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SUOMEN VESITIEYH DISTYS TOU KOKUU 2OOO

Kansanedustajat
kanava- asialla

Kansanedustajat Timo Iha-
mäki ja Kari Rajamäki esiin-
tyivät eduskunnan kanava-
seminaarissa tiukasti Kymi-
joen-Mäntyharjun kanavan
rakentamisen puolesta, He
osoittivat sen huomattavat
edut vallitseviin liikenne-
muotoihin verrattuna. Sa-
malla he painottivat, että ne

edistäisivät ltä- ja Keski-Suo-
men metsä- ja muun teolli-
suuden sekä matkailu-
elinkeinojen kehitystä. Kan-
sanedustajat moittivat liiken-
neninistcriön virkamiehiä
siitä, että nâmä vastustavat
kanavahankkeita
vanhentuneilla perusteilla.

sivut 3 ja tlr

Sisävesille uusi
DAS-alustyyppi

Kvaerner lllasa Yardsin
suunnittelijat hahmotteliva t
Järvi-Suonlen Kanavat neu-
votf elukunnan ehdotuksesta
sisävesille uudentyyppisen
DAS -tankki/konttialuksen,
joka kykenee liikkumaan
jopa kolmimetrisissä jäissä.
Samaan aikaan kehitettiin
myös tankki/konttityöntö-
proomu, jonka jäissä kulku-
ominaisuudet ovat yhtä hy-
vät, DAS eli Double Acting -

alus on kaksitoiminen: se
kulkee vaikeissa jääolosuhh
eissa takaperin ja tavan-
omaisissa olosuhteissa etu-
perin. Projektipäällikkö
Pekka Salmi sanoo, että DAS
-periaate perustuu sisävesil-
lä ennen näkemättömään
dieselsähköiseen ruoripot-
kurilla varustettuun
koneistoon,
s¡vut 12.lJ

"Vørkøuden ihme"
Vesfiekuljetuksilla
suuriaså¡¿¡stäjä
Ympärivuotisilla vesitie-
kuljetuksilla yritykset voisi-
vat saâvuttaa huomattavia
säästöjä. VTT:n yhdyskunta-
tekniikan selvitysten ja las-
kelmien mukaan yksin suuri
paperijätti Stora Enso voisi
alentaa sisävesikuljetuksilla
kulujaan Suomessa jopa 170

miljoonaa markkaa vuodes-
sa. Viidessä vuodessa
"Kutsetti" saavuttaisi lähes
miljardiin nousevat säästöt.
Tirtkimuksen tekijät arvioi-
vat, että koko Sisä-Suomen
elinkeinoelämåi voisi hyötyä
ympärivuotisista vesitie-
kuljetuksista satoja miljoonia
markkoja vuodessa. Edulli-
simmin kuljetukset tapah-
tuisivat DAS -aluksilla uutta
Kymijoen - Mäntyharjun ka-
navaa pitkin. Jos nyky-
järjestelmâä merkitään
indeksisluvulla lü), olisi DAS
-aluksella ja uudella kanaval-
la tapahtuvan kuljetuksen
indeksiluku vain 6ó !

sivut 6-7

Kanavilla
nettisivut

Järvi-Suomen Kanavat neu-
vottelukunta on valmistut-
tanut vesiteistä ja erityisesti
Kymijoen ja Mäntyharjun
kanavista internet-sivuston.
Se on kaikkien vapaasti käy-
tettävissä. Sivuilla esitetään
graafisin esityksin ja nume-
roin tosi-asiatietoa vesi-
liikenteen merkityksestä ja
eduista ympäristölle, liiken-
teelle, elinkeinoelämälle ja
koko Suomen kansantalou-
delle. Netti-sivusto löytyy
osoit-teesta : www.thousant-
lakes-canals.fï.

SAIMA./A
NAVIGARE
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EST

Varkauden satamassa keikkuu suuri kaivinkone,joka ei ole enåiä kaivinkone
vaan nosturi. Savosteve Oy:n toimitusjohtqia Heikki Mononen kyllästyi kym-
menkunta vuotta s¡tten ahtauksen hitauteen, kalleuteen, tapaturma-alttiuteen
ja työn raskauteen. Hän piti "tuumaustauon" Ja ryhtyi kehittelemään kunnol-
lista satamanosturia. Mononen osti telaketjuilla kulkevan kaivinkoneen ja ûeki
siihen muutoksia: puomien liikeradat tehtiin oikeiksi, o\iaamo süoitettiin uu-
delleenja kehitettün nosturiksi muutluneen kaivinkoneen puomien päÍhin kun-
nolliset työvälineet. Nyt tehot ovat tuplaantuneet, kustannukset laskeneet, ta-
paturmat vähentyneet, työ keventynyt, turvallisuus paranturut.
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Liikenncnliristcri Olli-Pckka Heinoncn:

Jãrvi-Suomen kanavat serninaaissa eduskuDnâssâ 25 4.2000
lotcs¡ lìikennem¡nisteri Olli-Pekka Heinonen, ett¡i Suomen
jlirvialueet ovat suurimmaksi osaksi hyödyntärnâttä ia että ve-
silìi tapahtuvat kuìjetukset ovat rnaalìelnnìe tür'ke¡tä

Edelleen b¿in totesi: "Vesikuljetusrnahdollisuuden olemassa olo
on elinkeinoelänälle tür keâ, koska se saa aikaan kilpailrra ja
nüin laskee kuljetuskustânnuksia Potentiaalia on olelrassa ja
sitå on hyôdynnettävä."

"Tulevaisuudessa sisävesien on oltava yhteydessã rnereen.

Ennen Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkomenettelyä
on luotava kansallinen yhte¡syrntnärrys ¡nâanÌìe
(liikenne)strategiasta "

Heinonen keÍoi, että liikennenìinisteriöain 1997 asetettu työ-
ryhnrä on tehnyt selyityksiä sisävesiteiden keh¡ ttämisestä. M¡e-
tintö valrnistuu kesãkuun alussa 2000,jonkajílkeen se meree
lausuntokien-okselle Tämän jülkeen valtioneuvoston tehtävä-
ná on piiãttäâ kansalìiscsta strategiasta

Epúvarrluus Saimaalr kanavan asemastaja kanavavuokran ta-
sosta heikentâä teollisuuden kiinnostusta kanavân k¿iyttöän
kuljetuksiin. Teollisuuden sopeutus vaatii oman a¡kansa, joten
p¿iütökset on tehtävä Dope¿sti, jatkoi liikenneministeri.

EU:n roolista liikennenrinisteri sanoi, ettâ Euroopan liikenne-
politiikliaan l¡ ¡ttyvät tie-ja rataver kkojen ruuhkaisuus sekä eri-
la¡set ympäristöongelmat. Tästä johtuen pyritãân siirtymäin
ticverkoston käyttâmisestä vesiväyìille Ynlpãristön merkitys
kasvaa tulevaisuudessa

Heinosen nrielestà Suorneen eivrit päde kaikki EU:n pâätösten

tilustat, koskâ Manner-Euroopassa sisävesitiet ovat jo nyt to-

TOU KO K

Yhdistykselnme vuosikokouksen ¡unsas osanotto toi konkreet-
tisen todisteen vesiteiden keh¡ttâmisen lisääntyneestä mielen-
kiinnosta. Jäsenkuntamme on laajentunur k¡itettäväst¡ -ia aktiivi-
jäsenten joukkoon kâsvanuttasaisesti viimevuosina Kunsain-
väliset kontâktit ovat tuoneet joukkoon myös ulkomaisia
yhteisöjäseniâ, jotka kauttarnme haluavât tuoda oman positii-
visen panoksensa maamme vesitiever*on kehittämiseen Yh-
distyksen tulevan syksyn opintomatkâ, jostâ tässâ lehdessäm-

me on ennakkoinfomaatio. tuìee suuntâutumaarì metsäteolli-

suutenrme päämarkkina-alueelle Keski-Eurooppaan. Uskon,
että saanìme taâs mukaan matkalle sellaisen asiantuntijajoukon,
jokr voi nratkan antiajalostaa sekä oman liiketoimintansa että

koko maamme vesitiekuljetusten kehittäm¡seen Tervetuloa
nrukaan yhdistyksemme toimintaan ja opintomâtkallemrne
myös uudet jâsenet!

Toivotan kaikilìe lehtemme lukijoilìe mitä antoisinta kesääja
akti¡v¡sta osanottoa vesiteiden laaja-alaiseen kehittâmìseen !

Savonlinnassa. I 2, toukokuuta 2000

Hmi H Laìlukka
Suornen Vesitieyhdistys ry:n ptrheenjohtaja

delìinen vaihtoehto muille liikennemuodoille. Suomessa
sisävesiliikenne nykyinen huonon alueellinen kattavuuden ja
t¡lvisen liikenneseisokin vuoksi on pääsdäntöisesti täydentä-
vän liikennemuodon asemassr Koska Saimaan kanava on tal-
visin suljettu, eivät yritykset voi rakentaa logistiikkaansa piiä-
sãántöisesti sisävesikul jetusten varaan.

Toinen ero muihin Euroopan maihin veÍattuna oD, ettã tnaü[t-
me t¡e-ja r autrtieverkoilìa on vielä v¡p¡ôt¡ klpâsiteettia. iote¡
ei oìe ni in suurta taryetta siiflâi kuljetuksi¿ vesiìle, kuten Man-
ner-Euroopassa. Lisãksi kuljetusten ynìpdristôhaittojen vâhen-

tl¡misen tarve on pienempi kuin Keski-Euroopassa

"Sisivesiliikenteen kehirtiminen on kansallinen asia, jolìoin
voimme ottaa rusinat pullasta!"

Lopuksi Heinonen totesi, ettâ sisâvesiliikenteen kehittämises-
s:i ei ole kyse pelkästdôn kanavien Ìakentamisestâ: "Asiaa voi-
daan edistâü muillakin tavoin: vesiliikenteen maksujen, alus-
tyyppien ja logistiikkûketjujen kehiuâm¡sellä "

SeminaÐrissa sanottua
Kansanedustaja Pekka Nousiainen :

"Rautateiden henkilôliikenteen kehittâminen Pendoliinoineen
ja oikoratoineen ìuo paineita tâvârâli¡kenteen siinämiseen ve-
siteille. Itä-Suornen kaikki maakuntaliitot ajavat vahvâsrì Ky-
mijoen-Mãntyharjun kanavaparin ja yntpär¡vuotisen vesi-
tieyhteyden rakentamista."

"Liikenneminister¡ön selvitykset ei ilrneisesti olc laadittu ra-

valla, joka on yhteneväinen todellisten liikennepoliittisten tar
peiden kanssa Joten m¡akunnat ovat valmìit omill¿ tahoillaan
selv¡ttälnään tätä kanavahanketta eteenpâi n."

VF.SITIET

PAAKIRIOITUS
Kevä¡in tultua oD myös sisivesillü pü¿isty uuteen vesiliikenne-
kautccn. T¡Llouselû ni pyörii tliysi Il¿ij¿ nlikynrüt liuljctusnrüürier
sLrhtcen ovut vuloisut sekü vicntikuljctustcn ctt¿i kotitnäan-
liikenfeen osalta Uhkâna ollecr lakotkin sautiin torjutuiksi,
joskin keskustelua sopimusten kustmnusvilikutuksista vilmaðì
küydáiiu vieÌü jonkin aikaa

Liikcnncnrinisteriön kunavaratkaisuju pohtiva työryhntä on
s¿arnilssa lyönsä pä¿itökseen Loppurapor tti julkistetuän kes¿i-

kuun alussa TyöryhrnLin puheerrjuhtajarakennusneuvus Juha-
n¡ Tervala csitteli alusrav¡¿ työn lähtökohti¿ja ennukoitujä tu-
loksìu yhtlistykscmme vuosikokouksessu Tyóryhnrü on työn-
s¿¡ ä¡kuna laajcntanut ulkuperäistä toiÌtcksiuntoaan kattarnuan
sisävcsien vcsiliikennettä koko laajuudcssaan. Yhdistyksernnre
¡oi vonru nahdollisirnnran laaja-alainen keskusrelu selvitykscn
pohjalta varrnaan tulcek¡D totcutunìaût. TyöryhntiÌ lisliksi ovat
rìyõs criút yrit¡'ksct sekli kanavaneuvottclukunta tccttiitcet
sisüvesiliikenrccseen liittyvili selvityksi¿i. Nüidcn ilntama tieto
yhtlisreuyni työryhnlün työn tuloksi¡n raannce riitr¡.iván poh-
jan riin poliittisella tasoll¿ kuin asiantuntijoidenkin küyrrräün

keskusteluun Toivotr, ett¿i yhdistykserrnrc jüsenct tuovat llyiis
ornat nükenyksensä ju tieronsa riittlivün pilinokkaasri piärräji-
cn fietoun kesir keskusleluvaiheen aikana Htti H.Inllukkt

"Laajoilla vesialueilla kehittämispotentiaalia"

YHDISTYKSEN VUOSITUHANNEN
OPINTOMATKA 20-23.9.2000
Suomen Vcsitieyìdistys ry j¿irjest¿ii¡ jäsenistölleen perinleen mukaisesti opintomatkan ulko-
maiseen sisi.ivesikohtceseen tulevan syyskuun loppirpuolella.

Mûtkalla tutustutun s¿rksalaiseen nillä, Elbelläja Mittellmdkmavalla,
siellä toinìiviin mm. suonralaisÞ sisävesiterminaaleihin sekä tutustu-
taan Reinin suurintpaan transitos Belgiassa.

Matka kestä¿¡ keskiviiklo ilt ntona Berliiniin, josta
bussirnatkana Magdenburgin een bussilla taiju;alla
Antwerpeniin. Paluujälleen elsinkiin.

Matkan hint¿ tulee olenlaan 5500-6000 rnk tasolla lopullisten yksityiskohrien päätösten mu-
kaisesti-

Matkalìe mahtuu 40 ensimlnäiseksi paikkansa vrarrnutta ia ennakkoilmoituksia
taan yhdistykscn toinìistossa lopullisen aikataulun postiruksen jälkeen kes?ikuun
la.

otetaan

Järjcstelytoinrikunfa toivoo perinteisen mukaisesti täysimä¿iräist¿i osanotloa vanhan vuositu-
hannen tavoìn.

UITTAJAINYHDISTYKSEN JA VESITIEYHDISTYKSEN
UITTORETKEILYPÄIVÄ TS.O.ZOOO

Teruehdys !

Suomen Uittajainyhdistys ry:n ja Suomen Ves¡tieyhdistys ry:n yhteinen
uittoretkeilypäiväjärjestetään kesâkuun 15. päivlinä 2000. Pilivän ohjelma
aloitetaan klo 09.00 alkaen Savonlinnm Laitåâtsillætâja ohjelma p¿iättyy
klo 16.00 mennessâ samail paikka¡n. Päivän aikma tutustutæn
uittotoiminnan uudelleen organisoitiin sekä käytânntin uittotoimintaan
Saimam aluælla.

Ilkka Purhonen

Ilmoíttautumìset llkka Purhoselle 12.6.2000 menness¿Í Ø0400 961 400 t4ì
enaíl : il kka.purho ne n@js u.inet.fi
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Valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtaj a Kari Rajamäki
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Vesitieverkon kehittäminen on viisasta yarautumista
Nykyisin keskustelussr kuik-
kien infiustruktuur iusioidcn
k¿isittclyssü k¿id¡styy cri
kuljelusltruotojcn vastillikain-
asettelujo pelkiist¿iün liiun al-
haistcn invcstointir¿anlicn
vuoksi Kun radanpirJun ja
pcrusticnpidon tason sii lyttri-
rriler orr uhlttunu, on luun-
rrol lisesti suuria ongelnria eri-
ty¡sestü prnostukscsta Ycsitie-
rakentamiseen
Suonrcssa on ilinutlailtuisen
kauniit vcsistöt Euroopun -ja
koko nluuilnrankin - oloissl
Pohdittacssu vencilyn rrrah-

dollisuuksiu tulee luujcrnntin
visioida taustalle vesi-
tieliik€Dt€erì uudet irrovaati-
ot ju niitlen tarjoilttüt uudet
nì¿hdollisuudet Nüit¿i uYar

keske¡scst¡:liikcntccn yntpi-
r ivuotisuus nìetsileollisuus-
tuotteiden suur yksikiiint¡ s¡si-
nraan tehtailla syüttü liìkhci-
den nì0nipuol ¡ser rncrro-puluu
-kuljetukset sis¡rilaan sutarìli-
en ja rarnikkosatarnicn vilil-
l¿¡ nìahdoìlisuus kcskittüi
sisünrarn ja ranrikon syöttii-
liikenteelle suuryksilöirJel
ulkornuanliikerne harvoihin
nrcr isatanriin suuryksiköitJcr
pal u u kulj etuskapas itcc tin
hytidyrtärninen ulkornaiÌla si-
s',imuuhun saakkr jit hujduttau
riiir ¡¿v¿roide¡ suoraa tuaa

hantuortia pieneìpiin yrit¡,k-
siin suatlu Jirvi Suollen alu-
eelle ylisuuriin ju ruskaisiin
kuljetuksiin soveltuva liiken-
ncvcrkko kululnattulllinc.
vaur ioiturnattunine viyl i-
neen csinlerkiksi nr¿unsiillo-
koneiden ju rilskarn mctalli-
teollisuuden suullel kappalci-
dcn sii¡toa varte0 stada
Jü¡vi-SrLunrcr u5utus jil tc0l-
lisuus ynpár ivuotistcn vesi-
liekuljetusterì piiriin ja luoda
n¿i¡n k¿i),tünÌön erJeìlytyksìli
rrtuan tasupuirroiseen taloudel-
liscen kehi tyksecn luorfu etlel-

lytykset kotitrraan t¿var alii-
kenteen kust¿nnustelt
ulcntamiseksi ja kuljctustcn
saarniscksi nykyistli ynrpüris-
tijystlivülliseÌìnìiks¡.

