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Konttiliikenne kas-
vaa Kotkassa

Kotkan sat¡massa on kona-
tiliikenne kasvanur rajusti.
Satanìajohf ¡ja l¿sse Arminen
uskoo, etfi kasw jatkuu, vaili-
ka Baltian satanat aiheut-
tavatkin kovaa kilpailua alalla
Kotkasta jû Hu¡ninasta kontit
kulkevat junalla ja rekoilla Ve-

näjän mukkinoille. Silti Suo-
rnessa konniliikeme on vielä
vähä¡stã. Esimerkiksi Hong
Kongin tai S¡ngaporen satamat
FÁsittelevät l0 kelaa enemùän
kontlejr kuin kaikki Suomen
satanlat yhteeDs¡. Tilua tævul-
le on.
.Sfvu 2

Korholren
Suomeen

uskoo Itä.

Hallituksen uenaman It¡i-Suo-
mi lyöryhm¿in vmpuhænjoh-
taja, Suomen P¡nkio johtaja
Mani Korhonen uskoo ltä-Suo-
nen kehittämismahdol-
lisuuksiin. Hänen mukaansa
koko t¿illâ laajal|a alueella tuli-
si unohtar rnaaÌunrien \'¿iliset

todelliset tåi keiûotekoist ris-
tiriidat ja puhaltæ yhteen hii-
leen. EU-Suomessa tarvitaan
isoja maaliuntien rajar ylinilvíä
hanÌleita, joille on saâtaYissa

varoja myös EU:n rahastoista.
Slvu f,

Nähtüvyvs Ranskas.
so

Caual du Midi vesiyhteys
Pohjosadanún B iscaymJahrlen
ja Välinreren välillü on yksi
suosituimmis¡¿ venematkai-
lureiteistü Euroopussu - sadat

tubannet louranviettäjät kulke-
vat kana\,¿â p¡tkin vuosittain.
Vèsitiet-lehti esir¡elee kesk-
iauke¡rmalla¿n trinlãn hisLorial-
lisen kanavan Avatk¿r ja naut-
tikl¿,
Sirul ó.7

Kotliassa pidetyssä Jäni-Suo-
men kmvat neùvollelukunnm
syyskokouksessa DI Seppo
Ryynänen esitteli mtretelm¿in,
jolla "super-myrþtkin" voi-
daan joen pohjasta yaaralta

poistaa. Samassa yhteydessä

An¡ero Pultkanen ésitú uude¡
laskelmat Kynrijoen ja Mtinty-
hrujun kanavien kannàttavuu-
desta.

Slvut &9

Av-lükeûrkee vside-
rãkent¿mista

Metalliliiton pulæçnjútlja Per-
Erik Lundù ja SAK:n reolli-
suusliiltojen projektisihteeri
Matti Putkonen kafsovat, eüi
Suomen o0 kehi¡ehäv?i vesi-
teif ten rakentaniisessa saavut-
tamaansa osaaniÀta. Kun EU
vielil suosii nütiL suomalaisel-
ìa telakka- ja muulla metallite-'

'Bi anneta pedksi.-"

Kansanedustajien "kanava-
puolue" on toìminut varsin ak-
tiivisesti vesiteirten kehittämi-
seksi ja erityisesú Kymijoen ja
Mäntyharjun kanavapäätösfen
aikaansaamiæki. Toistaiseksi
nämä hankkeet ovat jâãßeet
mmteitten .dkentamisen ja pa-
rantarniwn vùjoon. Mutla toi
voaon. Kmavapuoluæn heino-
lalainen varapuhcenjohtaja
Timo ìhamäki (kok) sanoo:
"Emme ¿nna periksi. Lob-
baanrme tiukasti edelleenkin
kanavien puolesta".
SIvu 12
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Vesitiet kilpailukykyinen
kuljetusväylä myös kotimaassa

Satamajohtaja Lassi Arminen Kotkan Satama

Konttiliikenne kasvaa
Kaakkois-suomen satamissa

Metsäteollisuuden viime
vuosien ¡nvestointipäätök-

set ovat tuonæt uusia n¿iky-

rniä myös raaka-aineiden ja

tuotteiden kuljetuksiin. Li-
sããntyneet raaka-aine-
tarpeet tuovat tulÌessam tar-

peen uudenlaisiin pohdin-

toihin kuljetusketj ujen osal-

ta. Perirìteiset ratkaisut saat-

tavat tuoda odottmattoman
kustannuslisän koko raaka-

aine-erälle. Kun lisäksi
pol[toaineista ym. johtuen

kustannuspaineet niin auto-

kuin rautatiekustannuk-
sissakin luntuvat j atkuvasti

kasvavan, on todellinen
vesikuljetusten lisääminen
perusteltua. Aluskuljetus ja
uitto tuovat todellisen vaih-
toehdon metsäteollisuuden
raaka-ainekuljetuksiin, joka
osaltam myös pitää muiden

kuljetusmuotojen kustan-
nukset kilpailukyþisinä.

Uitto elã¿i edelleen suuilla
sisävesistöllämme. Se on

monien mielissä "mennyttä
aikm", mutta ne, jotka tie-
t?ivät tämän piùv¡in uiton te-

hok-kuuden ja kustannus-
kilpai lukyvyn, hal uavat jat-
kossakin kehittää osan
kuljetuksistaan uiton va-
raan. Aluskuljetus lisää
m¿i¿idä¿in koko ajan. Estee-
nä vieläkin nopeammalle
kehitykselle on eteläst¿i

Harri H. Lallukka

pohjoiseen suuntautuvien
paluurahtien puute. Tehos-

tamista siis edelleenkin
vesikuljetuksista löytyy.

