivaväki vastam kylã-

liüset, kesätorija illalla oli vie-
lä kylätoimikunnan iltamat.
Täbän kokonaisuudessaan
erittâin tumelmalliseen ja pe-

rimehenkiseen regattam osal-
listui yhteensä t höyryalûsta

N¿is ü¿ißen höyrytaivõegatlaa
vietettiin Häme-aluksen 100-

vuotisjuhlien merkeissä Tam-
pereen Mustalahden satamæ-
sa ja jatkot pidettiin Teiskon
Viitapohjassa heinäkuun vii-
meìsenä viilonloppuna. Täs-
sä regatõsa'höyrysi" yhteen-
sä l0 alusta.
Elokuussa osallistui vielä 5

höyryalusta epävirallisesti
elokuussa Lappeenrannassa
jãrjesiettyyn "Linnoituksen
Yit'Ltâpahtumam.
"Vanhm Porvoon Höyryjuh-
lat" j¿irjestettiin perinteisen
tavtr mukaan elokuussa. Ylei-
söâ oli mukana runsaasti ja
muutenkin juhlat onnistuivat
erinomaisesti.
Syksyistä karualakkiregatta
vietettiin vielä lokakuun alus-

Ð

sa perinteisesti Savonlinnu
kauppâtorilta Laukilsaareen.

Tulevan kesän 2004 regatta-
suumitelmat ova¡ vielã osit-
tain kesken, muttajotain koh-
teita on jo vamistunùt. Sai-
maan regatta suuntaa 16-18
heinZikuuta Kuopioon, Keite-
leen-Päijänteen yhteinen re-
gatta suuntaa heinäkuussa
Heinolaan, jossa järjestetäân

myösk;n asuntomessut. Tä-
mán lisâksi Nãsijàruen höy-
rylaivakokoontumista viete-
tãän Vilppulassa Kotvio lI-
aluksen -[20-vuotisjuhl ien
merkeissä ja perinteiset Vm-
han Porvoon Höyryjuhlat
ovat l4-15. elokuuta. Lisätie-
toja tulevan kesän tapahtu-
mista voi katsoa Suomen
Höyrypursiseura ry:n
kotisivuilta osoitteesta
ww w.sleamengrne.cc

Teksti Lauri Elo

Aurinkoinen kesä sai höyrylaivat liikkeelle

Elämysteollisuus on suuri bisnes

Elämysteollisuus on mo-
ntssa m0tssa noPelmmtn
kmvava toimiala. Ruolsis-
sa se on kasvuvauhdissa
ohittanut jo muut teollisuu-
den alal. Ja Englannissa
elämysteollisuudessa tyôs-
kentelee jo 1.3 miljoonaa
ihnristä ja sillä on muhkea
160 rriljardin euron (950
miljardin murnmon mar-
kan) li;kevaihto- SBman
suunlaista on kehitys mo-
nissa muissakil Euroopan.
Amerikan ja Aæian kehit-
tyneissä maissa.

Jos Suomi elenisi samassa

suhieessa tääll¿i voisi olla
elämysteol Iisuudessa jopa
120-130 000 lyöpaikkaa jÂ
l5 miljardin euron eli noin
100 miljudin murnmon mrir-
km liikevaihto. Näin se ohir
raisi liikevâihdollæn ja työl-
listettyjen määr¿issä kirk-
kaasti mm. metsäteollisuu-
den.

Mutta Suomi on el¿imysteol-
lisuudessa vielä kehilysnraa.

TarkJ<oja tietoja ¡iitä, kuinka
paljon alaan on investoitu ja
kuirùa paljon se työUistäâ, ei

ole. Tekes eli Teknologian

kehiltämiskeskus tekee elä-
mysteollisuudesta selv¡tyk-
sen- Væta sen jälkeen tiediim-
me, millaista alar leollisuutla
ja missã sitã Suomessa on.

Tietoja voidail odottâa kulu-
van vuoden syksyllä.

Suomessa ei el2imysteollisuu-

teen ole viime aikojen tekno-
lo8iahör¿ik¿¡ssä ri ¡tt¿ivästi pa-

neuduttu. Mutta ehlä senkin

aika vielä tulee. Elämysteol-
lisuudella ja sen osilla on ar-
vaamattoman suuret mahdol-
l¡suudet juuri S;s¿i-Suomessa,
jossa on maailmm nitassaliin
ainutlæluisel olosuhleel.

Matkai lu kuuluu osana elä-
mysteollisuuteen. Siihen
on Suomessa safsaltu mel-
koisia mhæummia sen jäl-
keen kun joskus 1970-lu-
vulla "herãttiin". Matkailu-
tasekin on ollut vuos¡a po-
sitiivinen, vaikka se oli pir
kän ajan 1960- ja 1970 -
ìuvuilla negatiivinen. Km-
sa matliusti etel¿i?in ja hyl-
ki Pohjolm. Nyt kansa oli-
si saatûva matkustamaan
myös kotimaæsa muualla-
kin kuin Lapissaja Helsin-
gissã.

Saimaan kanavan liikenneraportti l.l. - 31.12.2003

Koko Vuoksen vesislön lii-
kenne v 2003 oli yli 3,6
rnilj.tonnia. Vuoksen vesis-
tiìn ja Sainraan kanavan ta-
varaliikenteen kehitysdiag-
rarnmìt oval liitetiedostossa
diagtavarol2003.

Saimaan kanavm tavaralii-
kenne oli enn¿itykselliset
2.2-3 milj tonni¿- Edellinen
ennitys oli v. 2001 2,28
nri lj-tonnia.
V. 2003 makapuun ja hak-
keen tuonti oli 8 t 8 000 ton-
nia (v 2002 724 000 tonn¡a).
josta tuoriin Venäjältai vnjaat
500 000 tonnia-Virosta 200
000 tonnia ja muualta I l8
000 tonni¡- K¿rnavaliiken-
teen kasvu or siis priãas¡as-

sa tullut raakapuun ja hak-
keen tuonnista.

MeLsäteollisuuden tuotte¡den
vienti oli 733 000 tonnia (v.

2002 750 000 tonnia). Sellu-
loosan v¡enli kasvoi ja se oli
309 000 tonnia. muiden met-
säteollisuustuotte¡den vienti
vähentyi.

Sainaan kanavan vuoden
2003 tavaraìiikenne oli mo-
nella tûvâlla
ennätyksellinen;aukioloaika
oli 8,2 kuukautla, kun se

edellisen ennälyksen aikana
v- 2(Ðl oli l0 kuukauttr-

V 2003 aukìolopäivää koh-
den lavaraliikenne oli 8 800
tn/vrk, kuukautta kohden Iiì-
kenne oli keskimäärän 272
000 tonnia/kuukausi. TodeÌta-
koon. että v. 2003 neljãnä
kuukautena tavtraliikenne oli

yli 300 000 tonnia. Loka-
kuussa saavutettiin uusi
kuukausiennätys 336 000
tonnta,

Satanapaikkakuntien tava-
raliikennetietoja Saimaan
kanavan kauttâ on liitetie-
dostossa diagrnat2003. To-
dettakoon, ett¿i Joensuun ja
Vuoksen (lmatra) satm¡s-
sa saavutettiin uudet ennã-
tykset. Joensuun t¿varâl¡i-
kenne S¡imaan kanavan
kautta ol¡ 376 000 tonnia ja
Vuoksen sataman lavaralìi-
kenne oli 399 000 tonnia-

Hyvãä tãtai vuotta !

Insinööri Seppo

Vuoden 2003 uitot päättyneet

Pääsiäisen jälkæn puiden

veteenajolla Kiteen Pu-
hoksessa alkil ut uittokau-
si saatiin päätökseen 6.1 L
Uinopojat Oy:n linjahinæ-
ja OLLI luovuni viimeisen
lautm pùut Kaukam teh-

Iaiden vesivarastoon Lap-
peetrannassa.
Kesd¡ uittomä?irä Vuoksen
vesistöllä oli l.l7 milj.m3
( l,l4 milj.rn3 v.2002). Ky-
nrijoen vesistöllâ uitettiin
saarimetsistä korjattujr
puita 18.000 m3 (0, I3
milj.m3). Lisäksi Tarnpe-
reen eteläpuolella þhâjär-
vellä uitettiin myös saari-
metsistä korjattuja pu¡ta
I 0.000 m-1. Kokonaisuitto-
määrãksi muodostui siis
yhteensä 1,2 milj.m3.
Kymijoen ves¡stöllä toimi
ent¡seen t¿ìpaan J¿ifl i-Suo-

men Uittoyhdistyksen omista-

ma puutavaran proomukulje-
tusyksikkö. Sen kuljettama
puumäZirâ oli n.45.000 m3.
Vuoksen vesistöllã puiden ve-

tænajo jakaanttri seuraavæti:
Kallaveden alue 0,41 milj.m3
(0,38), Pielisen alue 0,38
milj m3 (0,40) ja Saimaan
alue (Joensuu-Vukaus-ete[ä-

puolinen alue) 0,38 milj.m3
(0,37). Suurimmar yksìtt¿üset

veteenajopisteet olivat Pelto-
salmen pudotuslaituri Iisal-
mæsa (0,14 milj.m3) ja Nur-
meksen 2 pudotuslaituria-
Suurimmat uinopuun kâynö-
pisteet olivat Kaukam tehdß
lappeemannæsa sekä Joutse-
non tehtaat. Molempiin toimi-
terti¡n uittopuuta yli 0,45
milj.m3. Kaikkiaan uittopuu-
ta k¿iyttäviä tehtaita Vuoksen
vesistöllä oli l0 kpl.

