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Järvi-Suomen kanavat
Thousand Lakes Canals

t'Kanavapuolue"

perehtyi paikan
päällä Kymijoen
kanavointiin

Eduskunnan "kmavapue
lueen edustajat psr€hryiY¿¡t
paikm pä¡illã Järvi-Suomeo
kaoavüeitin aìap¿i:ù¿¡n, Ky-
mijokÊen. He havaitsivat sn,
mink¿i paikall¡set ¡bmiset
ovar jo tauil tiemæt: Ky-
mijoki oa nün iso ja valtava
vir4 eftëi siell¿l taflitse pal-
jon ruopara ja toukia. Kaa-
va m melkein valmis. Muu-
tamia kmaksia on kaiYena-
va ja sulkuja mkemettaya,
muùs müuþn homm otr æl-
va

Siru 3.

Kyästi Toivonen,
Eumopan tila
Ja vectttcrer*grtq

Kansanedusraja KtóSti
Toivotren on euædust44a
seurannut näköalapaikalta
EU:n liikennepolitiiku ke-
hinymistäjû ntunumisn. H¿in

on nähnyt, etrã maanrielii-
kentÈellã ei enää ole kovin
paljon krsvu vru. Ruub-
krisuus ja saate¡suus kæva-
vat. Mutfa vesillã on vielä ti-
læ Seo vuoksiToivonenpu-
huu lãmp¡mästi Suomen ve-
siteinen kehittãmiscsril.

Sivu 3.

Uitolla
on yhåi

tulevaisuus
Vmha irtouino ruli úeNä

pã¿ih¿in silloin, kun mandcr
halkoivar rutä ristün ðtütr.
Suüilta pohjo¡sÊq joilta uitot
loppuivat vuoteen 1990 men-
ness¿¡. Mutta nìppu-uitto rin-
trittelæ ja mahdollisesti voi-
mistuu viel¿i. Se on nopea ja
halvin puiden kuljetusmuoto
yli 100 kilonetri! rorkoil-
la. Uiuopäällikkö Timo J¿t-
velán mukau modemi uino
on kilpailukyinen. Se ruu
puutav¡ru tehtaalle juuri oi-
hem aikaæ.

Sitr 5

VTT;ltä laaja
selvitys

integroiduista
vesitieku[ietuksinta

VTT Yhdyskunt¿reknöklia
on æhtryr liikenneministeriön
ja merenkulkuhallituksen ú-
lauks6la lujæ ælv¡tykæn
Suomen ja Keski-Eurmpæ
väliaistã ¡ntegroiduista vesi-
úekuljetukisÞ. Vsiriet-teh-
ti esiüelæ lurldmuaÀ

Sivut 8-9.

Vesiteillä
monia
mahdollisuuksia

Suomenvæitieyhdistyksn
puhænjohtaja Hùi H. lål-
lukka tuntæ sius¡tvedel H?in
on s¡lmut25 woråhöyry-
hloæjallru SuorcDlabdelaa
Pieliselle j8 lisalme€tr. HÀtr
uskoo ôis¡ivsi(ieliìkenteen
nÉhdoüisuulsiin. Mutta toki
paljoû oo vielå Eùrðvå, jona
ùananintiþ rcitiija sürnnöl-
linen lülcme sædur kãyn-
ti¡r Yatrha höyrylåivalüken-
ne tuli tiensä på¡lbãn 1960-
luÍulla Uudasa liikel¡esså
Îaryilaan jo qilaisia la¡voja

Sivut 67.

Pliäjohtaja
Loikkanen
tukee vesiteitii

Tielaitoksen pä¡tjobtaja
Jouko lriktÐen on y6iúe-
yhdistyksen pensttjaj¿iseniti.
Hlin on yhÄ mukila toimin-
ncu joskru ei niin akriivi-
sest¡ kuin emen. Ku v6iÊ-
keotruspuoli erctett¡in Tielai-
tokss\ta Loikkmen on tunt€-
nul pien![ kainouüâ. Mutta
siir¿¡ buolimatta h?in sanoo
seulmænsa murhemielellâ
vesiteiden ja !sikuljetusren
alaspäin menoa P¿iäjohtaja
oli aikanaan akriiv¡simpia
Keitelæn kanavu puolesta-
puhujia, muna nyt puuhath-
viin Jitrvi-Suomen kaaviin
hiú ei ole niin p€rustællises-
ti perehtyûyt, enã voisi ona
kantaa puolsta tai vNtm.
I¡ikkilen kehoÍæ kuntia ja
ydtyksiä sisäves¡llã akriivi-
suutæn ja kekseliäisyytætr.
Kski-eurcoppala¡se1 turistir
ovat odotlamðsa aivu ovetr
takoa.

Siw ll.

Kariþianåiki
pitäÌi kanavien
puolta Helsingissä

Kansiledusraja Ktri Raja-
màki, valtiovuainvaliokun-
nan liikenoejaostoo pubæn-
johtåja" pir¿i¿i huolen süt¡i ett¡i
ktrava-æiat ovar esillå p¿ili-

k¿-tlonpaikâlla, eduskunnNa
jr myös hallituksessa. Hän
perilã kanmlaisilta sitä smæ
yhteirymmärrysÉ ja -þhtoa.
jolla Konnuksetr kanavaa
ajenün 160 ruotta sinen. Ra-
jamziki ukoo Jäni-Suomen
kuavien ¡ueutumisn, Eri-
lyisesti h:ir ûojæ EU:n ka-
nmonoihjn vsiteiilen puo-
lala. Keski-Euroopan tiet
ovat tukebtumassa rajusti
kNvileen tavtraliikenteen
alle.

Siw 12-

I(tvo: Kari Toppila

Järvi-Suomen kanavien neuvottelukunta antoi koko kanavaprojektilte uuden nimen:
"Järvi-suomen kanavat, Thousand Lakes canals',. Näin se pitää sigällään kaikki ka-
navarakennuspuuhat. Ja nimi on lyhyt. Ei tarvitse puhua Kymijoen, Mäntyharjun
ja Savon kanavista; Järvi-Suomen kanavat riittää vallan hyvin.
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Vauhtia
kanavahankkeeseen

den todellista ñoa ja hyö- kentamiseen käyterrynä in-
dyllisyytüi ei vuosikymme- yestointirahana vastaava

Kouvolu Smomien p¿iå-

toimittaja Juha Oksansn pu-
huu l8 08 19 p¿i¿ikirjojtuk-

sessaan ennakkoluulotto-
masti ja kaukokatseisesti
Kymijoen ja Mäntyharjun
kanav¡sta, H¿inen mukailsa
tuha ajil lElaminen ja kai-
ken vastustminen on lope-
tettava. Muuten ei suurtyöt-
tömyyden riivaamæ maata

smda nousuun, sÐæ p:iåf oi-
mittaja. Oksanen kirjoittaa
nan;

"Vaikka Suomi on luon-
nostæn täynnä vesiteitä, n¡i-

niin ole tahdottu ymmärl¡iä.
Ruuhkdset ja onnettomuus-
alttiit valtatitet sekä mpistu-
va ntaverkko eivät tüjoa ai-
noaa mahdollisuutta kuljet-
taa rukasta rahtiapilki¿¡ maG
koja. Muualla Euroopassa
jokia ja j¿iry¡ä pitkin kulke-
vat laivareitil ovat toimiva
osa kuljelusjärjestelmää.
Suomella ei pit¿üsi olla vma
ylenkatsoa vesiliikenteen
kistattomia eruja etenkäãn
nyt, kun koko EU:n sisällä
vesili¡kentæn kehittäminen
elä¿i voimakkaassa myötä-
tuulessa.

Kymijæn ja Mäntyhujun
kanavien sammaikainen ra-
kenlaminen avæ erinomaiset
uudet mahdollisuudet koti-
maiselle ja ulkomaiselle mh-
tiliikenteelle Kun Suomen
vientihrot(eista no¡n 90 pro-
senl.tia lastataan ennemmin
tai myöhemmin laivæn, on
loogista, ett:i se voi tapahtua

ilman rurhia välivaiheita
Sâästetään aikaa ja kustan-
nuksia

Kymijoen ja M¿intyhõjun
kanavahankkeisiin pitää sæ-
da vauhtia. Turhalla ajan pe-

lamisella ja kaiken vasrusta-

misella ei suurtytittömyyden
rüvümæ me!a wda uutæn
nousuun. Kumm@ kin kana-
vahilkkæn kokonaiskustan-
nukina æioidut noin kaksi
miljüdia milkkaa vaståavat
nykytahdilla valtion parin
kolrnen viikon lainanotloa
kulutusmenoihin Kuavüa-

suma po¡kisi työüi jo Ëken-
nusvaihe*sa tuhmsille suo-
malaisille. Useamalle vuo-
delle jaksotettuna ei inves-
toinnin úvo voi mitenkãàn
olla todellinen syy lyälä ka-
puloita hilkkeen mttaisiin.

Kmavien uminen liike-
taloudelüsesti kænattavaksi
ja hinnaltaan kilpailukykyi-
seksi kuljelusmuodoksi on
täys¡n mahdoll¡sta, jos laske-
tam ¡ahdin kokonaiskustan-
nuksia ja æioidru vesitei-
den etuja niiden luonta¡sten
vahvuuksien pohjalta: help-
pohoiloisuus ja pitk¿ük;iikii-
syyssekä ympfistöystäv¿¡l-
lisyys."

Minusta tlissä on smottu
oleellinen. Nyt larvitaan
eduskunnan ja hall¡tuksen
p;iãtökset kanavista Ja työt
alkuun.

Antero Pulkkanen
toiminniljohtaja

Naisten kanavapuolue Saksassa

Kaivetaanko Hansa unohduksen suosta
Hansa-kauppiaat hallits¡vat

Itämerlâ vuosisatoja. Heille nu-
hm s¿ütyminen It¿imerten pi¡ris-
sä oli ensiNoisen t¿irke.¿itã, sil-
lä se turyæi pohjoissakalaisten
kaupun-kien kauppalaivojen es-

tæt-töm¿in kulun koko Itämercn
alueella aina Nwgorcdiin saak-

ka, jossa Huslla oli huomatta-
va konttori. Hmsakauppiaat oli-
vat jopa ni¡n vaikutusvaltaisia,
ett¿i toimi vat onnistünæsti vãlit-
täjänä Ruotsin ja Novgorodin
välisessà sodssa I 300-luvulta
Sen tulokena oli vuonna 1323

solmittu Pähkinäsailen rauha,
jolla Ruotsi ja Novgorod pilk-
koivat v¿ilissä¿in olevan erämaa-

alueen, jota kutsutru Suomek-
si. Se ei suinkæn ollut viimei-
nen tãmân pohjoisen mau jako

Se toistui jokaisen Ruotsin ja
Venäjän välisen sodan jálkæn
aina vuotæn 1809, jolloin Suo-
mi liireltiin kokonro Venâj¿i¿in.

Hansalla oli suuri merkitys
Itämeren kaupassa aina 1,100-

luvun Ioppupuoliskolle saakka,
jolloin s meneni æmilm KÂl-
milin-Unionin ja toisaåìta myös
Englann¡n ja Alankomaiden
noustua nopeasti huomattavik-
si kauppa- ja merivalloiki. lny-
häja tavallru öeeton kauppa-
kaupunkien liittouma oli voima-
ton tät?i valtaisæ kiluunadiplo-
matiaa vastaân. Toki Hmsa el¿i¿i

kituutteli vielä myöheminkin,
mutta sen ðema olì memyttå.

Turun kauppakorkeakoulun
kansainvàlisen talouden pro-
fessor¡ Urpo Kivikili tükasteli

¿iskettâ¡n ilmestyneessâ teok-
sæsm "Hæsm perillisef' Iei-
meren maiden talousel¿imää,
kauppæ ja polit¡ikkaa ja näky-
miäjuuri emen ns. reaalisosia-
lismin romahdusta ja sen jäl-
kæn. Hän käy uskollisffti lävit-
se Euræpan aluæt, Ëjayhteis-
tyäaluæt, Il¡imeren maiden ta-

louksien tumusluwt, låvffi vir-
mt, eri maidenja satamien tuon-
ti- ja vientiluwt, kansmtalouk-
sien kehitysnlikymät ja esitt¡i¡i
lopuksikoko vmhan Hansme-
ren tulevaisuuden näköalat

Elmpm Unioni on tâvallm
Hæsan laajennettu perillinen.
Vanhan Hansan hallitsemasta
Saksastå siihen kuulkuvat Hm-
purin alue, Schteswig-Holstein
ja Mecklenburg-Vorpommem.

Tanska, Ruots¡, Suomi, Puola,
Liettùa, Latviaja Virc kuuluvat
luonnostail tåh:itr kåuppayhtei-
söön. Myös Venäjältã Pietüi
(Leningradin alue) otr portti
Hanwerelle. Kivikui wioi,
ett¡i Venäj¿i tulæ joka tapaukss-
sa esittämä¡in itsenäistäja ken-
ties hyvinkin vahvæ rælia tu-
levaisuudess tässä yhteis-työs-
sa.

Vaikka Kivikui k¡iy tükasti
lävitse myös liikentæn, vesi-
te¡lle - mena lukuunottamatta -
h¿in ei buomiotail jæ. Kuiten-
kin Venâjlin sis¡ivesireitit ovat
mahtavat ja vmðti Eu-maita
kiinnostaa päãsy niille. Venà-
l?üsaluksillahæ on jo pãäsy EU-
maiden sisävesiteille.

Kanavahankkeille neutraøli ja iskevä nimi:
ttJärvi-Suomen kanavat,
Thousand Lakes Canalst'

V¡ime vuoden syksyllä Sak-
san parlamentin naiskansan-
edustajat p€rustivat "Pülamen-
tærisen ryhmän sisävesiliiken-
teen hyväksi" -n¡misen ryhmän
Siihen kuuluu edustajia kaikista
puolue¡sta.

"Huolimatta Saksan sisävesi-
liikenteen positi¡viwsta ennus-
teesta eivä! nykyiset eivätkã kes-
kipitk¿illä aikav¿ilillä odotetlavis-
sa olevat tâloudelliset edellytyk-
sel mahdollista sitã, että s¡säve-
siliikennöitsûãt löyt¿üsivär omin
voimin strate8ial peempæn kil-
pailukykyyn", smotaan naisten
julkilausumæsa

l¡usuman ovat hyv¿iksyneet

mm Gila Àltmann vihreistà,
Renate Blank CSU:sta, Dagmü
Enkelmann PDS:stä, Annette
Fasse SPD:stä ja Lisa Peters
FDP:sr¿i

Perustamisajankohtatra ryh-
mä lukijäsenikseen 64 kansan-
edustajaa. Ryhmä pir:iá yhreyk-
siã kaikkiin intressiryhmi¡n ja
tutkii mahdollisuuksia sisävsi-
liikenteen kehittÌimiseksi.

Suomessa on kmsiledusta-
jilla ns. kmavapuolue. Sillli ei
ole vielä enemm¡stöã eduskun-
nassa. Mutta mukilaolevat us-
kovat, että pim on, Mutta mer-
killistä on, että kilavapuoluæs-
sa ei ole vielà yht¿i¿in naista

Mänlyharjun kunnonjoht4jø Søkari Nuutincn näyllää Mänlyharjun kanavon poikku Jäni-Swmen ktnayoncuvoflclukunnøÃ
jißcnille. Tällä paikalh oli oìkanøn myös Ruoß¡n kutistuvu møMin ja Veniijän rqja

J¿iryi-Suomen kanavien neu- Kymenlaå-ksæ ekä Savoa. Sen jat Küi Rajan¿iki (sd), Erkki J. ercwin tutkimus irtegrciduis-
vottelukunta niputti toukokuun alla voi Rkentæ Kymijæn kÂ- Pafanen (sd) ja Timo lhm¿iki ta vesitiekuljetuksista. Nämâ
lopullaMäntyhujussapit¿im¿is- navil,Mäntyhrjunkanavanja (kok) esiltivät näkemyks¡ään VTT:n tutkijat esitteliväi va[-
säãnkokouksessakaikkikolrne Savon kmavm. Ja myös ma¡- kmavisn.Hen¿ikivätnüllâmer- mistumösolevæselvitystään
kanavæ yhtæn ja antoi niille dollinen Karjalæ kanava sopii kittãv¿tn tulevaisuuden. Niihin myös Mäntyhiljussa.
nimen:"Järyi-Suomenkilavat, hyvin rakennettavaksi saman emme t¿issä yhteyd$sä puutu, Järyi-Suomenktravat-neu-
Thousand Lakes Cmals". Näin nimen alla sytrtyi vesitieyhteys sill¿it¿iss.¿ilehdessàtoisællaesi- vottelukuntå p¿¡ätÌi jatkæ toi-
ulkomelaisetjava¡nenglmin- SaimaanjaLaatokmvälilläs¡t- telläãneduskunnækuavaryh- mintâilsakilaviennkent¿mi-
kieltâ osaavatkin lajuavat mist?i ¡en Jänisj¿inen kautta tai vil- män kilnanottoja, Kui Raja- seksi Järvi-Suomæn. Se on Eu-
on kysymys. han Vuoksen uoman seuduilta. mäen hmtâttelu ja Hma Pa- ræpu Unionin liikennepolitii-

N¡mi on neul¡aali Seei soR M¿intyhaduss kflwedusta- junen-Muhosen ja Tönis Ced- k¡n mukaistÂ toimintaa.
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E duskunnøn kanav apuolue optimistine n :

oen ja Mäntyharjun kanavat valmiit jo L0 vuodessaKymij
Järvi-Suomen kansan-

edustajilla on vankka
usko: Kymijoen ja Män-
tyharjun kanavat ovat
liikennöitüvåissä kunnos-
sa noin kymmenen vuo-

den kuluttua.
Eduskunnan ns. kuna-

vapuolueen jäsenet Pe-
rustelevat kanavia kah-
della väkevällä syyllä:
Suomcn metsäteollisuus
saisi käyttöönsåi lähes
kulumattomat ja vähá-
saasteiset integroidut
vesircitit. Ja toinen syy

on koko maan ja erito-
ten Kymenlaakson hir-
muinen työttömyys' Ka-
navat työllistäisivät ra-
kennusvaihccssa tuhan-
sia ihmisiä, mahdollis-
taisivat pientelakkatoi-
minnan elpymisen' va-
laisivat uskoa taloutem-
mc uutcen nousuun'

Kunsauedustajüt arvcl¡val
Heinolrssu, etti¡ Kymijocn-
Mäntyh¡ujun kanavil rakentil-

misella olisi suotuisia vaikutus

rn),üs Sainìuu kanuvu ongel-

nrien rutkuisullc Ehk¿ipli "Veli
Vcnlilliinen" silluin ymnil¿i¡si,
ett¿i Saimuar lanûvillla e¡ voi

rahustiÌil nliclin nrliirin ja vas-

toin aikuisÈr¡rIiD lehtyjä supi-
rr uk siu

Ddcssä mclkoincn
cstejuoksulinaali

Kansuncdustajat ticti¡\'üt
(dc5rii olc\'¡t e51ccl.'fiukasta tili
niukasta vultion budjctista joh-

tuu, c[¿ vielli vuosikuuria orì

rihettu pelätâ builjett¡pliüllik-tiat
Erklri ''Leuliu" Vin¡sen punaLy-

nän pyyliliiisyjã, liikenner¡rinjs-
ter¡öu yl¡ilurtül virkunichet ovat
nilìkeitü ja torjuviil vcsitcitii
kohtaan ja etel¿iiseu Kymcn
lil¿kson pilitt:ij¡llli ort pelokkuun

t0rju!ü usçn¡rc kar¿viil kohtüul.