Vilkastunut keskustelu vesi-

teiden kehittämisestä on nyt
sangen ajankohtainen. Li-
s¿iäntyvät tavilavirat kai-
paavat lisää tehokkaita
kuljetusketjuja - vesiteillä
on nyt suuri mahdollisuus
edessään. Uusinvestointien
ympåirillä käytävässä kes-
kustelussa ei tulisi kuiten-
kaan unohtaa nykyisten-
kään väytien ylläpitoon ja
väylien käyttöön liiatyviä
kysymyksiä. Metsäteolli-
suus odottaa perustellusti,
että yhfeiskunta antaa jat-
kossakin tukensa tämän

maame tärkeimmän vien-
titeollisuuden kotimaisten
kuljetusten kehittämiseen
mkenømalla ja ylläpitämäl-
lä edulliset vesitiet teollisuu-

den käyttöön!

Näin toimintavuoden päät-

tyessä kiit¿in kaikkia yhdis-
tyksernme toiminnassa mu-
kma olevia aktiivisesta osal-

listumisesta vesiteiden ke-

hitt¿imiseen. Samalla toivo-
tan yhdistyksen jäsenille ja
yhteistyökumppaneille Hy-
väâ Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta.

Har¡i H Lallukka
Suomen Vesitieyhdistys
puheenjohtaja

Positiivinen kierre

Kotkan ja Haminan satani-
en konttiliikenne on positii-

visessa kierteessä. Venäjân

tuonti syöttää Suomen vien-
titeoìlisuuden tarpeisi in tyh-
jiä kontteja kiihtyvällä
vauhdilla. Runsas tyhjien
konttien tarjonta pudottaa

konuirahteja ja hyödytt¿iä

vieji¿irnme. Toisaalta Venä-
jän tuontia ohjautuu Yhä
enemmåin kulkemaan Suo-

men kautta, sillä tä¿iltä
kontteihin on saatavissa
paluulasteja muita reittejä
pæmmin. Kun kontit ja lai-
vat kulkevat täydessä
lastissa molempün suuntiin,

kaikki osapuolet hyötyvät
kustarurustehokkuuden pa-

rantuessa. Liikenteen
lisääntyessä laivavuorot
tihenevät ja parempi palve-
lu tuo taas lisää asiakkaita.

Nopea kasvu

Kotkan sataman kon-
niliikenne on kasvmut vii-
dessä vuodessa nelin-
kertaiseksi. Haminassa on

kasvu parin viime vuoden

aikana ollut suhteellisesti
vielåikin nopeampæ. Sata-

mille aika on ollut varsin
haasteellista, sillä nopean

konttimääråin kasvun lisäk-
si myös konttien varastointi-

aika satmassa on monin-
kertaistunut. Venäjän liiken-
teessä Suomen satamia käy-

tetÌü¡n jakelukeüùn viimei-
sinä län¡isinä varastoin-
tipaikkoina ennen tavaran
p¿¡äst¿imist¡i Venäj¿in maape-

rälle. Kotkan satamassa on
t¿illä hetkellä 22 hehtaãia
konuikenttiä täydessä k¿iy-

tössä. Se on þmmenker-
tainen määrä 9O-luvun al-
kuun verrattuna. Tyhjiä
kontteja on lisäksì alettu
varastoida äskettäin val-
mistuneelle vüden hehtaa-

rin kentälle Mussalon tule-

van konttisataman kupee-

seen.

jat kuin vakuutusmiehetkin

nukkuvat viel¿i pitk¿iän rau-

hallisemmin jos varastot
ovat Suomen puolella.

Valoisat kehitys-
näkymät

Konttiliikenne tulee kasva-

maan jatkossakin. Siihen
pakotta jo sekin, että yhä
useåmpmn kuljetukseen ei

löydy muuta käyttökelpois-
ta vaihtoehtoa. Monet
kaukokuljetusten rcitit ovat
jo muuttuneet täysin
konttien k¿iyttöön perus-
tuviksi. Kuljetusmåiärien
kasvaessa Suomessakin tar-

vitaan tulevaisuudessa muu-

tama vakavasti otettava
konttiter-mi¡aali. Tällä het-

kellä kaikki Suomen
konati teminaâlit on alrdeç
tu muihin tarkoituksiin
rakennettuihin sataman-
osiin, mutta tulevaisuudes-
sa täälllikin nåihdlüin alunpe-
rin konttiliikenteelle ¡¿ken-
nettuja satamia. Ensim-
mäinen niistä raken-
nettaneen Kotkaan. Mus-
salon syväsatama¡ lätrsi-
puolelta on vârattu tarkoi-
tusta varten parisaøa heh-

taaria, johon on helppo ra-

kentaa satama ympäristö-
ystävällisesti. Rauta- ja
maatrtiet sekä vesiväylät
ovat jo valmiina ja valtaosa
kentistäkin on jo aiemin
maa-aineksia otettaessa
tasattu. Päätös rakentami-
sesta tehdään asiakas-
tarpeen mukaan, toden-
n¿iköisesti parin vuoden si-
sällä.

Suomessa vähän
kontteja

Suomen kon¡tiliikenne on

maailman mitassa hyvin
pientä. Kun viime vuonna

sekä Hong Kongin että Sin-
gaporen satamissa käsitel-
tiin pitkåilti yli l0 miljoonaa
TEU yksikköä, kulki
suomalaisten sâtamien
kautta yhteensä rcilut puoli

miljoonaa yksikköä, Helsin-
ki on perinteisesti käsiællyt
valtaosan Suomen kon-
ttiliikente€sl¡i. Nykyisin sen

kautta kulkee yli 30O tuhat-

ta TEU yksikköä vuodessa,

mikä on yli puolet Suomen

konttiliikenteestã. Kokan
kautta kulkee vajaan 200
luhmnen ja Haminm kaut-

ta vajaan 100 tuhannen
TEU:n vuosittainen virta.
Muissa satamissamme
konttiliikeme on vähliisem-
paa'

Tlansito tärkeää

It?i-Suomen satamien kehi-
tyksen nopeus riippuu
transitoliikenteestä. Tällâ
hetkellä Venäjän rulli-
s¿iäd¿intö tuo msiotonta etua

Venäjän ulkopuolisille sata-

mille. Tämä etu ei voine
kauan jatkua. Pitemmän
t?ihtäimen menestys on ha-

ettava pysyvist¿i vah-
vuuksista. Kontteihi¡ löyty-
vä paluulasti on yksi niistä,
mutûa se ei näyt¿i tukevan

transitovi[an kasvua enää

paljon nykyistä suurem-
maksi. Lisäarvoa sen sijaan

löytyy kalliiden tavaroiden

vuastoinnista ja jakelusta.