IVlatkailukin hyötyy
uusista vesiteistä

Miküin nluu liikcnncrnuoto
kuin v¿siliikenne ci pyst)' tu-
joarraan nüin suurta uusicì
inrrovaatioideu ju uusien rnah-

dollisuuksieD rnäürli¡i. ltsc üi-
assu nllt. lt¿i Suotilcil rììctsi-
teollisuuderr investoilrti-
kynn¡,ksen alerrranrista ¿jatel-
lcrì kysccssü o¡ ratkaiscva
15t¿

Eduskunta edellytti jo vuotlen
1996 tulousarviun yhtcydcs-
sä yrnpürivuotisen llleri-
ticyhteyden t0teuttillnisen sel-
vittÍrììistA ltse asiussa Kynri-
joki-Mlintyha{un ynrpür ivuo-
tiscn krnuvuirìÌin yksityis-
kuhtaistcn kustaLrnustcn ja
[otcuttililìisrruhdollisuuLsiclr
sclv¡ttclytyö on liikennc-
jaoston ja etluskunnan edel

lyttänì¿illâ tavaila pu-huil laan

liikcnneruinistcriöss¿i loppu-
suorulh V¿rlitettavasti vain lii-
kcrnenlinisteliön pcl usilscn-
ne on koku ujan ollut
sisüvcsiliikcntcclt voinì¡sta-
nriseen ja ninrenonraiur Kyrni-
jokj-Ml¡ntyharju
kanrvOintiin kiçltcinen. T¿¡s-

si suhteessl liikennepoliittis-
ten pairì0pistcidcn turkclt-
paan poliittiscen urviointiin
til vitaan, kutcn cduskunta un
edellyttäfl yt, pulantcrìtuarist¿
I iikenlekonriteua.

Liikcnncrninitcriössi ei
trìyöski¿iÌ riittüvlisri olc oret-
tu huonrioon. ettii liikerne-
politiikkaan on tullut trus¡ te-

kijá, EU:n Iiikenrcpoliti¡kka,

Kuri RQanüiki

jOta jiisenmaista p¿i¿iosa nou-
dattilil Suonìer tulee m),ös t¡i-

hlin liittyen rakertaa EU:n lii-
kenlepoliti ikan nrukaisesti
sisivcsiteitänìnìe ja kehittüä
rarnikkolii kennettânlme sekä

tâtcrì luodil edellytyksiä
kytkcyLyi EU:n logistisi in jlir-
jestelrriin Muuten help(,st¡
olcnìrne luonìrssa yl¡nrüärä¡-
siü kustannuksia ja haittoja
teollisuuten:rne ja kansarrtalo-

utcrÌme kehitykselle.

Nyt on asetettava
rohkeita visioita

Minustil on rohkeasti asetet-

tilv¿ visio, jossa tulevaisuuden
ji.ir virnatkailuun liittyy nimen-
orraan ympärivuotinen vesi-
teidcn kãyttä nreriyhteyksi-
neen Ynrpârivuotisuus toteu-
tuu ensinrmüisenü Kynrijoen

ja Sainraan vesistôalueella
Keski- ja ltü-Suornessa Jär vi-
[ratkailu saa nliillä vesiteill:i
uusi¿ nruot(ùx ja nrahdolli-
suuksia

Jürvimrtkailuaìukset eivät oli-
si sidottuina nykyisillc alueil
leen. vâan voisivat liikkua rnis-
sä tah¡nsa Kcski- ja ltä-Suo-
men vesiteillä jâ siir ty¿i Kymi-
joen-Müntyharjun k¡rravan
kâuttâ rny¿is rannikolle tai pe-

räti ulkomaille Ulkonraiset
risteilyalukset voivat tulla
ulkomereltii. sisãnraasta tai
rannikolta Keski- ja [tä-Suo-
rnen ves¡teille Kun nämävesi-
tiet olisi nruutettu ynrpüri-
vuoden Iiikennöitäviksi Viita-
sa¿na, Pielavettä, Iisalnrea ja
NurDresttr nryöten, olisi
rnatkailuliikenne rnahdollista
kaikkina vuodenaikuì na, nryös

talvella, mik¿i olisi ennen ko-
kenaton elämys nratkailijoil-
le

On myös mahdoìlistâ, ettâ
EU:n ja Venäjün väìiset vesi

tieyhteydet kulkisivat Kymi-
joen-Müntyharjun -kanav¡a
.ja Venäjän puolelle rakennet-
tavaa Laatokan-Saimaan ka-
navaa pitkin Pietarin Iipi-
kulkuvaikeuksien vuoksi, jon-

ka üikaansaavilt noin kolnre
tunt¡a vuorokaudessa ylhüül-
lä olevat Nevan n0stosillat

Järvimatkailun
erikoistutlåva

Suomrlainen jlirvimatkailu
voisi erikoistua jöriestämään

risteilyìã Laatokalle, Syvä-
rille, Aäniselleja ehkä vielä-
kin kauemnraksl Venäjän ve-
siteilìe niin kotimaisille asiak

kaille ja myös esimerkiksi
Keski-Eu¡oopasla tuleville ul-
konraisille asiakkaiìlekin.
Suornesta vo¡si tulla tukikoh-
ta-alue EU:sta Veniijälle
suuntautuvalle jirvimatkailul-
le.

Ennen kaikke¿ r,esistöjen ää-

rellä on sratirvissa vrrsir ld-
heltä kaikki matkaiìijan tarvir
sernat palvelut. esim läâkäri-
palvelut Siitä huolirnatta erj-
tyisesti rnatkailijoiden tarvit-
semien erityispalvelujen ja
elürnyspalvelujen osalta osa-

na rnaaseudunkin kehitystyö-
tü tarvita¡n paljon
tuotterstamrstil Jil yiltystor-
minnan voimistanr¡sta Esi-
rnerkkinä laiminlyö-
dystã rnahdollisuudestamme
on erinomaiset virkistys-
kalastusmahdoll isuu tem me
Virvelöinnin lisäksi tuulast¿-
minen jr osallisturninen
rìuo[an vetoon olisiv¿t katso-
jilìe ainutlaatuisia elämyksiâ

Keskieurooppalaìsi lle trrkoi-
tetun kâlastusmatkaiìun ke-
hittânriseen on Suomessr
kaikki nrahdollisrrrrrlet.

Agenda 2000 tavoite yhden

my¿jtä on nyt nrahdoìlisuus
voirnistaa Lakeland-pro jek-

tiâ, tukea venevuokrarrs- ja
rnuutr vesimatkaiìuun liitty-
vdü yritystoimintââ Erity¡-
sesti meilläon târvettâ luo(lî
liikesuhteita keski-
euroopprlaisiin matkâilu-
yrityksiin ia saada tietojr
odotrksista iärvimatkailun
suhteen niin Suomess¿ kuin
Venäjän lühialueillakin
Myös yhteisyrìtysten perus-
tamìsmahdollisuus on syytã
selvittãä tuNltfl ksemme pöâ-

omaa suonralaisen järvi-
mâtkaiÌukalusLon uusimi-
seen

Suomen olisj syytä tiiv¡stää
vuonrvrikutusta Saksan suh-

teen siinä, ett:i nraÐt yh(lessä

selvittlisivät sujuvien suut-
yksiköiden kuljetusketlujen
aikaansuamista Suomen ja
Saksan sisäosien vülille.
Eduskunnan kanavapuoìue
voisi oll¡ tässü îloitteen te-

kijü .Suksan liittopdivien
kanavaryhmãän plin

Tnfraslruktuurin v¡hvistami-
seen on ltü-Suolnen
markuntal¡ittojen tâvoite I -

oh.ielmissa var|uduttu vâr sin
vâhân. Esimer kiksi Poh jois-

Savon liìtossa vahvasti esille
nostettu savon kanâvan to-
teuttaminen jo lähes huoìeh-
tii sen to¡mintalinjan peli-
vrasta Kuitenkin on selvâii,
ettü voimavarat tulee suunna-

ta pysyvdsti It¿i-Suomen kìì-
pailuasemaa ja I ûkenteita
vahvistavalla tavalIa. Tällai-
nen selkeä linjaus on juuri
vesitiel iikenteeseen pân-
ostamrnen

Helsingin tytto tutkii vesiteitä
Taina Vakkilainen syntyperâinen helsinkilãinen, multa niin h¿inén küin monen muunk¡n "stådilaisuus"

on ohutu: Ta¡nankin sukujuuret ulottuvat Savoon ja ftä-Suomæn. Hän suunnit¡elikin ihan vakavissun,
ettã sukuloisi tulevana kesünä sydãn-Savossa n¡eloskellen, soutaen ja perehtyen maailmm upeimpæn
sisäves¡stöön, Jäni-Suomen vercish siro¿, monipolv¡s(a, herkkää ja kaunista vcistökokonaisuutta sa
tosiün hakea koko ¡næ¡lmæta e¡kâ taida löytyä

Tain¡ kävi koulunsa Hels¡ngissâ, valmistui ekonomiksi Helsingin kauppakorkekoulustsja meni töihin
nykyirelle Sto¡a Ensolle Siellã hänelle rulivat luvut tùtuiksi: olihan hänen työnsä kustannuslaskennassa.

Mutta eteenpd¡n ihnlisen mieli, sanottiin jo ammoin sitten. Taina p¡iätti tehdä gradun ja valmistua
kaupp¡tieteen maisteriksi. Nyt puuttui "kohtalon somi" asimn, ja tuo somi ol¡An(ti Vehv¡läinen. Ston
Ensonlogistiikkajohtaja Vehv¡lâinenehdoIi,ettävesiteist¡in¡idenkånnanavuudes(ajamaksuistakinvoisi
gËdun tekaista. Ja Taina ¡nnostui æiasta ja ryhtyi turkimæn aihetta.

Aihettû kummastelti¡n sekä kauppakorkeassa enä opiskelijatovereiden piirissä. Olihan se varsin
kauka¡nen pääkaupunkilaiselle. Mutta ei siinai mitään. Taina ryhtyi ryöhön, p€rehryi Saimæn aluæn
vesiliikenteeseen. tutustui myös Sainìaan kanavæn ja koko vesiliikenteen maksupolitiikkæn laivaajan
näkökulmasta. Ja niin (yö valmistui.

NytTtina työskentelæ Tetoenatorisu, mutta yhteydet StoE Ensoon ja vesiliikentrcn ovat säilynæt.
Kukåt¡es näemme lähivuosina vesiteist?i rehdyn lisensiürrityönja väitöskirjÐ. Ei niirä "kirjoja" rälrä alalta
liikoja ole.

Gradu on kirjoitenu englarniksi, nìutta Ves¡t¡et Jehti julkaise siitä Vakkilaisen ¡rsensä rekemän
lyhennelmän.

Lyhcnnelnìä esitelt) sivuill! l0-l I
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VESITIET TOUKOK

Järvi-Suomen uitolle uusi uittopäällikkö

Harri H. Lallukka näkee uitolle tuntuvia kasvumahdollisuuksia

Savonlinnan Laitaatsillan telakan maakamaralla on monta pyramidimaista
kasaa hyväkuntoisia lauttavaijereita. Niillä voitaisiin Kymijoen, Kallave-
den ja Sainraan alueen uiton määrä jopa kolminkertaistaa. Yhtään vaijeria
ei tarvittaisi lisää,

Tämä lauttavaijeri on tärkeä tekijä uitossa. Sillä sidotaan niput lautoiksi,
joista saattaa muodostua jopa kilon¡etrin pituinen puujana. Siinä on yhtä
paljon tavaraa kuin 500:ssa täysperävaunullisessa rekassa, Lautat vaelta-
vat hinaajien perässä 50 kilometrin vuorokausivauhtiajopa 250-300 kilo-
metriä pohjoisesta etelään.

Järvi-Suomen uittoyhdistyksen uusi uittopäällikkö Harri H. Lallukka us-
koo, että pitkâ¿in alamäkeä kokenut uitto voi nousta vielä merkittåivään
asemaan, Ei toki sellaiseen kuin sillä viime vuosisadan alkupuoliskolla ja
vielä sodanjälkeenkin oli. Lallukan mukaan aikanaan puuta uitettiin vuo-
sittain jopa 7,5-E miljoonaa kuutiota. Se oli silloin huikea määrä, kuluttihan
metsäteollisuuskin puutavaraa vain noin 20 miljoonaa kuutiota vuodessa.
Nyt puun kulutus on kolminkertainen tuohon aikaan verrattuna,

Mutta uiton määrän kasvattaminen vaatii myös uiton uusiutumista. Sen
on kyettävä tarjoamaan selkeitä pakettiratkaisuja. Kuljetusketjun on ol-
tava aukoton ja sujuva kannolta tehtaan nieluun saakka.

Uiton määrissä sahausliikettä

1995 puuu kulki vesitse Kallavederr, Kymijoen, Pìelisenja Sairnam k¿utta 1.942 000 kuutiotâ,
mutta v ¡ i rne vuorttta v¿i n I .24 I .000 ku u tiornetri¿i. U iton ln¿i¿¡r-liss¿i or I näkynyt sahausl i i ke: vaih-
telu on melko suuri eri vuusien vålillü. Erityisesti Kymijoclla uitto on kokenut melkoisen al¿r-
m¿ien, nlutta L¿llukaD ulukuul suunta kyetâin kâ¿intinìliân ylùspü¡n.

Metsäyhtiöt ov¿t tehneet arvioita uiton tulevastakehityksest¿i Vuosicn 2000-2005 minimiarvio
or l .280.000 kuutiota, tnnksimi tuas 2.2l0 000 ja Neskiu-vo l.725.000 kuutiota pyrlirnys on
joka tapauksessa ylôspiin Etlellyryksiäkin on, silli onhan uitto yli 100 kilometriâ piremrn¡llü
nralkoilla ylivoimaisesti hulvin kuljetusnruoto.

Nousuun on rnyös selkeit¿i ulkoisia tekij¿iirä: kesähakliuur tulevat v:ihenenìü¿in, sillä pehmetä
rn¿at e¡yAt keståi raskaita monitoìnlikoneita, ja tuskinpa ûtcrsäyhriöt ryhLyvât enää käyrrânrä¿in
suuria mä¿iriä nrctsursi t¿, jotka pystyisivãt teke¡n¿iãn hakkuuryöt myÕs pehmeâpohjaisilla rnail-
la Ja loisella suurcra vaikutrajaoä ovar yntp¿¡istö¡ekijüt Etcnkin Keski-Euroopassa kiinnite-
täün yh¿i eÌc¡nrnän huolniota siihen, tupahtuuko koko puun korjuuketju ympärisröystävällisesti
vui ei Se painaa tictysti paperin loppukàyrrüjicn ajaruksissa.

Lautat vaeltavat hinaajien perässâ 50 kilometrin vuorokausivauhtia jopa
250-300 kilometriä pohjoisesta eteläärr.

Myös EU:n uudet liikennedirektiivit vaikuttâvât ja vâhvâst¡. Aiheuttaja mrksaa -periâctteen
käyttöönotto liikenteessä merkitsee sitä, että suurimmat päästöt veteen, maâperään ja ilrnaan
laskevât, eniten vãyliä kuluttavatja eniten meluaja onnettomuuksia aiheuttav¡t I i i kennemuodot
tulevat kalliimmiksija sitã tietä kannattamattomâmmiksi. Tämä nlerkitsee uiton mahdollisuuk-
sierr kasvua

Ja öljyn hinta he¡ttelehtii rajusti. Viime aikoina se on tosin vakiintunut, murra on yhä melko
korkealla Setukeernyösu¡ttoa,sillâsiinäkãyrettãvãtaluksetkulkevattavalliselladieselöljyllä,
joka on halvintaja raskaaseen polttoöljyyn verâttuna vàhâpäästöistì.