Hiotakuail ei hcit:j pelola
- Eihlh se pri nriljurdia ule

kuin pro5cntti valtion budjctis-
tr J¿ se[in jlkuutuu useallc
vuodelle, ururjuisi Erkkì J. Pu
t{rren (sd) Jyvi¡kyliis(ã.

Ja kilDunttua nìuistaa, ettî
joku Kirkrúcnten puperitehdas

¡n¿ÌJ's¿u sailtün vetrun ja Rau-
nÌan sellutehdas cnentnrlinkin,
huo[ìauttivat pülûnrentdil ¡kot

Päijänteen vesistön

lasku-uoma

tarkastettiin
Krrsuncdustajat tutustuivut

k¿navarcittiio Hc¡noltsta ctc-
lüan. Sanr¿ü rcittii¡, jonkt Mui-
il¿ir-Päijl¡otccn vültavat vcsi-
r[dsslt rcpivlit kuhdessu vai
heessa Salpuuswlkiett ltiekka- ja
rnortenihujujerr l¿ivitse. Jyrin-
gÕnv ina puhkesi jo litorin¡rli¡u-
rlen ulussa, j0ll0in PüijiDtccn
vedet vuluivat Kunnivcden ja
Rievclinjärvien küutta Måilty-
hiljun reittiin ja Sainrualle

Joen kun¿voinnissa varsi-

Suomen euroedustaja Kyösti Toivonen ¡hmctteli
Kotkan ja Haminan kieltcistä ascnnctta Kymiju-
en kanavr-¡intiin. Hün arveli tämän kannan perus-

tuvan tictojcn puuttccsecÌ. Hänen mukaansa tästä
satamap¿rrista tulisi keskeisin transitoliikenteen sol-

mu Suomeen.
'foivonen kuvaili Rotterdumin jüttilüissatautaa ja

sen vaikutusta "takamaustoon", Rotterdam inree

lävitseen vuosittain 300 miljoonaa tonnia rahtia'
Siitä kolnrusosa on ns. bulkkitavaraa eli püäasias-

sa rauta-nralmia, öljyåi ja muita raaka-aineita' Nc
laivataan sisä vesi- ja ¡annikkolaivoilla eteen-püin.

Rotterdanin satarnu¡r kuuttu kulkce trykyisin rn¡ös 3,ó ¡niljoo-

Dau korìttir vuodcssa Siitijâl- toiDstt sylttyy Vilirrìcrclle
leùn kulnanrrcs robott¡s¡lürntr Onko sc sitlcl Ra¡¡skatt Mur
kuuttu, jossa liikcnteeìohjuus- scillc taijoku ltuliun satarnistü,

torn¡slô opüJteltilvut ruoka- ja orr vieli auki
kühvituDtiapitltrr:ittörDüt"âlyo- -'l'illi hctlcllipliüosil koD-

tukseC' sijoittuvut ne oikeisii¡r tcist¿ vicdáãD esimerkiksi Sak-

osoitteisiin s¿¿[ autoillt, nrutta koko iljur
yalnústellr¿n niiden siillinústä

Rotterdam iaksaa rxut¡teille. Jatko-laiv¡uksissr
- siirrytiiir¡ lähi-vuosinü Ënvnc-

ällistyttäävierailijaa vüssimülirinryönröpræurukul-
'foivonen.juksaaällistellü tãtü jetuksiin Niilá sijoitetilm kuk-

holluntilüissatumaa Se on tois si rilnan ju kaksi per¿ikkåin,

ta kuin Helsingin tai Kotkil sa- nìutta nyr jo puhutail yhdistel-

tarnat. nìistli, joissa on krksi proomua
- Rot(erda¡nin satarna on ih- rinniùlain ju jopr kolnìe Per¿ik-

meellincn kokonaisuus Sc laa- ká¡n.
jenee koko ajan merelle päin

ì'"":.ÎlliY."l.k'*'in 'uu- EU:tr ja venäjän
nnrmatkln latvat.

Toivonen nikee kehityksen vcsiteille yhteys
n¡in, ettü lähitulevrisuudessr Muttucurocdustilja Kyösti
Euroopussroo vain kaksi mer- lbivosellu on unelma, tulevai-
k¡ttüvüüja suurtajakelusut¡mu: suudennliky tai "visio" nün kuin
toinen niisti on Rotterdarn ja jokainen konsultti ju vähäisin-

naista "ehjãä" maaperää tatiC
sisi repii auki voin Kirnolassa
ja mahdollisesti lähellâ Suo-

trrçn-lahtea, riippúen siitiì D¡kä
l¡njausYdhtoehto valitaan

Muuten, n:iisti hilju¡stt kãY-

terty Salpausselkä-nirnitys on

perliisin vasta vuodelta I 857. Se

o[ h¡sturitn prolèssori, "satuse-

tâ" Züchù¡as (Saliari) Tope¡¡uk-
scìr keksintöä Vanha kansah¿n

ci k¡'enrryt nrieltünrÌi¡n Hanko-

r¡ieilcltii Jænsuun Ja¡mankan-
kaasecn u lottuvia harjujaksoja

)'hterüis¡ksi ketjuiksi Siihen

serr liikliuvuus oli liian vãh¡iisti
eiki¡ lctrtokonetta ollut viel¡
keksirt),

Kanavien rakentaminen

on cduskunnan käsissä
Eduskunnan "kanava-puolu-

cen" delegaatio Jouko Skinnari
(sd), Pekka KuosmaneD (kok),
'ljtr¡o lhamäki, Valto Koski (sd),

Mikko Pesâlä, Erklii J P¿rtanen
ja Kyösti Toivonen (kok) suh-

tautui siis luottavaisesti Kynì¡-
j0cn ja Mäntyhüjun karavien
rukcotünìiseen Heillä on konk-

reettista tietoa ja kokemusta
liistiì ruuhkìsta ja ongelmista,
joitu Kcski-Euroopan nìaarì1eiì-

lc on tavmv¡nojen yhã lisüân-
tyessli syntynyt.

Erkli J. Partanen ja Pekka
Kuosr¡rilnen eiv¿it pitdneet vir-
Iil¡úcsten kantoja kovin merk¡-
r)'liscllisinä

- Nehän ovtt vastustaneel
nìilluiÌ m¡täk¡n Raùtaruukki,
Veitsiluoto j¿ Sainaan kanûva-
kin oliyat heidãn torjuntalistal-
laur Nyt ne ovat ja pysyvät,

Kyösti Toivouen, Suoneil euroedustøia lÃhdesrù, usskoo, ellä

veú1¡ckuljeluks¡lla ou suurì lulevoisttus. nttusluminel Roller'
dunin salotwt ja Keski-Enroopou liikenilevìiJli¡il on anla-
n ul pe npektì iväì ojanksil le. Läpäße ehär Rotlerdo,nir sqlt-
mun selloinen lavarqnääriì,joko on enentmän kuin þmme'
nen kedø koko Suonen ulkonaat vìenti

kin kunnallispoliitilJio sen il- ovat niin huonossa kunnossa,
Inaisee Toivosen näky on Eu- ettà ne eivät kestâ sellaista val-
roopu Unionin ja Venãjãn si- tavaa rekl(trallia, joka tæitaan
sävesiteidenyhdistäminen. Sii- tavaravirtojen kuljettamiseen
täh¿inon tehnytEuræpmUnio- MoskovmjaPietuin aluælleja
nille myös muistion Se tulee sieltä Keski-Europpaan Mutta
ki¡sittelyyn syksyllä Venäjãllâ sensijunVenäjänrunsaidensi-
on puhaat edellytykset Suom- sävesiteitten sanotaan olevrn
ncn kütta vedettäv¡llä vesivãy- kunnossa. Ne voivat liuljettaû
lällü monia kymmeniä m¡üæn¡a ton-

- Venäj:in rautatietovat kuor- nia tavùaa vuodessa.

nrituksensa yì¡irajalla, maantiet - On muistettûva, eltä Venä-

tokaisi Pa¡tanen.

Kuosmanen laas muistutti,
että perustuslain mukaa¡ tämän

mau asioisla p?i¿ittää eduskun-

t¿ eivätkä virkarniehet
- Kanavan rtkentanìinen tai

rùkeDtalnrttajättiminen on mei-

d¡in kisissämme. Uskon valia-
vasti, et(ä eduskunnan enem-

nistö tulee v¡eld nä¡den kana-

vien rakenl.¿nrisen tækse, Kuos-

lranen arveli

Katøvoryhnöt puheet¡iohtqjø Jouko Skiruøri hlkøílee kata'
von poikkaa.

Eduskun¡tou "kanøvapuolueen" ntiehet, sillä naísìø ei prolueesso val¡tellorßti vielä ole, leh-

disliitìlaisuudesso He¡noluss Holelli Kurnpelfu teræsillo. Towlollo Kymijoen alkupäiitiìia
Hei¡tolan Täh\ì, erä Suonen suurimmislo s¡llo¡sla

Euroedustaja Kyösti Toivonen näkee kanavilla tulevaisuuden
jä on r¡kas nìaa Ja se vnmasti
nousee nyky¡se\tä ahdinkotilas-
tùûn ylöspiin Se merk¡tsee la-

varali¡kenteen valtàvaa pa¡su-

¡nisla Suomell¿ on kaksi vulr
tia, jos se osaa niitã käyttdã:
Saim¡alta sauda¿n suora kana-

vayhteys l-tatokan kautta Venà-

jÌin s¡sivesirÈ¡teille ju Suomen
ja VÈn¿ijlin ruutate¡ll¡i on stma
raideleveys los s¿tanìùtjt VR

ovat yhteistyüssi, tr¡nsitoliiken-
nettl voitaisi¡n keh¡ttãä vielli
v¿ìltav¿st¡

Suomesta transito-
liikenteen keskus?

Toivonen on kuullul Keski-
Euroopassa, että R¡ika on otta-
massu suomaluissatamien pai-

kan tr ansitol¡ikenteessâ, vaikka

sieltä on p¡tempi maayhteys
Venâjãlle.

- M¡nulle sanott¡in. ett¡i Suo-
men vR-yhtiöt pitävãt niin kor-
keita hintoja, että esimerk¡ksi
Soksasta tulee halvemmaksi
kuljettaa tavarat R¡¡an kautta
Venãjälle Jos tämã pitää paik-

kansa, VR-yhtiöiden tul¡si tù-
kâst¡ miett¡?i teht¿iväänsä ja hin-
noitteluperusteilaan.

- Kotka ja Hamina voisivat
seurata tilkasti tätä kehityslin-
jæ Ja vætata siihen tarjoma¡-
la monipuolisia palveluja Nii-
den sijainti esimerkiksi jälleen-
kuomaussrtamina rakennetta-
van kanavan suulla olisi erin-
omalnen,

Charterlennoilla
matkailijoita vesille

]b¡vonen nük¡, etlà Kynìi¡oen
jû Mäntyharjun k¿navilla on
rÌyôs huomat(ava merk¡t) s nraF

kailun kannalta
- K[n o]en saarut !ierait¿ tän-

ne Suonreen, hc ih¡steleval sitä

v¡ltuvra väl iyyttd ia yks¡ty¡syyt-
tä, Dìitî t¡iällàvielü on He nrike-

vät puhdasta tyhjäi nretsr¡i. âìs-

tì\'dt r¡¡kka¡n iìman ja roivnt
nauttia juota!u raikkaista vesis-

tünìnìg Tânì¿¡ on kesli-euroop
palr¡sille t¡iysin eksmttista ¡luetr
f¡.

- Vâikkr me ¡rvoitelemme
onraa nretsäpol itiikkaamnte,
metsämme näyttävät yh¡i metsil-
rä eivätkä puupelloilta. onhan
esimerkiksi Sakrusa puuh, mut-

ta huornattava osa siitä on Adolf
Hitlerin aikana 1930-luvulla ¡s-

tut¿ttuja puupeltoja
- Olen varma, että katseet

suuntautuvrt pian Suomeen
Meillâon silloin oltava vâlineet,
joilla hoidamme turist¡t. Suuret

massat voisivat liiklua joki- ja
jârv¡reiteillä Heille voitaisiin
jädest¿iä myös tieuyâ viihdeoh-
jelmaa ja perehdyttää he¡dät
muun matkailun ohessa myôs
erä- ja kaìastushüastukseen,

To¡vonen kaipæ charter-len-
toja Keski-Eumpaslå Suomeen

- Nylhän niilä on vain pâin-
vastoin eli Suomesta poispãin
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Savolnisten anelma maksaísi vaín 200 miljoonuû

av kanavasta riS on e
Päijänteen-Keiteleen

kanava avasi Kymijoen
vesistön upeat latvave-
det, Keiteleen ja jopa
Kivijärvenkin, veneili-
jöille. Kanavaa voidaan
käyttää myös tavaralii-
kenteessä, Keiteleeltä on
taas kanava- ja vesitie-
yhteys useille Pohjois-
Savon suurille järville.
Mutta tarvittaisün vain
pieni "viilto" muuta-
maan maakannakseen,
nün laivat ja veneet voi-
sivat kulkea Päijänteen
vesistihtä Vuoksen vesis-
täön ja päinvastoin,

Savon liitto ajaa tar-
molla tätä Savon kana-
vaksi nimettyä vesitieyh-
teyttÌi eikä sitä vastusûa
juuri mikään instituutio,
Jos kanava rakennetaan,
silloin syntyisi yhtenäi-
nen "rinkulareitti" Eu-
roopan suurimmalla yh-
tenäiselle järvialueelle,
Suunniteltu Mäntyhar-
jun kanava taas yhdis-
täisi näet Kymijoen ja
Yuoksen vesistôt etelä-
päåistä,

Nyt hahmotellussa mallissa
kanavueitti olisi Iisvedeltå Per-

wnon kyläãn s¿ukla Suonen-
jæn jokiuomassa, murta siitâ
elel¿i¿inp¿ün kmava vedett¿iisiin
1,7 kilometrin mittaiseen maa-
leikkaukwn jokiuorm itäpuo-
lelle. Se yhtyisi vmhm jokiu-
oman llihellã Kimpanlampea,
jolen kaunis koskireitti jäisi
edellæn kansan ihailtavaksi.

Suonenjælta vesitie jutkuisi
Suonti€nselätle ja kadais¡ sen
eleläp¿i¡iss:i HulkoNlmen kaut-
ta itälin. Se läpäisisi Suotrånie-
rnen 120 met¡in pituirna avo-
kanavana. jatkaisi viel¿t Kymi-
jæn vesistöttn kuuluve Pes-
ven¡i pohjoisæn, ja Kuivataipa-
leen museokanavan viereslå
puhkaistaisiin sulkukanava
Vuoksn vesistttän kuuluvalle
KuvÐs¡lle. T¡¡ss¿l kohta kah-
den suurjãruen vesis¡öt ovat l¡¡-
himplinli toisiæn: Ku¡vataipale
kun on vain noin 300 metriä le-
veä. Kuv¿nsilta øas syntyisi
Kilpikosken kauna yhtcys Sor-
savedelle. Kaunis Kilpikoski
ohiæ¡tâ¡si¡n l¡ns¡puolelte kai-
veÍ¡avalla 150 netri¿i p¡tk¿¡llà
sulkukåmvalla

Or¡vil¡mken vai
Lep¡ävirran rcitd?