Hinaukset boidettiin 5 eri
linjahinausyksikön toimes-
ta uirroyhdistyksen Kymi-
joen, Kallaveden ja Pielisen
alueilla. Perkaus Oy:n alu-
eella toimi yksi yhtìön
omistama linjahinaaja
(CHR. KONTTURI) sekä

kolme yrir*ij¿Íhinaajm.
Syyskuun lopulta alkanut
tuulinen sâä haittæi uittoa
kaikÌein eniten. Viimeiset
hinauslautat jouduttiìn use-

m otteeseen pysäyn¿im¿iãn

odottamaan ¡uulen tyynty-
mistä. Sen sijaan vedenpin-
nan alhaisuus ei juurikaan
aiheunmut ongelmia uitol-
t-

Hani H.InllnH;a



Götan kanava 3OO'vuotinen unelma
Götan kanava on yksi Ruotsin suurimmista infrastruktuurin rakennushankkeista. Ka-
nava ulottuu SjötorpistaVänern-jänten rannalta itärannikon Memiin. Se on 190 kilo-
men'iä pitkd ja siinci on yhteensä 58 sulkua. Kanavaan kuuluvat järvet muodostavat

103 kilometriä kanavan koko pituudesta ja 87 kilometriri on keinotekoista. Vuosien

saatossa Götan kanava on muuttunut historiallisesta vesivöykistä yhdeksi Ruotsin

tunnetuimmista matkailualueista, joka tarjoaa erilaisia elämyksici ja tapahtumia bko
perheelle sekci maalla että vesilki.

Kanavan
merkitysBaltzar von Platen - mies Götan kanavan takana

Linköpìngin maineikas piis-
pa Brask ehdotti jo ì -500-lu-
vulla kuaYââ ltärnereltä Poh-
jannrerelle halki Ruotsin Ve-
sitiestã keskusteÌliin monia
kertoja ennen kuin laivasto-

upseeri ja poliitikko Baltzar
von Platen ìopulta toteutli
suunnitelm¿n Hánet nimitet-
tiin vuonna 1798 Trollhätten
kanavayhtiön hallitukseen.
Silloin hin ryhtyi suunnitte-
lemaan Pohjannreren ja Itä-
meren yhdistãvâä vãylää,
joka nykyään tunnetaan Gö-
lan kanavana.

Huhtikuun I [. pâivänâvuon-
na l8l0 von Platenin johta-
ma Götan kanavayhtiö sai
kuningas Kaarle XIII:ltã lu-
van ryhtyâ rakentamaan ka-
navaa Memistâ llämeren ran-
nalta Vânem-j¿irven rannalla
sijaitsevaan Sjötorpiin. Sa-
malla kuningas myönsi yhti
ölle tyävoiDaa, maata ja met-
siä hanketta varten. Kanavu
kaivaminen aloitettiin touko-
kuussa I 8 l0 Motalassa. Pian

työtã tehtiin re¡tin vanella l5

Göla-Kanava!htiön loimitusjohlaja C laes-G öran Oslerfu nd
"Ballzar von Phtenin" hohmossa

Sotilaat
työvoimana
Götan kanavan rakensivat
suureksi osaksi 58 000 soli-
lasta l5 eri rykmentistã Ra-
kennùstyö kesti 22 vuolta, ja
sinã ailiana noin 60.000 mies-
tä, joiden joukossa oli myös
ryhmä venãlãisiã sotavanke-
jaja paljon sìviilejä, työsken-
teli noin seitsemãn miljoonan
I 2-tuntisen miestyöpáivän
verran Suurin osa kanavasta
kaivettiin ilman koneita rau-
tavahvisteisilla puulapioilla
Kaivamisen I isäksi rakemus
työhôn kuului räjäytystä ja
reunuskivien asettelua Balt-
zar vor Platen esitteli monia
uusia työtapoja, joissa käytet-

tiin hyódyksi englantilaista
kalustoa. Englannìsta palkat-
tiin myös joukko ammattitai-
toisia tyônjohtajia.

Kanavan
kaupallinen
liikenne
Götan kanava oli koko I 800-
luvun ajan eriltäin t:ùkeâ reitti
sekä lavara- ettã matkùstaja-
lìikenteessä. Kanavasla ei kui-
lenkaan koskaan tullùt pilkâì-
ìâ aikaväÌillâ niin tärkeäá väy-

lää kuin Baltzar von Pìaten oli
kuvitellul. V¿ihitellen rautatiet
jajonJ<in ajan kuluttua maan-
tiet muodostivat korvaavìa
kuljerusreittejä, mutta Götân

kanavasta tulì myöhenmin
eräs Ruotsin tùnnetuimmista
ja suosituimmista turistikoh-
teistâ.

Kanavan rakennustyö edisti
merkittävästi uudenaikaisen
valmistusteoìlisuuden kehit-
tymistä Ruotsissa, mikä oìi
luultavasti koko hankkeen
merki¡tävin vai-ku¡us. Aloitte-
levat insinööilt ja lyönjohta-
jal koulutettiin uusien työta-
pojen tuntijoiksi Motala
Verkstadin tehtaassa, m¡nkä
seurauksena Ruotsiin syntyi
runsaasti raudanvalamisen
tailotietoa, josta koko maa
hyötyi Motalasta puolestam
kehittyì uudenaikainen teol-
lisuuskaupunki

Karlsborgin linnoitusta pide-
tä¿in kanavan rakentamisen
suorana seurauksena Kun
Ruotsi menetti Suomen vuon-

eri kohdassa

Von Platen perusti vuonna
I 822 Moralaan rakemusvers-
taan (Motala Verkstad), joka
valmisti kanavan rakentami-
sessa tarvittavia välineitä.
Verstaan perustaminen aloit-

ti kehityksen, jonka seu¡auk-
sena Motalasta tuli Ruotsin
rakennusteollisuuden kes-
kus

Baltzar von Platen ei itse
páâssyt todistamaan Göfan
kanavan loisfokkuutta sen

valmistultua. Hän kuoli

vuonna 1829, kolme vuotta
ennen kuin kanava vihittiin
mahtîvasti kâyttöön Memis-
sä 26. pãivä syyskuuta vuon-
na 1832 kuningas Kaarle
XIV:nja hänerr perheensli läs-
nä ollessa. Kuolemansa jäl-
keen von Plâten haudattiin
kanavan lãhistölle Motalaan.
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HELMIKUU 2OO4 VESITIET B

na I 809, Tukholmaa pidetliin
yleisesti liian suojaamatto-
mana, sillä uudessa lilanlees-
sa se sijairsi lähellä vihollisen
maaperää. Sotatilanteessa
suojellavat kohteet - esimer-
kiksi æeetja sotajoukot, kul-
tavaranlo, kuninkaallinen
perhe ja hallitus - olisivat
paremmassa turvassa sisä-
maassa sijaitsevassa vahvas-
sa linnoituksssa. Kuljetukset
linnoitukseen pystyttiin hoi-
tamaan kanavm pitkin.
Karlsborgin linnoituksen m-
kentaminen k€sti lähes sata

vùotta (1820-1909), mutta
sitä ei koskaan saatu täysin
valmi¡ks¡ eikä sitä ei koskaan
tæittu alkuperäiseen târko¡-
tukseensa. Toisen maailman-
sodan aikana linnoituksessa
säilytettiin Ruotsin kultava-
mtoa. Nykyään ìinnoitus on
ratsuväen tukikohta ja siellä
toimii myös esimerkiksi las-
kuvæjokoulu. Puolustusvoi-
mien toimintojen lisäksi lin-
noituksessa on tavallisia
æuntoja, kauppoja, kahvila ja
museo.

Götan knnava-
osølæyhtiö

AB Göta kanalbolag perus-
teltiín vuonno l8l0 kanavon
ra ke il t d mi styòn al oil 1o mi sen

yhteydesd Konovo valmistui
t,uonna I 832, ja se oli yksi-
lyisessò om¡stuksessa vuo-
teen 1978 asti, jolloin Ruot-
sín valtio otti sen omistuk-
seensa

Ruot si tt va I t i opäiv i e n ni e I es -

t¿i yq stu u ko il ard r toi nt in non
ja ku n non yl I ti p i tãn ise stti
kuuluu valtiolle, jotto kotn-
vo n a rvo kttlt¡ uurih i storia I -
lisena rakennelmand jd nwt-
kaí lu kohteena pystyltiän sti i -

l)tt¿intddr. Yhtiö pysyy nryös

I ulevoi suud e ssa va I tion omis-
lrksessa, ja toroitleeno on
sö¡ lytl¿i¿i ka navd k¡ in teist¿i j a
ylúiön ntets¿it yhtentiisenö
kokonaisuutena Konqvan
ko rj ø u st e n ra It o i I to nú s e sî a
huolelÌtii hallitus.