Uitto ylivoirììåisesti halvin kuljetusmuoto

Metsätehon laskelrnien mukaan 199-5 puutavaran kuljetuskustannuks¡sta u¡ton osuus 50 - 300
kilometrin matkoilla oli 30-40 markkaa kuutiometr¡ltä, aluskuljetusten 40-60 markkaa,.junan
runsaastâ 30 nìarkasta 60 markkaan ja kuoma-autokuljetusten 2-5-70 markkaa kuutiolt¿.
Erot ovat selkeãt Ja selväâ tietyst¡ on, ettã halvinta kuljetuskedua kãyttlvãt yhriör korjaavat
itselleen rnelkoisen hyödyn.

Uitto s¡näll¡¿in on tosihaìpa.22-5 kiìometrin matkalla uiton kokonaiskustannukset ovat 37,5
r:rarkJiaa kuutiolta. S¡itä alkukuljetuksen (kuorma-auto) osuus eli metsästä pudotuspaikâlle on
40 prosentti a el i I -5 narkkaa, pudotuspai kan kustân nukset I 6 prosen tti a ja tehtaa I I c tapâh tuvûtr
vâstaanoton 27 prosenttia. Varsinaisen uiton osuudeksi jää siten vain l7 prosenttia eìi vaiaat
kuusi ja puoli markkaa kuutiolta!

Varsinaisen uiton ja pudotuspaikan kustannuksia ei kovinkaan paìjon enäâ void¿ vähentää.
Hoidetaanhan useimmat h inaajat vaìn neìjällã miehellä: kaksi kummassakin I 2 tunnin vuoros-
sa! "Leikâttâvaa" löytyy vaìn alkukuljetuksen 40 prosentinja tavârân vastaanoton 2? prosentin
osuudesta. Juur i täss¿i kokonaispakettiâjattelu voi toimiâ tehokkaasti. Jos tätä yhteensä 6? pro-
sentin kakkua voidaan kaventaa, uiton ylivoimaisuus hinnassa vain kasvaa

Luulisijonkun metsäyhtiön insinöörin havaitsevan näiden lukujen sisältämän merkillisyydenja
puuttuvan siihen. Ainakin ma¿llikon mielesr¿i kuljetusketjun äáripäissä uskoisi oievan kohtuul-
lisesti lôysäü.

17%

P alkukuljetus

! pudotuspaikka

! uitto

Ë vastaanotto

uittaminen 33o/o

Uittopäällikkü Harri Lallukka Laurin kannclla

Uiton kuljetuskustannusten jâkâutuminen
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Uitto ylivoimaisesti halvin kuljetusmuoto
Uusi vuosituhat ja uusi uittopü¿illikkö

Uusi vuosituhat toi Jiûr,i-Suo¡neen uudcn uittrplililliliön Tir¡ro Jli¡velü, ¡uo "ikuinen uittonies"
jüi ellkkcclle vuodcn ja vuositubarrrcu vuihtcessa ja hlincl tilallcc¡r vulirtiiD ntctsdthoitrùa ja
Metsili¡ton sillojncn varutuirnitusjohtaja Hani H Lallukka

Hur i H Lullukallc puu ja vesi j¿ niit¡ riotyll[ tavalla yhrJistävü clcnrentti, uirtù, on tutturkin
tutuilrpi Onhan h¿in ollut vuosi¿ Metsiliitorr paìveluLscssaju tckcr¡risissri kaiken nrersään ja
rrtetsänjalostuksccn liittyviitt lanssa. Sitli pilitsi vuusikuusiajatkunut to¡nrinta Suonten Vesitie
yhrJist¡,lisen puhcenjohtirjanl ol telìnyt kaikcn vcsiìiikcrrtccn ja siihcrr liittyvtin ruruksi

À4uncI rrielcstÍ rskel ]Vlcrsiliito¡l vuatoirrritusjohtajuutlcsta uitropiãlliköksi, Perkaus Oy:n ja
LaitratsiÌÌantelrkanjohtajaksisuilttiltrullailskcltarkscpliin Ivlurtâeiscnijnoìe Lrllukanuu-
(lelsa tcht;ivissi parancc airrakin elli¡¡rliD lrutu: koti o[ lühcllli, työ oD itscnäistii jr vaprata,
siinii voi ¡,hdistlii rnyös toirrrinrrrrr jit hilnüstuksel Sitü pu¡tsi Lalluku ¡töyrypursi, Laurì, trn
nìiltci niköctiisy)delli, vaiil varrhr voirrralaitosjr crriüt nruut Lnituutsillan telakalle tehdyr ra-
kennuksct ovrt e:teenii

PerkausOyonnryösvanha¡,ritys Seperustett¡in l9l3,nruttauusittiinkuluvanvuodenjrvuo-
situhannen rlussa Ninrensä rnukais.-sti se kunnosta¡ väyliä, pitää niitü yllã, huolchtii ui¡rn
rakenteistû, lüitte¡strjfl toinipa¡ko¡staia vastâa myôs uitostâ Vuoksen vesistörlueella

Ju kolmasjalka ¡,htiöryppriiissi on Lrit¿atsiìlan telakka, jolh on lrarvìnaìsen laa-jra erikoisos¿a-
mist¿ Miehet ovaL tclakalla nroniosaajia: sornri ei nrene suuhun vaikeinmissakaan tiiissä Siel-
llikyetäänkorjaarnranjakunnostarnarnyhtähyvin 1800-luvullar¡kennetuthöyryprrnetkuirr
nykyajanhuippuelektroniikkaanperustuvatv¡est¡ntä'janavigo¡ntiläitteetkin. Lritaatsiltrakriy-
tet¡iärì rìyös alusten tel¡kojntiin ja talvisäilytykseen

Lâ¡tratsi¡lân telakalla on yhteìstoimintrsopirnus Utran (Pielisjoelìa, JoensuuD l¿ihell¿i), Vrrk¿u-
denjaVriinölin(Jyvriskyl¿innìlk)konepajojenkanssa MyösSavonlinnandlasteltkatovatvuok-
rattav¡ssâ Nâ¡n sisãvesien koko aluskir-jo kyetään hoitanraan -¡a pitärnüän kulnossa.

Väki on röhissä

U¡tto kilikkineen oli rikanaan vrhvojen, lujakdtisten, kelterien-ja iäntevien ntìestenja vrhvoien
ja ronskien naisten ìa_ji Eivät hentosorn¡set hippiâiset prir.¡änneet puomien rcossc, tukkieD
vyiirytyksessii, purorvrrsil la, koskìprikoissa, erottelussiì

Parhairnpina vuosina uitossa oli koko nrussa tuhansia miehiâja satola nâisia Puuta työnnettiin
kohti nrerta ja sahojr, selluloosa- ja paperitehtaita aluksi pieniâ puroja, sitten yhä suurenevia
jokiajajàrviäpitk¡n Uittokestinìilteikokosenaian,kunsisävedetol¡vatjii¿irrömi¡i

Nyt Harri H. Lallukrn korncnnossa on uittoyhdistyksessä maksimissaan noin 60 henkil¿iä,
Per kauksessa kolnlisenkynìncntà jr Laìtants¡llan telakallâ vâjailt 30 hcnkilöí Koko ruìjanssi
viedään läpì hienan pâlille sad¡lla henkiliillü Yhteinen liikevaihto on viitisenkynrmentü rnil
joonaa rnarkkla vuodcssa

'].:r, .=
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Kolnrcn "isännän" palvelijana

Hrili H. Lallukliu eroaa edclrl¡jlisrtiiir siilì¿i, err¿i hän ei otc pelk]lii Jlirvi-S uonren uirro),hdisrykserì
uittopliillikk0, v¿ar siinü ohcssa myös perkuus oy:n ja Lairaarsilluu relakan toi[rirusjohtuja.
Hüneì teht¿iyär¿iân on löytiri konsepti, küsikirlojtus, jossa kaiklii kolnre ele¡lenttiä sar¿arn
tLrkcruall toìsiaatr

vurhojen uittoyhdistysren tilalle.
tyneer Pohjois-Krrjalan ja Suvon
il j¡scntclsä uiton ja uittoedun-

Yhtlistyksen rnuodostavilt oìaan [ìahril\,at metsliydryksÉt: Met¡ühallitus, Metsliliitto, storù Enso,
UPN! Kyrnrncne ja Vapo Tirnber.

alue

TOIMINTA-ALUEET

Frisia llI Laita¿tsillan telakalla
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Tausta
Euroopan laajuiset sisävesitiekuljetukset ovat
kovassa kilpailuasetelmassa nraantie- ja rau tatie-
kuljetusten kanssa. Vesitiekuljetukset voiva t kil-
pailla tällä hetkellä ainoastaan hinnalla, ei muul-
la palvelutasolla. Kuitenkaall pelkällä edullisella
kuljetushinnalla ei pystytä kasvattarnaan vesitie-
kuljetusten määrää eikä varsinkaan osuutta, Osa
kuljetuksista ei tulle koskaan siirtynräün vesitse
tapahtuviksi,

Edellä esitetyistä seikoista voidaan tehdä seuraa-
vat johdonmukaiset päätelnrät. Tarvitaan tekni-
siä inn¡rvaatioita, joilla vesitiekuljetusten palve-
lutason larjontaa voidaan parantaaja lisätä. Vesi-
tiekuljetusten tarjonta tulee suunuatå tuot¡ùntoon,
tuotteille tai yksiköihin, jotka ovat potentiaalisia,
joiden volyymi on suurijajotka suuntâutuvat Eu-
roopan keskeisimmille ja pahiten ruuhkautuneille
alueille tai lâhtevät sieltä. Edelleen tarvitaan yh-
teistyötä.ia sitouturuista koko kuljetusketjun eri
osapuolten välillä. Näitä ovat nrm. kuljetus-
palvelujen ostajat, operaattorit ja viranomaiset,

Suomen olot
Si¡iivciiliikcntecnkehittiinrisc¡rkann¿Lltaonnükópiirisslikaksillahdullisuutta Sairluanalueen
tcullisuutlcr kilpailulyvyrr kunlaltu cr¡sinlrniiren ur sisüvcsiliikclrrü¡ntikauden pidentânrinen

¡'ttt¡rlùivuotiscksi 'lbincrt rrruhilollisuus on karavar laljentarrrinerr, jok¿ rnrhdollistra suurenl-
lìil0 ja IurtaillÌustehokkaarrurrurr aìusktt0rr lliytLiìrni:r,n

Jûri-suorrcu suurtcrt nretsâtet¡llisuus¡'rit¡'stcn tuoturnur pcrustccllu lijkerrtce¡r jatkrnìinen
yrrpirivuotiscksi nahtlollistaisi sislvcsikuljcLusten huoulattut,an krsvun Yrnpir-ivuotisen lii-
kenrecn jlirjcstünÌiseen nyk¡,incn iuivukalusto on jiissükulkuhyvylt¡iân riirrin¿iriin Sritrì¡rn
kunuvan liikcrtteer jatkatttìnert yrupir ivuotiseksi trr nryös rrrahilullist¡, jos aluskalusk) kehite-
ti¡üo talv¡liikcntccsccn sovcltuvaksi

Vesitiekuljetustcn kehittüminen
Euroo¡ran laujuisesti vcs¡tickuljctustco kchittirnincn kiteytyy kysyrrrykseen: M¡ti nìuutoksiajâ
kehittiinìistii tar vituan infì ush uktuurissu, kalustotekniikæsaja logisti ikassa, jotta kuljetuskysyntü
pystyisi rÌykyist¿i eucrnrlän hyLidyntlirrrüiirr rcsitickuljetuksia'/

Tuvoitteesee¡r p¿iäsenìist¿¡ r'oidaan havainuollista¿ kuvrll¿ I Sen ltukaan kehitetäiûì jr tuote-
taan irlnovatiivisia rlusratkuistú4, jotka rrrahclolìistuvat potçltiilülistcn t¡varo¡den kuljctukset
tuotaÌrusta loppukliyttijälle joko osittain tai kokonaan pitkin vesitiereittejä Uuden tekniikan
crityispìirtcisiiÌ luuluvut tttytis yhrJistettyjenja ilìonirnuotokuljctustcn JsettarìÌ¿t \,îiìtiììukset.
Urrtlen tekriikrrl ruutirrtu['sct hc'ijastuvrt cdellccn ¡ntîrstruktuur¡l kchittiirnistrrpeisii¡r Se vra-
tii sislivcsitieverkon kchittiirìÌisti. esiÌr rcitticil ku¡rasitcctin, karravarakenteidetr ja ohjaus- ja
v al von taj iirjes tel nr icrr usal tu

Uutccrl alustekniikkrrn pet ustuva kalusto )/hdcss¿i kclìjtty:rec¡ inlÌastruktuu¡ in k¡nssa mahdol
listuvät osrltaan ¡ogistiikilp t)alvclu(ason, jokil untaa cdelJytyksct Yesiteiclen hyödytrtâtrìiseen
pot€nt¡nalistcD tuotteider kuljctuksissr, Pystyykii tiillaiDcnji{csrelrni vastarrììaarì niihin hn¡s-
teisiin i Mikili pystyy, tuloksct liky\iL tîvara!irtoilil, joirlen kuljcrrrsrnuotorìa sisivesiteiden
t¡suus husvlu suhtcellise¡ti tai ailrrkin rbsoluuttlsestr

YMPARIYUOTISTEI{ SISAVESIK
ao

) TUTKIMUKSEN TAVOITE

Hrnkkeen taloitteena oli tutkir Sainìârn kxnavra suurenrnralle alusktxrlleja ynrpârivuotr'seksi

suunnitcllull¿ Kynrijoki-Mintyhar_iu -kanavalle igrteltujen kulietusilirie\lehìien toinrìvuuttrjl
talouttil Vert¡ilu tehtiin nykyjli[iestelnrlin lisüksi t¿rpiìrìkseerì, jossa nryiis S¡irnaarr k¡rnrvaa
kíiytetiün yrrprir ivuotisesti Jatkohankkeessa veñailuun otcttiin vielä prooDruenrälíìivajiirjestelrni

3 KULJETUSJARJESTELMIEN VERTAILU

Ylcistä

Tutkinruksissavenâttiinkuuttaerikuljctus¡âÌ¡estelnli¿itoirnivuudenjakuslrnnustenosalta.liir
jestel¡Ì:it olì\'rt

nykyjürjestelnrä,
syättöliikenne.jlrjestelnr¿i kaavaillun K¡,nijoki-Mântyharju -kanavan kruua,
DAS-jrirjestelnrü kaavrillun Kynijoki-Mdntyhalju -kanrìvrn kîutta,
syötttil¡ikennejliúestelnrâ Sainaan krnâvan kNuttr,
DAS-jiirjestelmii Srim¡an kannvan kauttn ia
pr o(xnuen¡ila;\'¿i¿ir jestel nrii

Jirjestelnrissä kuljetustnpahtunrirìa ov¿t Sainìrân alueen Sk)a Enso Oyj:n tuotântolâ¡tosteì
vierrtikuljetukset Kuljetusm¿iiirlit perustuvilt viinle vuosiel llr¡)trnt(n]ijlir¡in ¡a kustannuksct
tuore¡si¡n kustannustietoihin Tur)tantolâitoksetja n¡¡den tuotteet o\,ât:

Uinrahrrju, saìratavara,

[Jinraharju, sellu,
Kitee, sah¡tav¿r¿,
Vukaus, sahatrv¡rr,
Vrr krus, paperì.

lnrrtra, paperi jr
J0utseno, srhatîvar a

J iirjestel m ien tOi rn ivu uden j a ku stan n usten venai I u rìrenctcl nlänâ käytettii n sj rn Ilo¡ n ti tekni jk kna
Jokrisesta kuudestrjärjesteìnìästä rrkennettìin tapahtuntapohjainen simulointjnr¡lli
N),kyjârjcstel rni¡

Nykyjär'jestelnrän sinrulointinrullin toinintaperiaâle oD seurîrv¡: Tuotantolritoksilra kuìjetuk-
set lähtevrit

kuor ma-autokuljetuksenr suomulaiseen vientisatantarn jr edelleen nte¡ itsc,
junakul jetuksena suonralaiscen v¡cnt¡satatnttn ja edelìeen meritse.
railship -kuljetuksena Turun k¡utta [-iibeck¡in trj
suorana vesikuljetuksenr eurooppalaiscen mü¡räsatrnìann

Kuljetusliekvenssit noudattavat Sairnaan alueen Stor r EDson tuot¡ntolci tosten todell ¡sten vierti-
kuljetusten jakaunraa tuotteen, kuljetusmuodon, jt vlili- sckä mãäräsattnìien suhteen

Surrnalaisia vientisatanria ovrt Hilrìì¡na, Kotka, Oulu ja Turku Eurooppalaisia nridräsatarnia
rr¡ 28 Tuotrrrrosta osil, ns ovet seas -kuljetukset, rnenec Euroopu ulkopuolelìe Niiiden kuÌjc-
tusten tarkilstelu piättyy Dìall¡ssa suomalaiseen vientisatarììaatì
NykyjärjesLelrnün ntaìlirtamisen tavoitteena oli laskea.järjestelnlin kustannukset ia saatþ täten
kiirrrekohta rnuiden jär.jestelnrien vertâiluun

Kuljetusjärjestelmät
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Kuva 1. Kuljctusjärjestelmien kehittãnrinen.
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DAS -järjesacluìä
DAS -jfiestelnürr ntallissa teollisuuslaitost€n tuotiltu lNtatru aluksecn, joka perustuu Kvaerne r
Masa-Yardsin kehittüntüän DAS (Double Acting Ship) -jüissükulkutekriikliaan..Avovedessäja
kevyissüjäüolosuhleissa alus kulkcc uornlaulisti kuulaedellú, rækaissajääolosuhteissa perlija
potkurir edell â Tülìóin j àiivutu s un vai n noi n puolet tav al lisen jli¿il¿iYun vastuksesta.