Sonavedeltl v¿lyl¿i jarkuisi
Rengonlahdelle, josta kaivet-
taisiin 1,2 kilomerin minaincn
sulkuk¡mva Rengon trÉakan-
nalisn poikki Silruj:inen Pir-
kåhhaecn. Saúkijliryelt¿¡ ereen-
p¿¡in on kåks¡ vaihtrÉhtoistr l¡n-
jausta; joko Särkilahden kau¡ta
Oravikoskelle tai Ala-S¿irkijär-
ven kauata Unnukkajärvelle,
jonka karava tapaisi LÆppivir-
ran kirkonkyl¿itr l¿ihellä. Nltden

Orav¡.kosken linjauksen hyv¡ik-
si. Niün kyettäisiin yhdisräm¿iån

Kymijwn ja Vuoksen vesistöt
pohjoisessa.

Ja mitkä n:ikymät se avaisi
keski-euooppalaisille mar-kai-
lijoille ja veneilijöille. Hsid¿in
käytettàvissään olisi Eumpu
laajin ja suurin yhtenüioen j¿û-

vialue. Toistaiseksi Järvi-Suomi
ei ole osmnu! tri halumut myy-
dä itsi¡ãn turisteille . tåppi on
ruhjonunakin tunnettu ei aino-
astaan Euoopassa vaan myös
Kauko-Idàssä.

Kanava¡ hinta olisi
l$-220 miljoonaa

Jos kruavan kulkusyvyys oli-
si 1,8 merriä, IisvedehÌi Leppä-
vifiil kaut¡a æ maksaisi noin

noin 160 miìjoonaa mukkaa.
Jos taas kulkusyvyys otisi 2,4
metriä, kumprukin hintru oli-
si lisättáv¿i noin 30 miljoonaa
markkaa. Savolaisten laskel-
mien mukaan kanaYa t¡ena¡si
pelkãstä¿in matkailulla kustm-
nulsensatakaisinjo I0- l5 vuo-
dessa.

"Piâllysmiehet" eivät ole
muutenkau hurahtanæt: kana-
Yötâ ei tulisi suuna ja mahta-
vaa, væn sen sulut ehdotetam
rakenneltavalisi Rautalmmin
rcitin vmhojen sulkujen mitoilla
eli 36 metriä pitkiks¡, 8 metriã
leveiksi ja 2,4 metriä syviksi.
Avokanava ja avovesiosuudet
r¡tkennettâ¡si¡n joko 1,8 ¡ai 2,4
metrin syvliyksellã. Siltojen a.li-
kulkukorkeudeki tulisi 8 met-
rià.

sis:ivesilaivat ja pienehköt pr@
muyhdistelmãl Selvitysten mu-
kam Savon kanavalle olisi odo-
tettavissa vuosittain jopa noin
7000 venekuntaa Kuopioja Jy-
v¿isky[ä nousis¡vat Savonlinnm
¡innalle Järyi-Suomen suurim-
miksi veneilykeskuksiksi.

Kanavan rakenúrmista

on tuumattu tovin
Savon kuavu mkentaminen

ei ole vffta nyt syntynyt ajatus.

Sitä on pohdi(u jo 1700-luwl-
ta l¿ihtien, joaen tuumaustunûeja

on ollut ri¡trämiin.
Suonenjoki on vanhastaan

tunnettu kulkuvâylà. Olipa se

aikanæn savolaisten ja h¿frná-

liÍsten eräalueiden njalinjana-
kin. Ja Pähkinäsaaren rauhan

(1323) Éjakin uskotm vedetyn
sen kautta, va¡kka merk¡ntöjä
t¿ist¿i ei ofekail æiakirjoissa Ne
toki eiv¿it ole kovin luotettav¡a,
sillä kumpikin osapuoli (Ruotsi
ja Novgorod) valmisti myö-
hemminomu venionsa mjalin-
jasta. Niissä se kulki huomatta-
vðti alkuper¿iistä et¿irimpänã.

Kuivataipale on ollutosa væ-
h6ta Savon (Kujalan) ja Poh-
janmail v¿tlisest¿i kâuppatiest¿i.
Leppäv¡rta on myös ollut titkeä
kauppueittien vàlinen solmu-
kohta.

Smoista tekoihin ryhdyttiin
Kuivataipalælla I 860luvul14
jolloin somakoskela¡set sahan-
omistajat kaivaunivat sen Ilivit-
se kanavan, jota myöten Suo-
nenjæltâ ostenu puutÂvm ui-
þnün Soßakosken sahalle. Sul-
kukmava valmistui 1890.

l97Gja l9SGluwllakmvu-

ta on tehty kaksi erill¡stã suun-
n¡telmaa. V¡imeisin on vuodel-
ta I 991. Tükemmat selvitykset
valmistuivat kuìuvan vuoden
kesällä.

Järvi-Suomessa asuu

miljoona suomalaista
Selv¡tysten mukaan Järv¡-

Suomen kmavien aluælla asuu

no¡n m¡ljoona ¡hmistä. Se on
pinta-alaltaan suurempi kuin
Belgia, Hollanti ja Luxemburg
yhteensä. Alue voisi olla huo-
mattava matkailuhoukutin. mut-
ta F edellyttäisi maakunt¡en ja
kuntien epäitsekästä yhteistyö-
tit.

Se voisi (yydyttää nykyistä
paremmin myös keskisen Suo-
men maakuntien ihmisten reÞ
keily- ja veneilyørpæn. Tutki-
muksen mukaan jo nyt tehd¡i¿in

noin viikon mittaisia veneretkiä
näillä j¡inialueilla Mutta tois-
taiseksi trjonta ja palvelut ovat
alueella vieìà lapsenkengissà.

Juui valmistuneen selvityk-
sen mukaan Järvi-Suomen
osuus kot¡mæn matkailussa on
noin 40 prosenttia. Aryioidm,
ettã jos vuokaltavat lomamökit
olisivat mukma, sen osuus oli-
si vieläkin suurempi. Onhan
koko Suomen kesämökkikapa-
sitæt¡sta yli puolet juuri J¿iryi-
Suomessa

Mökkien runsaus loisi tilaa
myös houkutella ulkomælaisia
matka¡lüoita aluælle Ovathm
ne omislaj¡ens k¿¡ytössä p¿¡äasi-

assa vain kesälomien ajan. Uu-
distetutja plmnetut vesiliiken-
neyhteydet, tùjottavat erilaiset
el¿imysretket ja pilemmat pal-
velut mahdollistaisivat tâmân
elinkeinon nousun, Ja siirä voi-
si tulla myös koko Jãryi-Suo-
men maaÞloudelle oiva ja ke-
nattåva s¡vubisnes.

Savon kanava voiøisiin ¡a-
kenhajo ennen kævailtuja Ky-
mijæn ja Mäntyhrjun kmavia.
Myós Én työll¡syysvaikutus oli-
si melkoinen.

Näin se kulkee.

reinivaihtehtojen kustannusero l90miljmnæjalisvedeltäOm- Jo näilìä miroilla kanavassa
olisiroin30miljoonümukkæ vikoskenkauttahintaolisivain voisivatliikkuasuurimmatkin

K[-PtKOSKI

KESKI.SAVO
KANAVA MAAILMALLE
VALTAKUNNALLISET
KOTISEUTUPÄIVÄr
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J oroi nen -Leppävi rta-Va rka t¡s
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Nippu-uitto on ehdottomøsti halvin, mutkattomin ia tehokkain:

Uittopäällikkö Järvelä luottaa
puiden kulkevan yhä Järvi-Suomen vesireiteillä

Jäni-Suomeu uittoyh-
distyksen uittop¡i¡¡llikkö
TimoJärveläon vakuut-
tunut sütä, että uittoa ei
lllä Suomen suurimal-

la sisävesialuetlla lopete-
tå.

Järvelä on muuten
maan ainoa uittopäällik-
kö. Hän on toistaiseksi
viimèinen siinä legen-
daaristen miesten sar-
jassa, joiden nimet,
mahti ja valta tunnettün
aikanaan parernmin Sai-
maan ja Pä[iänteen ve-

sistöissä ja pohjoisen
suurten jokien latvoilla
kuin keisarien, presi-
denttien ja pääministeri-
en,

Usko yhtiöihin ja nüden met-
sl- ja uittop¿iälliköittcn Yaltu
ja voimau oli luja.

Twenuhu ol kæku Som-
pioD savotalta ensimmãiseû
maailmæsodm syttymisen jlil-
keen. Uko¡ æailivat iltapuh-
tætla tukkikilropliuä sodm lo¡
pu(ulosta.

- Ja¿, se o¡ silli tavalla, eltã
s puoìi seo sod4 Yoi¡te, kum-
malle puolelle æ Keni-yhtiö ja
lso-Samperi settuYat, Saksu
Villea vai Ryss.än Nikun, u¡tltti
muue k¿imp¿itr oulðsa isluva,
pi¡pustaan savuja imeskelevä
kuva-takkimies.

"saksar Ville"oli lie¡ysli kei
sari Vilbelm ll ja "Rysslin
Niku" Venãjâtr viimeinetr tsui
Nitolai II. Kcmi yhtiö oli vuo-
sisadan vaihleen lappilaisitle
"læiv¿itr is¿i" ja "Iso-Superi"
Kemi-yhtiön kuulu ja ukua,
kovaotleitreo, rärnäkkä ja en-

nðkkoluuloron metsàp¡iãllikkö
Itugo Rickhard Ssndberg,
mm. Savukosken Tulppion ih-
mettely¿i aiheu¡tucen konesa-
votan isä.

Uiton puolella

kolme mittaria
'l'imo Järvelän ja Järvi-Suo-

men uinoyhdistykseD toimiälu-
æna on Kallaveden, Plúj¿inteen
ja Pietisen vcdet. Saimaalla pe-
la tö yhtiöiden iaskkyyü:jo-
kaincu hoitaa homusa pu-
haaksi katsomrllaan tavalla,
Muía tosiöia on, cttli yhdellá
uinoyhdistykssll¿¡kin p¡irjâtt¿ü-

siin aivau hyvin.
Kehussro uinø Helsingin

Suonien elokuisqss hötatle-
lussa, Järvelä ei puhu uittoro-
millükil puoìesta. Hâtr jos ku-
km tietåili hyvin, ctlei sellaista
ole koskøo ouut olcmsakro.

Mutta Timo J:iryslä puhuu
vakuuttaYas¡i ja v¡uk¡uti uiton
puolesta. Ja sel håu perustelee

niillä kolmella slkeållä mina-
rill4 jotkå ova¡ päaevi¿i, erity!
seo painaviaja rotkaisevia: hal-
puus, qolEus ja letu!

Uusi uitto on halpa
tehokas ja laadukas
Kuo Jürvelã pubuu uilo$ta,

hitn ei puhu siilå perinloiwss¿¡
mielessâ. Silloinhatr puu luli
tehtaÂlla silloin ku tuli. Mutta
oyt uitto palvelæ l@llisuutta,
puu roimitet@ tehtaaìle juui
oikru aikau. Se nivelletäit¡r
h¿u¡kinlakequuo smalla taval-
la kuin auto- tai rautatiekulje-
tuksiss¿kin.

- Uitosupuuei makaa vedæ-
sä ûiio kuin eueo. Pitåiå muis-
taä, etl¡i uitt0 japuu v@stoitr-
d ovar täysin eri asioita, J¿irveB

korostü.
Uitto on myös selvâsti halvitr

puun kuljetusmuoto yli 100 ki-
lomet¡in matkoilla

- Kun tehtiiD vertailu aluskul-
jctusten ja uiton v¡il¡llä, uitto
osoirtautui 9-15 mukkaa haì-
vemmaksi kuutiota kohti, Ja
jua- ja erityisesti autokuljetuk-
set ovat pi&ill¡i matkoilla vie-
läLin kallümpia kuin aluskulje-
tuk¡et. Ei siis ole olemæsa mi-
t¡i¿itr pâtev¿tã syyüi siihen, miksi
uittoa hyljekitlüin, selvittìiä uit-
top¿iållikkö Timo J¡¡nelä.

Ja uitto on myÕs nopea: puu

ei ehdi tummumaan (sinisty-
mi¡ãn) uitossa. Elipuun lætu otr

uiton loppup?ilissäkin lähes ybtä

hyvä kuin siell¿i, missä se tyr-
kât¿üin veteen. Nykyuitosa kun
tukitja niput mat*aavat vedes-
sã vain kahdesta neljåiän viik-
kæn.

Monien tehtaiden johtajat
ovat vaslustaneet uittoa juur¡
puitten sinistymisell¿i. Mutta
Metslltehon ja Keskuslabomto-
rior vuosina 1992-1993 aeke-

DUssä tutkimuksssa osoittau-
tui , et¿¿i puut eivät sinisty, j os ne

ova t vedssã alle kaksi kuukaut-
t&

Uittop¿iåll¡kkö Timo J¡iryelä
valiuunaa, ettâ Suomessa ei ole
miss¡iän sellaista uittomalkaa,
jossa puul olisivat vedessä
elemmän kuin kåksi kuùkaut-
ta.

Lüka hajauhrc
haittaa uittoa

Mist2i sinen on kysymys?
- Yhtiöiden metsâosastoissa

ja nùdetr laiskuudss suumitel-
la küljetukset, vætaâ toimittaja
Jyrk¡ Iivonen Helsingin Sano-

mien elokuisessa jutussa, joss
h¿ln seumsi ùittoa hinaaja S¡ly-

oeen mukma Nilsiässä ja Kal-
laveleìlä

Mutta uinop¿i¡illikkö Järyelä
ei hyv¿iksy Iivosen n¿ikemystâ.

H¡¡n tiet¿iä syyn.
- Kyllä suurten yhtiöiden

metsäpäälliköt suhtauluvat
myönteisesti vesitiekuljetuk-
seen. Mutta siit¿i huolimatta
moderni uitlo kangertelee
Täm¿ijohtuu taa siitåi, etlàp¿üi-

!ösvaltaa puun kuÜetuksista on

si iretty liikaa kenttäv¿ille.
Helsingin Suomissa Järuelä

sanoo:

"Kentällä v¿iki valitsee hel-
poimmm kuljetùsmuodon eli
tukkirekan. Kuljetuksista pitäi-
si päänâ¿i keskiletysti, jolloin
halvin vaihtæh10 voitaisiin otet-

taa pæmmin huomimn."
Uiton romahdus on todella

ollutraju. Kun v¡elä l960luwl-
la ren osuus oli makapuun kul-
jehßsuorittæsta Puolet, æ on

enåiä viitisen pmenttia Mutta
paljonko sen kasvattamisella
sä¿istenåisiin metsäteollisuudel-
ta kuljetusmilkkoja? Se on tie-

rysti yritysten logistiikkajohta-
jien laskettava.

- Jos määrä (ùitoss) nousìsi
vaikkapa vajaaseen kolmeen
miljænm kuutiæn, voisime
luoda järkevi¡i yrityskokonai-
suuksia. ilmoini Jänel¿l valta-

kunnm p:iàlehdessä.

Maantieverkosto söi

pohjan pois irtouitolta
Uitto tuli Suomessa tiensä

pããhän 1960-luvulla. Silloin
"vesiYaltio" pilansi ja oikaisi
Yanhoja teitä, mkensija læjen-
si numeroituja valtateilã, vet¡
uusia "kekkosteit¿f ' tiettöm¡in
Kainuun ja l¿pin kopiin,joita
myöten æutus- ja ns. kylmillä
tiloillm ja væhoilla Numuk-
sillru tuskineleva kansa p¿iâsi

muuttamaan kaupunkeihin ja
Ruotsiin. Ennen sitä saatettiin
tietysti vainajat hautam ja vm-
hukset kirkonkylien rivæihin
tai vanhustentaloihin.

Sitten tul¡vat metsäautotiet.
Smalla I 960luvun alkupuolen
metsähakkuiden "nollaraja"
siirtyi sinne, missã Suomen ia
puunkasvunkin mjat ovat.

hppiin ja Koiltismaalle teh-

tiifl silm¿inkiltamattomat auke-
at. Sen jälkeen suwt Lapin ja
pohjoisen mels¿ikãmpãt menet-
tivät rcol¡nsa, kùtistuivatja h¡i-

Yisivät; moottorisahat tulivat
metsiin, justærit ja pokasahat

kalosivatja alkoi metsurin alæ-

ajoi traktorit kowðivat hevoset,
jotka saivatj?iädä kotiin tai siì¡-

tyä kansan su¡hin Hvitfeldin
hevosmakkaroina. Valmetit,
fordsonit, john deerit ja fiatit
vetivät "sullit" ja tukit mamteit-
ten ja mets¿iautoteilten vffiiin,
joista rekat heittiv¡it ne selluteh-

tailleja sahoille.
Siinä sivushâvisi u¡tto, sil-

lli puuta ei enää ilmmtunut jo-
kienjajtinien lmeihin ja lans-

æihin. Samm tien uinahti myös
uittoromantiikka, jos sitä on
koskaan ollut olemassakaan
muualla kuin romaaneissa ja
edtyisesti n¡ist¿i tùnnetuimmæ-
sa, montå kertÂa filmatussåkin,
kansmkoulunopettaja Vihtori
Peltorcn eli kirjailijilimeltään
Johiln6 LitrMk6ken "ft-
lipunaku*øsa."