Götan kanava
matkailualuee-
na

Gölan kanata on nyþciän2-s
nü lj oo na I lo t'ttos i I ta i se I I o
nntkailijalldan yksi Rnotsirt
rd lü,i nt nú std n dl kn i I nt lara -

ronte rke i stö. M a t ko i I ijandri-
t dl oyal lisddnO\teet lôhes 50
Va kolmett vuoden aikonq,
ntíkä on oinullautuisett ntat-
kaílilyhteistyön onsíota Kq-
ttavan varrel I a sija i lseví sto
loimijoista on n¡uodosterilt
y Iú e n ¿i i il en ka tnva koko tn i -

suus, joka tarjooa nntkaili-
joi I le ai n utlo o t t ti sia e I rinryk-
sta
Yhteistyöss¿i on mukana
.9 konavan vorrella sijaitse-
vao ktntaa
'2 maqknntda

Súlkuportaat Borenshultissa

. Götun kanavayhtiö
- kanot a-alueeI Ia sijaitsevia
yksityisiü yrityksiö

En si ntn ti i ne n ko lmi vuoti s -

ka6i alkoi wtonno 2000, jo
nyl or mettossa toinen kousi,
joka pädtryy vuonno 2005
H a nkke e rt y h te i rte rt vu osi ttt i-
nen nwrkkinointihrdjetti on
rtoirt 2,5 niljoonoo krurnua.
L¡ s¿i ks i yi tJkset ra h o¡ t I (vqt
toinin¡aa ntai nostant q I I a o I u-
een ylteisessd matkailuleh-
d e ssd.. Kq navqma rkqí luha ttk-
keelle ott ltrottr yhtendinen
ilnrc, ja sitä nnrkkinoidatn
nimellri Lings Cäta kanal
(Göton kanavaa pitkin)

Kanavan wrrclle maalle o¡t

te h N seikkoilua lu e. Peri nte i s -

I en n a t k ß I aj a I o iva r i s te i I yj e n

ohella tajotaan erilaisio lo-
ntapúkettejq:
. Pyöräilypaketit Vuortno
2000 ntyytiitr noin 900 paket-

tia ja t'uonna 2003 jo 2 400
Nriiden Iistiksí tulerot vielä
nuut pyôrciilijtit. Götan ku-
twvo onkin nykyöän l,ksi
R u ot s i r su osi tu i ntnr i st u ¡tyò-
röibveite¡stä.
- Seikkoilupoketit.
. Melonta- jo perhepaketit
' Kxlttuuripqketit jq -tupat
tunúl
. Ryhnù- jt yritystapahntnwt

Erila i sia nwtka il ut'o i htoeh to -

ja on esirclry Götutt katwvqtt
m øtkoi I u I e hde s sti, j ot a pai n e-

taon yhteens¿i 300.000 kop-
paletta neljöllti eri kielellci:

AB Göta kanalbolag (Götøn kønavaos&keyhtiö)

ruotsiksi, englanniksi, sak-
saksi ja tanskoksi Lehden li-
sòksi Götan kanavao morkki-
noidaan e s i m e rki ks i s eu'aa-
vin keinoin:
' nôyttelJt ja messilt
.mainonla
. lehdistön kutsumínen kanq-
van alueelle, ninkà ansios!o
aiheesta on ilmestynyl vuosit-
tzín iloin 1.500 lehliartikke-
lia
. I nte rn et- sivus lo tt e ljti I I ä eri
kíelellö Esimerkiksi l¡einõ-
kuussa 2003 sivu stol lo vi ero i -

li 9.000 ihnistci
Myös lopsille ollaon aktíivi-
sesti kehittäntissä eri laisia
tapahlumio ja lo¡ntintojo Gö-
tan kanavan alueella. Tolvi-

lapa h lumi sta voidoa n mai ni -

to lli tuhat osanoltajoa ke-
rötivö lu i ste I u ki I pai I u

Vtosit¡ain noin5 000 huvive-
nettä kulkee Götan konavan
lõpi.Veneistõ 80 q6 on ruot-
s0l0isia, sitten tulevot sakso-
I ai se t, tan s ko la iset, norj a la i -

set ja suomal oße t. Veneit ä on
myös mutalta Eurooposla
Konavalla tointii I I risteily-
ø I u sta, joi I I a mat kustaa vuo-

sittqin noin 200 000 malkai-
lijaa. Suuri osq olileen 2,5
nr ¡ lj ootn slo matkai I ijast a on

kuitenkin ¡uristejd, jolka
not!livat konavosta nuuten
kuitt veneillen.

Maailman ka-
nøvakongressi

Vuonnø2005 Ruolsìn kana-
vayhdistys jÌirjestäö M ota-
lo s s ¿ m aai lm o n kan avo ko n -
gressin (World Canals Con-

lere n c e ). Tä mä suu ri la pa h -

tumø jöú e sle i¿i¡in silJoin e n -

simm¿iisl¿i kerlaø Pohjois-
msßso.
Lisätieloo liitt!! Götøn ka-
n avø n I n I e rn e t-siv uüa osoi l-
I c e s lø w ww.go laka nsl. se.

Tekstin käiinnös:
Saara Inllukko

Gótlâ kanavan kuuluisat sulkuportaat Bergissä. Se¡tsemän sulkua ja nusukorkeus 18,8 m,
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PäU ânne risteilyt Hild énuskoo matkailuun
Yhteiskunnan mki olematon, elinkeino kehittyy kuitenkin

Päijänne Risteilyt Hildén
O.v:n toimitusjohtaja Eija
Hildénille s¡sàvesien mat-
kustajalaivaliikenne tuli
kuin veren perintönå. On-
han hàn lapsesta saakka ol-
lut mukana isánsä perusta-
massa yha¡össä. Hàn luntee
laivat, matkustajaf , P¿iü¿in-

teen vesistön reit¡tja yhteis-
kunnan loimet.

Yhtiön kuudella laivalla on
kesäisin 35 000-40 000 maç
kustajaa. Osa laivoista on
reittiliikenteessá, osa tekee
risteiìyjä asiakkaiden toivo-
musten mukaan. Laivat ovat
täyden palvelun aluksia: on
ravintolaa, näköalabaaria,
pubia, keulasalonkia, tanssi-
lattiaa, au¡inkokantta ja mu-
siikkia Eikä availla vesillã
tule tunkkaisen, savuisen ja
ahtaan ravintolan tuntua.

Eija Hildénin mukaan yhtiôn
laivojen vuotuiset matkusta-
jamääräI ovat pysyneel vii-
meiset kymmenkunta vuotta
suurin piirtein samoina. Ha-
lua laajentamiseen ja lisäasi-
akkaiden saamiseen tietysti
on, mutta ongelmiakin on.

- Päãsyynä on mainosmark-
kojen vähyys, työn ja kalus-
ton kalleus. Pienillä yhtiöillã
ei ole varaa satsata suuria
sumnria mainostamiseen ul-
komailla. Silti asiakhaistam-
me on noin 20 prosenttia ul-
komaalaisia. He tulevat pää-

asiassa Keski-Euroopasta ja
aivan viime aikoina myös ve-
näläislen mã¿irä on ¡ìahdutta-
vasti kasvanùt. Sitten tulee
matkustajia jonhin veran Ja-

panista ja Amerikasta asti

Elinkeinoa
valtio ei tue

- Kalustoa pitäisi pystyä uu-
simaan, rnutta se on tavatfo-
lìlarì kallista Elinkeinoa ei

tueta, vaikka hallitusten ja
viranomaislen erilaisissa oh-
jelmissa ja julkilausumissa
niiû luvalaan. Tämä on Suo-
messa pieni ala, muualla iso
Pienten yr¡tysten ääni ei kuu-
ìu kauas eikli korkealle.

Elämysteollisuudesta, johon
matkailukin epäámätt¿i kuu-
luu, sanotaan, ettô se on Suo-
melle uusi Nokiâ tai ettá se

on nopeimmin kasvava teol-
lisuuden ala. Eija Hildén
hämmâstelee kuitenkin sitä,
etlä valtio eivãtkä juuri muut-
kaan instituutiot kulen maa-
kuntaliitot, TE -keskukset tai
Tekes tue alaaja sillä puurta-
via yriträji¿i Jonnekin muual-
le kyllä syydetään rahaa,
maakunnissa jopa aivan tur-

pitkään vaikultanut ja kana-
vahanklieet per¡n pohjin tun-
teva apulaiskâupunginjolìta-
ja Ahti Vielma

Koko perhe muka-
na laivabisneksessä

Pdij¿inteen risteilyt Hildén
työllistãä kesäisin viitisen-
kymmentä ihmistã ja talvi-
sin kymmenkunta. Laivat-
han huolletaan ja korjataan
talvisin.