Mallissr aluksct liikennöivátjoko kuvaillun Kynrìjuki-Mäntyharju- tai Sairnaan kanava¡ kaut-
ta suorün eurooppaìaiseen rli¿iriisutarnaan nykyjürjestelmih malìin tuotc- ja mã¿ir¡jakaurn¡cn
mukaisesti.

Luivan kuljetuskapasiteetti oli
. 4900tonniakaavaiìlussaKyrnijoki-Müntyharju-kanavantapauksessaja
. 2 300 tonnia Sainrun kanav¿n kautta kuljetettacssa

Ristiinus¿ tai vætaavasti Mustolassu kuavuosuuden jälkcen mulìl ohjaa ìaivan tehdæsatamaan

siten, että laivojcn odotusaika mininloituu. Kulkuaika riìppuu j¡iãolosulìteista Ajat vaihtelevat
tarnni-huh¡ikuun aikana oìetettujen jäáolojen mukuan ja nruina kuukausina noudateraan suìan
vedcrr nratka-aikoja.
Klisittelykustunnustiedot ovat satrìoja kuin rrykyrnallissaja perustuvat siis Stora Enson tuoreinrpiin
vientikuljetuskustannuksiin. DAS -müll¡ssa t¿voitteena oli nryös sclvittä¿i järjestelnrän toimi
vuuden kannalt¿ riittävâ laiv¿ùapasitestti sck¿i ioYcstoilìrìist¿ja opcroiDrista aiheutuvat kustan-
nuksct
Syött¿jli ¡kcnnejüdcstelrnr¡
Syüttüliikennejirjestclnì¿in rnallissa teollisuuslaitostcn tuotunto lastataan proornuihin Ne kul-
jetetuun hinaajan avustuksella kaavaillun Kyniijoki-Müntyhilju -kanavan tai Saimaan kanavan
kautta Kotkaan. Tissikin alusteknììkka perustuu DAS -jliissükulku¡ekniikkaan. Hinaaja on
jdänrnurtokykyinen Azipod-ruoriporkurilla vil ustettu alus, joka kykenee kulkenraan jäissä myös
peruultaeI

Kotkussu prooÌrut puretuäì ju taYuajiillccnhstataan curooppalaisiin tn¿iãrlsatamiin kuljettâ-
rnista vulcn Mlú'Lisatamicn jakuunta noutlatrau nykyjürjestclmän jakuunaa.

Hinaaja-pr oomu -yhdistelnrün kuljctuskapasiteetti oli
. 4 800 ronnia kauvuìllussa Kynrijoki-Mliltyhuju -kanavan tapauksessaj¿
. Ì400 tonrria Saintaan kanavan kauttü kuljelettacss¿

Kotkusta palatt¿essa karravaosuudcn jülkeen Ristiinusa tai Mustolass¿ rnalli ohjaa hinaaja-proo-
nlu -yhdistelnìäD tehdassularluan siten, että hinuajien odotusaik¿ nriri[roituu. Kuljetusaika vaih-
telcc tamnr¡-huhtikuun uikana oletettujcn jüäolojen mukaur ja muin¿ kuukausina noudatetaan

sulan veden nratka-aikoja

Kãsittelykustannuksct ovat sailìoja kuin nykyjûjestelln¿iss:i. Mallissu tavoitteena oli nryös sel-
vittiiäjiùjestelnì¿in toinlivuutlc¡r kannalta riitt¿iv¿i h¡nuaj¿kapasitectti, proomukapasiteettija n¿ii-

tlen investoinnista ja operuinnista aiheutuv¿t kustannukset.

Proomuemälaivajärjestehnä
Proouruenrlilaivajürjesrelnrin malliss¿ reollisuuslaitostcn tuotaoLo lastataan proomtr¡h¡n. Ne
kuljetetaan hinuajun avustukseìla Sailnaal k¿navan kauttä Viipuriin, jossâ proomur lastatran
emâlaivaan curooppalaisiìn nráårlisutalììiin kuljettantst¿ vutcn.

Mallissa proomu toirrii ¡avallaan tehdasvarutonaju hinaaja hakce tåyteen lastatun proomun
Samalla hinaajajüttüi tyhj¿ùì proornutr tuotiltoìuitokseD sórarnæn. Sitrìuloinrinral lissa proomujen
l¿st¿us on r¿joitettu siteD, ertä teollisuuslaitoksel satanìassa voiduun lastata vain ¡,htä proomua
kerrallaan

Hinaajî kuljetta¿ tiyden proornun Viipuriin joko liìterrâv¿ilsi cmilaivaan rai pul€ttavaksi. proo-
rìrLL puretail silloin, kun tuottect Ìtenevüt Euroopan ulkopuulelìc (ns overseas-tapaus). Viipu-
rissu ovcrseas -tapauksen purkaukselle ei ole asetettu rajoituksia Samaan aikaan voidaan pur-

aa

kaauseitaproomuja Hinaajaeikuitenkaanlähdepaluumatkalleennenkuinseonsaânuttyhjön
proonìun tuotantolaitokselle vietàviksi Muu¡ìle krin eurooppalaiseen määrãsatamaan mere-
vien kuljetusten tarkastelu lopetetâan ntallissa Viipurissa tapahtuvaan proomun purkaukseen

Hinaaja-proomu -yhdistelmãn orninaisuudet ovat
. kuljetuskapasiteett¡ I 4OOtonniaja
. purkaus- ja lastâusaika 1,4 tuntia

Vìipurista palattaessa krnavaosuuden jîlkeen Mustolassa maìli ohjaa hinaaja-proomu -
yhdistelnrän tehdassrtamaan siten, että hinaajien odotusaika minimoituu Kuljetusaika vaihte-

lee tamnri-lruhtikuun aikana oletetttùen jääolojen mükmn ja muina kuukausina noudateta¿ìn

sularr veden rnatka-aikoja

Ernâlaivan omi¡aisuudet puolestaan ovat
. kuljetuskrpasiteetti 4 proomua (7 400 tonnia),
. proomujen purkausaika 1,4 tuntiaia
. proomujenliiräntä-jairottamisaikaViipurissasisältyymatka-aikaan

Viipurista enìíiì0iva kuljettaâ proonìut edelleen eurooppalaiseen mädräsÐtamaan nykymallin
jakauman muka¡sesti.
Mallissa simuloinn¡n tavoitteenaoli selvitt¿iãjär¡estelmän toimivuuden kannaltariiLtävähinaaja-

, proomu- ja ernälaivakapasircetti jâ operoinnista aiheùtuvât kustannukset.

Alus- ja operointikustannukset
DAS - ja syöt¡öliikennemallissa alus- ja operointìkustannukset lasketaan kahdelle laiva-
vaihtoehdolle eli 5 I 00dwtja 2500 drvt DAS sisävesilaivalle sekä 4800drvt.ja I 400 dwt hinaaja-
proomu -yhdistelmälle. Vastaavasti proomuernälaivamallissa kustannukset lasketaan 7400 dwt
proomuernãlaivalle ja 1400 dwt hinaaja-proomu -yhdist¿lmâìle Kustânnukset muodostuvat

seurravist¡ osatekijöistä:

rnaakuljetus tuotanlolaitokselta Sai naan sâtâmâan,

satamakdsittely Saimaan satamassa,

satamak¿isittely rann ¡ kon vientisatamassa,
satailìakäs¡ttely eurooppalaisessa määräsatomassr,

Paaoma,
polttoaineen kulutus,
nriehistön palkkaus ja
vakuutus ja hallinnointi

4 TULOKSEI'
Jirjestelrnien toimivuus
Kuljetusjärjestelmien toimivuutta simuloitiin eri laivamä:irillä ja eri hinaa.ja-ia proomumäärilìä.
Sirnuloinnin perusteella tarkasleìun kohteena ollut tuotanto pystytäân kuljettamaân kaavailìun
Kynijoki-Mönryharju -kanavan tapauksessa
. I 3 DAS -laivalla tai
. 4 hinaajallaja 12 proomullaja
nykyisen Saimaan kânavân tapauksessa
. Zf DAS -laivaìla tai
. l0 hinaajallajalS proonrulla tai
. 8 proomuemãlaivalla, l0 hinaajallaja 50 proomulla.

T¿issä esitetään esimerkkinâ Kymíjoki-Müntyharju -kanavan syöttöliikennejärjestelmãn tulos-
tenfarkÀsfelu.Vastaavatarkastèluontehtyerikseenjokaisenj¡¡rjesteìmântâpauksessa Kuvan2
perus¡eelIa voidâan päätelÌä, että tuotmtokapasi teetin kuljettaminel vaatii 4 hinaajaa ko järjes-
telnässä. Hinaajamäärälle optimaalinen proomumäärä on l2 proomua. Tlllä kuljetus-
kapasiteetilla voidaan kuljettâa suurempikìn mã:irä kuin tässä tarkasteltu vuosituotanto. Kapa-
siteetti r¡ittää myös kovan talven oloìhin.
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Sûatu tùlos on varmistettu tehdasvarastojen määrãn tarkastelulìa. Kuljetuskapasiteett¡a on ver-
rattu kaikkien tehdasvarastojen kokoon kuvassa 3 Havaitaan, että 3 hinaajan.ia I I proomun
tapauksessa tehdasvarastojen koko kasvaa ajan funktiona. Kuljetuskapasiteetri ei ole tällöin
riittävä Sen sijaan 4 hinaajanja I 2 proomun tapaus täyttää kyseisen kriteerin, koska varastojen
mãärä valiiintuu viiden kuukauden elijäâolojen kuljetuksia hidastavan vaikutuksen.jäìkeen noin
20 000 tonnin tasolle Vastaava târkâstelu on tehty erikseenjokaisen tuotantolaitoksen tâpauk-
sessaja se vahvisti edellä saadun tuloksen

jatkuu seunnvalla sivilla
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Sinluloiltitulosten pcrusteellu kuvan 4 rnukaisesti DAS -jáljcstelrnät ovat kustannuksiltaâD
cdullisinrnat Kynrijoki-Müntylrarju-kanuvaDtapaukscssaildeksiarvoon66jaSaimaankana-
van kohd¿lla 83,jos nykyjlùjestelnìän kustannustsu indeksiuvoksi asetetaan 100 Edullisuu-
tcetr vaikuttaa ennen kuikkea satarnrkisittelyjen loppuminen viilisatarnissa ja vesitiekuljeilsten
osuutlen lasvu

SyöttöliikcnrìcnìülÌissa kustannuksct r)vat indeksiarvoltuan 89 Kyrrijoki-Mäntyhuju -kanavan
osaltu. Sainraan ka¡ì¿vur trpauksessa syottöliikcnnejürjcstelnì¿i vasta¿ nykyjârjestelnlán kus-
trnnIstasoa indelsiuvon ollessa Ì01 Syiittùliikcnnernallissil sutaflìukäsittelyjen nrilûâ ei vä-
hene vuanjopajorkin vcnan kusvaa. Proomucnriilaivajürjcstclrì¿in kustalnusten indeksiarvoksi
sautiin tló. Kuvun nrukuisesti pruornuenrülaivajürjcstclDìâ sijoittuu kustannuksiltaan DAS-jär
jcsleltrì¿injasyöttÕliikennejiirjestelnrün vüliinjatn siten cdelliscnrpi kuin nykyjärjestelnr¿i M¡e-
lenkii utoisen¿ cril listuloksera t¿istiijirjcsteìrtrüst¿i voidaan todetil, ett¿i emülaivatoi nrinnalla oli-
si nykyisiirrrnerikuljetuksiinvcnattunasaavutettavissu229Z::nkustannussääsrö.

TOUKOI(uU 200r)

Tarkrstelun kohteena olleiden Stora Euson tuotantolaitoslen vientikuljetuskustannuksissa oli
vuositasolla saavutettavissa tdnän verta¡lun Dukran I 78 miì-joonan säästöt kuljetus.i¡irjestelnrää

kehittümüllä. Vertailuun ei ollut sisällytetty nrinkälin jrirjestelmän infrastruktuurin kustannuk-
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Lopuksi

Tutkimustulos osoittaa, että sisiivesistôn vaikutuspiirìssâ oìevan elinkeinoeìämän kuletus-
järjestelmiä kehittämäìlü on mahdollista sââvuttâa huomattavia kustannussãâstóiä. Mikäli tar'-

kastelu ìaajennetaan kyseisen sisävesistôn vaikutuspiirissä olevan reollisuuden ia kaupan koko
kuljetuspotent¡aâìiin voidaan perustellust¡ puhua satojen miljoonien nrarkkojen vuosiltaisten

kustannussäästôjen nrahdollisuudesta

Suomen höyrypusiseuralla aktiivista toimintaa
Suomen Höyrypursiseura ry:n toimintakausi uudella vuosituhannella on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle. Seuran historian seitsemänneksi kommodoriksi
valittiin Pekka Snellman, joka toimii kesäisin höyryhinaaja Tommin kipparina Saimaalla, Yhdistyksen jäsenmäärä on jälleen saavuttanut uusia ennätys-
lukuja, sill:i se on tÌillä hetkellä 136 henkilöjäsentä ja 16 yhteisöjäsentä.

Hüyrypursiscuran tt¡irnintavuoden tühin ast¡ nìcrkitt¿ivimpiin tupuhtumiin voidaan kirjata mnr.
osallisturniner orrall¿ osus¡oll¿ Vcnc 2000 nâyttclyyn helnrikuusra ja Kuopion Kallavess-ta-
pahtumaan huhtikuussa Tám¿in lislks¡ scu¡a on ollut aktiiviscsti llukana merenkulun koulu-
tuksessr,tuistakylnrnentäscuranaktiivistajü:entäonosallistunutkcvüänaikana Savonlinnas-
sajüÌjestel.tyyn kuneenhoitajan kurssiin,jonka suorìttanrisenjälkeen on oikeutettu työlm-joi ttelun
jülkeerr saamaan höyrykoncerrhoitujan pütevyyskirjan Edellü rrruinitun ku¡ssin lisiìksi seu¡a on
ollut nrukunu kouluttarrassajiiscnist¿jsl.iilin lykyistcx vaatintusten nukaisia kotimaanliikenteen
kunsirniehi¿i

Höyrylaivujen tulevaisuudcr kunnulta cri¡tüin târkeii osa-rltrc höyrypursiseuran toirninnassa
orì p¿uìostilrnirìcn nuorisotoirnintuan. Uscat höyrylaivat ovat ollcct ¡anroilla omistajillajopa yli
30-vuotta, lììuttû nyt ollaar tulossa siihcn tilantccseen, cttA vastuu ¿lusten hoidosta tulee lähiai-
koir¡asiirtälìscuraavillesukupolville T¿itlihöyryluivojcntulevaisuudenturv¡alnistavartenseu-
russu kiynnistettiin erityinerr rruorisoprojckti.

Kesän höyrylaivatapahtumat

Ke¡tele- P¿iij¡nne vesistôn yhteinen höyrylaivaregatanjärjestetâdn länä vuonnâ Päiiänteen puo-

lella. Valitettavasti kaikkì halukkaat alukset eivãt kuitenkãan voi osallistua Ke¡teleen-ves¡stöstä
täh¿in regattaan, johtuen Keitele-kânrvan siltojen mataìùudesta Regatan ajankohta on l2-17
heinäl'utaja tapahtumapaì kkana on Päijänteen puoliväli. Tãmän vuoden regàtanjohtoajatuksena

onAûrc4 Nuutiserl930luvullakirjolttamanrnatkakertomuksen"TerveisiäPäijänteeltä"koh-
teet. Tänìä kirja kertoo viikon nìittaisestâ laivaristeilystä, ioka tehtiin uivalla hotellilaivalla
matkustajahôyrylaiva Tehillä, Päijänteellä Regattâ pyrkii noudattelemaan kirjân mâtkareittejä
janähtâvyyksiá RegàttaalkaahijyrylaivojenkokoontumiseìlaPulkkilanhrrjullekeskiviikkona
l2 heinäkuuta jâ tutustuÌnisella paikan historiaan. Torstainc lajvat suuntaavat Pä¡iänteen itä-
puolta pohjoiseen ja poikkeavrt mnr. Sysmán kirkolla Perjantain ja laurntain aikana alukset
suuntaav¿L vieìä hieman pohjoista kohti ja päätyvät lopulta Kanrmiovuoren ldhettyviìle, jonre
trpähtuma rnyöskin sunnuntaina pä¡ittyy.