Liikennöinti rajan yli on

runsaista lehtiotsikoista
huolimatta käytännössä on-
gelrnatonta, ja niin rahoittâ-

Ilmakuva Kotkan Hiatasen satamasta
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Itä-Suomi työryhmän varapuheenjohtaja Matti Korhonen:

Olen optimistinen köyhän suurläanin
nousemisesta rintamaiden rinnalle
Metsäteollisuus ry:n toi-
mitusjohtaja Matt¡ Kor-
honen on optimistinen Ilä-
Suornen kehittymisen suh-

teen. TUeva Suomen Pan-
kin johtaja Korhonen ei
ole heitt¿inyt kirvstå ki-
veen, vaikka hänen johtra-

mansa ltä-Suomen kehit-
tämistyöryhmän ajatuk-
sia ei vielÊi olekaan ajettu
sellaisinaan käytåintöön.

"Optimismini perustuu ni-
menomaan EU:n alue- ja
rakennepolitiikkaan, jolla
Irlmti, Espanjm Ardalusia,
Portugali jne. on pystytty
nostamaan l¿ihemì¿iksi rin-
tamaiden kehitystä. EU:n
peruskirjassa sanotaan, ettá
koko unionin aìueen talou-

dellista kehitysr¡i on rasoi-
tettava heikkoja alueita
tukien. Niin on tapahtu-
nutkin hyv:illä menestykel-
lä" Korhonen muisluttaa.

Muna entäpã uudet vesitiet?
Mikä on Kymijoen ja Män-
tyhadun kanavien kohtalo
tãss¿i uudessa EU-tilassa,
johon Itã-Suomikin on jou-
tunut?

"Koti maisen liikennepolitii-
kan raamissa mainitut kma-
vat eivât ole mahdollisia.
Täytyy hùolellisesti tutkia,
ovatko ne mahdollisiaEU:n
liikennepolitiikan puitteis-
sa, jossa vesireittej¿i erityi-
sesti suositaan. Tãssäkin
æiæsa tuleva ykkösaluetuki

saattaa muuttaa laskelmia
olemaisesti", näkee tuleva
valtakunnan pankinjohtaja.

Korhonen uskoo, etlä jos
sisãvesille saadaan kustan-

nuksiltam kilpailukykyisiä
vaihtoehtoja meretrantaan
verratlùna, se vaikuttaisi
myös investoinleihin. Sen-

kin hän pitää selvänä, että

vesiteinen suhteellisten kus-
tannusten alenemi nen lis¿Íi-

si vesitiekuljetuksia muihin
vaihtoehtoihin verattuna.
Mutta si(ã hán ei suostu
edes rvailemaan, kuinka
paljon investoinnit smttai-
sivat lisãäntyä uusien ja
kilpailukykyisten vesitie-
reittien avamisen avulla.

riöissä ei oltu saatu mitâãn
merkittãvää aikaan. Näin
Matti Korhonen nyt:

"Ministeriöiden piirissä on
ollut havait¡avissa valtio-
neuvoston per¡aatteesta
prlfaamattomuutta, mutta
tilanne näyttää kuitenkin
kehittyvän parempaan
suuntaan. Hankeluettelo,
jonka tyóryhmã on saanut

miristeriöilt¿i, ei keno pal-
joakaan todellisisla vaiku-
tuksista. Tässäkin oleme
yr.itt¿¡neet välttâä vanhaa te-

holonta tapaa listata eri mit-
taisia hankkeita-"

Matkalle voidaan ottaa
maksimi 45-osanottajaa, jo-
ten ennakkovrauksia kan-
nattaa tehdä heti ohjelman
valmistumisen jälkeen yh-
distyksen toimistolle.

Järjestelytoimikunta

Matti Korhonen sanoo, ettÌi

Irä-Suomen ryöryhmä liùti
toiminnassaan liikkeelle
realistisista l¿ihtökohdista.
Se ei pyrkinyt tarjoamam
kaikkea kaikille tai rakenta-

maan tuulentupia.

"Ensi vaiheessa
analysoime ja kuvasime
taloudellista kehityst¿i, joka
osoitti, et(ä Itâ-Suomi jäi
suhteellisesti j¿ilkeen muùs-

ta maasta eikâ alkanut
noususuhdanne oikaissut
kehityksen uhÌaavaa suun-
taa.

Kaikissa liikenneväylä-
laskelmissa kummittelee
sa n ahi rvi ö"hyö tyku s tan-
nussuhde". Sen oletetaan
olevan kaikille tunneltu.
Mutta mikä ja mitä se on?