Yhtiön perusri Hannu
Hildén 1963. Yritys on siten
40-vuotias. Hannu Hildén
kertoi 1997. että hän joutui
aivan sattumalta mukaân
matkustajalaivatoi m intaan.
Auteltuaan hyvä¿i tuttavam-
sa paperiasioissa ja vähãn
muussakin tämä kahden lai-
van omisfaja ehdotti, että
osta laivoista toinen. No
Hannu teki kaüpât miltei sil-
tä istumalta

Hannu Hildénin meDehdyttyä
muutama vuosi sitten perhees-

tâ on yhliössá töissâ kolme las-

ra ja äiti. Ka¡kki he ovat tottu-
neita laivaihmisià: lapsetkin
ovat olleet mukana jo ennen
ku¡n menivät kouluun. He tun-
tevat laivat, henkiìöstön, reitil
ja monia matkustajiakin. Osa
ulkomaisista matkustajistahm
on ollut ensi kertaa mukûna
risteilyillâ jo yli 30 vuotta sit-
[en. Suomen vesistöt jaksavât

yhä kiinnostaa heitä eikä
¡hme: ovathan ne a¡nutlaatui-
set koko maailmassa.

Myäs matkâilubisneksen haja-
nalsuus Ja prrstoutuDersuus on
haitannut kehitystä Eija
Hildénin mukaan nyt ollaan
Päijzinteelllikin oikeilla teillâ.
Alueellinen yhteistyö toimii
nyt hyvin Jyväskylän ja Lah-
den seutujen välillä Se paran-

laa sisävesilaivaliikenteen
maìdoìlisuuksia. Tosin Heino-
lajättáytyi sivuun tästã yhteis-
tytistä. Se tuskin oli kovin kau-
konäköinen päätös.

Kanavat toisivat
lisää potkua

- Savon kanava toisi aivan
uusia mahdollisuuksia sisã-
vesiliikenteelle. Sen rakenta-
mlsta me torvomnìe samorn
kuin Kymijoen-Mãntyharjun
kanavaa, joka avaisi vesitie-
yhteyden Suomenlahdelle ja
Itämerelle ja niiltä takaisin
maailman ehkã kauneimmil-
le sisävesireiteilìe. Kanava
mahdollistaisi myös Suomen-
lahdelle ja Suomenlahdel¡a
tapahluvan matkustajalaiva-
liikenteen.

Eija Hildén pitää myös Kei-
teleen kanavan suunnittelua
ja toteutusta kehnona.

- Keiteleen kanavat sillat ovat
aivan liian matalalìa Kun alin

taa.

Aikaisempien m/s Suonren
Neidon, m/s Suomettaren, m/
s Kympin, m/s Suomen Su-
venja hõyrypursi s/s Suomen
lisäksi vuonna 2000 Hildénit
hankkivat vielä tilauskäyt-
töön tilkoitetun m/s Katrillin
Usko sisâlaivatiikenteeseen ei
ole heiltä mennyl.

Katrilli on 80 hengen täyden
palvelun ìaiva. Se on tiìaus-
käytössâ. Katrilli on liiken-
nöinyt Jyvâskylåin Jåihiympä-

rìstôssä Päijãnteelì¿i ja Keile-
leen kanavalla. Suomen Suvi
taas on ajanut Vjitasaarella,
Koìimalla ja PielavedelJä
saakka Hildénin laivoissa on
yhleensä 950 matkustajapaik-
kaa.

Hildénin laivat ovat kaikki
alle 35 met¡iä pitkiä, sillä
Vääksyn kanavm sùlut eivät
salli isompien laivojen kul-
kua. Jos kanavan sulkuja
isonnettaisiin niin kuin on
suunniteltu ja puhuttu, siìlojn
laivojen kokoa vo¡si kasvat-

ko¡keus on vain 3,5 melriä,
isompien veneiden on mjÌtei
nahdotonta kulkea kanavan
kaulta S¡ltojen korkeus pitäi-
si olla vähint¿iän 12 me¡¡i'à
veden pinnasta Siìloin liiken-
nöinti olisi niele küstã eikà
tarv¡tsisi erikoiskonsteja ka-
navan läpäisemiseen.

Eikã Savon knnavan suunnit-
teÌussa oìe otettu oppia Kei-
teleen kanavan virheistä. Ne
halutaan toislaa. Eija Hildén
on tutkinuf suunnitelman tar-
kasti ja kevyeksi havainnut

- Suunnite.ltu kanav¿ on liian
malalaa. 1,8 metrin väyläsy-
vyys ei riitä. Ja sillal oval
myös liian mataìalla. Ilmei-
sesli suunnitleìussa on ìãhdel
ty liikkeeìle köyhân miehen
budjetilla On ajateltu. että
riittäã kun saadaan vrin väy-
lâr. ei liikenneuä. Kylìähän
tällaisetk¡n kanavat sopivat
tavalliselle moottorivenelii-
kenteelle, mutta jo purjeve-
neillä tulee ongelmia puhu-
maltakaan matkustajalaivois-
ta. Minusta tällainen kanava
ei riitä, se on vain rahojen
tuhlausta Jos taas ajatellaan,
cttä kanavat olisivat kãyttö-
kelpoisia myös tuleYaisuu-
dessa, silloin ne tulisi suun-
nitella ja rakentaa aivan eri
mitoilla

Jäitten lähdöstä
jäitten tuloon

Eija Hildén smoo samm kuin
isänsä aikanaan: "Me tarjo-
amme mukavan, rauhallisen
ja rauhoittavan suomalaisen
lonrm nykyajan kiireisille ih-
misille".

Hildénit aloittavat liikenteen
heti kun jäät lähtevä|. Nor-
maalivuosina kausi aloiletaan
toukokuun puolessa väl issä ja
pillit pannaan pussiin loka-
kuun puolessa välissä. Kau-
teen mahtuu kylmiä tuulia,
myrskyjä, sateita ja keskike-
sän ihania kuumia tuuìetto-
mia pâiviä. Silloin nìûtkusta-
jien kelpaa tutkailìa luontoa
ja nauttia järvimatkâsta.

Matkustajaìaivayrittäjã ei
pidä kesälomaa, hänen lo-
mansa sattuu yleensä vuoden
hiìjaisimpaan aikaan eli jou-
lun ja uuden vuoden tienoil-
le

Hildénin laivojen sâánnölli-
nen reitti kulkee Jyväskylán
Lahden ja Heinolan välillä
Myös Keiteleen kanavalla Iii-
kennciidäãn. mutta kannatta-
vuus pohjoisen puolella heik-
kenee kun siellä väestöpohja
kapenee koko ajan

haankin

Jos todella uskotaan, että
matkailu osana elümysteolli-
suutta on tuìevaisuuden ala,
siihen pitãisi satsata aivan eri
tavalla Ei Nokiakaan tyhjäs-
tä ja tyhjällä noussut maail-
man malneeseen Ja satoJen

miljudien yritykseksi Mat-
kailussa myös eri yrittäjien
v¿ilistä yhreisryörä rulisi laa-
jentaa, kehittã¿i ja syventâä.

Toki matkustajalaivayrittäjãt
odottavat parempaa, sillâ ai-
nakin asiantuntemusta nykyi-
sessä eduskunnassa riit(áä.
Valittiinhan Matkustajalaiva-
yhdistyksen puheenjohtaja
Reijo Paajanen eduskuntaan
Etelä-Karjalasta Ja Jyvãsky-
lâstâ eduskuntâan meni myös
Suomen Vesitieyhdistyksessâ Teksti Ismo Parkkonen



Kunnm omistama laivayhtiö?
Mikä se sellainen on? Sellai-
nen on esimerkiksi Lappeen-
rannan l:ivat Oy,jonka omis-
taâ Lappeenmnnan Kaupun-
kiyhtiöt Oy eli Lappeenrm-
nan kaupunki. Miksi kaupun-
ki omistæ yhtiön,jolìaon lai-
voja, on kysymys joka usein
esitetâänkun tulee puhe Lap-
peenrannan Laivat Oy:stä.
Yhtiön toimitùsjohtaja, kau-
punginsihteeri Juha Willberg
toteaa, että laivakalusto on
vefiattavissa kunDan omista-
maan teollisuushalliin

- tuotantovälineeseen - joka
on vuokattu yrittäjälle yritys-
toimintaa varten. Aivan sa-

moin on Lappeenrannan Lai-
vat Oy:n laivakalusto vuok-
rattu yksityiselle yriltlijàlle,
joka vastaa toiminnan pyörit-
tämisestä, henkilökunnan
palkkauksesta ja kaikista
käyttökustannuksista sek¿i

maksaa hallinnassaan olevas-
ta kalustosta vuokraa omista-
jalle. Omistajan eli viime kä-
dessä lappeenrantataisen ve-
ronmaksajan hyöty asiæsa on
se, että kaupungissa on sel-
la¡sta laivakâlustoa, jota muu-
toin ei yksityin€n omistaja
pystyisi lyhyen sesongin
vuoksi hankkimaan Laivat.
Saimaan kanava sekä Viipu-
rin risteilyt ovat kaupun8in
tunnetuimpia matkailuvaltte-
ja. jota kautta kaupunki saa

matkailutuloja ja laivahenki-
löstön osalta myös verotulo-
ja. Hyóty omistajalle on siis
välill¡nen, mutlâ malli on toi-
miva ja kannattava. Se miksi
tãllaiseen yhtiöön ja toimin-
tatapaan on päädytty, on yksi
osa Suomen sis¡ives¡mat-
kailun värikästä historial.