Virallisen Sairnaarr höyrylaivaregatan lisäksi höyrypursiseuran aluksil tulee osallistumaan 4-5.
elokuuta Lappeenrannâssâ järjesteltávããn Linnoituksen yö-tâpàhtumaan. Tässd karnevaalissa
ovat höyrylaivojen lisâksi nrerkitt¿ivãssâ roolissa erilaiset musiikkies¡tykset. Taprhtumâssa tu-
leeoleuramnrusiikkiajokaiseennakuun(alustavanohjelrrrarmukaan)mm htiyryìaivojenhöyry-
pillikonsertti, perinnesoittokuntaja Vesa-Matti Loiri & band.

Eteläisen Suomen asukkaille rnaantieteelìisesti läheisi n höyrJtapahtumâ on Vanhan Poryoo höyry-
juhlat I 9- 20 elokuuta Tãssâ t¡pahtunìâssa voi nähdä yhdeìlâ kertaa kaikenìaìsia vanhoja kul-
kuneuvojr kuten höyrylaivoja ja sluuppe.ja, höyryvetureita ja hôyrytraktor¡n ym.

Höyrypursiseuran varsin¿inen toiminta painottuu luonnollisesti kesään, jo)ìoin iäriestetään pe-

rinteisiâ höyrylaivojen kokoonturnisajoja eli regrtoita. Seur¡ on mukana tai lärjestãmässä kol-
rnea suurenrpaa kesãtapahturnaa eri puolella Suomen vesistöjä.

Kesän ensimnläinen höyrylaivaregattajärjestetään Varkaudessa Taipaleen k¡navalla l-2 heini-
kuuta,joku on nryöskin höyrypursiseuran virallinen Sâirnaan regâttâ. Tümâì tapahtunrâ on h¿jy-

rylai vojen lukumäâ¡ iissi ehdottomâsti suurin tapahtuma, johonka odotetran yli kâhtakymmentä
höyryalusta Sairnaan eri osistaja ehkäpü muualtakin Suomesta. Höyrylaivaregattâ saapuu Tri-
palee n kanavalle pohjoi sen su un nasta lauartaìna I .7 no in kel lo I 2 l-aivojen ki inni tty m ¡ se n jäl-
keen on ohjelmassa vir allinen kanavajuhla.iokr pâättyy noin kello 1 4. Kanavajuhlan vapaamuo-
toiseen ohjelnraan kuuluu per ¡nteistä kesäohjelmaa mn musiikkiesìtyksiü poniratsastusta ynr.
Lisäksi rrpahtunran aikana yleisöl lä on mahdollisuus tutustua vanhoihin höyrylaivoihin _ja pääs-

tâ myöskin nlukûan lyhyelle höyrylaivariste¡lyìle. Laivat vij pyvät kanavalla koko lauântâipäivän
ja lãhtevät kotirnatkalleen hiljakseen sunnunta¡na aamupäiväìlä hrlonoton iälkeen,jotkut aluk-
setjatkavat suoraân kotisatami insaja to¡set srâtlavatjä¿idä pitenilnäksikin aikaa kesälomareissulle.

Höyrylaiva Kcitelc sâåpumassa Suolahden satanraalt
Lauri Eìo (puh 0.50-.596767 I )
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Yesille Järvi-suomeen vuokraveneellä
Kaikki eivät välttämättä halua ostaa omaa venet!ä, mutta halu tutustua uusiin maisemiin ja vesistöihin on kaikilla järvimatkailusta kiinnostuneilla.

Nopea katsaus sisâvesiin käy mukavasti reittiliikenteessä olevilla matkustajalaivoilla, joita liikkuu koko järvialueella 15.6.-15.8. vâlisenä aikana. Tar'

kernmat tiedot aikatauluista ja lippujen hinnoista saa kaikista kohdealueen matkailuinfoista ja matkatoimistoista.

Venevuokraus tarjoaa kuitenkin paremman tutustumismahdollisuuden eri vesistöihin. Viikko tai kaksi kauniissa järviluonnossa liikkuen alentaa var-

masti oman veneen hankintakynnystä, Toisaalta niille, jotka haluavat veneillä vain osan kesästä venevuokraaminen on edullisin ja vaivattomin tapa

liikkua vesillä.

neestä. Tilavasta ja korkeatasoisesta Profìciat Cruiserista saa maksaa 8400,-.

Myös Kokemâenjoen vesistöstäTampereelta löytyy tälle kaudelle vuokraveneitä.

Yksikajuuttaisen retkiveneen voi vuokrata hintaan 4200,-/viikko ja tilavampi

matkavene Norppa 9, johon mahtuu jo kuusi makuupaikkaa, maksaa 5500'-.

Tampereella toimivaa kumikanavaa hyv¿iksikäyttäen asiakas voi valita lähtö-

sataman joko Näsijärven tai Pyhâjärven puolelta. Kevät-ja syyshinnat ovat kai-

killa vesialueilla edullisemmat.

Palvelevat nettisivut

Järvi-Suomen Venevuokraus on panostanut voimakkaasti markkinointiin
internetin kautta. Yrityksen kotisivuilla www.finnlake.com asiakas voi tutus-

tua koko tarjolla olevaan valikoimaan järvialueittain. Sivuilta löytyy kaikista

veneistä kuvat ja tekniset erittelyt sekä useimmista myös pohjapiirrokset ja

varaustilanne. Asiakkaan on mahdollista tehdä varaus suoraan nettìsivuìlta sähkö-

postin vãlityksellä. Erityisesti ulkomaalaisille on ollut hyötyä tästä palvelustâ,

koska nâin vâltetään aikaa vievää kirjeenvaihtoa. Pääosa asiakkaista tu'lee edel-

leenkin pääkaupunkiseudulta, mutta ulkomaalaisten osuus on selvässä kasvus-

Jåirvisuomssa on kchittyneet satamapalvelut. Kuva Noukaniemstä pohjois-Päijänteeltä

Sisämaassa on perinteisesti toiminut lukuisia pieniä venevuoklaamoja, joiden

tavoittaminen on asiakkaalle ollut välillä hankalaa ja ulkomaalaisille erityisen

vaivalloista. Jyväskyläläinen Järvi-Suomen Venevuokraus on kerännyt pääosan

vuokravenetarjonnasta yhteiselle listtrlle,josta veneen voi varata vaikka internetin

kautta. Yrityksellâ on omia vuokraveneitä Pohjois-Päijlinteellä, Saimaalla ja
Näsijärvellä, mutta se toimii yhteistyössä myös useimpien muiden sisãmaan

venevuokraamojen kanssa. Tämä yhteistyö on järkevliä, jotta kokonaistarjonta

saadaan kiinnostavaksi. Asiakas voi siis valita sopivan veneenja lähtösataman

mielihalujensa mukaan yhdellä yhteydenotolla.

MoottoriveneilÜâlle on taljolla yli kolmekymment¿i moottorivenettä pienestä

uisteluveneestä saunalliseen huviristeilijään ja purjehtijallekin löytyy l5 vaih-

toehtoa kevyestä päiväpurjehtijasta Dehler 34 matkaveneeseen. Hintataso on

Jârvi-suomessa hiukan edullisempi kuin merialueella. Esimerkiksi parhaimpaan

kesäloma-aikaan Päijänteellâ Bella 8002 moottoriveneen viikkohinta on 5600,-
ja Maestro 3 1 purjeveneen saa viikoksi hintaan 5200,-. Saimaalla vene vuokla-
taan halvimmillaan 3000,-/viikko, jolloin puhutaan pienestä retki- tai HT-ve-

Järvi-suomessa löytyy varsin eksoottisiakin venereitteiä. Kuvâ Vesannolle menevältä

kapeasta väylästä

sa, mikä toivottavastijatkaa myös vuokrauskautta, koska Keski-Euroopassa loma-

kausi on enimmäkseen myöhemmin kuin Suomessa. Kauden lyhyys ja kysyn-

nän ajoittuminen juhannuksesta elokuun ensimmäiselle viikolle onkin alan on-

gelma, johon pyritään vaikuttamaan myös ha'lvemmilla kausihinnoilla. Veneen

vuokraajan kannattaa olla liikkeelläjo talvella, jolloin on helppo löytää sopiva

vene halutulle ajankohdalle. Toki vielä kesäloman kynnykselläkin voi kysyä

venettä, koska tilanne elää koko ajan. Vuoktaaìille voi tulla peruutuksia tai mark-

kinoille saadaan uutta kalustoa kesken kauden.

Jàirvi-Suomen Venevuokraus kuuluu Piüjätmark-yhtiöön, joka toimii myös muu-

ten aktiivisesti jârvimatkailun parissa. Päijätmark julkaisee mm. Veneilykesä -
satamaoppaan, jossa esitellään Kymijoen- ja Kokemäenjoen vesistön satamat ja
veneilypalvelut. Lisäksi yritys on koostanut useana vuonna Helsingin Vene-

messuille näyttävän yhteisosaston Järvi-Suomi 2001 -matka'iluyhteistyön mer-

keissä. Näistäkin on esittelyt internetissä osoitteessa www.finnlake.com.

Lisätietoja Järvi-Suomen Venevuokraus, puh. (0 I 4) 449 9208, 0400 648609,

fax (0t4) 615640, os. PL61,40101 Jyväskylä.

Bella 8002 on suosittu vuokravenc 2-5 hengen perheelle
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Case Stora Enso Oyj

Sisävesitiet osana vientiketjua
Suonren sisävesitieliikenne on käännekohdassa.
Sailnaan kanavan vuokrasopinrus päättyy vuon-
na 2013 ja parhaillaan etsitään vaihtoehtoa mi-
ten jatkaa liikennettä sen jälkeen. Pääasiallisina
vaihtoehtoina on esitetty nykyisen kanavan muut-
tanrista ympärivuotiseksi, uuden kanavan raken-
tamista Mäntyharjun ja Kymijoen kautta sekä
kanavaliikenteestä luopumista. Kaikilla vuihto-
ehdoilla on omat puolestapuhujansa, Keskuste-
luun ovat etupäässä otta¡reet osaa virkamiehetja
kanava-aktivistit argumentteinaan mm.
ympäristöarvot, EU-politiikka sekä nykyisen lii-
kenteen vähyys. MielipiteitÌi on paljon, mutta las-
kelmia vähän -ainakin laivaajan kannalta kat-

Grudut!önlekü¿i KT!0 sottuna.
'fainq Vakkiluincn

Tümiin tutkinrul,sen t¿u-koitus on tuodakcskusteluuimuka¿urlaivaajannäkökuima.Työssä

pohditaan sisävesilükentcen roolia osana vientikeiuasckü sitü, miksi kaikki tuotteeteivät

sovellu kanavalaivauksiin. Viitckehyksessä tarkastellaan myös yhteyksiä EU:n
liìkenrrcpolüttisiìn tavoineisün. Nyk¡ila¡rtecn selvittümisen lisüksitutkimuksessaarvioidaan

esitettyjen uusien kanavavaihtochtojen mielekky¡,ttü laivaajan nükökulmasta. Tlrust¿tietoina

käytet¿i¿in Stor¿ Enson kokemukianykyisellä Saimaalla sekä yrityksentuleviatarpeita

kanav:rlükenteessä. Tutkinluksen tavoittect olivat:

l) Laivaajantarpeidenmüärittärninensisåvesiteillä

2) Kuljenùsiinvaikuttavientekijöidenmüü¡ittüminen
3) Laiv¿uskust¿umustenarviointiesitetyillekanavavaihtoehdoille

4) Kanavanrùsurbr¿k-e,'cnlistænmüüritdinrinenkullekinv¿ihtoehdolle

EU-taustaa
EU:n lìikennepolitiik¿urke;keinc'ntavoitc on kestüväkehitys.Tünäta¡koitt¿arnuunmuÍìss¿r

ympäristöä vähän kuo¡niftavien liikennemuott-ljen suosimista sekä pitkäjänteistä
liikennevelkon suunnittelua. Osana politiikkaa ovat infì'astrukruulin yhtenäiset
hinnoitteluperusteet, jotka pohjaunrvat käytt?ijä maksaa-perizntteeseen. T¿imä taftoittaâ

sit?i, että käyttäjiltäperitrlän myös kuljetuksista aiheutuvat ulkoiset kustannukset, kuten
ympäristölle aiheutuvat haitat. Maksujen tavoite on toiuria emen kaikkea liikennetlá
ohjailevirna tekijänâ, ja niillä halutaan painottaa kLrljetuksia mm. rautateille ja vesiteille,
joilla on verrattain vähäiset ynpüristövaikutuksct.

Sisävesiteidenküyttö voidaimsiisnähdüyhtenäratkaisuraEU:nlükennepolitiikkaan,joka

edistüäkestüviinkelitykenmukaisiakuljeh-smuoûoja- Vcsiteidenkuluminenonolematonta
ja yrnpäristön kuomritus on vähäistä verrdttuna esinerkiksi tieliikenteeseen.'foisaalta
t¿¡loudellisen tehokkuuden tavoittelu yhä kirisryvüssä kilpailussa onjohtanut lyhyempiin

läpimenoaikoihin sekä nopeunpiintoimitulsiin, mikâpuolesta¿m suosii sisävesilaiv¿usten

sijaan linjalaivaliikennettä merisatamista. Mietittäessä liikenteen kehitysvaihtoehtoja,

rnuka¡ur lukien kanavaliikenne, ensisijainen tehlåvä onkinesiäratkaisuj4jotkayhdistävät
sekä Ìiiken-uepoliittiset tavoitteet ett¿i laivaaju tarpeet (Kuva l).

Tauoitteena kestäuä tehokkuus

skaalahycidy sekä kuljetusñekvenssien rüttävyys. Osapuoìten välillä on tiettl,jä yhtE ksiä:

karkeasti ajateltuna skaalahy<idyttukevatlmpfistöâwoja, sillä mitäsluremmissaerissä

hrotteitakuljetetaan, sirá vdhemmänympfistöäkuormitetaa¡, Toisaalta inliasmknluria

suunniteltaessa on varmishrttava siitä, että sille on riitt¿iv¿isti kysyîlàä, eli sille saadaan

rätt?ivât kuljenrsfrekvenssit. EU:n asettarnantavoitteen "kest(bä keliÐ)s " sijastavoitaisün

puhna laivaajan tarpeet huomioon ottâvasta kesldvdttd lehokhudesk .

Onhtilenkinnwis¡etlw-a, eÍÍ¿ilaivalßhlsÍonnul¡setovatvainasatolttutla. Ënnenhtin

wsí¡ielairnuJsiailuauvlk^4tuîlúreitlíaiJttoelûorøutidrtananalwoítlo,onnuüitìleilli'til<nil<ki
!aiwulsiinwihtfløuttekijdt. Sisi)resilül<ateessäosatekijöitäaulloi:rutsløudapituus,olts-

koko, reitinpitttts selnimhtiqtyppi. Mtun ntuassanöistti tekijöístä ntuodostn'ot lodelliset

laiwtch¿gtauLilsa,läpinenmjøjahljenufehenssit,jotlaaaltwitniçial,t'ileøYitärcitti-

I NPUT OUTPIIT RTSUTTS

ljp¡ftnùika

va lit taa tel úäessä (Kna 3).

Kuv o 3 Re i t t i t'al i ttak ri re e rí e n ¡tu odo st unútt ett

Ontcitker)ähuonnla, ettàrcitintwlùtttøssaeitoidakiimincirihmmiota¡relkislädnrcitti-

valùmantülittöntifusemauksiin,esitn rultiùttaivataslotßoihin,voannrctkitlävinttionse,

n it e n t v i ttiva I in ta w ih t ll a a ! oi m i hil is ün kokon aíç m Í e n a

Laivausten kannattavuus
Ti t ki n w l;s ess a ol i n u la n a kol nte tni h toeht oa, j oi t a wr n ni i n nyþis e e n 9ti n n a n kiy t-

lòuin Niiden taustatiedot on esircny Knttssa 2.