Ja mitäs rcmútiikkü s ol¡?
Pitkiä päiviä ja ankaraa
työtä Olihm se loki vapaata teh-
taasæn ja konttoriin Yemttuna:
ei keìlokortteja, ei pomoa þt-
t¿ilimässä, ei sä¿innõlìistä työai-
kaa, multa kovaa, tosi kovaa
työtä Toki siihen sis¿iltyi myös
luppoaikoja: viinaa, kortti¿ ja
tyüöj¿ikin, mutta ne oliYat siw-
æikkoja. Pääæia tietysti oli eltä
tukit ja "sulli¡" olivat siellä ja
silloin, missä pitikin.

Irtouitto hävisi

kisan kumipyörille
Iivonenkin totø kuivahkosti

jutussæn, ettli inouitto hávisi
kilpailun kuoma-autoille ja ju-
nille N¡inhlin se kãYi.

Viimeisinä sinnittelivãt
m@tiehiryiöitâ vætÂfl pohjoi-

sen isot jæt.
Kolle Päätalon lijoen ranta-

milta vonkamiehet, puskutrak-

toritja keviÍnen pukatun puun
ja miesten vutteiden pihkainen
haju katos¡vat jo vuonnal988.
Oulujæha "Mimmif ' ja jätküt

hävisivät vuotla myöhemmin ja
nippu-uitto j¿itti omat muisto-
merkkinsä Jyìhämän, Nuojuân,
Utñn, Pälìin, Pyh¡ikosken ja
Montân voimalaitosprtoihin, ja
Kemijælla, Lappiin leivän ja
voin, särpimen ja elinkeinon
tuoneella suwlla vâltasuonel-
la, luoYuniin uitosta 1990.

Kun nyt puut¡ kulkee vesil.ei-

ti¡ p¡tk¡n nippu-uittona kolmat-
ta miljoonaa kuùtiometrid vuo-
dessa, yksin Kemijokea pitl'in
huilasi parhaimpina vuosina
puura jopa runsaat 2,5 miljoo-
naa kuutiota. Joskus enemmãn,
joskus vähemmân. Tukkien ja
seÌlupuiden vrltava sekameÌska
pur€Biin Kem¡jæn suulla, Poh-
joismaiden suurimmalla erctte-
lulla, missä jokainen puu pu-
tiin merkk¡ensã mukün omaan

kusinaasa ja sysättiin eteen-

päin. Ja Kemi-yhtiö, Veitsiluoto,
Yhtynæt, Oulu, Kajmi, Met-
slil¡itlo, Schaùmil ja muut otti-
vat omansajakuljettivat ne teh-
taillæn Ja tutauaoli myös erot-
telun herkkä henkinen ilmapii-
ri: lakot olivat siellà tuikitaval-
lisia.

Kun Porttipahdan ja Lokan
altaita mivattiin I 959-l 966 Ke-
mijoki veti vuosinain vielä yli
2 miljmnm kuutiomeriä tukkia
ja sellupuuta. Melli 1983 uitto
oli mahtava tapahtuma, kun
edellissyksyisen njun Mauri -

mynþn muhm ronnorotpuut
katkolt¡in, ajettiin jokivanen
lansseihin ja suruottiin kevã¿il-

là suuren viIm vieüiv?iksi.

Kemijoen uiton
loppu ja tulos

Kemijoen viimeisen keslin
u¡tosa kulki puula vielä tnwt
800 000 kuutiota, kuudennes
sillo¡n uitetun puun kokonais-
m¿iårästä Kemijæn silloinen ja
kaìketi viimeinen uiltop¡üill¡k-
kö, Keitelælrã pohjoisæn siir-
tyDyt Mstti M¡lkilö o[ allap¿iin

uiton lopelm¡sta Hànstli se

olisi p¡irjännyt hyvin muiden
kuUetusvälineiden kilssâ.

Luvut puhuivat puolestæn,
muna ne alis¡ettiin muilleintrss-
æille: koko u¡ttoruljanssi mak-
soi vain 35 miljænaa mukkæ
vuodessa. Sen vaikutuksel oli-
vat moninaiset. Niin myös sen

lopettam isen.

VTT laski silloin, ettâ uiton
lopettminen nosl,aâ makapuun
kuljetuskustannuksia 20 miljm-
næmkkaa. VT'f:n ryion mu-
kam mmtie- ja nutatieverkon
pùantaminen ja kunnossapito
maksavat 25 milmnæ ja teh-
tÂiden valaaronoj ?id6telemien
muutostyöt vielä 55 miljmnaa
mùkka Sâmal¡a uiton vakitui-
sia ryöpaikkoja håvisi 130.

Plussapuolelle VTI mi mer-
kinyä vain voimatalouden eli
Kemijoki Oy:n (IVO) wmm
10,7 miljmnm hyäîyn jaMet-
sähalìituksen 8-9 mìljoonan
markrn sliästöt uittovâylien
kunnostamisen lopettam¡sesta
Kemijoen vapautumisesta v¡r-
kistyskliytttän wio¡t¡in tuìevm
ìisätuloja, mutta mitälin mùkka-
määri¿i siitä ei pystytty esiuä-
mään Nenoháviöks¡ laskelmas-

sa sa¿tiin noin 80 miljoonaa
mrkkæ.

VTT laski myös nippu-uiton
kustunukset jo lähæ valmiiksi
rakennetussa Kemijoassa. Sil-
loinhan Kitisen Kurkiaskaâ ja
púia muuta voimalaa ei vielà
ollut rakennettù ja Vuotoksesh
kiisteltiin - niin kuin ny&in.

VTTsai himuisen luwn Jos

nippu-uittolaineet olisi raken-
nettu Kiúren ja Kemihæran lat-
vavqiltä Isohuman asti, niiden
kusl.a¡utset olisivat ollæt 860
miljmnæ silloistr markkaa eli
kolmmnes suuren paperitehuan
rakentamiskusþnnuksis(a. Ku-
ten nata saattaak¡n, hanke top-
pasi siihen.

fmo Parkkonen

Kimola¡ kamvalh u¡ppuf,o$lur¡t s¡iÌl¿ivä? puula yllipuoten kusywlq ølapuoleü tunneliìn. Vøhti oli huima.
Kutu: Ivno Pukkonen-
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Vesitieyhdistyksen a

Suomen vesitieyhdistyksen puheenjohtaja ja
Metsäliitto osuuskunnan varatoimitusjohtaja Har-
ri H. Lallukka on höyrylaivamies. Hän on seilan-
nut jo neljännesvuosisadan halkokäyttöisellä enti-
sellä hinaajalla Saimaalla ja muualla Vuoksen ve-
sistössä.

Lallukka oli myös kuusi vuotta Suomen Höyry-
pursiseuran kommodorina. Sütü tehtävästä hän jäi
pois vuoden 1993 lopussa. TerhtliväÍin hän valmen-
tautui olemalla vuoden varakorrunodorina ja sitä
ennen höyrypursiseuran sihteerinä peräti 7 vuot-
ta. Eikä hän siihenkään aivan pystymetsästü tul-
lut.

Kaveriporukan kanssa hankittu parikymmen-
metrinen vanha Vapon höyryhinaaja "Lauri" on
puksuttanut Iisalmessa ja Pielisellä asti. Se on näh-
nyt "moalimaa" enemmän kuin moni ihminen.
Saimaan kanava, Koljonvirta, Koli ja Pielisen kuu-
lu saari, Paalasmaa, ovat sille tuttuja. "Lauri" on
hyvåissä kunnossa. Siitä pitävät miehet itse huolta.

"Lauri" on jo ikämies, Valtionrautatiet raken-
nutti sen keskellä synkkää maailmanlaajuista la-
maa eli 1931. Se olisi nytjo normaalissa eläkeiäs-
sä. Mutta ei se vieläkään haikaile rannalle lekotte-
lemaan ja elåikettä nauttimaan. Kesäisin se yhä
höyryÍiä ympüri Saimaan vesistöä, tosin harkitum-
min kuin ennen.

,,Laurilla" Nykyäin nratkat ovat lyhy-

tutkittu vedet "iIl;n"o" on öcuanut umar
Iisaìmessa ja Pieliselìä rajoiruksensa. Lapsel ovar kas-

- Alussa tutkimme kaikl(i vancet eivätkä ole eÌ¿iä niin in-
vesistöt Nyt kun tunncme tre nokkaita höyryveneilijöitã kuin
jo llipikotaisin, os¿Ðrme !uuD- enuen

nitellaretketeritavalla,Lalluk- On "Lauri" käynyt Saimen
ka hyrnähtáã. kanavalla ja Viipurissakin. Vie-

"Izuri" ns¡kas Sulhuvutt tesillii. Kuvula ei puutu romantiik-
kqs, kauilcutta e¡kü kesäitlü pehneyflä, Stomen sisüve¡ic¡t
s ø ris to m it e m ø pa rlrui m m i I I un.

olisivat vapaita, menisivàt ve - Honi H. Iallukkø vapølla, jossokin Saiwn väylien loiturillt
necn kunnostuksessa Höyry-
kotrccDkuntoontarkðteilavaja va¡htæhtoinani¡nmæntiekulje- le tuloon on oleell¡sesti sup¡s- setajel¡vatpolkupyôrillãKajaa-

kattilat huollettava. Niitten sisä_ tusten, Lallukka huomruttaa tunut. nin seudulla tutkimðsa rakaa-

lä kåytöss¡i otevista höyrylai-
voisla monet ovat kulkeneet
vuhoja hansùeittejä aina Lyy-
pekissä ja muualla Pohjois-Sal-
sussa asti Mutta omat ongel-
mansa näiss¿ikin rnrtkoissa on.

- Kattiloissa tarvittava vesi
otetuün j¿irvestâ tr¡ merest¿i, jos
siellü liikutaan N¡tmÌi laivar ei-
vüt oikein tykkâä suolaisesta
vedestä Sen vuoksi l¡ik-kumi-
nen merellä ei ole oìken muka-

Mut(a muuteD 19,9 metrià pit-
kä, 4,75 ¡net¡iä leveä ja 1,80

metri¡ syvá "Lâuri" kyntãäIll-
lukan ûukaan kyllä s¡sävedet

myrskyssä kuin myrskyssä.
Toki matkan teko ei ole kovin
mielyttävää joissakin "Mauri"
td "Mmta" -nìyrskyn tapa¡sjs-
sa rnyllerryksissä Niiss¿ihän
tuulen nop€us puuskissa ot¡ jopa
yli 30 metriä sekunnissa

'lbsitoimissa Vapon uitoissa,
"Lauri" oli viimeisen keran
vuonna 1968 eli pùhaassa iäs-
sü¿i¡,37 vuoúaana KuI se täytti
40, Lulluk-ka ja kolme muuta
micstä ostivat sen Nyt osakkai-
ta on enää kolme Yksi on siir-
tynyt sinne, mistä ei paluuta ole.

r'Motilla" voi ajaa
jopa 2,5 -3 tuntia

Kürnostus höyrylaivoihin oli
hcillä yhteen aikaaD niin suur-

ta, ettâ heid¿in hallusau olijopa
kolmen höyryhinaaja laivasto
ja yhdellâ heistä oli vielâ höy-
ryniputtaja.

Höyrylaivamiehelle ei tule
keviüsìn vapaa-ajan ongelmia
Viikonloput ja illatkin, jos ne

tiluillehan tehdâän katsastus
neljän vuodenja koko kaltilalle
kahdeksan vuoden väliajoin.

"L¿uri" puksuttoâ 6-7 solmun
tuntivauhtia. Halkoja kuluu yl-
lâtt¿iv¿in v¿ihün. hllukka kertæ,
etti motillr ajaa 2,5 - 3 t\ntia
eli nuin 35 kilornetriä Mutta
kun un kysyrnys höyrykonees-
ta sc vætii tulta myös se¡soes-

sau.

Lallukka kannattaa

sisävesitiekuljetu ksia
Lallukka on myös vesiteitten

kaudttaja, kuten sopii odottaa-
kir Suomer vesitieyhdistyksen
puheçnjohtrjalta.

- Minä en ymm¿ir'i niit¿i teol-
lisuusjohtajia, jotka jättäisivãt
ki¡yttlimättä hyviä kuljetusvaih-
toehtoja Ja vesitiet ovat hyviã.

- Minusta teollisuudelle on
hyvük5i, että on olemassa mo-
[ia kuljetusvaihtoehtoja Mon-
poll olisi kauhistus, vaikkr se

olisikin nopea Siinähinnat tah-
tovut ujon mittün nousta.

- Puolustan uittoa, vaikka
proonru- ja aluskuÜetukset mie-
lell¿i¿ìn nähdäänkin sen vaihto-
ehtona Mutta ne e¡vätole uiton
vaihtoehtoja Jos ne ov¡t jonkin

Teollisuus pelkää

vesiteiden kustannuksia
kllukle ryelee osan teol¡i-

suusjohtaj¡sta pelkäävän, ettã
kanavien kustannukset tul¡sivat
yritysten kannettavaksi.

- Tuon pelon syynä on v[-
mati ìiikenneministeriön virka-
miesten kanta. Hehän tiukkæi-
vat Kymijoen ja Mântyharjun
kanavista tehtyjet selv¡tysten
aikana, että kuinka paÜon teol-
lisu""itoutuu kuljettamam ta-
varaa vesilse. Tälaiseen kysy-
mykseen on kovin vaikea tâs-

mäll¡sesti vûstata Kuljetusten
rnäärä riippuu käyttötarpeesta,
hinnoista, nopeudestr, sdân-nöl-
lisyydestâ ja monista muistaliin
tekijöistÌi.

Lisäksi Keiteleen kanavasta
käyty keskustelu haittaa hänen

mukaansa yhã suhtautunìista
vesiteih¡n

- Mutta Keiteleen kanavan
suunn¡tteìun ja mkentanrisen ai-
kana koko puunkorjausketju on
muutturut: metsâssä e¡ enãâ ole
metsur¡ vaan mon¡toim¡kone,
jonka kaar¡nat puut l¿ùtevâtru-
toilla suora¿D tehtaalle. Aika
puun kætamanìisestaja tehraal-

Metsäliiton Keski-Suomen
tehtaat eivât pdjonkaan käy(¿i

Ke¡teleen kanavaa, koska sen

puunhûnkinta-alueella matkat
Qvat lyhyet.

- Auto on kilpa¡lukykyisin
täìlä rlueella, Lallukka huo-
mauttra.

- Olen ku¡tenkin sitä mielrä,
ettã kuljetuslogistiikan puolella
olisi toivottavækã)'ltãä luontai-
set ¡ogi stise¡ j;irjestelmãt hyv:ik-
st.

Sellutehdas ei enää

sijoitu "korpimaihin"
Lallukka arvioi, että enää ei

ole helppo sijoittaa esimerkiksi
sellutehdasta neitsællisen maa-
perãän H¿in muistuttaa, ettü ai-
kanaan Kajaani oli vahvoilla,
mutta sitten 1980-luvun lopun
pörssipeli nurkanvaltauksineen
jr vallo¡tusyrityksineen sotki
kÂ¡ken Om¡stukset sementoitiin
jr metsäteoll¡suus lyiiti¡n ¡som-
piin kokonaisuuksiin.

- Nyt se sellulehdrs on Rau-
malla

Nyt ei käy enää samat mene-
telmät kuin vuos¡sadan vaih-
teessa, jolloin kauppias Kalle
Välimaa ja Paloheimon veljek-

ainevarcja ja etsimässâ paikkaa
sellutehlaalle. Kuusta löytyi
vanho¡lta terva- ja kaskimail(a
ni¡n että n¿ikö¿i haittasi, voimaa
Ammän-koskesta ja tehtaalle
paikka Tihisennienìestâ

Nyt meneteìmät ovat toiset
Suomessa joudutaan hyödyn-

tänìäãn raaka-ainevarat tar-
kemmin kuin monissa kilpa¡l¡-
Jmarssa.

-Meill:i on hakkuusuunDit-
te¡sþ sÂataYa hyötykäytlöön 90
prosentt¡a, rnuttû Ruotsikin sel-
viã:i v¡elâ 75 prosentilla. Jû

muut maat paljon alhaisemmal-
la prosentt¡luvulla Meill¿i on
puun kokonaisksysyntri niin
suuÍu, e(tä on hyödynnettãvä
tehokkaasti myös ensiharyen-
nusmetsiä

Tässã t-Âllukka näkee er¿iân

ugumentin kuljetuslogistiikan
kehittämiseen, kuljetuskustan-
nusten rlentamiseen E¡kõ tillä
aìueella nupi¡ld ælrta

- Jo prosentin säästö kuùetuk-
sissa merkitsee markoissa mil-
JOOnI¡

Höyrykäyttöisiä
laivoja yli 60

Hmi H Lallukkajoutui sat-
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i,maan

Harri o

Ja höyrylaivat
tumaltâ höyryreneiden pauloi-
hin. Erás hânen kavereistaan oli
innostunut niistä jtr houkutteli
Lallukankiu mukaar.