Yksinkertaisin vastaus on:
hmkÌeen hyödyt jaettuna
sen kustmnuksilla. Jos siis

Suomi tarvitsee lisä?i lervet-

tä taloudellista toimintaa,
joka kannattaa ilman tuki-
aisia. Kun taloudellisla tu-

losta synlyy, syntyy myös

aitoa þsyntää ihm oikeisiin
töihin. Tätä konseptia ei ole
juuri aikaisemmin käytet-
ty", Korhonen painollaa.

hyötykustannussuhde on
esimerkiksi I, hyödyt ja
kustannukset ovat yhtä suu-
ret. Muata jos esimerkiksi
hyötykustmnussuhde on 3,
silloin hankkeen hyödyt
ovat kolme kertaa suurem-
mat kuin sen kustamukset.
Ja jos suhdeluku jää alle
yhden, sen kustannukset

hallitulaeen. Mitkä ovat sen

vastaukset? Niistä riippuu
nouseeko Itä-Suomi ylös
"suos!a" vai työnnel¿i¿inkö

se sinne syvemälle. Itä-
Suomen kehittämistyöryh-
män ajatusten toteuttaminen
nostaisi täm¿in suuren alu-
eellisen kokonaisuuden
nousujohteisen kehityksen
umlle.

ovat hyötyjä suuremat

Vesiteiden tärkeimmiksi
hyödyiksi lasketaan kulje-
nìskuslânnussä¡istöt, tien- ja
radanpidon s¿i¿istót ja ul-
koisten kustannusten (on-
nellomuudet, melu-, pöly-
ja pakokaasuhaitat) vähe-
nemlnen.

Ei tuulentupia, ei tukiaisia

Alueellinenkin yhteistyö syntyy

Yhdistyksen opintomatka 1998
Volgo-Bald kanavalle

Itä-Suomi katsoo toiveik-
kaana Paavo Lipposen joh-
tamaan sateenkaari-

Ttukeintä oli, eftä hallirus
tämän perusteella teki peri-

aatepäätöksen Itä-Suomen
suosimisesta valtion hallin-
non päätöksissä. Ehdo-
time myös erilaisia tuo-
tannollista perusrakennetta
ja Itä-Suomen kilpailuky-
kyä pilmtavia toimia.

Kun k¿¡vi ilmi, ertä Irä-Suo-
mella on mahdollisuus tul-
la Agenda 2000:een mu-
kaan seuraavan rakenne-
politiikan ykköstuki-alu-
eeksi vuosina 2000-2006,
tämä hanke nousi selvästi
kaiken muun ylãpuolelle.

Kun näin käy, koko Suonri
Itä-Suonren lisäksi tulee
hyötymään nettomãiù¿üsesti

EU-jäsenyydestâ.

Korhonen lisãâ, että työryh-
mä pyrkii "tietoisesti välttä-
m¿i.¿in'työpaikkojen luomis-
ta'ja siinä politiikassa käy-
tettävää epãuskottavaa ja
virheellistä laskemista Itä-

Mikä ihmeen hyötykustannus?

Johraja Matti Korhonen on
mytjnteisesli yllättynyt sii-
lä, että Itä-Suomessa on al-
kanut syntyä avoin, lâajajr
yhtenâinen "Itâ-Suomen
henki". Perinteisestihän
Suomessa on käyty kiivai-
takin kisoja läänienja maa-
kuntien välillä rahasta, tuki-
a¡sista, teistä, työpaikoista,
silloista ja milloin mistäkin.

"Alueelliset ja paikälliset
tâho¡ ovat oll€et s¡nänsá a-k-

tiivisesfi mukana Itä-Suo-
men etua ajamassa. mutta
toimintaa on hliirinnyt piiri-
kunnallinen kilpailu, joka ei
sovi koko maanosan e[ua
ajettaessa.

Agenda 2000:n ttrjoaman

mahdollisuuden valjettua
maakunråli irtojen halliruk-
set ovat antaneet yhteisen
julkilausuman Itä-Suomen
kehirrämiseksi, mirä ei olisi
sopinut kuvitella, kun työ
aloitettün pari vuotta siten."

Korhonen on pannut mer-
kille, että myös maan halli-
luksessa on havaittavissa
kehityslä myônteiseen
suuntaan, Valtioneuvos-
tohan teki periaatepäâtök-
sen siitä, ett¡i ministeriöiden
on otettava huonúoon Itä-
Suomen Lyöryhnì¿in tekemät
esitykset. Mutta seuranta-
ryhmissä olevat kan-
saneduslajat olivat jo ke-
vãällä hyvinkin tuskaan-
tuneita siihen, kun ministe-

Matti Korhonen

Suomen Vesitieyhdistys ry.
jfi estää jåilleen ensikesänä
perinteisen opilttomatkan
ulkomaiseen vesitiekoh-
teeseen. A lkuper¿iisesti
suunnitellusta matkasta
Amerikan suurille järville
joudume luopumaan mat-
km pitkän kestonja kustan-
nusten vuoksi. (minimi 8

vrk/I2000 mk)

Vuoden 1998 opintomatka
tullaan tekemään Volgo-
Bald kanavalle ja Mosko-
vaan. Matka toteutetaan vii-
kolla 35 ja on kestoltaan 3-
4 vuorokautta. Lopullinen
matkaohjelna aikataului-
neen ja hintoineen tullaan
ilmoittamaan jâsenistölle
alku keväänä.
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Saimaan kanavan liikenne ennallan
Saimaa¡r kanavan liikennekausi vuoma 1997 alkoi heti huh-
tikuun alkup?üvinä. Pakkastalven 1996 jälkeen liikenae al-
koi käytämössä vasta huhtikuun viimeisellä viikolla. tæu-
dosta talvesta johtuen tami-helmikuun liikenne tänä vuon-
na oli 114.000 tomia, kun vuotta aikaisemmin vastaava
liikenne oli vain 25.000 tomia. Tämän vuoden toukokuus-
ta syyskuun loppuun kuukausittaiset liikennem¿ütät ovat
olleet vuoden 1996 tasoa.

Syyskuun loppuun mennessä Sâimaân kanavan kautta kul-
jetettiin favaraa 1.016,000 tonnia, mikä on 95.000 tonnia
enem¿in kuin vuoden 1996 vastaavana aika¡ra. Vuoden
1995 vastaava luku oli 1.102.0ü) tonnia, vuoden 1994
9ó0.000 tonnia ja 1993 1.020.000 tonnia. Huippuvuoma
1990, jolloin kanavm läpi kuljetettiin tavæaa 1.830.000
tomia, syyskuun lopun tavaramäår¿i oli jo 1.333.000 ton-
nla.