Nykyinen Saimaa
. Kanavasopimus uusitaan
. Laivauskausi 8 kk/v
. Ei i nvestointeja infraslruktuuriin
. Alustyyppi Saimax (2300 t)

Uusi Saimaa
. Kanavasopimus uusitaan
. Ympiù-¡vuotinen toiminta
kanavan ìaâjennukseììa
. Alustyyppi "Kymix" (4000 t)
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Ktvu I Ti¡,oitteatu kcstiit,ii keltitt's

Liikennepoliittisten ratkaisujen voidaan nähdä olevan tasapainoilua ympäristön
säilynürnircn sekü rüttävün liikenneirìfìì,Ntnktuurin ta¡oamisen vülillä Laivaajapuolestaan

pykii taloudelliseenteht-rkkuuteen,jonþ vaikuttimia sisävesilükenteess¿i ovatsuuelta osin

Ympärivuotinen Saimaa Kymijoki-Mäntyharju kanava'
. Kanavasopimus uusitaan pari
. ympdrivuotinen toiminta . Saimaan kanavasopimusla ei

lauuhdevesienja uudsen uuslta

alusteknologian avuììa 'Ympärivuotinen toiminta
. DAS-alus (Double Acting Shìp) . Ranennetaan kaksi uutta
(2400 Ð kanavaa, jotka Yhdistävät

Pâijäntéen, Saimaa ja Itämeren
. Alustyyppi "Kymix" (4000 t)

Kuva 2 Tirtkimuksessa mukana olleet kanavavaihtoehdot

Nyky-Sa¡maa Salmax lA 15 000 6 200 22OO 3 800 I 700
Saimaa & DAS DA 16 500 5 600 2 300 4 000 I 800
Laalennettu Salmaa Kymlx 20 000 7 900 3 600 6 800 3 100
Kvmilokl.Mäntyhâr¡u Kymlx ,0o0ô 7e00 3600 6800 3100

Kyseisille vaihtoehdoille saatiin tai rvioitiin seuraâvât kustcnnukset, Kuva 3 Esitetyt kustan-
nukset perustuvât tämän hetken mukkinahintoihin, ja DAS-aluksen tapauksessa valmistajar
æioihin kustannuksista (Masa-Yards)

Laivauskustannukset uusilla kanavilla
Laskemalla laivauskust0nnùkset eri tuotteille, n¿ihdâän, ettâ suurempi laivakoko laskee kustan-
ruksiahuomat¡avasti Esimerkeissäonkäytettyseuraaviareittejä:Joensuu-Antwerpen(seìlu),
Varkaus - Zaandam (sahatavua) ja Imatra - Düsseldorf (kanonki). Kaikissa tapauksissa DAS-
aluksen küyttö aiheuttaa samat laivauskustannukset kuin Saimax I A, sillä kor keamnrat päivâ-

kustannukset kompensoituvat säästöilìâ polttoainekuluissa sekâ suuremmalla ìastikapasiteeti I la.

KoskaSaimaanlaivauskustannukseteivätvaslaakokovuodentoimintaa(kanavaonkiinnin 4
kk), nykyiset kahden reitin kustannukset on otettu huom¡oon s¡ten, eltâ râht¡h¡nta on laskettu

YMPARISTOARVOT

!4,.J€

KESTAVYYS

€

INFRASTRUKTUURI

SKAALAHYODYT

ë

TEHOKKUUS

Ê
KULJETUSFREKVENSSIT

L
A
I
v
A
A

J
A

tuùri

Rrllì pitú

0lj)tunkt¡d

TonniEhri

br¡lapãiréri

9GEkailkbl



KOKUU 2OOÛ

kaavalla: 8/12 + Saimaan laivauskustunouksel + 4l12 * I¿iv¿uskustannukset nlerisatanlista

Kaikissa tupauksissa kuljetukset nì€risatantista ovat kalliimpia, ero vaihtelee l0 -48 7¿ Suu-

rinìmat säislöt sisivesilaivuuksillu sauvutetuän suhatavil an osulta

T[¡otekohtaiset kustannuslaskelmat
Knaajissu hckunulset ott indel<soilttsilen, ettti tUlttinettjiitjestehwi &tinaanja nøi-

Kun sitoutuneelle pääomalle lasketaan tuottotavoitteen lnukainen vaihtoehtoiskustannus

(12 o/"), osoittauhrvatkokonaiskus:tantuksetyltiedLrllisernmiksikuin rryþisessä kahden reitin

jä{estelnússä.

Kanavamaksu
Sinuloíutilla,selvitettiittnr¡öslwvnunnkstotstuuultîla Kotntrarutlstntlaitekohta(eli

nnkstt,jonknylitqersr)lgteinønaihtoehtoeiaririolelaitnaiollel{onttollIwtgnatltnn rylEr
jcijeslelnäön)wtilteleeFIM I I000:stäiopasolaattlthorlleafiolteesta.ial<attmastaiippu'

en(nyþinenkanat'runaksu2045) Nriihinluhihinpüö-stään'hmknikkilaivankoo.sta.ia

wihtoehtoisenrcititt elitninoimústal¡t¡ifiNatsd(ietötsünel¿iàttkttnvanwksutut. Näntiltrwtt

eivötotahuotttioottsitoufimeenpöäo,ttonhstanutksia Josnelatitenkinlaskeltai^¡iinnw.

kaanlaivtusht.sknnwl<siitt,voi.siryþinen knnqvanruksu sihikoksín- taiL,olninkerlai.sAa

n1þisestcì,ja lopptfilosolisisiltilaivaaialleedullinenrSþjr'ijestelnttiòn'r'enatfittt4'

Kanavavaihtoehtojen arviointi laivaajan näkökulmasta
Eßitt?iessälaivaajalle edullisinta sisávesireittiäon pelkkien hxtanmrsten sijaan tarkasteltara

kaikkia niirä tekijöi&i,jotkavaikuttavat laivauksiin. Kuvassa 4 vertailun avuksi kanavi lle

on mäãritelty neljä pääteþä: laivauskauden pinrus, reitin luotettavuus, kuljetusfrekvenssit

sekä kust¿¡nustehoktuus. Nämätekijätyhdessä m¿i:fitt¿ivät sen, kuinkahaluttavakanava

onlaivzajankannalta Kuviossaoptimaalisinratkaisunluodoslaasuurimma¡rkokonaispina-

alan;mitäparempi taftin ominaisuusþseiselläkanavallaon, sitälähempänäulkorcunaaon

vijvan leikkatskohta. Mukana ovat esitetyt uudet kanava"ai htoehdot sekä nykyinen Saimaa/

merisatama j2ij esteltnä

Kuslannustehokkuus Kymijoki-
Mäntyhalu

- 

Lãaiennettu
Salmaa
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sakuníen kauttu on lsilktkin tuoneella 100. kllillewnateitin
elin ilrcintisla ketqlttui n 3'%, n ltþqt nteisolantueititt tä-

nän hetkisen ki lpa i lukS,v¡,ldgylen tühden. Uud et kan at a-

nt ke nne I nut a le nluisíwÍ k usta n n t lisi a yh des s ä va ru rci tin
el i t n u,tin n i n kut uu l 8 t'/t.

Sa huÍ uvutun luiva u s kLtslct ttnu kset e roavat nais ta

luotteista purkuuksett osaltu, sillü þseistci nnksua ei

bi mifi t lawe kkee tt nw løu n fi ile mu l<sen cwa ksi Ia iv'a aj a I le.

Tünü ei vuikutu kuslannuslen verailtc¿vtmteen.
M e t ß a t u n u e i ti t t e lim i n o inti, e I i D,4,9 a h ilß e n kÐ'lt t)ò n o ft o,

ttto I5 % sütistöt kokonuiskuslantuksissa. Sttutennut
kanuvut toisi+,at 34 %asüüstöl suhatavarun Iaivauksille.

f h leer¡e b nu h ivaus løs t uw t lu is ru w¡id a an t od e ta, uci DAS
ululcen ki¡,ttö tois i siitßtõti 3 - I 5'% n øîteesta ñippttørj a u ude t
kunrnu I twtau wsti I I -3 3 %.
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Erot tuotteideÌ kanavalâivautcn kiluìattavuudellejohtu\'üt tuotleidcn kyvystühycidyrt¿ùi laivar lastitilæ

skäiaihttrhtoiynrncrisrtänreitinkilpailukykyÀyyd*til rnitüka.llürnpi vdihtGhtoinmreitti, sitienemnì¿in

sudru sliästriti sn elfunùloinnista. Sellulle rnuodoituu lai\¿uksis etiullisin tonùmhti, sillä tuotetta voìd¿an

lætata90%lairanlörikapaiitælislå Sahaurvira.llcjapapcrillcvul¿uratìuvutovat80ja85%.Toinartärkeä

tekijäon tilamrien koko. Paperillcja kmongiììe tümåaiheunu euitorrajoineita; tuottæt o\at räât?jlöityjä

ja tilarskæ¡ei luottcilleovat usein hyvinpieniä,jopa vail nuutarniu torucja. PicnilJä tilauseriìläei rein ole

aikaaodottakoko aluksær riinüvün lutimä¿irfu kcrtynìistä \ffitoon, yüt fuollæton ffilr\ä noptrti
uiukkaallc.lrjentilawricn kohdallaongeJrnæ cisynny, silläyhdcr l¿ìul Lsti voidæn tehdäyhdsä ajos
ja lähettäü kokonaisuudron suor¿n æiakkaalle tai uiiùkun varötmn. On kuitenkin rnuutania ircja
p¡xriæiakkait¡joille v¿hnistet¿Hì isojaeri¿isùnaâtuot€tta. Orgehruu eisüs niinkåån ole pidernpit-nsir

aiþrurhuonotliykvemit jotkaedellynüvütrir¿stointia Sellurjavhatavmosaltatiìmeonhelpompi,
sillä RLofteeto\üt \ühcnunän rüätälöìtyja,jolloinyksinüiwnæiùku tìlauskollaeiole suurtamerkitystri

Nlüllc tuotteilìe sisiiYailaiv¿ukst orat erinolnaincn vaihtæhto. VmtokcrfyrÌ¿¡!eri kmâwvaihtæhdoille

esifetiüin kuvass¿4. l*inrvr-l<kiruion kä¡etty krutonkitoirniruÌsia.

Kuva 3 Varaston kertymät eri kanavava¡htoehdoilla, esimerkkinä kartonki
(dimensiot: tonni / pv)

- Ympärivuot¡nen
sâlmâe & DÂS

Sâlmaâ /
ñerlsatâma

Laivauskauden Luoteltavuus

Kul¡elustrekvenssit

Kuva 4 Kanavien vertailu pääominaisuuksien mukaan
Nyþinen Saimaa-merisatama jä{estelmäpäd?iävertailuss¿heikoimmin:lekvenssitovat

pienehköstä aluskoostajohtuen paremmat kuin suurilla kanavilla, mutta ratkaisu ei ole

)rrpàivuotinen vaihtoehtoja reitin luotettaluus kánii Sainraan sáäongelmienja venäläisten

toiminnasta aiheunrvienriskitekijöiden woksi (esim. puutteellinenjdänmuto sekä riski

kanavan vuokran noususta).

Jos Saimaa laajennettaisiin isommalle alukselle sopivaksi ("K¡T nix-alus"), toilninta olisi

ympärivuotistaja säÌirish pienenee, mutta venääisten osuuttâeiedelleenkä?in vältetÌi, mikä

heikentâ¿i kanavan luotettavuutta. Kustannustehokkuus on hyvä suurelnmasta aluskoosta

johtuen, mutta sen sijaankuljennfrekvenssitromahtâvat. Kynijoki-Máltyhaq'un osalta

tulokset ovat muuten samat, mutta luotettawus paranee, sillä riippuvuus venäläisten

toirninnasta vältetään. Toisaalta kuitenkin korkea investoint¡ sâattaa aiheuttaapaineita

kerätâ Suomessa korkeita karmvamaksuja

Vertailussa parhaiten pärjää vaihtoehto, jossa Saimaan toiminta laajennetaan

ynpärivLrotiseksilauhdwesienjaDAS-aluksenkäyön awlla. Koskaaluskoko olisi nyþistÌi

vastaa,'allatrsolla, pysyvät frekvenssit riitt?ivinä.Toìmirlta on ynpärivuotishja vuosittaiset

laivauskustanrukset alener¿t, kunvaihtoehtoreitin käyttö elilninoidaan. Säiden aiheuttânlât

ongelnat vähenwä! rnuttaheikenlävänâtekijänä on riippuwus venäläisistâ.

Johtopäätökset
Laivauskustannukset alenevat välittömästi, kun kanavasta saadaan ympäriluotinen.

Kokonaisuutenalairaajan karmaltaoptimaalisinvaihtoelrtoonympäiwotinen Saimaa,josv

liikennöidään talvisin DAS-tyyppisilläaluksilla. I(yseinen ratkaisuon myös investointina

edullisinvafitoehto, kustannuksetovatvain muto-osan siitä, mitä Saimaan laajennus tai

uudenkanavan r¿kentaminen tulisi maksamaan. Vaikka miel'ipiteetkanavaliikenteestä

vailltele\¿at, on selvästi olemassaratkaisuj4joissa eri osapuolten tarpeettuJevathuomioitua.

Sen sijaan, ettäkana,'aan investoiminennähtäisiin vain sis¿ivesilükenteen tekohengltyksenä

sisävesiliikenteetle pitäisi antaa sen ansaitsema paikkansa kilpailuþþisenä
kuljetusvaihtoehtona. Tulokset osoittavat selvd'sti sis¿ivesilaivauten kannattavuudenjopa

nyþsillä ÍÌekvensseillä, kun liìkerrne saadaan ympärivuotiseksi.

Tarkenrpi a tietoja tu lk¡ nluksesta voi kysel lä osoì tteesta: ¡ai na vakk ilai nen @ tietoenal.orcom. Tyô

on julkinen ja se on kirjoitettu englanniksi.
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M a s a Yørd s k e hittäny t s i s äv e s ill e s o p iv an DA S - tønkki/ko nttialuks e n
[gg 20ry_]

Nopea, tehokas, turvallinen, vähäkulutuksinen
Kvaerner Masa Yardsin projektipäällikkö Pekka Salmi esitteli keväällä eduskunnan kanavaryhmän kokouksessa Kvaerner Masa Yardsin kehittämät
uudentyyppiset, jäissä hyvin kulkevat tankki/konttialuksen ja tankki/konttityöntöproomun. Kumpikin on tarkoitettu toimimaan erityisesti sisävesillä,

"Jäissä tapahtuva toiminta on toteutettu uudella Double Acting periaatteella, joka perustuu sisävesillä ennenäkemättömään dieselsähköiseen ruoripot-
kurilla varustettuun koneistoon", totesi Pekka Salmi.
Tällaisetla koneistolla saavutetaan erinomainen suorituskyky jäissä toimittaessa. Aluksella ajetaan paksuissa jäissä takaperin ja heikommissa jäissä

etuperin. Alus kykenee toimimaan myös ahtojäissä ja ahtaissa kanavaränneissä,
Idea ja aloite uudentyyppisten alusten kehittämiseen tuli Järvi-Suomen kanavat neuvottelukunnalta, jossa katsottiin, että viimeisissä suunnitelmissa
Kyrnijoen ÌVläntyharjun kanaville ajatellut laivat ovat liian massiivisia; nehän eivät mahdu edes Keski-Euroopan joille ja kanaville. Kvaerner Masa

Yardsin asiantuntijat selvittivät nopeasti monipuolisten uusien alustyyppien rakentamiseen liittyvät pulmat ja mahdollisuudet. Oheisessa artikkelissa
projektipäällikkö Pekka Salmi vääntää kuin "rautalangasta" alusten olemuksen.

I 3OO TDW TANKKVKONTTITYONTOPROOMU SISAVESILLE

Alustyyppi

Aìus on kaksuispohjutìa ja laidoilla vürustettu tunkliiproouru, joka on târkoitettu bensiinin,
kevyen polttoöljyD yrn. keveiderr öljytuotte¡dcn kuljettauriscen dljynjalostarnon merisatamasta
sisävesiväylien varrella sijaitseviin ¡ernlinaaleibin. Lisâksi alus varustetaan kuljettamaan
paluukuljetukscuä rnetsüteollisuudeo tuottcita konttcihin p¿rliat¡uinu kannella, sekä palauttamaan
tyhjit Lontit öljylastin ohcssa sisivcsisutanúin.