Hüyryvetre ja -laivaliulttuuri
ei ole kokonaa¡r kuollut Suo-
mesta, v¿iklia aikum niin suu-

restd laivütosta otr j¡iljellli vain
vühün yli kuusikyrnmeDtà lai-

-'l'ühãn sis:¡ltyvüt m) ös k) m-
[ìenkunt¡ Dìütkustaju-ulusta,
jotkr ovut vakituisessa liiken-
teessü

Ldluk¡n mukrü Suonren si-

såvesii seilui aikæam huomar
trvasti yli 1000 höyryllü toimi-
vau laivau. Osa kuljetti nrutkus-
tujia, rrutt¿ oli myös hinaajia,
n iputtajir, vuppaajia, jokialuk-
sia, satamuhinaajia. Pääos höy-
rylaivo¡sta palveli puutavilatr
kuljeruksÈssa Jr siitäh¿in kcno-
vat monet hulutkin,

HöyrylaiYat s¿rvuttivat tien-
s¿i p¿üin itse asiassajo l9ó0lu'
vulla, Silloin mÐteitten ja rau-
tateiften kehitys olijo niin mir-
tavaa, etlü pâ¡iosa puulrv¿ran
kuljeruksista sii¡tyi ku¡ni- tai
rautapyöricn püülle. J¿ toisa¡ltu
vcsill¡ dieselmoottorit syrj:iyÞ
tivär hi¡lkotuuppui(, 'lbki Kei-
teleell¿i 0li vielù 1970-luvulla
joirakin höyrylaivoja ja Sai-

mælla viimeinen hinäaja topeßi
työns¿i 1972.

l.¿llukka näkw sisüvesillü lii-
kennenä hüjoittüvilla markus-
tajûlaivoilh olevan monia on-
gelnì¡a Mutta ep¿úlm¿ittü yl6i
on üirkein

- Avainkysymys on, miten
saadilil tuistit ja cÑr muuta
ulkomaalaisct vcsilte. lhmisten
urbanisoituminen, kaupungis-
tunr¡lcn, on tupûhtunut nür nu-
peasti, Èttci ihnrisiã maaseutu-

matkailu ja täD:intyyppinen ve-

neity juuri kiinnoista lbmiset
menevät pä¿iusiösa kaupuDgis-
tu kaupunliiin

Suomen luonnolla
on suuri arvo

Lallukm mielestü Suomer ja
erityisesti Jür vi-Suumen kau-
niilla luonnolla on suui uvu.

- Mut(ü rùets¿imiehcnA koros-
ti[, ett¿i ei sau li¡kaa pelküst¡i.ün

suojeluniikökobúa ju sitä, ettã
Suomi olisi j0nkinluincn Euw-
pön reserv¿atli Mìnust¿ Suo-
messa käytetüån meßiü laitcn
Ei ¡neillå ole sÈllaisiapuupelto-
ja kuin Keski-Euroopassa

- Suomen metsäteollisuudes-
sa suurin yksittâincû keskusre-
lunaihe on ympärislönsuojelu ja

metsien käyttö. Me käytÌimme
metsiümme tehokkaasti, mutta
sitcn että ne säilyvät

Ei Lallukka ole kovin innos-
tutrut siit¿ikäãn, että Pihlajave-
detr sailistosta tehtäisiin kmsal-

lispuisto.
- Noissa sadiss on asukkai-

ta. He¡dän vcnhempansa ovat
elânæt ja nykyiset æukkæt elä-

víit maasta ja metsistä Melsät
säilyvât näiden ihmisten hallus-

sa metsinä ¡lmil sitä, että alu-
eesta tehtä¡si¡n kansaìlispuisto.

Saimaan ja Päijãnteen vesis-
töt ovat upeitaja ainutlætuisia
Lallukka ei olis¡ murheellinen
si¡rä, jos muu maailma ìöytäisi

nàmâ mahtavat rilnat, kauniit
saaret ja leppoisat vedet. Sen

"Putkinotkon" ja Juutas Käk-
riäisen maìsemat kyllä msaitsi-
sivat.

"tzuri" kuululb Kolovedellä,jonko suojeluohjelmisla on saslu vøihleeksi aikøn ki¡tloio.
Ktvul Izllukan perheen albumìslu

Höyrypursiseura
kansanperinteen vaalij ana

Vuonn¿ 1968 perustettu Suo- Krdkista, Hackmanin laivois- "Pihkala" -nimen Rurik oli
men Höyrypursiscura vaalii taja"Ke¡teleelt¡i-lisvedelle", maatalousprofessori, Martti
höyryvenep€rinnetti¡.Senrekis- Esimerkiksi vuoder 1993 IKL:njaLapuanliikkeenmerk-
¡erissâ on kuutiscnkynrmeotä "Korsteenissa" on tietoja latva- kimiehiäja Laui urheilupmfes-
alusta SiellÌi on savolai$ittain
"Kalle Tihverliist?i" ja "Heikki
Peurasta", tlvanomaisempia ja
mielikuvirukettommpia "Ku-
jalaDkoskea", "Otsoa", "Rau-
hBa", "Halla¿", "Joh-Puvi-ris-
ta", "Hüapilienìei¡", "Keite-let-
tä", "Kajaünia"ja rnoniu nruita

Seuralla on nryös orna vuosi-
julkaisunsa, "KorsteeDi", joka
on DúelcnkiintoineD j¿ Yãriki¡s

Se ütra nykypolven hôyryve-
neilijällc klisityksen si¡tä, nìil-
laista se höyryldvojen, ponttoo-
nien ja lauttojen aik¡ili¿usi oli,
josta Kippüi-kvúett¡ kiû sod¡n

iålkeen lauloi
HöyrypNiscwa 0D hujoitta-

nut rlyös nrelkuista julkdsutoi-
nintaa. Kirjoja on rnnì. suoma-
luisistr höyrylü¡voista, Mikke-
lin höyrylûivoista, viukautelili-
sestü lu¡vanrrkentaja Albcrt

vesien laivoista, Curmerusten
"Sadusta", joka alunperin km-
toi ninìeä "Müy" Se oli Tam-
pe(een Finlays0nilltr työslicn-
nelleen cnglMtilaiscr Fkstiili-
irìsiuüürin Pcrcy Albcrt Shdplc-
sin rdlienruttma.Tûnü myi scn
oriveteliiselle Hicdan sah¿llc,
jost¿ sen osÌi P¡htiputuan rovö-
tin Aleksundcr GunìnterukseD
Aluik-poika. Vene vietiin Pih-
tiputarlle, jossa se oli'IorDa
tur Oy:D kaDssa pcrus(etun rul
latehtaarr hilaujanu, ûyt "Puri-
tûniksi" ninìeftynâ Sittcnnlin
vene jüi Aluikirr pojulle Jaak](o
Rollin Gunìmcruksellc. Jai¡lion
rnukunu se siinyi larnpereen
seudulleju nini rnuuteniin "Sa-
duksi"

Suvuu kuuluisuuÌsia olivut
kui¡enkin Alariki¡¡ nuor¡nDìd!
veljet, jotka 0ttivut itscllecn

s0n
Korstænissa on myös v?irik-

kaûtâ ja havû¡nnollisia tüinoita
Keski-Suomen pohjoisosien
ponttuista, Päijänteen höyry-
viüppaajista, Vuoksen vesistön

ensi¡mäisistä luotseista, Jyväs-
kyl¡in kuutuista luivamiehistä,
Verkkosista, Saimau Sainìasta,

Nis¡lahdesta, Tampereen kau-
Diistü satr¡n¡sta ja Jämsänjoen

hüyrylaivali¡kenteestä Ja mikä
mehevintä, niissä on valtavasti
ilìurteellista muistitieotoutta
Näin Höyrypursiseura tekee
myris ñokasta histor¡llista ja
kunsuntieteellistí työtã. Siitä
voisi olla ylpeä jopa edesmen-
nlt työrì, ammatt¡en, ilonpidon
ja tapojen tuntüa, ak¿tæn)ikko
Kustaa Vilkuna.

{iar'_1ti¡ r#rl,
*:

---r--

il

rsteenl Koßleen¡n kuviluslq.
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Yrityksillä känno stusta my ös inte groítuihín v e sitiekuli etuksän

Ympärivuotisen säännöllisen reittiliikenteen ia
tiedon puute ovat kehityksen esteitä

Monet suomalaisyri- suomessa

tyksetvoisivatlisät2ijon- mvös koti-

kin verran integroituja i,i^iitJlì:
vesitiekuljetultsia, mikü-
li systeemi saadaan toi-
mivaksi. Tähän saakka
esteinä ovat olleet mm,
ympürivuotisen liiken-
teen ja rüttävãn tiedon
puuttuminen, vesitiever-
kostojen osittainen ke-
hittymättömyys ja nii-
den sisäiset pulmat, ka-
lusto-ongelmat ja myös
Suomen ja Keski-Eu-
roopan vâlisen säännöl-
lisen vesitieliikenteen
puuttuminen,

Jos koetut ja havaitut
ongelmat kyetään rat-
kaisemaan, siirtymöä
integroitujen vesitiekul-
jetusten käyttämiseen
saattaisi jonkin verran

tutküoiden rehüiviin
Jos yritykset Jiirtüvit huo-

nìattavilû usau vientikuljçtuk-
sistildr vesitdille, De odottüvüt
siltá siârtröllisti, roirnivuu ju

vesiliikennettá kehit!ynrästã
nykyistá ìuujemmaksi

Yritykset ovat

varaukscllisia
Suomdldsy ritykset suhtüutu-

vat selvilyketr mutaan vuauk-
scllisesti irtegroi(uihin vcsitic-
kuljetuksiin. Ne kokeYat nykyi-
seo j¿irjestelmän toimiYaksi. Nc
ovat totruncct nram!iekuljetuk-
siin jopa ni¡n, ettci muita vaih-
tæhroja juuri edes mietitli. Eik¿i

lilannetta vesiteitten kunnalta
püanna sc, ett¿i Suomessa ei
viel¿i ole sü¡ioûLillistä sis¿¡vesi-

linjaliikennenâ. Sely¡iä rietysti
on se, etl¿i yritykset ascttrval
vien¡issäãn ja miksei myör
tuonnissaankio loitrritusvar-
muuden ja -nopeuden hyvin
keskeiseksi tekij¡iksi.

V'm:n selvityksesså tode-
t@, etti¡ "vaikka Kski-Euræ-
passa on süånnöllist¿i sis¿ivesi-

kustunusten ur oltuvx kilPai-
lukykyiset, linjali¡letrÌÈllü on
oltavu s¿i¿inDöllisct aikatüulut ja
rii(tiv:¡ vuorotihcys, kuljetu5lctr
on oltavu ropeut ja tüsnÍj.lliset,

kaluston olþva kehittynyttä ja
lastinkäsitelymahdollisuuksia
on oìtava ri¡ttãv¿isti, ja tavüa on
Yoitavr kuljettaa yksiköityinã
Pcriaateon, end milä v:ihemm¿in

tavüæ k¿isitell¿iån, sen puem-

Pr.
Kun yritykset valitsevat kul-

jetuksilleen reittejä, tärkein
on Èhdottomasti lartu "Laatu"
nuodosluu monesta tekÜästli,
joiden järjestykseksi lutkijat
ovat smneet: luotettavuus, kul-
jcruþn määrâja käsitteley, pal-
velujen hyvyys, turvaìlisuus,
sutumapalvelut, liikennöilä-
vyys, tietoliikennepalvelut, [as-

kutus, toimintavmuus ja ym-
p¿iristötekij¿it

Kuljetusten kokonaishinnat
ovat erittäin tàrkeitã. Mutta
myüs ns. hintalütusuhtæìla oD

suui merkitys Yrityketetsivä(
tietysti pæmpæ taloudellisuut-
ta, sill¿i eihän mukkaa muk-
kail kûnnata vaihtaa.

Myös tav@ ominaisuuksil-
la on merkitystä,T¿irkein on erä-

koko, sitä seùmaYat ðiakkaan
vaatimukset ja tarpeet, asiak-
t4 mahdollisuudet, kuüelus-
etäisyys ja æiakkm sijainti jne.

1'ûvuoiden ku ljetuksissa t¿ir-

keänä on myös niiden nopeus,

aikrtaulunmuka¡suus ja frek-

runsaat tuotevalikoirÌal, pienet

toir¡útuserit ja k¡re¿it toinìitus-
ùkuvaatinìukset, ¡tegrù¡dut ve-
siliekuljetukser hylitäãn suoru¡-

ta IädÈltü

S¡k¡a
Ruotl¡
lsobrit¡nnia
Hollanti
Belgia
TansIâ
Ranskâ
Espånjá
Norja
Ital¡a
Puolâ
lrlanll
Portugal¡
Slove ni¡
Xrort¡â

Kohdemaa
7 3t0 00
1TIO00
4 053 00
3 ¿tO4 0O

2r40m
1 159 00

992 000
EEg 000
618 000
41¿l 000
.106 000
1 19 000

7ð fl¡o
5 000
¡l 000

Vlonti (lonneiâl

Er
22 7V.
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Tarpeet ja keuksia Silti Suomi on tilllä alu-
Uhkakuvia

muutokset
eella edelläkävijä

Yrityksetkaipaavatstmien þiy¿¡ll¡
Tutkimuksen mukam kaikki kehittämistä, Sa¡maaD l¡iken- Yrityks¡ uskovot, ehä l¿ih¡m-

tem¡næliongelmat paikantuvat teen parantamista, kuljetusten
Suomen satmiin. Niistä puut- kokonaishallinnan, merikulje-

pien 5-10 woden aikma Kes-
k¡-Eurooppa on edellenekin

tuu l¿¡mmintâvarutotilæ, sata- tusten, integroitumisedellytys- vahvin mrkkina-aìue Mutta jo
mat eivät ole auki öisin, tava- ten ja tietoliikentæn keh¡nämis- 60 pmsenttia niisrã uskæ, enä
m k¿isittelyssâon havaittu huo- Ë ja kaluston satavuuden tur- myôs itäinen Eur@ppajaerity¡-
limattomuutta, satamaì(ustan- vaamista. sesti Puola tulevat nousemaan
nukset oYat isot, kisinelyväli-

niiden kapöiteetti eivät
silnäpä sitâ !öitä onk¡n. Kauko-Idän kanssa hyvin mer-

olla.
l¡njalükeluettü ainukin kaikis-
ta suurirnrnista Benslux-maiden
valtamçrisatamista, eivàt suo-

Ympärivuotisuuden Dalaisyritylset ole hyödytrtü-
puute on ongelmana neet tl¡Íi nìuhdollisuuna"

neet jr
Suomesü mliua talvi ja sen Munasilti 32 prowlttia haö- venssi, taajuus.

ole riittâviãja monissa satamis-
Ë on liikennemjoitùks¡a Vì¡me-

seurauksenayrnpürivuolisexlii- taleìluista oijkeeinteSruidut ve- Niinpä kun yrityksiltã kysyts rna¡nittu johtuu ylænsä joko lii-
kenteenpuut(umirenon tietys sifiekuljetukset nìahdollisena úin reilinvôlintaan vaikuttavia u matalasta tulováyì¿istä tai sa-
ti ollut vdüvua esteetrü tcsi- vaihlæhtuna uykyisellc kulje- ¡"¡¡¡5¡¡¿ 1¡¡estykseksi saatiin: tilan pienuudesta ja ahtaudes-
t¡cliikenteen kehitty¡niselle tusj¿ûjcstelnüllc. Ja45prowut- tau*n vahingoittumisriski, toi- ¡".
Mutta siihenkin onjo mtrt. Sai- tia vtstuajista siinyisi todenrl¿i- mitusvmuus ja -nopeus, laatu Kalustoa ei myöskäån oler¡it-
mulla lüydefty eriitã r¿tliaisu- kÙiscsú k:iyttl¡¡r¿i¡D vdsitickul- ja kustannuksetjahinta Niiden tdv¡isti suurientavmerienk¿isit-
ja. Ja vmuti myös ntuissu vc- jcruksia nykyista cnenìD:ir, j¡¡lkeen tulivat lastinkäs¡ttely- telyyn, ja jäãvahvistetuista lai-
sistöissäkyet¡i¡ir t?imieste Po¡s- Dìik:ili taloudelliscr pakottcet ja mahdollisuudet, asiakkaÐ vaa- voista on puute Vìimema¡ni(ul-
tdnm Onhu patetrtuitu sel- muut Pukkokeilrot Diin vaatisi- liflukset. tûvilaryhm:it, eräko- ¡u seikalla on Suomen erityis-
laisia ratkaisuj+ jotlña pir¡iv¡i¡ vat Yritykset viittaavat EU:D ko ja kuljetusten tÌekvenssi, olosuhteissasuuri merkitys
sulut myös talvisin sulinuhyvin kiristümiin Päästö- jä muihio ruuhkat, uiakkaan sUainti, kul- Tietoliikennekãän ei pelaa
piensìlä cncrgian kulutuksella. rajoitukrijn. jetustiüsyydetja yDpä¡islôys- toivotulla ravalìa Ei ole riirt¿i-
Saimru kilavallas tuskin lie- t¿¡villisyys. västi reaaliaikaisia kuÜetusten
nee oËl¡dollistr! mutla vumü- seumntajfi atelmiä, tietoliiken-
ritiin jo Kymijænja Mântyhu- Kuljetusten oltava VT'T:n tutkimuksesta selvi-

¿iå, että integroidut vesiúekulje- teen kehityksessä on eri maiden
jun kæavien r¿kentamisen yh- nopeita ja täsmüllisiä lukset eivät sovellu kaikilìe ul- kesken suuria ercj4 joten niiden
teydess¡i t¿imü h¡ina voitaisiin Yritytsill:i un tutegruiduille koDaankauppaa harjoittaville
joeliminoida Muttatijûìünpuo- vesitiekuljctukrille o¡nia "¡cu- yriryksille eik¿i myöskään kai-
len sclvilt¡niner ei kuulunut naehtojaun" Niidcn kokoDds- kilìe tuotteilte Jos yhtiöill[ on

yhteensovittaminen tùottaa vai-

Tuotânlo

- t-
h

Maantic ---r+ Moritie--------r+Maantie
Rautatie -] l-+Rautatre
SisävesiJ l+S¡säws¡
suoE vêshlg ulk. satamaanJ

Kulutus

Suorr vesil¡e as¡akkælle

integro¡lu vesilietuljetuwa¡htoehto merfittf ¡havella

Suomen vienti.