Ulkomaanliikenne oli 916.000 tonnia, josta vienti¿i oli
691.000 tomia. Kotimaanliikemeoli 100.000 tonnia, joka
oli kotimaan vientiä, påiäasiassa raakapuuta proomuilla
Saimaalta ra¡urikolle.

Metsäteollisuuden tuotteita oli syyskuun loppuun memes-
s¿i kuljetettu 470.000 tomia, mikä on n. 46 prosenrtia Sai-
maan kanavan mhtiliikentæstä. Vuosi sitten vætaavana ai-
kma metsäteollisuuden tuotteita kuljetettiin ¿141.000 ton-
nia, osuus oli 48 prosenttia kmavaliikentæstä.

Sahatavaran vienti Suomesta on vet¿inyt hyvin tällä kau-
della, mutta se ei ole niþnyt kanavaliikenteessä kasvuna,
sillä iso osa Kiteen sahan tuotteista kuljetetaan Japaniin
muita teitä kuin kanavan kautta. Tosiðiassa muut Saimaan
alue€n sahat ovat lis¿imeet vienti¿i¡in Saim kanavan kauc
ta, mutta eiv¿it niin paljon, enä sahar olisivat täysin t¿iytt¡i-
neet Kitæn sahan aikaisemat vientimäärät.

Raakapuun tuonti Venäjältä syyskuun lopussa oli n. 100.000
tomia (l15.000 m3). Puhaimpina aikoina Neuvostoliiton
aikma raakapuun tuonti laivoilla Saimaalle oli 400.000
tonnia.

Ulkomaanliikenne paikkakunnittain l.l,-30.9.97, tonnia

Paikkakunta 30.9.97 Vertailu 30.9.96 rilanteeseen (+/-)

Vorkaus 270 000 +3ó 000
Joensuu 18l 000 +45 000
Kuopio 13 000 -50 000
Kitee 28 000 -20 000
Imatra 137 000 +53 000
LappeenrÆta 182 000 +25 00O

Joutseno 75 000 -38 000
Muut 30 000 +13 000
Yhteensä 916 000 +64 000

Jænsuun satana oli syyskuussa Saitm suurin ulkomaa¡r-
liikenteen vientisatama. Vienti Joensuusta oli l6l.00O ton-
nia. Vukauden satamat tulivat hyvåinä kakkosena. Vienti
Va¡kauden alueen satamista oli 157.000 tonnia.

Kuopion liikenteen vähennys on aiheutunut sütÌ¡, ett¿i ai-

kaisemmin Kuopion kautta hoidetut laivaukset ovat siirty-
neet Varkauteen. Kiteen Puhoksen satarnan liikeme on pie-

nentynyt mainituista syisüi.

Edellä olevan taulukon mukaan Saimaan kanavan
ulkomaanliikenteestä n. 43 prosenttia keskittyy tappeen-
ranta-Imatra -aluælle, n. 29 prosenttia Vukauden alueelle
ja n. 20 prcsenttia Joensuun alueelle,

Jos Sainaan kmavan rahtiliikenne lokakuusÌa vuoden loÈ
puun on viime vuoden tasoa, niin silloin liikennem¡iÌir¿iksi
tulæ olemam yli 1,5 miljoonaa tonnia. Tämåin liikeme-
kauden alussa kanavalükenteen ennakkoarviot oüvat yli I ,6
miljoonaa tonnia, mulüa tuskin sitä mä¿ir¿iä saavutetaan.

Uudet kanavat avaisivat

Mäntyharjun ja Kymijoen rauksena esimerkiksi
kanavointi mahdollistaisi osalastit ovat jo Saimaalta
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Eri maiden raht¡alusten ku(ietusosuudet l.l.-30.9.1991

- suomalaiset 100 000 t 9,8 prosenttia
- venåiliüset 296 000 t 29,1 prosenttia
- saksalaiset 250 000 t 24,6 prosenttia
- hollantilaiset 229 ü)0 t 22,6 prosenttia
- þproslaiset 74 000 t 7,3 prosenttia
- muut 67 000 t 6,6 prosennia
Yhteensä I 016 000 t 100 prosennia

Syyskuun lopun tilanteen kuljetusten prosenttiosuudet ovat
lähes sa¡nat kuin vuonna 1996.

Saimaan kanavan läpi kulki syyskuun loppuun mennessä

2.300 alusta (ylös ja alas), mikä on 330 alusta enemnän.
Rahtialuksia oli yli 1000 eli n.100 enernm¿in kuin vastaa-
va¡a aikma vuoma 1996.

Matkustaja-aluksissa kanavalla kulki 30.9.96 memessä
66.000 matkustajaa, joista Viipurin liikenteessä kulki
50.000. Suomen puolen risteilyllä Lappeenrannasta
Mlilkiän sulun alapuolelle matkusøjia oli 14.000 henki-
lö¿¡. Matkustajaliikeme Viipuriin jatkui Saimaan kanaval-
la aina 7.12.97 saakka.

Matkustajaliikenteessä saavutetam t¿inä vuonna uusi en-
nätys n.75.000-80.000 matkustajaa. Viime vuonna tehtiin
edellinen emätys 69.000 matkusøjaa. Vuoden 1977 ennä-
rys, 67 000johtui siit2i, eträ tuolloin alkoi sâ¿¡nnöllinen mar-
kustajalaivaliikeme l,appeelmnasta Viipuiin ja takaisin.
Viime vuodenja täm¿in vuoden ennätyksetjohtuivat20 tun-
nin verovapaiden risteilyjen suosiosta I-appeenrmnasta
Vipuriin ja takaisin.