Saimaan alueen kaupungit
olivat perustaneet aikoinaan
yhteisen varustamoyhliän
Saimaan Lâivamatkat Oy:ì,
jonka roiminta oliyli l-5-vuo-
tisen tâipaleensa aikana ollut
varsin hankalaa. Vuonna 1982

yhtión velat olivat jo yli 4

miljoonaa markkaa, ¡nikâ
indeksillü korjattuna olisi nyt
n 1,5 miljoonaa euroa. Lap-
peenrannan kaupunk¡ ol¡ tuol-
loin v 198 t valmis sijoitta-
maan yhtiöön lisâä osakepäd-
ornaa ja avustusta nykyarvos-
sa n. 300,000 euroa. mikäli
Savonlinna hoitaa oman
osuutensa Savonlinnan kau-
punginvaltuusto päätti kuiten-
ki¡r marraskuussa 198[ rasa-

äânin 2l-21, puheenjohtajan
äänen siis ratkaistessa, vetâä

tukensa pois. Se tarko¡tti sa-

rnalla avustuspaket¡n kaatu-
nrista ja Saimaan Laiv¡matkar
Oy joutui setvitystilaan ja
konkurssi in-

llf/S Carelia kanavas

Konkurssi ¿ntoi mahdollisuu-
den siirtää eteläisen Saimaan
laivaliìkenteen painopiste
Lappeenrutmn. Pöytäkirjois-
taja lehtileikkeistä voi lukea,
että lappeenrantalaiset p¡iâttä-
jät olivat hyvin yksituumaisia
si¡tä, että laivaliikenne Lap-
peenrannassa ei saa loppua.
Silloin todettiin, että ilman
kaupungin myótävaikutusta ei
synny sellaista yhtiötã, jokâ
pystyy pitämään isoja laivoja
liikenteessä. Kaupunginjoh-
taja Jarmo Kólhin johdolla
asetettiin toimikunta valmis-
telemam oman laivayhtiön tai
vastaavan organrsaatron pe-
rustamista. To¡mikunta esitti,
eitâ perustetaon yhtiö Lap-
peenrannan Laivat Oy, jonka
tarkoituksena on harjoittaa
matkustajal aivâl ¡ ikennettä
Saimaalla Lappeenrannan
ympäristössä ja sekä Saimaan
kanavalla, joko itsenä¡sesti
tilikku perustelun yhtión toi-
mesta taikka vuokraamalla
aluksia yrityksille tai yksityi-
sille, jotka ottavat kokona¡s-
valtaisesti vastatakseen mat-
kustajaliikenteestd. Kaupun-
ginvaltuusto hyvâksyi esityk-
sen.

Näin ollen peruslinjat tuleval-
le toiminnalle olivat olemas-
sa, mutta kalusto Puuttu¡ ja se

hankittiin Saimaan Laivamat-
kat Oy:n kaluston huutokau-
pasta.

Lappeenrannan Laivat Oy toi-
minta käytännössâ alkoi 2l
vuotta sitten, jol loin smpuivat
Lappeenrantaan Savonlinnas-
ta huutokaupassa huudetut
alukset kunniasaatossa ja yli
tuhatpãisetr yleisön odo¡taes-

sa laivoja satamæsa Laivas-
toa johti M/S Väinämõinen
perässäin M/S Orivesi ja S/
S Kallavesi, uudelta nimel-
tään S/S Suvi-Saimaa. Rm-
nassa oli ilo ja juhlamieli
ylimmillään.

Lappeenrannan Laivat Oy,
joka sitten itse asiassa syn-
tyi muuttamalla huutokau-
pasta ostetun Kalevan Linjat
Oy:n nimi ja yhtiöjärjestys
vas[amaan kaupungi nval-
tuuston päätöstä, on näiden
yli 20 vuoden aikana saanur

nähdâ ja kokea hyvin mo-
nenlaistâ ilon ja murheenkin
hetkiä.

Ensimmâinen vuokramies
Vârustûmo Valtonen menes-
ty¡ alussa erittä¡n hyvin, mut-
¡a toiminnm laajentanìinen
merelle muilla kuin Lap-
peenrannân Laivat Oy:n
aluksilla vei yhtiön tappioi-
hin ja vuokrasopimus puret-

tiin tammikuussa 1985. Ta¡-
jouski lpailun jàlkeen alukset
vuokratti¡n Karelia Lines
Oy:lle, jonka kanssa yhteis-
työ jatkuu edelleen kahdella
laivalla.

Toiminnan aikana yhtiõn
âluskannâsta on vaihdettu
kaikki alukset v 1907 olevaa
kaks¡kantista valkokylkistä
S/S Suvi-Saimaata lukuun
ottamatta. Orivesi vaihdettiin
Careliaan v [986,Sampsav.
1988 Katrilliin, joka sittem-
min on myyty Lahteen ja
Väinämöinen vaihdetti¡n
Camillaan v. 1990. Kaupun-
gin panostus yhtiön osake-
pääomaan on ollut t0,8 mil
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M/S Camilla Saimalla

joonaa mark-kaa eli n. I ,8 mil-
joonaa euroa Nykyisen ka-
luston taseâruo on 1,2 miljoo-
naa eutoa.

Kaiken kaikkiaan yhtiön
aluksilla on t¿ihän mennessä

r iste¡llyt yìi m¡ljoona matkus-

tajaa. Miljoonas mâtkustaja
oli M/S Camillalle 5 7.2003
perheensä kanssa risteillyt
lappeenrantalainen Nina Sal-
mela (kuva).

Kautta aikojen suosituin alus

on ollutM/S Carclia, jollaon
risteilyt v.1987 lähtien n
390 000 ma¡kustajaa. M/S
Våiinãmäisellä risteili Lap-
peenrannan Laivat Oy:n aika-

na n I 90.000 matkustajaa ja
M/S Camillalla on tähân

mennessô matkannut n

265.000 matkustajm. Loppu-
osa miljoonan matkustajûn
mã¿irästä tulee S/S Suvi-Sai-
maan, M/S Oriveden, M/S
Katrillin ja M/S Sampsan
matkuslajista.

S/S Suvi-Saimaa toimii
ravintolana Lappeenrannan
matkustajasatarnassa, M/S
Canrilla risteilee Saimaalle ja
Saimaan kanavalle ja M/S
Carelia Viipuriin.

Yhtiön toimitusjohtajana jo
n.20 vuotte to¡minut Juha
Wi I lberg toteaa tyytyvdisenä,

että taaksepäin katsottuna
voidaan hyvillä mielin sanoa

yhtitin täytt¡ineen sille asetut

tavo¡tteet laivaliikenteen jär-
jestämisess¿i. Pä¡nvastai-
siakin esimerkkejä Sâimaan

alueelta löytyy.

" Kaupunki on saanut oman-
sa takaisinja uskoakseni aika
paljon sen ylikin.
Laivat ovât ja kuuluvat eh-

dottomasti Lappeenrannan
kesään ja satamaan, joka
muutoinkin on yksi Suomen
hienoimmista kokonaisuuk-
sista Linnoituksineen ja vuo-
den 2003 vieræsatamm tit-
telin smeine venepalvelui-
næn.

Tällã hetkellä yhtiöllä ei ole
ulkopuolista velkaa ja kalus-
to on hyvässä kunnossa.