Vientiluolleiden perinle¡sel kuljelusketiul ia ¡nlegro¡tu vesit¡ekul¡elusvaihloelúo'

Er ole käynânyt
30,0% Kyilr, mahd

varhloeht0
31,AVa

Kokerllrrt losks
15.0%

Kâyttââ tai käyttänyt
55,0%

Kyllá. tos
45.5.,h

Husluîtelututkhnuksen osallisluneideil !r¡tlslcn iúegroililjen H6tollelulutulkimuhseen osøllíslune¡den !ritJslen vaslou16el,

t'c t¡ t¡ e ku lj el il ste, t rl|l i ne,t k¿i! I l¡ias I e.

t

VTT selvitti laajasti
integroituja
vesitiekuljetuksia

Valiion tekrrilliscn rutki-
nrukscskuksen, VT'I:n yb-
dyskuntttekrúikau tutkirnus-
yksikkö, Matrcx O)' jr KyrL
rrele Logistics 0y uvat lii-
lenncnìirister iör toi¡ilek-
siaruìosta tohncet vüstikiiü0
vulilristurcc¡r tutkirnul\cn
Suornen ja Euooprn rülisis
tä iiltcgroiduistÀ vcs¡rickulje-
lùksistr

'lyaisli on vilst.ux¡ut t!'kii
knn tohtori \\'1il¡li¡ilirScg,eß-
ril¡lz V'l-l' Yhd)slur¡¡tckr¡i
kastu Püiosilil utat tehilcct
dìpl ins Hunrru Pujunen-

Muiouen ja dipl.ekon.'lbrris
Srgcrcrütz nii¡r iklüi¡ì V'f'f
Yhdyskuntatekiliikusta

'Iulkimuslû YUlcn ha¡sta
tùlti¡n noir¡ 30 yritykscn cdus-
(ajiu Llcidiil arrioi¡lensu
urukaan irrtcgruiduille vcsi-
iickuljctulsilÌc on use¡tu cs-

teilii kutun ticdoiljn siülurül
l¡sen !csiticliikeutccû puutc,
(dver uihcuttilrrrût ongclnlilt,
killus0jilu. Yr¡tyksille u! uri-
ryiscu t¡ifkcãi¡, ctrü hinnat
ur at kilpuilukykyisii ju ettü

tùYürJ Lulkcc nopcasti, tut-
valliscsti ju vumasti perille
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Vesitiekulj etuksia kasvatetaan
maantiekulj etusten kustannuksella

kinäv¡iån öemm kaupæsa.
Suorien kuljetusten tuotan-

nosta asiakkaalle uskotaan li-
sääntyv¿in.

Uhkakuvina viennin ruusun-
punaisella laiv@ runalla näh-
dälin maantieliikentæn kasva-
vat ongelmat, kilpailun kiristy-
minen päämarkkina-alueilla,
energiakysymykset, pakkaus-
maleriaalien jäteongelmal, ym-
päristökysymykset ja myös
mahdolliset poliittiret muutok-
set Venäjällli.

Kuljetushaarukka on
1,2-3 mi[ioonaa tonnia

VTT esilti Niot niis¡¿i tâva-
ramâ¡iristä, jotka enimmilläãn
voisivat siinyli käyrtiimåh in-
tegroituja vesitiekuljetuksia.
Ensimm¿iisessä perus!ana on
Euræpu sisävesitieverkoston
varteen lai läheisyyteen suun-
tåuluvaa aav@vimt, joista val-
taosa (92-94 prcsenttia) ei hyö-
dynnâ sisävesitiekuljetusmah-
dollisuuksia. Arvion mukaan
Suomen vienti- ja tuontikulje-
tuksista noin I,2 miljænaa ton-
nia voitaisiin siirtä¿i integroi-
duille vesitiekuljetusreiteille,
mikäli järjestelm¿in toimivuus
täyttäisi sille asetetut vætimuk-
setja muut edellytykset olisivar
suon¡ist.

Toisen vaiìtæhdon mukm
jopa noin 3 miljoonæ tonnia
voisi siûty¡i vesiteille, mutta se

toteutuisi siinl¡ Ìapauksess, ettå
EU ryhtyisi käyttämiün liiken-
nepoliiltisia pakkokeinoja ra-
joittamalla rekkaliikennerrã ja
määräämällä se maksamaan
myös a¡heutamans liikenteen
ulkoiset haitat.

Peruwion mukÂisesti noin
6 prosenttia Suomenja läh¡nn¿
Keski-Empm maiden villisis-
tä kokonaistavùviroista voisi
Nlevaisuudessa siirtyå hyttdyn-
t¡lrn¿fln integrcituja vesitiekul-
jetuksia.

Mutla jos EU e¡taâ lllm-
tieliikenteelle suunniteltuja n-
joituksia ja ryhtyy tukemaan
si¿lsvesiliikennerrã, siinymisrã
voisi hükita jopa l7 prcænnia
Suomen ja sen kaupm kmnalta
merkityksllisten maiden v¡tli-
sistå kokonaist¿vmvircistå.

Viime mainittu malli lährce
s¡it¿ eni¡ Etmpss koko lo-
gistiikkajårjestelmå¡i muutecai-
siin vahvðti ja s¡sävsiriekuüe-
¡uk5ia &ehitettåisün ja edisteÍã¡-
siin æhokkqsti.

Venailun vuoksi muisteltå-
kmn, ettå Suomen viennin ko-
konaisrvo oli viime vuonns
174,4 miljsrdi¿ trurkka j¿ måå-
di 30,3 miljænæ tonnia. Tåstå
m¡[irãstä peräti 93 prosentt¡a
vietiin me¡itse. Pilåkohdemet
olivat Saks4 R0otsi ja IsBri-
trnni4joihin upposi runsaat ló
miljmna tonn¡a eli enemmån
kuin 50 prosenttia kokonais-
viennistii. EU-mihin mmme
viennisaà suunÌautui noin 70
prosen!tia.

I¡m P¡¡lloæn

Se on tiedetty jo pit-
kään, että Euroopan
Unionin ydinalu-eiden
maantieliikenne on pa-
hasti ruuhkautunut,
EU:n laajentumisen
myötä kysynnän usko-
taan yhti kasvavan ja li-
säävän tavaravirtoja.
Tämä puolestaqn paisut-
taa liikennettä ja ja pa-
hentaa yhä enemmän
maantiellikenteen ruuh-
kautumista - ympäristö-
haittoja.

Infarkti uhkaa jo
infrastruktuuria

Suomen logistiikkayhdisyk-
sen puheenjohtaja Paul Sdml-
nen muistutti jo kevätaalvella
Koup pole hde ssä julkaistussa
haætattelussa, effl EU:n integ-
rotion laajeneminen ja itãisen
Eumpm mullistukset ovat li-
sännæa tavüavinoja maüteil-
lä rejusti.

- Vakavasti keskustellaan
Kaki-Eumpm tiheäån ßutun
alueen maantieliikenteen tuk-
keurumisesta. Pssimistisimät

pelkäävät, ettÄ Keski-Euæpm
¡nfrötrùktuuria uhka infukti,
Salminen väritti tilmnena.

Tieverkon laajennus
ei ratkaise pulmaa

Tätll ongelmæ ei voìda enåiå

ratkaista tieverkkoa laajenta-
malla, koska monissa maissa
tieliikenne on sæwtlanutjo ns.
kyllästymispisteens¿1. Sitä on
alettu rajoittaa m. Sveitsiss¿i,
Itävallassa ja Saksasså, Eikli
tie¡ve¡kon laajentaminen yli-
pääns¿ik¿i¡in ole missåän mæs-
sa ratkaissut ruuhkaongelmia.
P¿iinvætoin kokemukssta tie-
detàån, että tiestön lisäåminen
on johtanut vain autokannan
kmvmisæn -jayhä mjumpru
ruuhkautumiseer.

Myös nutåtieliikentællå on
omat ong€lmaosa, Rataverkot
ovat luotapikæ yhtl¡ kuomitei-
tuja kuin maaotietkin, niiden
kapæitætti ei en¿l¡i riitä, De ei-
vãt toimi öiakkaittensa kanssa
tavanomais€n liikeyrityksen ta-
voin ("niiden æiakrosuuntautu-
neisuus on heikko", sanovat
VT'I:n tutkimuksen tekijät) ja
mtaYerkot ovat myös rapistu-
massa monissa maissa, koska
liiketrtæn painopistettä on siir-
ætty wosikylmenien kuluss

mmteille. Rautatiet ovat j¿g-

næt tåss¿l kisösa auttmatta j¿l-
keen ja samalla pienemmtille
mhoiu¡kælle. Uusia muuteirä ei
pystyl¿l rahoituksellisistakaan
syist¡l johtuen kovin nopeasli
rak€ntamm riittävästi.

ftlis lahko julistaå; Jæsus tu-
læ, oletko valmis? Tätå lauset-
ta voitaisün mukailla: Sisävesi-
tieliikenne tulæ, oletleko val-
müta? Suomen osålta vðtaus on
l¿iheslulkoon yksiniitinen:
emme ole valmiita. Se johtuu
vuosikymenien lükemepoltii-
kakæta tÂi -politiikattomuudes-
ta. Meillä oYat painopistænã
yksiselitte¡sesti ollæt mamtieL
Rauta- ja vesitiet ovat saueet
nppeutua ja jäädä auto- ja rek-
kaliikenteen varjoon.

Maantielükenteen kas-

w ollut rajua
Etmpm Unionin a.luælla on

liikeme kævmut suurinpiirteio
bruttokansantuotteen kasvu-
vauhtia. Tavaraliikenne on
1970-1990 lis¿fäntynyt keski-
määrin 2,3 prosennia vuodsu,
Eri liikennemuotojen kehityk-
sessä ûàkyy sama ilmiö kuin
Suomessakin: mamtieliikeme
on pa¡sunut, mutta Ëula-ja ve-
sitie-liikenne ovat pysyneet lä-

hes ennallam.
Kun vielä 1970 raulaleillli

kuljetetti¡n tavm runsæt 200
miljardia tonnikilometri¿i (27,E

prcsennia), mätuä ei ollul kss-
vanut lainkaan vuoteen 1990
memessá. Mutta sen pmsenÌti-
osuus oli pudonnut 15,4:äån.

Vesitiekuljetukset ol.ivat säi-
lynæt myös joksænkin sama-

na eli runsma 100 miljudina
tomikilometrinä. Mutta smð-
ta syystA kuio rautaleittenkin
ni-iden puenLiosuus oli pudon-
nut 1970 olleesta 13,6:sta
9,21æî.

Mutta maanaiekuljetustetr
mäå¡å oli smau aik¡an lisään-
tynyt noin 400 m¡ljardista ton-
nikilometrislå yli 800 miljardin
tomikilometrin. Mmte¡U¿l sür-
tyv¿in tavüamåårãn osuus oli
1970 noin 50,5 prosen¡tia, mut-
ta l990jo pedti 69,9. Ei süs ole

lainkaan ihme, jos Euroopan
Unionin alueella valitetaæ lii-
kenneruuhkia ja raskæn liiken-
tæn valtavaa osuuna. Sen ku-
luttava ja hailallinen vaikuaus
tiesittönja ymp¡iristltön on val-
tava,

EU, YK ja Eurmpm liiken-
neministerineuvosto ovat selvit-
tänæt rEhdollisuuksia mmtie-
kuljetusten våhentåmiseksi ja
niiden ohjamiseki muille kül-
jetusmuodoille. Keinoina on
ajateltu käy¡t¿tä yhdistettyjen
kùljetùsten kehittåmistå, mffi -
tieliikeote€n njoittamista oos-
tamalla huomattavæti polnoai-
næn hintaa ja verottamalla ru-
köta liikennettä ja kehinämä.I-
lä muaatiekuljetukia ja sis¿ive-
sitieverkkoja. Mytts uutta teknG
logia (nopeât laivat, mcri/joki-
alukset, telematükka) tulisi hyG
dynt?iä.
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Mitkä ihmeen
integroidut
vesitiekuljetukset?

Intcgroidu¡ss vesit¡ekulje-
tukis merikuljetu.ksiin lüt-
tyy sisàves¡kuljetus ainakin
ketjun toisesm pliåssa-

Kuljetuskerju muodostuu
joko ilorura ves¡aich¡ljeûrk-
æsta tuotånrcsta æiakkölle
øi siihen voi sisåltyå kulje-
tüsmuodon vaihto t¿i kulje-
tusvä.linæn siinåminen tava-
rcinæn toiwn kuljerusväli-
næseen. Ketju voi olla si-
me¡kiksi: tuote laivalla suo-
m uiakkælle; uote sisä-
vettå merilielle, josts jaako
¡æ sisåvesireiuiå kulu¡uk-
seeni suom vsitie ulkosta-
mae, josta tuote matkaa ku-
lutuksæn mamtiet¡i (ai mu-
rat¡etå piikin.

Joki/mril¡ikentæsså sm
alus kuÜettaa lðtin llm¡ll¡ ja
sisävesislössä. T¡lssä kulje-
tumuodos vo¡dun alutÊn
syvåystÄ ja niiden ko¡lelna
vaihtaa. Sisävesiliikennettå
hüjoitetaan aluksilla, jorka
eivät ole meriþlpoisia. PrÞ
mut ja præmuyhdistelmår
ovat tålla¡sia aluksia.

Iúegrciduiksi vesiriekuljF
tuksiksi katsoøaa Suomen ja
Eumpu vålisten m¡itiekul-
jefi slen oslra Þhimeritiiken-
ne, rånnikkoliikenne, joku
meriliikenne ja sisÄvesislöå
hyödynlävien kuljetusten
osalta joklmeriliikenne ja si-
sävesiliikenne.

joko Suomessa loi

ffih bñkñ
Fffi!+qr
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nfrË



l0 VESITIET SYYSKUU 1996

Sisävesiteille suuria
muutoksia

Uihtökohlana sisävesiliiken-
teesfin on EU;n toimintaa oh-
jæva Iiberalisointi- ja hmoni-
sointiperiaaae. Sisävesiliiken-
leessä painonpisteiksi tulevat
laiN¿iäd¿intö, sisävesiväyl¿istö ja
-kalusto.

LainsäädãDnössä lärkeimm¿¡t

osakokonaisuudet ovat kabotü-
silainsãäd¿intö, p?i¿illystön päte-
vyyskiteerit ja miehistön sosi-
aalikysymykset.

EU pyrkii aluksi sranardisoi-
maan Eur@pan sisävesi-väyläs-
töjen mitoiruksen ja hmonimi-
maan vdylästön nerkinnät.
Myös kalusto saa aikaan yhtei-
sen standard¡n.

EU on pannut alulle use¡ta

tutkimuksiû, joilla selvitet:iän
yhdistettyjen kuljetusten ja sisä-
vesikulje(usten lis¿iåmismahdol-

lisuuksia Euroopan sisäisessä
liikenteessâ. EU;n kuljetuskäy-
(ävälutkimukwsa taas selv¡te-
táän kahdeksæ pohjois-etelä- jû
ilälànsissuunta¡sen käyiävän
tavffivimt ja myös ne (avüa-

ryhmät, jotka voisivat soveltua
runikko- ja sisãvesiliikentee-
sæn Samalla selvitetãän, mik-
si n¿imä tav{av¡trateivätjo nyt
kulje rannikko- ja sisävesilii-
kenlæssä ja miten mahdolliset
estesl voitaisiin poistaa

Reinin-Mainin-
Tonavan kanava
päätienä

Keski-EuroopaD sisãves¡tie-
verkoston ehdoton p¿iåväylä on
Reinin-Mainin-Tonavil kilava
sivuharcinen. Se näkyy lento-
koneesta keskisen Euroopan
mahassa kuin roso¡eunainen
puukonviilto luoteesta kaak-
koon, Sitä täydentãvät Saksan,
Benelux-maiden ja Ræskan jo-
kiverkot.