Huviveneit¿i kmavan läpi kulki yli 700 eli n.120 enemåin
kuin 1996. Huippuvuosi oli l993,jolloin kanavan lápi meni
yli 1000 venettä. Saimaan kmavm kautta ovat voineet kul-
kea kaikkien maiden venæt, mutta mukkinoimista huoli-
matta ulkomaalaisia veneitä on tullut vuosittain mereltä
Saimaalle vain l0-15.

uuden kuljetusjfi estelmlil
kehittlimisen, joka perushri-
si sisävesi- ja merisatamien
yhteistyöhön. Satamapari
Kotka-Hamina tulisi kysy-
mykseen merisatamina,
joiìle Saimaaltâ syötetüiisün
aikaøulu tenuja lætej a edel-
leen laivattavaksi. Uuden
kanavaparin myötä Sai-
maalta päästäisiin uuteen,
suurempaan ja taloudel-
lisempm aluskokoon, kaa-
vailee Joensuun satama-
johøja Matti Linervo.

Linervo muistuttåå, että Sai-
maan kanavan vuokrasopi-
mus p¿iättyy 2013. Ennen
sitä Suomen on tehtävä pää-
tös siir¿i ryhdyü¡.¿inkö k¡iy-
mään neuvotteluja Saimaan
kanavan vuokra-ajan piden-
tämiseksi vai rakennetaân-
ko uudet vesiväylát Suo-
menlahdelle.

-Ymp¿irivuotisuus on t¿ir-
keä. Saimaan kanava ei ¡at-
kaise sitä. Se on ja pysyy
talvisin kiirini. Mutta sen si-
jaan Kymijoen-Mäntyhar-
jun kanavapari voitaisiin
pitilä auki ympfi vuoden.
Jos Itä- ja Keski-Suomea
halutaan kehitt¿üi tasapuoli-
sesti muun Suomen kanssa,
nülle on tufl attava j¿ùkevät,
halvat ja vmat kuljetus-
yhteydet merelle. Uskon
että tälle maakuntien rajat
ylittävälle perusraken-
neinvestoinnille on sætavis-
sa myös EU-rahaa.

Linervon mukaan Saimaa¡
liikenne on kârsinyt erittäin
paljon valtion tariffi-
politiikasta. Esime¡kiksi
aluskuljetusten luotsaus-
maksut ovat nousseet vuo-
desø 1980 kuusinkertaisik-
si. Nousu on suhteeton, kos-
ka samaan aikaan esimer-
kiksi elinkustannukset ovat
nousseet vain kaksinkertai-
siksi. Tämän politiikan seu-

historiaa,

- Kotimaa¡r lükenteessä voi-
taisün luopua luotsauksesta.
Sil¡i kautta saavùtettaisiin
niin huomattavía såi?istcijä,

eili lastit voitaisiin jopa ke-
råillä Saimaan eri satamis-
ta. Esimerkkin¿i vaikkapa,
että otetaan osalasti Joen-
suusta ja loput Varkauden
satamasùa. T¿im¿in tårkem-
paan liikenteen suunnitte-
luun on tuskin tarvetta men-
nä, Lineruo korostaa.

Vientiä on,
tuontia ei

-Vuoma l996Joensuun sa-
tamasta vietiin 300.890 ton-
nia tavuaa, tuonnin ollessa
vain 22.545 tomia. Yhteen-
sä tavaraa kulki 323.435
tonnia kuluvana vuoma en-
nakoidaan 400,000 tonoin
rajan meneviln rikki.

Joensuun sataman kehitt¿i-
misen tiellä on kaksi vaka-
vaa ongelmaa:

Saimaan kanavan viran-
omaismaksujen ja Saimam
luotsimaksujen jatkuva nos-
øminen sek?t ympåirivuoti-
sen vesiväylän puuttuminen
mereLle.

-Molenìmat ongelmat vai-
kuttavat hidastavæti myös
koko Pohjois-Karjalan kehi-
tykseen. Tãältä on pitkär
matkat ja kalliit matkat
kuorma-autoilla meri-
satamiin. Se vaikeuttaa
myös teollisuudetr sijoittu-
mista t¡inne runsaiden met-
sävarojen ja vesien ää¡elle,
Lineryo sanoo.

-Keski- ja Itä-Suomen kehi-
tys ei ole noussut lamasta
samassa suhteessa kuin
rannikkoalueella ja Etelåi-
Suomessa. Syitä taantu-
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Matku s taj am aarät enn all aan si s äve sillä

tlitto lisääntyi reilusti Järvi-suomen kanavilla
J?irvi-Suomen merenkulku-
piirin alueella uitto lisään-
tyi reilusti edelliseen vuo-
teen verrattuna. Myös
sulutusten määrã kasvoi
tuntuvasli.

Merenlulkupiirin 37 sululla
sulutuksia oli yhteensä 6l
000, missä on lisäystä edel-
liseen vuoteen verrattuna 2
500. Pääosa sulutusten li-
sääntymisestä aiheutui ui-
ton mjusta kasvusta, mutfa

lämmin ja kaunis kesä lisä-
si huomattavasti myös
huviveneilyä.

Sulkukmavien läpi uiteniin
raakapuuta yhteensä 3,4
miljoonaa kuutiometriä. Se

on noin miljoona kuutiota
enemmän kuin edellisenä
woma. Uirro lis¿i,¿inryi huo-
mattavasti myös Keiteleen
kanavalla ja Rautalammin
reiiillä. Keiteleen kanavan
läpäsi syyskuun loppuun

Joensuulle mahdollisuuksia

malle on monia, mutta pit-
kät eräisyydet ja niiden
myötä kalliit kuljetus-
kustmnukset lienevät mer-
kittävässä asemðsa yritys-
ten tehdessä investoint-
ipäätöksiälin.