Saimaan kanavm ja Viipurin
liikenteen tulevaisuus puhu-

tuttaa nyt. Näiden kahden-
kymmenen vuoden aikanaon

ollut monenlaista vastaavaa

ongelmaa Viipurin liikenteen
kanssa. On ollut laivapakko,
joka poistettiin ja muuta vas-

taavm. Maailma ja m¿rkkina-
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tilunemuuttuu, ja meidän on

muututtava sen mukana Us-
kon, ettã taYallù tai toisella
Saimaan kanavaa käytetään
matkustajali ikenteeseen jat-
kossakin, Kanava on aivan
uskomattoman upea vesireit-
ti sulkuineen ja järvialuei-
neen ja Venäjdn puolen erä-
maamaisemineen. Viime ke-
sânâ Saimaan Matkaverkko
Oy, lappeenrantalainen mat-
katoimisto, vuokrasi M/S
Carelia -aluksen ja aloirti
uudestaan kesältä 2002 lop-
puneet
Viipurin risteilyt Lappeen-
rannasta. Ensimmäinen kesä

sujui ennakko-odotuslen mu-
kaisesti, matkustajat ol¡vat
tyytyväisiä ja seuraavalta
kaudelta odotetaan huomatta-
Yasti vilkkaampaa liikennet
tä. Vaikkakin viisumin kans-
sa."
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Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluva
Lappeenrannan Laivat Oy
lisena htiönä yli 20 vuotta

on toiminut kunnal-

Miljoonas måtkustaja oli M/S Camillalle 5,7.2003 perheen-

sä kanssa risteillyt lappeenrantalainen Nina Salmela,



Öl¡ya pumpataan maanuumenista kiihtyvällä tahdilla. Yksin
Kazakhstanin valtio, uskoo pääsevânsä ensi vuosikymmenellä 180

miljoonan tonnin vuosituotantoon. (nyt noin 50 miljoonaa ton-
nia/vuosi)
Itämerellä arvioidaan jo muutaman vuoden sisällä liikkuvan yli
100 miljoonaa tonnia öljytuotteita vuodessa.

Maailman koko vuoden 2002 öljytuotanto oli noin 14.5 miljoo-
naa m3 päivässä eli yhteensâ noin 5,2 miljardia m3 . Suomen

vuosikulutus on 8 - 10 miljoonaa tonnia/v eli alle yhden päivän

maailman tuotanto.

Miten öljyjätteet Putketongelmana
muodostuvat

OljV ja ympäristö

Maailmm öljyistä osa jalos-

telm jo merellä öljynporaus-

laivoihin tai niiden yhteyteen

rakennetùilla jalostuslaivoil-

ìa. Suuin osa kuitenkin kon-
ventionaalisesti maalla öljyn-
jalostamoissa

Emen öljyn joko siinoa ja-
lostmoìhin tai markkinoilìe
öljyn pmppaaja joutuu pois-

tamaa epäpubtauksia kuten
hiekkaa ,vettä ja sedim€ntte-
jä , joko "sentrifuugaamalla"
tai tankeissa seisottamalla,
jolloin pohjam valuvat epä-
puhtaudet ja puhdas voidaan

kuljettm ja myyd¿i æiakkæl-
le. Epäpuhtaudet joko polte-
faan omissa kilkeissa poltti-
moissa tai viedä¿in Ekokemin
tapaisille lairoksille Oljyä
valuu aina jokin mä?irä öljyn-
pukauspaikalla jopa maahm

. Vaninkin näitä öljylmpia
oli 90 luvulla paljon Surgu-
tin öljyalueella Venäjällä.

Öljyn eräs ominaisuus on rik-
kipitoisuus. Vilsinkin lässä

artikkelissa puhuttu Kazakhs-
tmin eräät öljylajit s¡sältävât
rikkiä4-5 7o. Kyseinen rikki
erotetaan ennen myyntiä. Se

on kauppatavama, mutta sii-
tä on ylitarjontaa maailmalla
joten sen hinta ei aina edes

kata kuljetuskustannuksia.
On monenlaisia sumitelmia
rikin varastoinniksi. Erä¿it

poistaakseen ongelmajâtteen
hækitsevat sen sijoittamista
hylättyihin kaivoksiin jne,,,,
koska se olisi ha.lvempm kuin
myyminen tai muu turvalli-
nen vilætointi tai myynti.

Oljyn siirto pump-
pauksesta jalosta-
mo¡hin

Öljyn siirtæn käytettiin 1800
luvulla puisia lynnyreitâ -
bæleita josta jäänteenä vie-
l¿ikin öljyn himanmuodostus
tapahtuu bareleissa.

Neuvostoìiiton romahduksen
aikoihin oli sùuria putkislo-
vuotoja Siperiassa Putkista
pääsi rikhoutumaan jokiin ja
luontoon päâsi näin valtavia
öljymãäriâ .Tänãân Venäjän
öljypuftistoa uusitaan ja kor-
jataæ jatkuvasti. Uusia öljy-
putkia rakennetaan koko ajan

kansainvälisin konsorlioin,
viirneisin vaìmiiÌsi saatu oli
pili vuotta sitten noin 1500
km pùtki Kazakhstanista
Mustalle merelle. Ja seuraa-

via on jo suumitelìaan Kas-
pian meren alueelle.

Nykyisin putket oval moder-
neja viimeisellä tekniikalla
varustettuja ; ympâristô on
aidalla eristetty koko matkal-
ta ja satelliittivalvottu. Vaì-
vontakeskuksessa voidaan
sùumata kamerat heti ja hâ-
l¡ys voidam mtaa oikeaan
paikkam, mikäli liìkettä ha-
vaitam, missä tahansa putki
alueella.

Venttiileiden ja pumppaus-
asemien avulla voidaan raja-
ta mahdolliset vuotokohdat
yli miljoonan m3 kokoisæn
putkeen

Laivakuljetuksissa
vielä 80 luvulla
jopa 0,2- 0,35 Vo

kuljetushäviöitä

Oljynkuljetuksiin käytenäviä
erityisiä laivoja'"Tmkkilaivo-
ja" alettiin raken[amam vuo-
sisadm alussa ja toisen maa-
ilman sodan jälkeen alkoivat
insinöörit suumitella super-
tankÌeja, joista suomalaisen-
kin suunnittelutaidon esi-
merkkeinä olivat Nesteen
Tiiskeri ja Enskeri 274 me¡-
riä pitkiäja 39 metri¿i leveitä

Nykyisin maailman suurin
kelluva esine on mt Jah¡e Vi-
kirg joka ottm sisä¿insä lä-
hes 600.000 tonnia öljyä, on
458,5 metriä pitkåi (1504 jal-
kaa) pitkä ja 68,9 (226 ial-
kaa) leveä=
1970-80 luvuilla oli laivois-
sa, myös Suomalaisissa, sil-
loísissa "supertankkereissa"
Tiiskerissä ja Enskerissä oli
vmstâjan vaatimus, että jo-
kaisen matkan jälkæn tankit-
ruli pest¿i puhtaaksija laivm

tankì1 piti 1ârkistaa ennen uu-
den Ìastin lastaamista.

Pesù tapahtùi merivedellä
kovalla paineella siten öìjy-
partikkelit irtosivat teräkses-
tã. Oljyn sekainen vesi pum-
paltiin erillis-säiliöihin, jois-
sa sitten annettiin öljyn ja
v€den e¡ottua toisistaan pai-
novoimaisesli. Ja sitten vesi

mereen. Usein saattoi Persi-
anlahtea lähes¡yttäessä ajaa
aikamoisissa öljymeressä,
kun kaikilla ei ollut ollut ai-
kaa seisottaa vesiája nãin oì-
len öljyn ja veden erolus ei
ehtinyt tapahtua.

Pesun aikana ôljy- säil¡öt
pidettiin moonorista saadun

kaasun pesemisen fuloksena
rehdyllä suojakaasulla hapes-

ta kóyhänä niin ettei râjäh-
dysvaaraa tullut

Tänään kun jokainen raaka
öljytippa pyritáän saamaan
hyötykäyttöön,laivassa pur-
kauksen loppuvaiheessa suo-
ritetam pesu raakaöljylla ja
säiliôön jaa ainoasræn öljy-
kalvo joka huuhdellaan ,

höyrytetä¿in tai vain esim ,

bensiinilætin jälkeen tuulete-
taan ja säiliö saadaan näin
kmsuvapaaksi
Vahinkoja on sattunut kaik-
kein kovin on ilmeisesti :

Exxon Valdez joka ajoi riu-
ralle Alaskassa vuoma 1989.
Viimeisin ympåiristön seuran-
tilaportti on ilmesfynyt web-
biin tammikuussa 20014. jos-

ra lyhemelmän ja artikkelir
julkaisi mm. Australian radio
osoitteessa

oa

(http://www abc.net.au/news/
newsitems/s1014035.htm )
siintä yhä kiisteelläãn siitã
kuinka paljon öljyä on samæ-

sa muodossa ja mikã on alu-
een laajuusjolla öljyã yhâ on.

Siitä ei ole enâä kiistaa ettei-

kö tuhot olisi paljon laajem-
ma( kuin niiden oletettiin al-
kuvuosi¡a olevm...

Kaikesta laivaìla lapahtuvas-

ta öljyn k¿isittelystä tulee pi-
tää laivassa öljypãiväkirjaa
minkä merenJ<ulun lakasla-
jat voiYat vaâtia milloin ta-
hmsa tarktrlettavaksi ja ver-

rata öljy ja vesimäärjã sâili-
öissã sekä sitä mihin säiliöt
on puhdis¡ettu . Iüimeren alù-
eella saa tyhjenlää laivojen
öljyisiä vesiâ vain ai¡oastam
salamâssa valvoluissa olo-
subteissa ja aulhorisoidulle
vastaanottajâlle, joka sitteß
erottaa öljyn myy sen edel-

leen ja puhdistaa veden kel-
volliseksi mereen...