Euroopan talouskomiss¡o on
jakanut Euroopan sisävesitiet
alueellisesti jil kans¿¡nvälisesti
merkittäviin väyliin, jotka on
luokiteltu n¡ille soYeltuvien
alustyyppien ja syvãys- ja kor-
keusmit tojen mukaisesti seitse-
mäin pããluoklûil. Keski-Eu-
roopan sis¡ivesivãyl¿istôn keski-
syvyydet on tilastoitu ja n¡¡den
muuttuvir vedenkorkeuksia
seurataan ja tilastoidæn s¿üin-

nöllisesti.
Joki/nìerikuljetukset ovat li-

sä:intyneet. Esimerkiksi Duis-
burgin salanrassa joki/rnerialuk
silla kuljetettiin nhtia 1972 vain
295 000 tonnia, mutta 20 vuot-
ta myöhemmin jo | 322 5û ßn-
nia Joki/¡nerialuksilla kuljete-
tun rahdin mãär¿i on kasvanut
kokonaiskuljetussuorittæstr 1,4
prosentista 8 prosenttiin.

Suomella sisävesi-

rtittejä 6100 km
Suomen sisävesivãylästön pi-

tuus on yllãtÍivän suuri:6t00ki-
lomelriä Pä:ûeitti on Saimaan
vsistö ja Saimæn kilav4 joiden
p¡tuus on yhteens¿i noin 800 ki-
lomelriä. Muiden päåvãylien pi-
tuus on l3m kilometrià (syväys
2,4 metriä).

Saimam kmavalta liikenne-
kauden pituus on eteläw noin
l0 kuukautta, pohjois-(Ka 8-9
kuukaulla.

Keski-Suonessa Pâijànteen-
Keilelæn kanava yhdistää nämã
kaksi suurta j¿ine:i, mutta niiltä
puutluu meriyhleys. Kanavaa
voitais¡n kàyrrää r.äysimä.¿irãiæs-

li hyv?iksi vðta, kun Kymijæn
kilavu kau(ta avattaisiin yhle-
ys Suomenlahdelle ja ltämerelle.

IsnoPo¡kkone¡

"Tässä kanavajuhlassa haluan antaa tunnustuk-
sen koko sisävesiväelle, Tavarankuljetusten tarvit-
sijat ja tarjoajat, matkustajali¡kenteen vârustamot
ja asiakkaat, palvelujen tuottajat, kunnat, pursi-
seurat ja muut yhteisöt sekä yksittäiset kansalai-
set ovat akti¡visuudellaan luoneet uskoa sisävesien
mahdollisuuksiin. Joskus tuntuu jopa, että kaikil-
la mittareilla mitattuna huomattavasti suutemman
suolaisen veden liikenteen edustajat jäävät toiselle
sijalle."

Nãin puhui Merenkulkulai-
tokæn pããjohtaja Kytisti Vste-
r¡nen sydänkesãl lä Vä¿i.ksyn ka-
navan 125-vuotisjuhlassa.
Vti?iksy eli alliuperäiselrä nimel-
tään Vesijäven kanava on Suo-
men suurten ndlkävuosien lap-
sia. Sen töitten alkamìsta kiireh-
dittiinjuuri vuoden 1867 kesâr-
tönrän kesän ja I 868 alkupuolen
hirvittävien kùolonkuukausien
jälkikapulassa Ne voitiinkin
aloittaa 1868 syksyìlã.

Vaikka Vesterinen antoi tun-
nuslusta sisävesi-ihmisille ja
toivoi heidän ponnistelujaan si-
sävesiliikenteen puok$a, hän
samalla myös toppuurreli heitä

"Muistutan kuitenkin yhdes-
t¿i kylmäsÍi tosiöiöta Kun ta-
loudellisesti tiukkana aikana
kansakunta jouluu Linkimãän
nrm. sosiæl¡turvastaja sivistys-
to¡mesta, aivan kaikliia toiveita
ei pystytä t¿iytl¿imään hmstus-
toiminnan, esimerkiksi veneilyn
edellytysten paantamiseksi."

Kanavien ikää juhlittän pitkin lcesää

Pääj ohtaj a Kyösti Vesterinen
antoi tunnustusta sisävesiväelle

Kotimaiset hankkeet
sovittava EU:n kanssa uskomaton

runkokuljetus hoidetaan isoilla
aluksilla ja jakelu pienemmillä
ìaivoilla

Ratkaisut
olemassa

Erããt telakka-asiantuntijat
vâittävät, että ongelma ei ole
tâssá Tiedetään, että Suomessa
on rakennettu enemmãn ku¡n
puolet maailman j¿iàns¿irkijöis-

tä. Alusten käyttäytyminen eri-
la¡sissa jãäolosuhteissa tunne-
taan Mm rJy'ärtsilä Marinen
hallussa ollut rktinen teknolo-
giakeskus, Wæ, edusti alansa
hu¡ppua

Sanoiaan, eltä suomalaisilla
tutküoilla ja tiedemiehillli on
tieto sii tä, mi I laisia aluksia Ves-
terisen tarkoittamiin teht¿ivi¡n
pit?üsi mkentaa. Täm¡i on vü-
masti totta. Ja v¡úteüiän, että te-
lakoillme - myös pienemil-
lã - on kyky rakentaajuuri sel-
laisia alukia kuin tõvitæn ja
ti lataan.

tietopankki
Jo ammoin nukkunut Uasi

Suorri kirjoitti Warcista aika-
naan:

"Keskuken tiel.opankki sisãl-
tä¿¡ uskomatloman mã:irän kor-
vaamatonta tietoa arktisesta
merenkulusta, jäänmunajista ja
jään rakenteesta Jâän murtoko-
keista sen tietopankki tiennee
eneDìmän kuin m¡kiän tutki-
musla¡tos koko maailmassr,"

Lehden johtopäätöstã ei ku-
mottu

Wuc teki aikanaan maailman
paras(a jäãtä. SeD johtaja, tek-
niikan lisensiaatti Harri Soini-

nen arvioi, ert¡i "ti¡mä (siis
'Wæ) 

on yksi syvãllisimpiâ eri-
koisosaamisen alueila, mitä
Suomessa on". Ja laitoken en-
t¡nen johtaja, professori Ernst
EnkY¡st Yä¡tti, että Warc on ai-
nutlaatuinen ilmiö koko nuil-
massa.

"Muuallakin on laitoksia ja
henkilöitã, mut¡a missään ei ole
ollut n¿iin kokonaisvaltaista toi-
mintaa. T¿iållã laivojen rakenta-
minen, suunnittelu, tuotekehitys
ja perustutliimus eli koko ketju
on ollut saman katon alla."

r¡y'ucin tekemä jää oli jota-
kuink¡n yhtä hyvää kuin alku-
peräinenkin. \ryùcissa testattiin
laivoja Itämercn. Bilentsin me-
ren, Siperian jokien, Koillis-
väyl¿in, Ohotanmeren ja Antilk-
tiksen jâ¡llä ja jääolosuhteilla

Siellâ t¡edettiin, miltaisia laivo-
ja mihinkin olosuhteisiin pirää
Ékentaa

'Warcissa tiedeniin, mi¡kà
muodot laivalla tulee olla kul-
lalíin aluælla, millainen ja mis-
t¿l ainesta sen pinta p¡üiä mken-
taa, mitâ maalia m¡ssäk¡n on
käytettävä Reinin antamilla
ey¿lillã ei menty Obille, Jeniseil-
le tai Lenalla eikä Itämeren
opeilla Bæntsille tai Antuktik-
selle. Ja Soininen vakuutti, etlä
uus¡in olosuhteisi¡n ja käyttötar-
koituksiin kyetään löytämään
aina optimaaliset ratkaisut

Missä tämã tietous makaa,
kun sitä nyt haikaillaa? Vai
or¡ko kysymys vain liedonkulun
katkoksesta? Ja tukisiko EU
nãin viisasta prcjektia?

JärviSuomen
vesiliikenteellä
hyvä tulevaisuus

Vesteriwn lisäks¡ myös J?irvi-
Suomen merenkulkupiirin piaL-
koin el¿ikkeelle jâävä påãllikkö
Seppo Koivupuro uskoi, että
sisävesiliikenteellä on edessiãn
hyv¿i tulevaisuus Hänkin viitta-
si EU:n liikennepolitiikkarn,
joka suosii sisävesi- ja rautatie-
liikenDettä ma¡ntieliikenteen
kustannuksella.

Koivupuro uvioi vesiliiken-

vedellã kes¿itlä. Koivupuron
mukaan "uudet suuret kanava-
hankkeet, esimerkiksi Kymüo-
en ja Mântyhðjun kanavat, ovat
kuitenkin hãmärän peitossa".
Hänen mukænsa niiden toteu-
tuminen siinyy ensi vuos¡tuhm-
nen puolelle.

- Uskon että kannattavuus-
pohjaa löytyy ainakin joillekin
uusille hankkeille. Vi¡eillä ole-
Yista mainittakoon Kutilm ka-
nava Taipalsailella, Oraintai-
paleen kanava Savitaipaleella,
Juankosken kÂnava Kallavedel-
tã Vuoùärvelle ja Höyti¿iisen
yhdistäminen Saimaawn.

Koivupurc uvioi, ettã Savon

kanav¡ on niin mittava hanke,
että s¡tä hûkittaessa on otetta-
va huomioon EU;n liikennepo-
litiikka ja koko Itä-Euroopan
arvioitavissa oleva kehitys ja
nhoitusmahdollisuudet

Koivupuo katsoi, ettã mat-
kailu on er?is nopeimmin kehit-
tyvistä elinkeinoista Siksi J¿ir-

vi-Suomen alueella tul¡s¡ tEnos-

taa palveluihin, wokavenekes-
kuksiin, veneiden talvisäilytyk-
seen, opætuksæn. Hän kehotti
markkinoimaan koko J¿iryi-
Suomea yhten¿üsenä ja ainutl@-
tuisena vesistöalueena mm
Keski-Eurooppaan. Sillã on yh-
ten:üsnâ enemm¿in vetovoilnaa
kuin jollakin yks¡tuiisellä kun-
nalla taij:inellä

Päät yhteen
ja töihin

Tietoa olosuhteista ja laiyois-
ta on siis Suomessa Jopa niin
paljon, ett?i mæmme wíaa olla
maailman johtava mæ tällà alu-
eella. Periaa[tessa - eikã kâyt¿in-
nössäkäân - ei tarv¡ta muuta
kuin yhdistàä Me¡enkulkulai-
toksen, telakoiden, rutkimuslai-
tosten, etuj¿irjestöjen ja poli¡tik-
kojen voimat ja ryhtyä mierti-
mãän mtkaisuja. Ja sitren "eikâ
muuta kun töihin".

Ismo Parkkonen

Vestcrinen huomautl¡ myös,
että EU;n jâseninä suomalaisten
velvollisuutena on poht¡a, miten
kotoiset hankkeemtne nivelty-
vät suurempiin kokonaisuuk-
siin. Hän tulkitsi, että sisãvesi-
asioissa ilmapiiri on suotuisa,
sillä Euroopan Unionin l¡iken-
nepol¡t¡¡kan yksi keskeinen ta-
voite on s¡irtãä kuljetuksia
madnteiltä kiskoille ja vesille

Veslerisen ¡nukaan kuljetus-
muotoja kehitettäessã yhä
enemmän merk¡(ystä saayat
mm energian kulutus, päãstöt,
ruuhkat, mæn kiyttö ja vaaral-
listen aineiden kuljetusten riskit.
EU:n tavoitteisiin kuuluu myös
lainsääd¿i¿innön hmronìsoinri ja
väylästön jr kaluston standar-
dointi

Pãitjohtaja palautti mieli¡n,
ett¿i edtyiFsti Suomen sisãosis-
sa on mietitty, m¡ten pä:ist¿i me-
relle ja sen yli.

- Mikâ olisi hienonpæ kuin
seilata sisämaan rcolìisuuslai-
toksen la¡tuista suoraan Keski-
ja L¿insi-Euroopan suurille
markkinoille Unohtaa ei sovi
myöskään Ven¿¡jän mrkkinoi-
ta ja laajaa sisävesiverkosloa

- Valitettavasti toistaiseksi
ratkaisua ei ole löyderty. Vielä
ei ole kehitetty selloista kalus-
toa, joka pystyisi purjehtimaan
ækä omat sis:ivesiosuuteme ja
selviäisi meriosuudestakin jat-
kaakseen eurooppalaisessa ka-
navaverkostoss Vaihtæhtona
on myös välãytetty proomu-
emälaiva -yhdistelmää, jossa

nettä puhuessaan Küvion kana- Ißcpolvelukønavula on swtu ,ntönleßi¿i kokenuksia, Myös
van 100 -vuotisjuhlassa Heinä- Kamion kønovøsiìrlyy lähioikoino tiìhänjürjeslettnään.

SUON/IPN MU-KAVIN MöKKIKUNTA

MANTYHARJU
Suomen mukavin mökkikunta on lähellä ihmisiã. Täälr¿i löy!yvãr
erinomaiset puitteer mökkeilyyn ja lomailuun.
Mäntyharjun luonnossa yhtyv¿¡r Jäwi-Suomen kauneus ja Etelä-
Suomen rehevyys.
Vietitp¿¡ lomæsi vuokramökillä rai harkitæt oman mökin
hankintæ, niin M¿intyhùjusta lôyryy sopiva kohde jokaiseen
makuun.
Tarjoamme sinulle hyvât palvelut, luonnonlåiheisen ja viihtyisän
ympåiristön

-Yriilämiseen -Asumiseen
-Lomailuun -Vihtymiseen

Tenetuloa M¿intyhaduun, palveleme reit¿i ra¡dolla ja syd?imellä.

Mäntyhrjun kunta puh. 015-?701 I I

fax Ol5-77O1212
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Tiev altion p äöj ohtaj a usko o v e siteihin

Jouko Loikkanen kaip aaideoita,
rohkeutta ja kelpo yrittämishalua

ma-autoliiton, Linja-autoliiton kihistuneilte suomalaisillekin.
tai SuomenMaamkenøjienkes- ¡1¡¡¿ muualla maassa tämä
kusliitonja öljyalæ keskuslü- puoìi on minusta miltei unoh-
ton kÐssa. Ne ovat alm todel- ¿s¡s.
f sia lobbaus- ja vaikuttajaj:ides- - Saimffi ja p¿üjãnte€n vesis-
tôjâ. töalueet tarjoaisiyat valtavia

"Mutta kukð kssm hännän mahdollisuuksia. Nyt on vain
nostaa ellei kissa itse", tiesivãt nün, että täll¿ij¿iryi-Suomen alu-
jo vanhat suomalaiset Vesitis- eellaei ole tarjontaa. pitliisi oila
yhdistyksen on itse hankittava vu
oma oikeutuksensa, taisteltava ye
itselleen selkeã ja vaikuttava ve
asema. tustajamik€i myöhemin syk-

- Minä olen murheellinen sii- 5y¡15 ¡y6s mets:istyst¿i. On sel-
tã ppalai-
m omilla
si liira jaja ua esi-
sin 6:nnen keroksen suhtælli- merkiksi saksasta pelkkään
sen vaatimattomassa työhuo- Suomæn tulmn ja täälüi paluu-
neessm. Se muistutlaa kæu- sæD.
dessaan Rautaruukin entisen - Tapasin itse kesämökkini
patruunan, vuorineuvos Helge ¡¿¡e¡¡¿¡¡¡¡¡¡vedellähollantila-
Hmv¡ston työhuonetta Raken- p6¡¡s¡¡¡a, joka vietti lom@_
nusmestarien talon yl?ikefiok- sa meloen. Olivat jo toisen ker-
sissa, kuulun Vanhan Maætron ¡4 sq4tapaisella mtkalla ja
ylâpuolella. pitivät luonnosta. He otivat ihæ-

tuksissaan siilä, että voivat va-

Järvistä ja joista pæti liikkuajäwillämeja lei-

Suomella on ainutlaatuinen järvi- ja jokiluonto.
Mistään muusta maailman maasta ei löydy nüden
vertaista. Vesiteitä on tuhansia kilometrejä. NeÌäy-
vät ja kelpaavat uittoon ja tavarankuljetukseen. Ja
myös matkailuun ja ns. huviveneilyyn. Niissä on
eksotiikkaa keski-eurooppalaisille ja kauko-Idän
kansalaisillekin.

- Taryitaan vain oivalluksia, ideoita, yrityshaluk-
kuutta ja tarmokkuutta tehdä tyätâ, niin kyllä
monipuolinen toiminta Suomen sisävesillä lähtee
käyntiin, sanoo pääjohtaja Loikkanen. Eikä epäi-
le yhtään.

- Lapissa onjo kantapään kautta opittu, että pel-
kän mökin rakentaminen tai hotellin pystyyn pa-
neminen ei riitä. On löydetty uudet matkailun val-
tit: löhöämisen tilalle ovat fulleet elämykset, oma
tekeminen, koira- ja moottorikelkkasafarit, vael-
lusretkeÇ metsåistys ja kalastus. Järvi-Suomella on
käsissään jopa herttasuora juuri elämysmatkailun
kehittämiseen, vakuuttaa pääjohtaja Jouko Loik-
kanen.