-Suomen vesitieverkon ja
vesiliikenteen kehi ttäminen
on Iaininlyöty jo vuosi-
þmenien ajm. Liikerure-
investoimit on kohdennettù
ruuhkasuomen ja suurten
øajamien henkilölfüenteen
nopeuttmiseen. Rakenta-
minen on painottunut mm-
teihin ja näin on ohjattu
koko liikennepolitiikka
pyörákuljetuksiin paino-
ttuvaksi, huomauttaa
Linervo-

-Muualla Euroopassa kehi-
tys kuljetusj?irjestelemien
yksipuolistamisessa ei ole
ollut onneksi aivan maam-
me kaltaista. Maantie-
kuljetusten rinnalle myös
muta- ja vesitieliikennettä
on kehitetty ja nimenomaan
raskæt kuljetukset on pyrit-
ly ohjaamaan energiaa
säästäville ja ympäristöä
kuluttamattomille kuljetus-
muodoille.

Suomen valtio ja
EU eri linjoilla

- Valtion noudattama linja ei
ole yhteneväinen Euroopm
unionin liikennepolitiikan
kanssa. EU pyrkii syste-
maattisesti ja johdonmukai-
sesti siirt¿im¿üin raskaat ja
vaaralliset kuljetukset vesi-
ja rautateille. Vesiteiden vä-
heksyminen ja maantie-
kuljetusten ylikorostamhen
moniin muihin maihi¡ ver-
rattuna ei ole myöskään
teollisuuspoliittisesri j?irke-
våiä, sillä kuljetukset vesi-
teillä ovat montâ kertaa hal-
vemmat tonnikilometriä
kohti kuin maa¡reille. Yh-

dellä 3.600 tonnin
sisävesilai valla kuljetetam
tavaraa yhf äpaljon kuin 120
rekalla.

-Vesiliikenteen s¡rjiminen
ja vastaavasti maatrteitten
suosiminen lisäävät tällä
alueella toimivien yritysten
logistisia kustannuksia, jot-
ka nytkin ovat suomessajo
lähes kaksi kertaa suu-
remmat kuin kilpailjmais-
saÍtme.

Esimerkkinä Il¿[/S

Pia

-Valtion ¡oimet ovat merki!-
räviä liikennepoliriikan
kannalta. Otan esirnerkin
tariffi politiikasra. Käyrän
esimerkkialuksena M/S
Piaa, jonka vetoisuus on
956 netto¡ekisteritonnia.

T?illä vuosikymmenellä
-Saimaan kanavan lupa-
maksu! ovat nousseet tälle
Iaivalle 2.486 markasta
4.015 ma¡kkaan
-Luotsaus kanavatla 1.5?0
markasta 3.200 markkaan
-Luotsaùsmaksut Saimam
vesistöllä 9.430 markasta
219.550 ma¡kkæn
-Ja luotsaus ja asiamies-
maksut Viipurissa 1.450
markasta 2.700 markkaan.

-Kaikkiaan maksut M/S
Pialla ovat nousseet vuo-
desta 1990 mereltá Joen-
suuhun 14.936 markasta
29.465 markkaan eli yli
kaksinkertaisiksi. Viran-
onaisrnaksujen nousu on
ollut niin mjua, että ulko-
maalaiset varustamot ovat
jo pitkään harkinneet, ertä
kannattaako Saimaan
vesistöalueelta ja tietysti
myös Joensuusta ylip¿iär¡üi¡
enää lasteja hakea tai sime
tava¡aa kuljettaa. Osalastit
Saimaalla ovat jo nythisto-
naa.

Keit€leen kaDÂya Kuusaan sulku

memessä 250 000 ja Rau-
ralammin reitin 93 000
raakapuukuutioø, Keitelæn
kanavalla kasvua oli 137
000 ja Râutalammilla 43
000 kuutioø.

Iisalmen reitillä uitettiin
puuta suurin piirtein saman
venan kuin edellisenäkin
vuonna eli 73 000 kuutio-
metri?i. Komuken kmavan
kautta soljui raakapuuta
335000 ja Taipa.leen kana-
van kautta 235 000 kuutio-
ta. Konnuksella kasvua oli

kuuetettiin puutavama yhrä
paljon kuin edellisenä
vuonna. Vähennyståi oli
Rautalammin ja Iisalmen
reitillä, ja Konnuksen ja
Taipaleen kmavan aluslii-
kenne supistui sen vuoksi,
ett¡¡ lastaukset siirtyivät
suurelta osin Akonniemæn.
Myös Pielisjoella prcomu-
liikenne jâä pienemmäksi
kuin 1996.

lvlatlnstqladüiris*i
vain hiukan kas-

Matkustajien måüi¡ä kasvoi
vuodesta 1996 noin l0 000
hengellä 272 01û:een.
Turistien ja veneilijöiden
määrä lasketaan 20 sululla.
Vilkkain niistä on
Vesijärven ja Päijänreen
yhdistävä Väåiksyn sulku,
jonka läpäisi 47 4OO

matkustajaa. Siitä puolet
kulki matkustaja-aluksissa.
Kasvua oli noin 3000
henkilöä edelliseen vuoteen
verrattuna. Kalkkisten
kau¡ta kulki 24 OOO ja
Muroleen sulun lâpi 20 000
matkustajaa.

Myös Vaajakosken sulku
Keiteleen kanavalla oli
vilkas. Sen läpi kulki Z 000
ihmistä. Muilla suluilla
mâtkustajaliikennettä oli
huomattavasti v¿ihem?in.

Ns. huviveneità kulki
noiden 20 sulun läpi syys-
kuun loppuun mennessä
noin 6O 000, missä on

lisäystä noin 50(X) venettä.
Jos itsepalvelusulut laske-
taan mukm, kaiken kaik-
kiaan Järvi-Suomen
sulkujen läpi lienee meiltyt
noin 70 00O venettli.

Huviveneily ei ole kuiten-
kaan kasvmut, sillä meren-
kulkupiirin a¡vioiden mu-
kaan nyt ollaan samoissa
luvuissa kuin joskus 1988.
Huippuvuosi oli 1991, juuri
ennen kuin Suomi sukelsi
syvälle lman syövereihin.
Silloin sulkujen läpi kulki
74 500 veneträ. Ja Keiteleen
kanavan valmistuttua 1994
kaikki 29 sulkua läpäisi
noin 80 000 venett2i.