Aluksen päätiedof

Piilinìitat:

Suurin pituus 55 u
Pituus vcsiviivalla 35,5 m
Leveys 13,0 nr
S¡,vüys 3,5 nr

Sivukorkeus 5,2 nl
Luoklia esinr DNV R4 Buge lbr Oil urd Deck Luading, jlilluok]:a I A

Projektipäällikkö Pekka Salmi työpaikallaan arktisesa keskuksessa'

Toimintatapa

Ajatellussa toimintamallissa aluksen matka alkaâ metsäteollisuuden vientisatâmasta, esim

Kotkasta,jossa aìus lastaa täyden kuorman tyhjiä kontteja kannelleen, lninkâjälkeen alus siir-
tyy saar¡stoväyìää Skôldivkiin lastaamuan ôljylLstin. Täydessä lâst¡ssa syväys on 3,-5 mja
alikulkukorkeus 9, I m

Alus purkaa ôljylastinsa sisävesitemrinaaìiin ja siirryy metsäteo¡lisuustuotesatamâan tuulettaen

sarnalla lastitankit kaasuvapaiksi kansilastin käsittelyä varten. Satamassa tyhjät kontit vaihde-

taan tãysìin paluumatkaa varten Konttilasti on öljylastia keveãmpi joten haìutun alikulku-
korkeuden saavuttamiseksi käytetään osittaista prinolâstâusta Konttilasti puretaan Kotkân sa-

tamaan, mihin nìâtka päättyy ja uus¡ matka alkâa

Koko natkan kestoksi arvioidaan pisimmiììä?in (Joensuuhun) 100 tuntiâ,joten alus ehtii ¡ehdã

kuukaudessa ainakin 7 matkaa ja kokonaiskuljetussuot'ite on näin v¿ihintään 8200 tonnia öljy-
tuotteita sisävesiterminaaleihin ja 3?2 kpl kontteja vientisatamaân. Matka-ajat ja sitd kautta

myös kuljetussuorilteet riippuvrt luonnollisesti vaìittavien terminaalien sijcinnista ja väli-
rnatkoistâ

Doublc Acting-periaate

J¿iissâtoinrint¿ on totcutetLu uudella 'Double Aeti ng' -periaattecllu, joka perustuu erittäìn hyvin
jiissi toirnivun djeselsühköisen ruoripotkurilla vausletuu hinaajan kãyttöön. Proornun keula
muotoill¿an er i ttâin hy virr jiìissü toinrivaksi, jolÌoirr yhtlistelurü kykenee liikl<unraan eteenpäin
lìyvin tehok}ruasti kiintujiässüja kevclinrmissijüäolosuhtciss4 ¿ht¿urnissa, jääkasoissaja täy-
teen jiiätynecssi ktn¿vussa ajctaün tukscpiin hilìuaJalì luurìlcssa pcruuttaen.

Suorituskyk.r

Kuolìutpaiuo 3,5 nr syviydellå u. 1300 tonnia Kun kannella kuljetetran 54 tyhjää konttia, on

öljylastin nìäit¿i n I 180 tornia

Lastitunkkicn tilavuus on n. 1750 ¡nr,julloin kuko öljylastillc vilaltu kantavuus saadaan käyte-
tyksi lastin tiheydelli 0,7 l/tril Lst¡tankkeja on viisi KontLeja kuljctetaan kannella kahdessa

keuo\sessa, alenr¡nassa kolrneja yìc[rnrlissü viisi innun. Kontinluljetuskapasiteetti on 54 TEU.

Jâäolosuhtc¡ssa työntöproonìuyhdistelmü kykcnccjüissâtoinrivan työrtöhinaajan kanssa selviä-
rn¿iin itsenäisesti kaikissa nonnaalisti kohdattavissa j¿¡åolosuhtcissa

¡3OO TOII TYõNIõPROOHUYHOISÌELIiÄ

IYililÃ Pm MISTTM

Aluksen rakenteen erikoispiirteitä

Alus on tyypiltään uusi ja ainutlaatuinen. Oljyn kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi
siihen tehdään n. I m korkuinen kalnsoispohja ja 0,8 m syvàt kaksoislaidat, jolloin lastitanJiir
eivát rajoitu laidoitukseen missããn kohdin.

Tilan tekemiseksi kannelle kansilastia varten kannella sijaitseva putkisto sijoitetaan laidoilleja
vähennetään minimiin tankkien sopivalla sijoittelulla Muutoin noudatetaan EU:n sisävesillä
tapahtuvaa vauallisten aineiden kuljetusta sááteleváá direktiiviä. Keskilaivaan molemmille lai-
doille tehdäân pienet lastausman¡foldit, joihin lastausputket tulevat pumppuhuoneesta pitkin
ìaitoja.

Kon ttien lastausta varten rsen netaan ki ¡ nteät ki ¡ nn i tyspì steet j a joh teet, jotka samalìa suojaavat
tankliien varusteita konttien ¡skuilta Laitimmaisten konttirivien kiinnittämistã vilten asenne-

taan laidoille levypartais¡in nojaavat tuet
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2IOO TDW TANKKI/KONTTIALUS SßÄVESILLE
Alustyyppi

Alus on kaksoispohjalla ja -laidoilla varustettu tankkiproomu, joka on tarkoitettu bensiinin, kevyen polttoöljyn ym' keveiden öljytuotteiden kuliettami'

seen öljynjalostamon merisatamasta sisävesiväylien varrella sijaitsevün terminaaleihin. Lisäksi alus varustetaan kuljettamaan paluuku[ietuksena met-

säteollisuuden tuotteita kontteihin pakattuina kann maan tyhiât kontit öljylastin miin' Kahdeksan hengen miehis-

tön asuintilat on sijoitettu peräkorokkeeseen ja ka Koneisto koostuu mekaanise kautta toimivan pääpotkurin ja

dieselsähkötoimisen Azipod-ruoripotkurin käyttötaloudeltaan'edullisesta yhdistelmästä.

Alukscn pääliedot

Pâämitat:

Suurin pituus 90 m

Pituus vuiviivrlla 88,5 tn
Leveys 13,0 m
Syväys 3,5 nt

Sivukorkcus 5,4 nt

Alikulkukork€us 9,1 rt
Luokka esim, DNV lAl Rl tai GL, rajoitettu purjchdusalue, jáäluokka 1 A'

Double Acting -periaate

Jiiss¿ito¡rninta un toteutettu uudella 'Double ActinS'-pcriauttcella, joka perustuu sisãvesilìä

ennen nåkenìättÒfnüin dieselsühkÛiseen ruoripotkuriìla vilusteltuun koneistoon. Tällaisella

koneistolla sa¿vLrtet¿an erinorl¿incl suoriruskyky jüiss¿i toimiltaessa taaksepäin ajaen sekä

kiintojäüÉ rìurrcttaessa ett¿i lavüllisi¡nnì¡ssa jütiolosuhtcissa, paksun jä

viylissli. Lisliksi alukscn keula voirluan vil ustila bulbillu ¿voYcsiajoD talou

rniseksi ja tlieselsrihkökoncis¡o avaa uusia mahtlollisuuksia aluksco tyyp

val i nnulle.

Suorituskyky:

Kuolluqraino 3,5 nr syvãydellü n. 2 I 00 tonnia, josta ìasti n. I 950 torrnia. Tâllöin polttoaineelle
ja nruille varasokrillejliä n 150 tonnia,jollin alus kulkce täydellä teholla n' 2 viikkoa, n 4000

nrpk matkan.

Las¡itankkientil¿yuusorrn 2600rnr,jolloinkokoöljylastillevilal.tukantavuussaadaânkãyte-
tyksi ìasrin tihcydellä 0,7 t/nrr Luriturkkeja on kahdeksan Konttcja kuljetetaan kannella kah-

dessa kerroksessa, alemnrassa kolme ja ylemtulissü viisi rinnar Kontinkuljetuskapâsiteetti on

79TEU

Teho mäi¡-¿¡ytyy halutun l2 solmun avovcsirlopeuden tnukaan, Iniki saavutetüân sea margin

nrukaan lukien n. 1300 kW akseliteholla. Ji¡í¡olosuhteissa alus kykenee tavallisina talvina itse-

n'iiscen toiùìintaar nofl naulisti kohrlatt¿vissa olosuhteissa

Asuintilat jûjestetüiin 8 hengen nriehistöli v¿rtcn.

Koneistr¡,

Koneistotolcutetaan'hybridikoucistona'jossaorìvast¿kkainpyörivätpotkurit Ratkaisuparan-

tuu kli),ltötaloutta, untail hyvân suorituskyvyn jüiss¿i t¿aksePliin ujcttaessa seká erinomaisen

ohjailukyvyn.

Ohjailukyvyn puantamiseksi on keulassa suuritehoinen keulaohjauspotkuri'

Toim¡ntaaapa

ollisuuden vìentisatamasta, esim.

kannelleen. Lastausaikaon n. l'5
lastaâmaan öljylastin, n. 'l 775 ton-

alikulkukorkeus 9, I m, mitkä ovat

siteiden sâllimia mittoja.

Alus purkaa uotesatâmâan tuulettaen

smalla lasti ssa tyhját kontit vaihde-

taan täysiin joten halutun alikulku-

korkeuden s ttilasti puretaan Kotkan

satamaan, mihin matka pâättyy ja uusi matka alkaa

Koko matkan kestoksi nioidaan pisimmilläân (Joensuuhun) 100 tuntia, joten aìus eht¡¡ tehdä

kuukaudessa ainakin 7 matkaaja kokonaissuorìte on nàin vähintään 12400 tonnia öljytuotteita

sisävesiterminaaleihin ja 532 kpl kontteja vientisatamaan. Matka-ajat sitã kautta myös

kuìjetussuor¡tteet riippuvat luonnolìisesti vâlittavien terminaalien sijainnistaja vâl¡matko¡stâ.

Aluksen rakenteen erikoispiirteitä

Alus on tyypiltäün uusi ja ainutlartuinen. Ö¡yn kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi

siihen rehdäün n. I m korkuinen kaksoispohja ja 0,8 m syvãt kaksoìslairlat, joìlin lastitankit

eivdt rajoitu laidoitukseen missâân kohdin. Samoin aìuksen omat öljyä sisdltävät t¿nkit e¡vät

ulotu laitoihin eikä pohjaan.

Tilar tekemiseksi kannelle kansil¿stia varten kannella tav¡llisesti sijaitseva lankkiputk¡stô si-

joitetaan keskiviivaìla kannen alla kulkevaan hyvin luuletettuun putkitunneliin. Muutoin nou-

datetaan EU:n sisävesillâ tapahtuvaa vaaraìlisten ai neiden kuljefustâ sâ¿itelev¿iä direktiiviã. Muut

lastitanklien varusteet, mies-ja kulkuluukut, ilmaPutket, tuuletusyhteet ym Sijoitetaan laidoil-

le. Keskilaivaan molemmiìle laidoille tehdään pienet lastausmanifoldit, joihin lastâusputket

nousevat kannen l¿ivitse putkitunnelista.

Konttien lastausta vüten Lsetrnetaan ki ¡nteät ki ¡nnitysP¡steetja.iohteet, -iotka samalla suojaavat

tankkien varusteita konttien iskuilta. Laitimnraisten kontt¡rivien kiinnittãmistä vaften asenne-

taan laidoille levypartaisiin nojaavat tuet.
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f]usi nosturiratkaisu her ättää sul
Saimaan satamien ahtaustehot

Varkauden satamassa voi ihmetellä isoa telaketjuilla kulkevaa kaivinkonetta muistuttavaa vankkaa metallista työkalua. Se ei ole enää kaivinkone eikä
perinteincn satama- eikä autonosturikaan. Ja samanlaisia työkaluja näkyy myös muualla Sisä-Suomen satamissa.

lbki tämä värkki olikin alunperin kaivinkone, mutta se koki sittemmin muodonmuutoksen niin kuin Franz Kafkan novellin Josef K., joka yön tunteina
muuttui koppakuoriaiseksi, Varkaudessa ei syntynyt koppakuoriaista, vaan tehokas, vahva, nopea ja turvallinen satamanosturi, tai itse asiassa oikea
täsmänosturi.

Jupu tyüsuojeluviranonraisct kehaiscvat t¿it¿i nosturi¿ Sc rncr-

kitsee heid¿in nlielcstäãn huom¿ttavau cdistystli ennen niin vau-

ralliseksi koetuss¿ uhtuustyössü,

Pekka Airaksincn Varkaudesta

- Oler tehnyt 22 vuutta nostureilla s¿tantis5a tüitâ, rnurta liyìlä
tinìä on tavrllisiìn satananosture¡hin vcrrattuna yliveto, ke-
huisec neljä vuotta kurìeen kalssu työskcnncllyt Pekka
Airaksincn Vukaudcssa

- Ohjaanro on crinonraincn. N¿icn siclt¿i koko ruunul.
Luutaniput samoin kuin rruukin lasti on hclppo sijoittââ tlis-
nlálleen oikeaan puikkaan, sel¡tt¿ii Ailaksincn Aikaisenlnlin
ruunìassa ¡arvittiin aina kaksi purkr¡au, nìutta nyt pirjl¡tiåD
yhrJelli ntiehellija sckin on tapeen vain lustaukset loppuvui-
heessa

Airaksisen nluküan nlul. lilutaniput saadaan asetetfua paikul-
leen juuri oikeurn ascntooil. Ne civlit kupruile eivütk¿i asctu
to¡stensu páälle tai jãi kanrpeuksiin Nipur rulcvar lasrâtuksi
tusuisesti, nopeasti, telrok[iaasti ja tur vallisesti

Tusaisesti, tiiviisti ja liikkumattonraksi pakarrr läsri ci tiilu
rnyösküän, vaikka luivun joutuisi koval lrercnkäylnin
keikutcltavaksi. Lustin liikkunlinenhan on ollut lnonen
laivaturmun s¡,¡'.

Monosen tuumaustuokio
tuotti hyvän tuloksen

tccn rai rsioiden ihmettelystâ jil t[ilmaustuokioista. Toki h¿t-
kc5sä syttyvi¿i ïlynvälâhdyksiäkin on niiden takana. Ja kaipa-
usta helpornpiin töihin

KyrnDìenkuntâ vuotta sitten pysâhtyi Savosteve Oy:n toinrì-
tusjohtrjâ Heiklii Mononen miettirnään ahtausongelmia, Hän
ei ullut lainkaan tyytyvâinen laivojen lastaukseen Sehän on

h¿incn amlìrattinsa

Monosen ntielestä lastauksen olisi tullut su.jua nopeamntin,
hulvemrnalla, tehokliaarnrnin, turvallisemmin ja kevyenrntin
Eli nriltei koko apparatti p¡täisi panna uusiksi. Siinö olikin haas-

tetta kelrâkseen.

Va¡kkr satânrâtöissä on edistytty paljoDkin Diistä vuosistâ,joÌ-
loin presidentti M¿uno Koivisto puuhaili Turun sataman
!yÒhönottokonttor¡ssa, olivat ne kymrnenisen vuotta sitten vie-
lükin raskaita, Iikaisia ja hyvin alttìitâ onnettonìuuksille
Synkkien onnettomuusìukujen joukossa vain rakennustyö kil-
paili ahtauksen kalssa

Mononen sanoo, Ètt¿i työvälineeseen kiinnitetty taakkr istuu
kuin kala vavan päässä eiká kuin kala siiman p5ássã Näin es-

tetüân heiluriliike, joka on aiheuttanut ja aìheuttaa satanissa
työtapaturm¡il. Ttrruallisuutt¡ lisãâ se, ettã taûkkoihin e¡ tarvit-
se lainkaan koskea Roikkuvien taakkojen työntely on tehnyt
nìonesta miehestä lamman.

Vähän väkeä, pa[ion tulosta

Ahtâustyôryhmäáu kuuluu nykyisin kôysien tarkastaia. tââk¿n

ki¡nnittäjât (kaksi miestü), nerkinantaja rLrunrassa ja
nosturinkuljettaia Merkinantajaa ei välttätnättä rârvirtaisi,
mutta kun työn lârtu halutaân vamistaa, mies ruumrssa orr

katsottu tarpeell¡seksi.

Kuormaustyôvälineessä or myös automaattinen ¡aksien i[otus,
joten siinäkâän vaiheessaei rniesjoudu enäã tekemisiin trakan
kanssa.

J¿ Mononen püäsi siihen, mihin pyrkìkin: työtehot kasvoivat
kaksinkertaisiksi. Kun ennen lastattiin 150-160 kuutiota saha-
trvaraa trìnnissa, nyt ruumâân meneejo kolnrisensat¿a kuutio-
tâ eikâ seküän vamastì ole lopullinen tulos Kãytãnn¿jssä rdnìä
merkitsee sitä, ettÌi yksi työvuoro säästetâ¿in. Se parantâa tie-
tysti tuntuvasti ahtausyrityksen tulosta.
Kun kävinrne Varkauden satamassa, sinne saapuvaksi odotet-
tu laivaei tullutkaan Seolisi kyetty lastaamaan Joensuussakin
samana päivàn, muttr sielìã ei ollut âwattu hornmata paikalle
riittävüsti sahatavarââ. Monosen kehittimâllä nosturilla honl-
rna käy: sislivesillä ljikkuvat laivat kyerä¿in räyrrämään yhdes-
sä työpä¡vässä

Anùnattimiehená Mo¡loÌen tiesi, lnihìn tarttua Hän ltankki
kaivinkoneen. Mutta se ei sellaìsenaan kelvannut N¡iDpä Mo-
noncn muutatt¡ runkoa niin, että puomien liikeradat saatiin
moitteÈttonìiksi Ja ohjaamo sijoitettiin uudelleen siten, enä
siit¡i n¿iliee koko ruumatilan. Juur i t¡itähân Airaksinen ammarti-
kuljcttajana kehui Ja kun vempele ei ollut vieìiikään Monosen
rnieleen, h¡in kehitti ahraustyövälineet, jotk¿ sijo¡tetaan nosturin
kiinteân puomin päähän Kullekin tavaralle tehtiin orna ryö-
vülineensä. Ja satamissa siirtyy nyt vinhaa vauhtia laiv¿n
ruurnaan tai rxunìasta pois sahatavaraan lisäksi paperìrulìia,
scllua, pakettitavarra ja karbonoauiaKeksinnöt ovat hyvin uscin seurausta olcnlassu olcvun til¿u-
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rrta mielenkiintoa
kasvaneet kaksinkertaisiksi

Nosturiratkaisu
herättâä mielenkiintoa

Monorten kertoo, etti vursin suuri joukko on küynyt nusturia

ihnìettclcilìis\á
- lhncttelijöiden joukossa otl ollut puljon suolÌula¡sia, nìult¿

nryös ulktrnaalaisia riltkaisu ki¡rnostu Vusinkin pohjoisrrrais-

ta k¿ivijöitä 0D ollut runsa¿st¡.