- Toistan: missään muuâssa ¡naassa ei ole näin Kuvo : ne b¡loksen qtk¡slo

upeata, monipuolista ja ainutlaatuista järviluon- Hän oli myös innolta mukana nä venekutjeruksiile ja uitolle
toa kuin Suomessa, vesiteitten kehittämiressä. Hus- Kosket halufriin p€Éta kuljetta-

Kuka aroitraa? ramissä? . l;Ï:;î:,,#:'i"iîi:ä:ff #i:,ffi";",,"f;;llï:Ë,,"åJj-
kemieheki jâätyi¡än hän muut- johtokunta

'rTievaltio" syntyi
koskenperkauksesta

Ves¡rìet eivät sin¿insä ole Tie-
j 
" liff":ii':,',ä"fiil'å.

vos Uolevi Ræden yhdisryksen
puheenjohtajaksi. Minusta va_

linta oli onnistunut, sillä Nesre

E¡ louko Io¡kkosla o¡nq ole kÌisitelv silkk¡lønsikkaill4 kulen
tästiÍkin pihkuvosta kÌi¡ ilni,
Ktvs: nehitoksen aúislo.

JUUq,t 9ÀÀHÀt¡t -rrgÞol'+ HurÀ${
OULLIUN ËYA|JNq.\YT TIÊRÀH
AHHq-Ì-TU VALTXII€ J ?AÊÂr+
H\<ÈEH

OHì{4-\ vo ÀJÀLL€

Àl oN
TÀ-
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Li ike n n ej a o s t o n p uh e e nj ohtaj a Kari Raj am äki :

Kymijoen ja Mäntyharjun kanavien
vaikutukset selv itettävä nopeasti

Saimaan kanavaan

sulut tai uudet kanavat
Rujümliki sitoisi \ oliokunnan

lailla Sainru k¡rrvan sulku-
jen perusl,orjauksen Kynrijoen-
Iúäntyhujun kauavaselv¡tyk-
secn jl scn ùrtaIiir¡ tulok\iiI
Maksaisihm sulliujen peruskor-
juus pçr¡ti 500 roiljoonaa muk-
kua eli neljünnes suunniteltujen
Kymijæn-Mijntyhüjur k¡nu vi-
cn kustilnu15ista.

Valliovuainvaliokunta "l.ut-

Ilojamüki on kiireinen mies, Pultelin ot køvunul k¡¡leer k¡¡û
nt,

Niin todellakin: valtiovarainvaliokunnan lüken-
nejaoston puheenjohtaja Kari Rajamäki patistaa
hallitusta selvityttämään nopeasti Kymijoen ja
Mäntyharjun kanavan kuljetustaloudelliset vaiku-
tukset. Hän vaatii sanralla tekenrää¡r Kymijoen
kanavan rakentamis- ja rnuidcn kustannusten tar-
kennuksen ja arvioimaan perusteellisesti niiden
yrnpäristövaikutulset.

lhrran perusreellisiasclvityk- soo, ett¡ ¡.yrrijocil kan!\'oi¡lti
siü ci !o¡du luotettilvilsti relìdi cdist¡isi vesiliikcilncvc¡kon
p¡itairt¡ kdnavicn ttrlcnturni- chcyttàjatoiûìiltr¡japürüntai-
sestu tai jo teh(yjen suunnitel- si huonuttu!rsti Suo¡nen ulko-
Dr¡enh)'ll)lti¡rn¡sÈ5rl ruil¡rìyhteyksiiesinrerkiksi

suorillu kuljetuksillu victrtisatü-
rrtiinull0maillu Valioku¡ltil
kätsoo, ettii vrsta Ìiiiden ( kul-
jc-(ustaloudellistcn ju ympirìs-
lötaikutusüv¡oinúeo) selvitls
ten vullnisluttuu voiduur pü¡t-
tli¿i oru¡dollisesta Sairnam ka-
navil sulkujen porusparunnus-

b ank-licc st r''
Se 0n huvitrüisen selkeisti

srnottu, niti ei suinlaan voi
vir kulriestel juridiskoukeroi-
sesta kielertã yleensli sanoa

Va¡lillü on hodeilaw f,ttös

"p ¡eil te n ¡ I,nistc n " as¡oiru.

Jatkctaanko Saimaan

kanavan vuokra-sopi-
musta?

Sainarn lanavun sulkujen
peruslorjaukscrr tekenrinen
cdellyttäis¡ siis nìy0s kunilvu¡r
vuokrasopirnukserr jutkanrista,
sillii nyt \'0irn15sa olevlrr sopi-
ntukser¡ roi¡lussuulo¡ikl urrr-
pcutr¡uju ¡un¡llur I5 vuorlcD ku-
lottua 20 I 3

J0s !uokrrsopiDrustJ di jatke-
ta, silloiu sulkujerr peruskorju-
trskin or tupùetoil J0s tdusjüt-
ketafl¡, sulkujeo lisik\i Sil¡trürr
karilvilu joudutt¡i\¡ir rruLrtcn-
kirr pu antanruanjl rrrotlc¡ ¡lisoi-
[tüu

Suinrarr künrvrsopiilrukscn
jatkünìinenhilil on rD¡tii suur¡-
ilìrssa rnliùir¡ kìinni Inyôs Vc-
DiijiLì t¡hdosrü Hcillli tuskiu lic-
ncc nr¡tiiän vuokrasopinrukscn-
kuu jiltkarûìs!ü vas¡aun Muttü
ilútkü ovat ehdot uudessü tilal-
tcesid? Onku hcnki euliü sunû

kuin Nikita Hrushlshevin ja
Urho Kekkmen aikma, jolloin
nlioì¿i kaksi valtioidensa suve-

rcenia päämiestä periaatteessa

p¿iättivât kanavan vuokraami-
scsta ja uudelleen rakentmises-
tu.

Rujamäki nuistuttaa, että
Ky¡úæn jr Mäntyharjun kana-
vüt vojta¡s¡in pitãä auhi Ìãpi vuo
den, rnihin Sairnuan kanavalla ei
pystytli, Senhän (ukJdvat talvi-
sin etelässä Viipurinìahteen
tiukküan ahtautuYat jääm¡ssc(,
ja rryös varsinuisen karavaan
tuleYat tiukat suppoutumrt es-
(:iv¡it liikeonettä.

Kmavien ympärivuoúnen lii-
kerDc mahdollistaisi sanalla
myös Saimaan ja Päijänteen
vesìstöjen talviliikenteen. Tä-
mlihlin olisi ensiavoisen târke-
iâ mm metsäteolÌisuudelle ja
sitÍihä¡ kummaìlakin jãnialra-
alla on runsaasti.

Hallitus ei noteeraa
yleislausumia

Vaf tiovaainvaliokunnan lii-
kennejaoston puheenjohtaja
RujaDäk¡ tietäã varsin hyvir,
cttci hallitus lihde jaoston yle¡s-
lilusuman perusteella l¡ikkee¡le
Se¡r vuoksi on teh(üvü tüsnt:illi-
sct selvit),kset jr esitykset, joì-
dcn perusteella as¡aa vo¡daan
vicdli eteenpä¡rì

- Nythin kanrvahankke¡tr
sclvittâ¿i Lyöryhnrä, jonkr on
süiltilva lausuntonsa valnì¡iks¡
cnsi vuoden lrelnrikuun lop-
puun DrenÌessö Se ei tie tysti-
lililn voi ¡tse tutkiü krikkia kr-
navointi¡n ¡i¡ttyvi¡ rsjoita ja
ongchlia, nruLta sitä varLen oD
jo olcnussa lù¡jrt Merenkulku-
Iritoksen ja eri¡iden konsul(tien
tutli¡ilukse¡ ja laskèlrnat lvl) ös

V'l"l:n tekemü lraja selvitys
lanuvien integroiduista liiken-
ndjlirjes-telnìistä ûnlaa selkeätâ
ju tukliaa tietor p:iàtttksenteon

tueksi
- Ka¡kesta huoli¡natta liiken-

[crniristeriön asettaman toinri-
kunÌan ¡rimeäminen oli onùtui-
rren juttu lvlinusta se ei ollut
hyvJ Siilä paistla lípi ajrtus,
ett¿i k¡nuvapuuhat halut¿an anr-
pua alas tavalla taikka toisella
Toiuúkunnassahan ei ole lain-
Iuun alueeìlista edustusta j¡
nìyös eduskunta p¡det.iän val-
rrristeìun ulkopuolella

- Mutta silti asiaa e¡ pidä jüt-
tii pclk-kieD selvitysten vararn
.Lsinrcrkiksi Sainraan kanavrilt-
kuisussa painoivat poliit¡kkojen
(Kck-lionÈn) niiketrìyksÈt jil sr-
rtat enernrnän kuinjoidenkin rrs

usiuntuntijoiden Eik¡i ratkr¡sua
0le tu vinDut katua

l,iikcnneministeriö
penseä kanaville

R¡jtrilriiki toLÈril, ett¡i li¡ken-
¡¡eur¡rìnisreriö on ol[¡t krnavir
hunkkÈ¡lle er jtyjsen peoseä

- N¡itä piti porkia lìikkeelle
M¡nusla tuntuu, etti ùinisteri-
össá olisi krlli5tettu korva
errcililÌlünkiD niiiden nr¿rliiken-
tecn pdDostusryh¡ùien puoleet
Küikkihan nre t¡edârnme, etti
Di¡lll on suuri vaikutusvalta -ja

huomattavat vùat - l¡ikennepo-
litiikassû.

- Ihmettelen rnyösk¡n sitâ,
että ympfistöministeriö ei ole
liputtrnut selkeästi kanava- ja
vesitieliikenteen puolesta On-
han se paljon saasteettonìrnìpaa
ja huikean paljon enernmän ns

kestävãn kehityksen periaatteen

nukaist¡ kuin maantieliikenne
Kansanedustaja Kari Ra-ja-

mäki uskoo ylipãänsä vesite¡h¡n
ja tietyst¡ myös kanaviin Hänen

nìukaansa ne eivät ole m¡ssiän
tapauksessu vanhcntuneita kul-
kuvãyliã.

- Jo Euroopan Un¡on¡n hah-

mottama liikennepolitiikka
edellyttäâ muutoksia nykyiseen
liikennejaliaumaan. Meillãhän
valtaosa raskaasta tavaraliiken-
teestä kulkee rekoissa, USA:ssa
ja Keski-Euroopassakin kana-
villa, joilla ja rou(ateillä Maa-
pallon saastumisenkin vuoksi
jokaisessa rnæsa on palko ryh-
tyä Diettimâän liikennepolitiik-
kaa uusiksi

Maatalous ajoi
liikenteen ohitse

Kansanedustùja Kari Rajamä-
ki ei kyll¡isty edellisen hallituk-
sen ¡noittimiseen

- On anteeksiantamatonta,
että edellinen h¿ll¡tus kesk¡tty¡
EU-neuvotteluissa pàdasiilssÀ

rnaatalouden pulDìien ratkonì¡-
secn eiki oltanut v¡l(ùvasti esille
kuljetusasioita Esimerkiksi
riinkin pieni srarivaltio kuin
IrlaÌt¡ sar sütoj¡ nr¡l.ioonia ecu-
ja (nriljardeja mukkojr) omien
li¡kenneorglnriensa ratkuisenri
seen Ja rneillii toki haja[a rnæ-
D¡ on nrontü velùa suuremnlat
tlrpeet ja ongelnìat kuin lrlan-
nilla

- Edellinèn hallitus hukkasi
infrasrruktuurin kehittärn¡sen jâ

teluja
- Ja me olisinme toden teolla

tüv¡nneet Eu-rahaû rum rata-

verkkonìrne parantamiseen ja
entisten vesiteitten kehittäm¡-
seen ja uusien rakentamiseen.
Ylipäänsä näm¿i liikennepoliiti-
set hankkeet p¡tä¡si asettæ tär-

keysjärjestykseen sen mukun,
niten ne tukevat viÈntiteolli-
suuttam[ìe Jos ndiD menetelt¿ii-

s¡in, yesi- ja rautatiet asettuisi-
vat kehityksÈn kärkeen.

Suomi
puheenjohtajaksi,

liikenneratkaisut
uusiksi ?

Itlu(tr näkee Rrjanliki sen-

tiiin \rloilkin r:iDlin synkkyy-
deD keskell¡

- On tok¡ hyvä, etlii \o¡nL
nlc pulrtu ni¡hin rs¡oih¡n lule-
raisuudessa. Ju se tulevuisuus
oD vuorìnt 1999, jolloin Suoni
on EU:n puheenjohtujanrau. Sil-
loin on bden teollüja kokona¡-
suudessa0 selvi(ettã\ äjr tutkit-
tava nre¡där ¡¡¡kenneongelmam

me. Ja etsittävö yhdessÌi EU-
maiden kanssa niihin myöntei-
set rûtkaisut S¡ihen rnennessä

modernisoinrisen kaurahuiin,,.,
r-"ãi"i ñ"¡,"*rieÜì.*"i- tvtissä Suomen

Kari RøjoniìH lupu panno vauhtío kanava-ßìon kös¡ltellyn
eduskunnusø.

olemnìe varmast¡ viisaampia taan pois monia nruita rnahdol-
rnyös VeDäjân a\enteestaja kiin- lisuutsia.
nostuksestr EU:n j¡ Venäjän Rajamãk¡ puhuu nopersti,
vdliseÈn ( rntn Saimar-Laatok- kuin Kalashnikov-rynnÌikköki-
ka)sisivesiliikenteeseen vããri, Hän saa srnotuksi iata

Rrjanìüki uskoo myös sii- sanaa si¡nä. m¡ssä päâministeri
hen mahdoll¡suuteen, että jo kymrnenen Hönenkeskittyrnis-
ensi vuosituhannen alkupuolel- kykynsá nä)(tää oivalta Htâs-
la rùkennetarn täm¿i Saima¡n t¡ttelun, eduskunn¿D kuppilan
Lüåtokkaan ja sanì3lla EU:n tôkahuoneessa, keskeytt¡\,àt
Verdjãn s¡säves¡teih¡n yhdistä- tuon tuostakin puhelut, mutta
vä kanrvr Sen nìerkitys Venä- Rajarnliki jatkoi lausettaan juu-
jrin lounaìsosienjaSumenka¡k- ri s¡itä, mihin oìi sen joutunut
koisosienkaupalle,teollisuudel- keskeyttãmdÀn.

le ja kehitykselìe ol¡si erittäin
suuri. Missä on Konnuksen

ajan yhteishenki
- Minä kaipaan sitä yhreis-

henkeã, mikã valìitsi Savossajo
160 vuotta sitten, kun ensim-
mdistä Konnuksen kmavaa ryh-
dytliin puuhoamaan Silloin asi-
alla olivat pap¡t ja talonpojat.
maahena ja nuut virkamiehet.
Sama¡la es¡tettiin koko reitin
perkaamistt aina lisalmesta astj.
Myös Saimaan kânava nostet-

tiin vahvast¡ e5¡l¡e
Vesiteitten ¡akentaminen on

pitkäjänte¡stä puuhaa Savolai-
set saavuttivùt aloitleellisuudel-
lün sen, etti mun ylemtnãt eli-
met jî myüs tieviranomaiset
ryhty¡vät vakaYrsti tutkintaan
k(ìko Yesire¡tin perkaamista ja
tiettyjen kovien koskien ohit-
tamista puhkaiseilxllü kanùvi¡
KUD Dryös senartti ju kenr¿ali-
kuvernóijri saxt¡¡n as¡u11e suope-
iÌksi, tsairrin t¡ivuttelu Èi en¡ä
0llut kovink¡an vaikeaLa

Kanova--ia kosktnperkrustäi-
hin ryhdyttiin tosissarn Ne ra-
kùnnettiin aikrnsa tarpe¡lle j¡
niille välineille. joilla silìoin ta-
varaa ja ihnrisiã kuùetÈtt¡¡n,
Mutf a nyt taflitaan aivan uuden
mittaluokarr ratkaisujû

Iiikennepolitiikka?
Rajamäen mielestä suoma-

laista liikennepolitiikkra ei oìe

ol¡ut olemassakaan.
- Kuì rneillã on ollut yleensâ

he¡kkoja ja tierlimäuömiä liiken-
Dem¡nistereitä, \,üsinainen piiä-
tösv¿lta on siirtynyt liikenne-,
sisâ- ja ympär¡stöm¡niste¡¡ön
virkamiehill¿, Tieloitokselle,
VR:llejâ liikenteen eri lobbaus-
järjestöil¡e kuten Suomen Kuor-
ma-autol¡itolle, Oljyalan kes-

kusliitolle, Linjâ-autol¡itolle ja
Suonren tielhdist¡'kselll Ja

tiinìI linjtrhan e¡ ole oikein, Rû-
jamâki puhkuu.

- Eduskunta on ollut koko
lr¡lla syrjr¡ssii Iiikenrrepolitiku
liniauksista l\'futta nyt on ¡sen-
tciden rnnuLuttava: etluskunn¿n
on otettavr sille kuuluva vulta
nlyôs nöissä asioissî, R¿iatrìäki
korostra

RiùrnìJen k¡elessä trinrä edus-

kunnrn v¡ltu ei nìerkitse (Ole)

Norback¡n ta¡ (Mauri) Pekka-
risen silto¡a. (Urho) Kekkosen
teit¡i tri (Arvo) Korsinron mut-
kir Se nrerkitsee aitoa jr lujaa
paneutumista koko ongelma-
keD(täân, katsom¡sta vuoteen
2010 ja kauemmaksikin, sillä
nyt tehdyillã ratkaisuilla sulje-Kuvtt Isnw Purl,kontn

Ismo Parkkonen