Mitä sitten, kun va-
hinko on tapahtu-
nut merellä , mitä
voidaan tehdä

Öljyvahingot, mereen, sisä-
vesistöön tai pohjaveteen jou-
tuneen öljyn aiheutfama ran-
tojen, veden tai maaper¿in li-
kaantuminen sekä sen seu-

rauksena m. vedenkäfölle,
alueen eläimistölle ja kævil-
lisuudelle sek¿¡ rantojen vir-
kisrysk¿i)'tttlle koituvat haitat.
OljyvahingoiUa on vâlittö-
mästi ilmeneviä vaikutuksia,
kuten lintujen, kalojen ja äy-
riäisten joukkokuolemat, ja
pitkZiaikaisia vaikutuksia, joi-
Îa kuitenkin tunnetaan huo-

nosti.

Öljyvahinkojen tor-
junta

Merellä ja sisävesillä tapah-

tuvaan öljynkuljetukseen ja
yleensåikin laivaliikenteeseen
lii ttyvästä öljyvahinkojen en-

naltaehkäisystä on säädetty
lailla. Nykyisin nämä kysy-
mykset säãntelæ mettu laki
aìuksista aiheutuvan vesin
pilamhrmisen ehltâisemises-
tã. RaaÌaöljyn ja öljytuottei-
den merikuljetusta säätelevät
vielä lùkuisat kansai¡vãliset
sopimukset sekä öljyalm si-

säiset sopimuÌset ja järjeste-

lyt.

Kunnalliset viranomaiset
ovat lisäksi joufuneet laali-
mam erityisen öljlrtorjunta-
suumitelmm, jossa yksityis-
kohtaisesti selviletã?in asim-
omaisen kunnan alueella
esiinryv¿it riskitekjjât ja mah-

doìlisuudet va¡inkojen torju-
miseen. Kumallinen öljyn-
torjuntaorgmiwtio on mhoi-
lettu öljysuojamaksuin eli
k¿iytännössä öìjyn kulunajil-
ta öljyn hinnassa perityillä
veronluontoisilìa maksuilla.

Suomenlahden öljy-
päästöjen kulkeutu-
misen ennustami-
nen paranee

Suomenlahdelle kehitetäãn
öljyntorjumm apuvälineek-
si j¿irjeslelrnä¿¡, jolla voidam
emustaa nopeasti ja entislä
tarkemmi¡ mereen päässæn

öljyn kulkeùtumissuunta. Jos

onnettomuus lapahtDu, meri-
alueen öljyntorjumætâ væ-
taavat viranomaisef pysfyv¿it

I aatimm nopeasti uusimpiin
sää- ja virtaustiefoihin perus-

tuvan kulkeutumisemusteen
Tämä autfaa óljyntorjunnm
suumitrelua, sill¿i emusleita
læditaan jopa kahden vuoro-
kauden jaksolle eteenpãin

Yleisimmät öljyn-
keräysmenetelmät:

. Pumput

' Oljypuomit
' Sinkkerit
. Sorbenrit
. Biologinen torjunfa
. Skimmerit

Pumput

Ôljy- ja kemikaalivahinkojen
ennaltaehkäisy on myös
pumppujen kâyttö, joka
omaìta osin voi mjoittaa va-
hinkoa. Pumppuja käytetÌi¿in
jos vahingoittunut alus vuo-
taa öljyä, öljyn siirt¿imiseen
loiseen aìukseen.

Oljypuomit

Oljypuomia käytetâän ehl<ãi-

semään öljyn leviämistä laa-
jaÌle alalle sekä myös sulkea
öljyn määräalelle. Puomia
voidm myös kä¡t¿iä öljyn-
ohjaanisæn pois herHltä alu-
eilla. ohjaamisla voidaan
myös käyrr¿iã öljyn keskitr¿i-

nisæn niin enä se saadaan

I ähelJe ôljynker?iäjâä

Sinkkerit

Kemiallista torjùntaa ns.
"si*kereillä" ei tehd¿i suo-
messa. Si-kkerit upottm öljyn
ja se taas vaikuftaa lùotoon
ki eltei ses ti .

Biologinen torjunta
Biologinen lorjunta on luon-
nollisten baheerien hyväksi-
käyt!ô mutta öljypãästöjen
siivouksssa merelÌä se ei toi-
mi menetelmän hitauden
vuoksi-

Skimmerit

Skimmerit (nauhakeräin ja
harjakeräin). Oljynkeräys
merellä loteuterm htrjaj?ir-
jestelmåi.llä ja merestä kerät-
ty öljy s¿ikitet¡i¡in vahinkopai-
kalla myôhempilâ kuljetusta
vafien. Htrjaker¿iimet on suo-
malaisen I:mor yh tiön kehit-
tämä teknologia. Harjakeräi-
miä on m, æemettu suo-
men öljynkerãyslaivoibin.
Skimmeritã on myäs leolli-
suuden käytóssâ jossa
ns nauhakeräin on se jota
käytetä¿in keräysaltaiden öl-
jyiæn veden puhdislmisæn.
Vahinkotapauksissa jos esim.,
öljyã on joutunul ojm niin
vesi ojæsa saadm mobiilil-
la nauhakerãimellä puhÌaak-
si. Talvella on tosin ollut vai-
keuksia kerät2i ôljy pois -jäã
on ollut vakava ongelma.

trt'Æa 9@' grt lú
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T/T "Jahre Viking" pituus 458,5 m leveys 68,9 m - 564 739 TDW
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Sorbentint

Sorb€ntit ovat erittäin k?iyÎtii-
kelpoisia öljyvahinkojen sii-
vouksessa vrsinkin jos mää-
rät ovat pieniä. Sorbentit ad-
sorboi (öljy tarttuu pintam
kiinni) tai absorboi (öljy
imeytyy huokosiin). Aikai-
semmin sorbentteja pidettiin
suùnöisinä ja pelättiin suuria
jätemääriä.

Teknologia on kuitenkin ke-
hittynyt ja uusia tuotteita on
saatavissa kuten esìm. adsor-
bentti joka on ymp¿iristöys1ä-

vällinen, biologisati hajoava,
uudelleen käytettävä (öljy
puistetam puristimella pois).
Adsorbentit sopivat ehkä pù-
haiten öljysaneemuksien lop
puvaiheessa kun j?iljelle jäâ-
nyt ohùt kalvo pitää saada
pois. Eteenkir pienveneilijät
hyöÎyvät ja edesuttavat ve-
sien puhtaana pitämiseen
käyrr¿imtillä "pilssi-kapulaa",
kapula joka on tehty adsor-
bentistã imee vain öljyä ei
vettä ja n¿iin saadaan pilssi
puhtaaksi. Adsorbenat¡ ei
pala, ei syty edes imefetty-
nä oljyllâ tai bensiinillä,
nâin wdru aikru moninai-
nen vaikutus kuten tuwalli
suus ja ympäristöyst¿ivälli-

syys. Imeytetty "kapula" lai-
tetaån öljyisten jãneiden ke-
räykwn

Veneily ja
iensuojelu

Pienveneilijät voivat omalta
osin vaikuttåâ vaien puhta-

ulæn kâyttämällä sorbenteis-
ta tehtyjä "pilssikapuloita".
Pilssikapula imæ vettä kevy-
emmät ainæt kuten ôljyn ja
bensiinin pois pilssistä. Sa-
malla kun pilssivesi pysyy
puhtåâna n¡in ylilankkausten
yhteydsä syntyvä pâlo- ja
räjähdysvaara pienenæ olæl-
lisqti. Tär*ein on kuitenkin

se ettã pilss¡stäpumpattu vsi
joka menæ vesistöön on öl-
jystà puhdæ. Pienveneilijöil-
le suunniteltu "kapula" (
200mx300mx40mm)
on tehokas ja kestävä, kun
kapula on imenyt itsenä t¡iy-
tæn se voidm jáft¡i?i öljyis-
f en j¿itteiden keräykseen. Sa-
mæ tuotettavoi käyttää kaik-

keen öljy puhdistukseen.
Mutta onhm se kumminkin
hyvä että veneen pilssi on
pudas öljystâ. Puuvenelijä
säästää omæ venettä ja sæ
n¿iin hyvän suojan naftalta
(kelluu pilssivesdessä) joka
muuten syövyttää veneen
pohjalaudoituksen ja lyhen-
tää veneen ik?iâ.