Heikki Monoren ol kahtlcn vaiheilla: ruvet¡Llio mukkinoilnuau
kcksintijiân vai jutkaako nykyiscssâ tyòssüin Nosturille on

var rÌuti avuu¡unrussil huolìatlaYat nìilkkinat nraailtltalla, kuu-

hiln ticto siit¿i levi¿ii.

En ole tehnyt tâti¡ juur¡kärn tu¡ìnctuksi kilpailijoille enkü

Ìtuutenka¿uì naaiÌillrlla, lnutta orÌ siitii silt¡ t¡etu levitnyt,
Morrorren totcilil hiljuisccn taPuunsa

CaseStoraEnsoOyj

INI,AND WATERWAYS AS A PART OF AN EXPORT ROUTE

'Ihe use of fhe Finlrish inland waterways is in a turning point. The rent

agreement of the Russian part of the Saimaa canal will expire in 2013 and

non' is thc time to look for new alternatives for carrying on the inland

shipping thereafter. The main solutions fbr the future are the reconstruction

of the canal to enable year-round operating, building of new canals via

IVläntyharju and the river Kymijoki or the abandonment of the canal

shipping. Äll the solutions have supporters' The main participants in the

discussion have been the authorities and the canal activists. The used

arguments are related to the environmental values, the transport policy of

the EU and the shortage of the cargo in the current canal.

The target of this thesis is to bring out the shippcr's perspective irrto the

discussion. The study considers the role ofthe inland waterrvays as a part
of an export route and rvhy the inland shipping is suitable only for some

deliveries. The tiamework also discusses the connections between the targets

of the shipper and the transport policy of the EU. In addition to the
exanrination of the bencfits of the current canal shipping the thesis also

evaluates the presented future canal alternatives fÏom the viervpoint of the

shipper, The bases of the examination are Stora Enso's experiences rvith
the Saimaa canal and the company's future needs in inland shipping.

ln the evaluation of the canal alternatives f'our main criteria are used: the

length ofthe navigation season, thc economical ef'ficiency, the reliability of
the route and thc transport fiequencies. The shipping costs ale calculated
for every route and also for three product types, timber, pulp and
paperboards. A special interest is in the estimation o[ the canal fee and

rvhat rvould be the maximum charge in order that the canal would still be

competitive route compared to the shipping in the current canal.

Thc results point out that all the presented year-round canal alternatives
would have lorver shipping costs than those in the current two-route system.

The savings are due to the usage of larger vessels and thc elimination of the
parallel routes, The year-round Saimaa with the DAS-vessel would be the

most harmonic alternative tbr the shipper evaluated with the presented

indicators. The shipping costs âre lorvest in the larger canals but the
liequencies rvill decrease substantially. Although the nerv canal pair, (Ky-
mijoki-Mäntyharju) would enable more mills to use the canal, the number
of the users ofthe canal would obviously not increase due to requiremcnts
fbr the product types in the canal shipping.

Monosen keksinnön vaikutukset
Varkaudessa Monosen keksinnön tulokset on tiivistetty näin:

ahtaustyön laatu parani
Yauriot vähenivät
työturvallisuus parani
ruumiillinen työ väheni
henkilöstöryhmien työmotivaatio parani
ahtausporukka pieneni seitsemäst¡i viiteen
laivojen käsittelyajat vähenivät puoleen

kustannustehokkuus Parani

Ettei se Heikk¡ Monosert tuunìaustuokio turha olìut.

Rent a boat at Finnish lakeland

The Finnish Lakeland is situated in the southern part of Finland. Arriving
in Finland, you don't need to drive far from the coast to be able to indulge

in splendid lake scenery. Lake Saimaa, lake Päijänne and lake Vanajavesi

are within easy reach (appr. 100 km) of the main ports and airports. The

Finnish Lakeland is the largest lake area in Europe.

No hurrl, where is uy bunny?

Norv you also have a possibility to spend your holidry by renting a boâl for a week or two in oùr

Lakeland While sailing Ðt the lakes you can enjoy the unique ìake middles as rvell as the tìne

archipelagorvithfineguesthatbours Allourlakesatervellnra¡kedandourchannelsareeäsyto
go through. Holidaying in the lakes you can have almost the full range ofFinnish summer

delights to choose from

Finnish Lakeland Boat Charter can ollèr you a good range of tnotor boats ând saìling yachts

The comprny has sonre boats of i ts own in the northem Päijänne but it rvor ks also in co<rpet atìon

with many other boat rentals in Fi nn ish Lakeland. You can choose the lnost sui table boat lor you

andbookiteasil¡,rvithonecontact Theeasiesrwaytogetacquaintedrviththeboatsal'ailableis
via internet pages www.finnlake.co¡n.
There the custolner can flnd photos and the technicâl specifiacations of all the boats. Aìso the

rveeks rese¡ved are shorvn

More info:
Finnìsh L¡keland Bott Charrer

PO box 61,40101 Jyväskylli, Finlancl

Tel. +358 14 449 9208, fax +358 14 6l 5640

e-maìl : kri.sourander@ paijatrnark.inet.fi
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Kansanedustaja Timo Ihamäki :

Kanavakeskustelusta sii tävä tositoimiin
Keskustelu Kynrijæn ja Mlirr
tyhujun kalavista ci ole uut-
ta. Niistä on huveiltu ju niitä
0ìr toivotlu jo satoja vuosia
Ne n¿ihtiin jo Pietui Brahen
ajoista, 1600-tuvulta, ìlihtieo

tarpeellisiksi sekâ
pu0lustautumiser ett¿i Sisi¡-
Suomen taìoudcn kehitÍilni-
sen kannalta, Mutta mennei-
n¡i vuosisatoina tÕnn¡ttiin al-
keelliseen teknologiaan: ei
kerta kaikkiaan ollut scllaisia
upuvålineitli, joilla kanavat
olisi kyctty tekemüän Ja

1700luvulla, Uudenkaupun-
gin (1721 ) ja Turun rauhan
( I 743) jÌilkeen, Kynrijoestr
tuli rajajoki, nrinkli vuoksi
kaoavapuuhat ji¡ivlit
haavciksi.

V¿str mets¿iteolìisuuden nou-

su I 860 -luvult¿ alkaen johti
tosi roirniin: koskia perattiin

PäijäDtecn jâ Sairnaan laLva-

vcsilìü, kan¿via rakennettiiil
Savoon, ja 185ó avattu Sai-
mur kuava veti sahatavraa,
terY¿a ja rnaatal0ustuott€ita
Viipuriin ja sitli kautta Piet¿-

rin suurilte nlukkinoille.

Vuunna 1974 juìkistetussa
Ky nrijoen uittoyhdistyksen
I 00 -vuotishislodikissa !ode-
tu, cttä vesitiekuljetuksct ja
ennen kaikkea tietysti uitto on
halvin, tehokliain ja nopein
suurten puutilvilraetreÌ
kuljetusmuoto S¿maììa siinä
ilmaistaan se, nìikâ nytkjn Dn

oleellista: óljyn hinta vaihte-
leeja pyrkii nousemaut koko
ajm,ja valtioidcn vüliset kiis-

tat Oljyalueiìla aiheuttavât
suurta epüvrnìuutta etenkin
rnaantiekuljetuksissu.
Historiikissa havaitaarì myös
sc, ettlijuuri óìjyn hi¡nan nou-
serrinen aiheuttaa ongelntia
Suomen kaltaisen laajan
mæn tiestölle. Jo silloin nlih-
tiiÌ, cttü huonlattav¿ osa

sy{crnmillli olevuta tiestústi
ol¡ jliänyt kunnostamatta.
Nlirnü havainn0t pätcvit myijs
tünüIitr.

Jo 1960-luvulla olisi
kanavat tullut rakentaa

Uittoyhdistyksen hallitus lus-
kâilì roistuv6ti sit¿¡, etrü alue-
puÌitiikkuan vedoten v¿iyli:i e¡

kunn0sleta esim. nippu-
uittoon sovcltuviksi. lìlhuttiin
Kciteleen-Püijänrcen k¿na-
vastu ju Kylrijoen alaosien
kunnustanrisest¿ Suunnitel-
nlia tehtiin suunnitclmien
p¿¡¿ilìe, nìutta ratkaisu viipyi.
Osin se johtui tietysti siit¿i,

että sarnuÌ aikaarì ncuv0tel-
tiin Saiuraan kanavan uudel-
leen rakenta[risesta j¿ nìaa-
aluecn ostarniscsta tai vuok-
raanriscst¿ Neuv0st0liitOlta
Nüin jälkccnpüin on hclppo
ulla viisus: silloìn olisi pitli-
nyt rukcntaa KynìÙ0cn-M¿in-
tyharjun kanav¿ ju j¿ittäA Sai-
nraan kanava sikscen. Meillà
olisi tlinüLin ornalla maaperül-
lâ ynpürivu0tis0sti
liikcnnöit¿ivà kan¿va-
j àirj es tel ùì A

1992 kanavaselvitys
on nyt pohjana

Nyt rneillü or pohjlla
Mercnlul kulaitoksen vuolna
1992 julkistanra laaja ja pe-

r usteellinen kanavuclvit¡,s ja
eduskunnun vultiovu-aiuva-
liokunnan jo vuoden 1995
burtjettiin ihuaisenla sclvü
tahto Suimun ja Püijünteen
vcsitiejärjesrelmien yhdistli-
miscstä ja yurpärivuotisen
rneritieyhteyden rììuodosta-
minen laajaìle
"sisâvcsikokonaisuudelle".

Ti¡rnii ajatu5 0n toistettu vuo-
si vuodeltaja rnerkitty jokai-
scen budjcttikirjaan. Valio-

kulta edellytt¡ 1996 t¡lous-
¿rv¡ola koskevassa mietin-
nÖssään, että "Kymìjoen-
Müntyharjun kanavan ja nii-
dcn muodostaman kanava-
verkostorr kuljetus-
taloudelliset vaikutukset sel-
vitetüän ja että Kyrnijoen ka-
rr¿rva¡r osalta suoritetaan
ralicntanris- ja muiden kus-
tutnusten tarkerìnus sekä pe-

rusteellinen ynìpäristô-
vuiku¡usten arviointi". Tä-
rn¿¡n pitâisi olla selvüä teks-
riä.

Selvitystyö
omalaatuista

Selvìtystyön tuli kohdentua
suunniteìman niihin kohtiin,
joita pidettiin ongelnullisina
ju j0ita kohraan oli osoitettu
kritiikkiä. Liikenneministeri-
ón työryhmä perusrcniin vih-
doir 7.12.1998. Mutta sen

tavoiteasettelu ei lainkuan
viltunnut valtiovarainvalio-

kunnan ja sanralla eduskunnan

kantaa Ministeriö oli asettilut
näet tavoitteekseen "Saimaan

kanavan ja siihen liittyvãn
kanavaverkon selvi ttäminen".
Työrlhmän työskentely julis-
tettiin sataiseksi ja ilmoitett¡in,
että vasta loppuraportin val-
mistumisen jálkeen asiasta

voidaan esittää kommentteja ja
mahdollista kitiikkiö.

Eduskunnan kanavaryhnrä on
lãhtenyt koko ajan siitü, ettli
Kyrnijoen-Mäntyharj un
kanavaratkaisu on selvitettävä

ilman ennakkoasenteita, ob-
jektiivisesti, perinpohjin ja
kaikinpuolisesti On tutkittava
ja harkittava erilaisten
aluskokojen, varsinaisen kana-
van ja sen sulkuratkaisujen
vaikutusta kuljetusten talou-
dellisuuteen, liikennemuodon
kilpailukykyyn ja ympäris-
töõn Liikenneministedön työ-
ryhmân tehtãväasettelu ei tüy-
t¿i tälä vaatimusta eikä liioin

eduskunnan budjetti-
käs¡ttelyssä ilmaisemaa tah-

toa. Onkin kysyttävä: M¡hin
minisreriôn tyäryhmä pyrkii?
M¡tä se tavoittelee?

Kanavat omalle
maaperälle

Me kaikki tiedämme. että Sai-

maan kanavan vuokra-aika
loppuun vuonna 2013. Sitä

ennen on saatâva râtkaisu
joko s¡itä, että kanavan vuok-

n-a¡kaa jatketaan tai rakenne-

tmn ymp¿irivuotinen vesitie-
yhteys - Saimaan
kanavallahan sitä ei saada -

Saimaan ja Päijänteen
vesialueilla merelìe. Me
olemme eduskunnan kanava-

ryhmässâ lâhteneet siitä, eltä

Järvi-Suomen pitää saada sel-

laiset meriyhteydet, jotlia ovat

kokonaan <¡nraìla maaperällä.
Meidün ei pidä niin nrerkit-

täviä I iikennerarkaisuja jättää

maailman politiikassa
sattuvien efi laisten kriisien ja
poliittisten suhdanteiden
heìlutettavaksi. On muistetta-
vapresidentti J K. P¿asikiven

srnrt: "Mâantieteelle emme
mâhdâ mitään, on selvittävd
politiikan keinoin".

Näemme, että Venâjä panee

paljon painoa uuden presiden-

tin Vtadimir Putinin kaudella

Pietarin ja Muurmanskin alu-
eeseen. Koivistoon rakenne-
t¿an suursatamaa ja alueet si-

dotaan muutenkin tiiviimmin
keskushallituksen kontrolliin.
Se merkitsee myijs sitä, että

luoteisesta alueesta iaVenäiän
ja EU:n välisestâ luoteis-
rajasta tulee mâalle strategi-
sesti en¡istä tärkeämpi. Siitä
seuraa, ett¿i jokainen mahdol-

linen Venãjânja EU:n välinen,
Venäjãn ja Naton vãlinen krii-
si saattaa aiheuttaa ongelmia
nyös niissä liikenne-
yhteyksissä, joita Suomen

puolelta menee Venäjün alu-
een kauttâ Täm?i näkiikohta
kannattaa pannâ mieleen.

Vesiliikenteellä
varaudutaan
tulevaisuuteen

Kysymys on ensisijaisesti sii
tä, ettâ vesiliikenteellä
varûudutaan tulevâ¡suuteen,

kehiterään ltä- ja Keski-Suo-
men elinkeinoelämää, hyö-
dynnetään myös Saimaan ja
Päijänteen vesistöalueiden
monipuolisia nlatk¡ilullisia
mahdollisuuksia, tiìaisuuksia
paikallisten asukkaiden luo-
valìe älylle ja
yritteliäisyydelle, vöhenne-
t¿i¡in muuttoliikettä, paranne-

taan kuntien asema, Tämän
ovat ndhneet maakuntaliitot,
kymmenet kunnat, kansalais-
jã¡jestöt, poliittiset puolueet ja
niiden edustajat e¡i elimissä.
Uuden kmavaverkon rakenta-
mista ei si¡s tule nâhdâ aino-
astaan pelkkänä lìikenne-
poliittisena ratkaisùna, vaân

laajana koko alueen elinkei-
noelämän jâ yhdyskuntâra-
kenteen elvyttä.iänà.

Ves¡tiekuìjetukset ovât hìnne-
tusti haìvimmat ja
sâasteettomimnlat liikenne-
muodot Jajuuri äsken julkis-
tetun VTT ympäristö-
tekniikan tutkimuksen nru-
kaan yksi Stola Enso voisi
saavultaa ympdrivuotisilìa
vesitiekuljetuksilla Saimaan
vesistöalueella I 00 miljoonm
markan vuotuiset säástöt
Tästä voimme vain arvailla
kuinka suuri hyöty ynìp?iri-
vuotisista vesitiekuljetuksista
koituisi koko Jârvi-Suomen
alueeììe. Osaltaan ne tukis¡vat
myös Kainuun elinkeinoja,
sillá onhan Kajaanista
Nurmekseen monta keftââ ly-
hyempi matka kuin Kokko-
laan t¿i R¡umaile.

Tinro Ihamäki, e d us ku n nau ka nuvu tylnntítr pu lrce ilj d il aj a
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