LOPUKSI

Suuria onnettomuuksia vu-
ten tulisi Suomssa olla æim.
yksi öljyntorjuntakeskus si-
joitettuna Kotkm, johon oli-
si keskitetty järeä rantojen
suojaus- ja puhdistuskalusto.
Kun on kysymys suuresta
mäãrästä rannalla kerätt¿iväs-

tä öljyst¿i, taflitau logistinen
ketju:
1)

koneellisia kerãäjiä (esim.
erikokoisia hujakauhoja so-
vitettuina eri tyyppisiin ko-
neisiin),
2\
pumppaus- ja letkukalustoa,
3)välikeräily- ja kuljetussãi-
liöitä.
Sffiistoss koneiden ja lait-
teiden kuljetukæn ja kerãtyn
öljyjätteen poiskuljetuksen
voi jourua käyrt¿imä¿in heli-
kopteria, sillä saarien ja luo-
tojen rmnat ovat usein hyvin

matalia. Suuri öljyonnetto-
muus on aina monen virm-
omaisen yhteistyötä.
Rmtojen puhdistusmenetel-
missä ja yleensä öljyntorjun-
tamenetelmissä on vùmam
myös vielä tutkimukselle si-

Jaa.

Suomessa on hyvin moni-
muotoinen mikko: kalliota,
hiekkaa, kivikkoa, kaislikkoa
jne. eli ramoilta öljyn keråä-
minen on hyvin vaikeata ja
erilaisia menetelmiä vætivaa.
Oljylaatujen vZilillä on puh-

distusmenetelmissä suuria
eroja, tämä vaatii erilaisia
keräysj¿irjestelmi¿i. Suomen-
lahdella kuljetetaan myös
suuria määriä erilaisia kemi-
kaaleja, mitkä omettomuus-
tilanfæss tuovat omat ongel-
mms- Voimme vain toivoa
ettã pomisaelut alusten tur-
vallisesta merenkulutusta jat-
kuvatja että mici¿in ei sathti-
sl
U¡hÎær SYKE, IYL, \ry\VF,
öljyalmkeskusliitto, VYH.
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jâ?inpaksuustietojen avulla
jään sulauamisæn kulunæn
l¿¡mpötehon osuus. Kulunut-
tâ l¿imÊitehæ vemtan j¿i?i-

mæw paksuusprohilitietoi-
hin ja alusteknisen talvilii-
kemekokeilun tuloksina w-
taviin liikemöimist¡i tehtyi-
hin havaintolhin, jolloin voi-
dm arvioida kulunæn läm-
pätehon vaikutustâ jã.¡tuãmin

liikemõitävyytæn.

T[losten Frustælla voidm
arvioida mjaolosuhteit4 jois-
sa k¿navaliikme on mahdol-
lisf¿ y[¿ipit üi, ja Î.¿imän rilan-
teên yll¿ipitoon vmdittava
lämpiÞnergian m?itu?iä. Ko-
kelden ja aikaisemin æhty-
jen teoËttisten tarkastelui-
den pohjalø voidm tarken-
taa kmavan talvlllikenteen
yllåþidon teknisiä suumirel-
mia nüden kustdnusarvioi-
ta æk?i aryioida ø¡kemin
tâlviliikentæn kmnâÍavuut-
¡L
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Me¡enkulhlaiOVväyü[ekni-
nen yksitkó

Adsorbena¡tsop¡yat parhaitenöljysaneeraùks¡enloppuva¡he€ssakunjåljellejäånytohua
kalvo pitää saada pois.

Yleistâ

Taustaa

Vuoma 2000 valmistunæs
IÉi-Suomen kmavalankkeita
koskenw liikeme- ja viæ-
tintäministeriön työryhm¿im-
portissa todettiin Saimun
kmvm )mpfivuotisn lii-
kentæn mahdollisuuksien
jalkoslvitysæn olevm peru-
teltuja. Raportin pohjatta
Merenkulkulaiøs teki kæa-
valla talvella 2000 - 2OOl
l¿immityskokeiluja. joi tâ oli
tarkoitus jatkæ seumvana
ølvena llikemöintikokeilla-
Kokeilua ei voitu suorittaa
kaudella 2001/02 kanavan
kaukokãytän mkemustöiden
ja kanavan huollon aiheuüa-
mm liikemekatkoksn vuok-
si- Talvm 2002103 oslta ke
keilua kævailtiin alustavæti
suoritettavaksi nomælin lii-
kennekauden jálkæn, jol Ioin
kmvan korjaustõ¡den ei ole-
tettu ede[yüiiv¿in liikerekâr-
kmtr Lietj?irvm sulun alem-
pun sulkuporttiin touko-
ku"s Z)02 øpahtunut aluk-
sn tõmãys esti kuitenkin

kokeilun ûoæutukæn liiken-
nekruden jatkæksi.

Sulkukorjausæn vuoksi ko-
keilu ttiätefiin lyk¿¡tä tâpâh-
¡¡vaksi elm liikemekauden
alkua 2003. Talven aikana
Suomenlahden jäãtilanne
muodostui hyvin vaikeaksi,
joten kanavan testiajoihin
k¿iytettävãn rahtialuksen
avustaminen olisi sitonut
kohil u üomasti j¿i;imurtoka-
pæiteettia muutoinkin vai-
keæsa liikennetilanteessa.
Poikkeukslliæn kuivan ke-
s?in ja aikaiæn talven j?iljiltä
Saimm vedenpinta oli hyvin
alhaall4 ja Saiman juoksu-
tukst toteutettiin poikkeus-
juoksutuksina. Kmavan lãpi
suumiælluilla juoksuhiksilla
ei olisi ollut suurta merkitys-
tli Saimm vedenpimm tå-
sæn, muttå poikkeujuoksu-
nrksia oli perustelhr rm- ve-
siliikentæn tarpeillâ, joten
kokeilm edellytüim?it juoksu-
tukst olisivat saåÍÐeet aihe-
utl.aa epätoivottavm julki-
suutl¿ N¿iiden syiden takia
vuodm ZX)3 alusliikereko-
keilusta p¿¡ãtettiin luopu ja
úoaeutfaa re myôhemin

Tavoitteet

Kanavalla talvella 2(XX suo-
ritettâvm tålvili ikennetutki-
mukrcn tarkoituksena on an-
taa lisãtietoa l?impiÞnergia-
varantoa sisältávän veden
juoksutuksen ja alusliiken-
tæn yhteisvaikuûlkstâ ve-
siliikmnekmavæs kertyv?ür
jään muodostukseen. Mie-
lenkiimon kohæim ovat qi-
ryisesti pitkäâikaisen juoksu-
hiksn vaikutus kmvm läm-

fitreservin kehatyksæn ja ka-
navm liikmtiit?iv¡ys erisuu-
ruisen täm¡ibnergiâvâmnon
orruvillajaksoilh Selvitys-
ten tavoiüeena on löyt?iã ra-
jaolosuhtæt liikentælle ja
mallintaâ sitä kauttå kana-
vm tafl ittavm lis¿ienergim
taretl¿

Hankkeen toteutus

S¡sãltö

Hmke jakâutuu váyllirckni-
se€tr os:Hn ja âlusteknisæn
m. Hanke on sumifeltu
ûoteuûettavaksi Saimm ka-

navan liikennekauden p:iätyt-
tyä siten, että koko kmaYæ
koskevat noin kahden viikon
mittaist tstiajot ja micauk-
set sââdâân toteutettua helmi-
kuun 2004 loppuun mems-
sa.

Väylätekninen osa

vâyläæknisen talviliikenne-
kokellun käytämön suoritus
muodostuu l¿imûireserviä si-
s?iltäv?in veden juoksun¡ks-
ta virtamaseurmtoine€n ja
kmavm veden lämdttilmir-
tauksista sekä pakkassum-
man ja jäänmuodostuksen
mitlåu ksista. Veden juoksuns
toteutetaan sekä Saimætå
kanavan yläosalle etüi Nuija-
mmnjäruestä kanavan ala-
osalle.

Alustekninen osa

Alusteknisen ølviliikemeko
keilun suoritus muodostuu
instrumentoidulla aluksilla
suorite$avista kânâva-ajoista,
joiden tuloksena ki¡jilh¡var
muistiin kaikki ajotapâhtu-
mal, aluksn nopeus, käytet-
ty teho, j?i:¡lilme jamahdol-
list etcnemistii hidafåva¡

ongelmatilantæL

Liikennekokeilu aloitetaan
olosuhteiden mukm liiken-
nekauden p¿iäqÍtyäja sen tu-
losten perustælla saaddan
tie¡oâ liikemöimin vaikuûrk-
sesl¿ kanavan l¿impötalou-

tæn rckä kokemuksia talvi-
ajan liikemöimistil Liiken-
ne tapahnru Mopm Oy:n IM
Arppelta ja MP Vekaralla ja
tafl ittaN näiden yhdistel-
mãllä. Vâyl?ialus Kummeli
ajaa kmavan läpi pzüvitt?iin

simuloiden liikenæen vaiku-
tusta kmavan jä.änmuodos-

ukwn. IM Arppella ja MP
Vekælla on suunnitelü teh-
täväksi kolme miehitettyä
kæmatkaa ja lisÍiksi yksi yh-
teinen miehitetty kæmatk¿
Testiajojen kokonaiskesto-
ajaksi on suunnitelfu noin
kahta viikkoa

Tulmten analysointi

L?im¡ätilahavaimoisø ja vir-
tââmâtiedosta lækelåil kul-
lekin halumlle kmvaosuu-
delle muudella kulunut l¡im-
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