Suluista Vä¿iksy, Murole ja
Kalkkinen ovat venelii-
kenteen kannalta vilk-
kaimpia. Myös Heinäveden
ja Juojärven reitti oli
suosittu. Sen läpi kulki 13

150 venettä, missti on

lisäystä edelliseen vuoteen
noin 2000 venettä,

Järvi-Suomen merenkul-
kupiiristä todetaan, että
tavaraliikenteen aallon-
pohja,joka oli vuonna 1993
on sivuutettu. Kasvua oli
siihen verrattuna noin
miljoona tonnia. T¿inä
vuonna smvutettaneen noin
3,5 miljoonan tonnin raja,
mutlâ siitä on pitkä matka
esimerkiksi vuoteen 1985,
jolloin sulkukanavien läpi
kulki tavaraa peräÍi 7
miljoonaa tonnia. Siirä
uitettua puutavaraa oli 6,8
miljoonaa tonnia. Mat-
kustajamäärät ovat pysyneet
vuodesta 1988 asri 250 000
- 280 000 välillä. Poik-
keuksen teki 1994, jolloin
vasta valmistunut Keitelæh
kanava nosti matkus-
tajam¿üir¿in p€räti
400 000:een.

noin30000jaTaipaleellaT0 VUa
000 kuutiometriä.

Uiton suosion lisääntyminen
niþi myös Pielisjoella. Itse
joella puura huilasi 250 000
kuutiota, missä kasvua oli
40 000 kuutiomerriä. Ja
Pielisjoella Joensuun sulun
kautta kulki kohti etel¿i¿i

noin 313 000 raakapuu-
kùutiota. Siinäkin oli
lisäystä edelliseen vuoteen
60 000 kuutiomeriä.

Alukset vähenivät

Sen sijaan rahtialusten ja
proomujen kuljettama
tavaramä¿irä laski vuoden
1996 runsaasta miljoonöta
tonnista 720 000 tomiin.
Pääsyynä oìi se, ertä
aikaisemmin Kuopiosta
tapahtuneet lastaukset
siirtyivät Va¡kauden Ako-
nniemeen. Myös Saimaan
sisäinen proomuliikenne on
vähentynyt. Vain Keiteleen
kanavalla proomuissa

SAIMAlA
NAVIGARE
NECESSE

EST
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Cana du Midi I-Ines

I\latkalaisiù Pcniehctte
935 kannella

Cl¡ut¡rlrlu lVlltll

Canal du Midi vesiybteys

Pohjosutlantin Biscaytu-
lahden ja Vütineren vilillü
oD yksi suosituinìmista
venenìatkuilureiteistii Eu-
roopassa - sJdat tuhaûnet
l0nìinviett¿ijlit kulkevat ka-
navaa pitkin vuosittain. Kr-
navu muú.ailutuotot uvi-
oidaan 190 000.000 mar-

kuksi vuositasolla (liìhde:

Hc Sa 3.5.97) Suuulru kous-

tuu veusidcn vuukrauk-
sest¡ì, kilnü\ nlDitksuistil, tu-

ristien käyttij\'ilrOista jil
patojirven tu0t0istil. J a kui-
tcnkin tlinrii ol vain yksi
rnanlercuroopun kyrrr-
urunistli suosituist¿ vcnc-
re¡teisti Moni suornahi-
ncnkil veueiliji on nrcnrcs-
sliin Vilirrìcrclle srpilt-
tivuoltil y¡cttihìii¡irì tai lrÌuu-
tcn (rrytis Ciiran Schildt j0
50 -luvulla) Lulkcnut lüpi
Ranskurr vuosisatoja vatüro-

jr vciilcitteji piturì

Crnrl du i\4idi liitcttiin Yii
ntc vu0tnt Ulrescolr
r¡ìilri Lrì¿url)cr¡ntölucttcloon
Karrlr rlla vctrci lykuttsi al

kua r,arhail -,yr\)lir jvuotì-

scn rrnrti¡ttirrtliscr¡ Liiker-
tcel lisrìkri rlkaajo rLraalis-

huhtìkuun vailttecssr huvi-
vcncct ¡isiii¡rìtyi suluissil. lû
scsouki jatkuu ainr loku-
kuulle rsti, Hui¡rpukausi tlr
clokutrssa kur keski-ja ete-

lii-eurooppalaisiìla on kcsä-

lorlat Silloin on vu¿udut-
taYr ruuhìiiir ja j 0n0tuL\ccn
sulutuksissa. Mutta alku-
kuudeslu ju luppukitudcstit
tihakirr lö¡tyy ihur ilukl-
vastr

Ilistrliulli¡j¿r DiihtiyyyLsili
uvilt paitsi itse krn¿vl-
ruliuotcet ja kunuvnntitise-
mat platrurikrrjinecn, csi-
ncrkiksi Crreassoncn kcs-

kiuikainen linnuitus, ja
Iukcrnattonrat kluniit kyllit

( huutol¡l¡iscl
nlutkut

N{utta nitcn silnu pülisee,

niukilaista venekaÌustor
on srata|issa, rnitctr vgtrcet
varataal,ju niltirt un vuuu-
duttav¿ mîtkrllû?

Vcoecn!uolirilus 0n syyfii
tehd¿i eÌnakk0on hyvissà
ajoin Suosituirmnat reitit
myydälh loppuun jo edel-
lis-syksynä. Velevuokraa-
jm esitteestâ v0i illustavils-
ti tutustua reittivaihtoeh-
toihin, ja miettia rcitti-
pituutta. Vcneil.¿i v uokrdtru
viikonlopuksi tai viikoksi
tai useummuksi viikoksi
Kuo tiedät seuueesi koonja
ajunkohdan voi aloittua ky-
synìüllü veneiden saatavuut-

tü Vene varatatn nuuta-
maksi päir'äksi joiden aika-

na on aika¿ selvittäri taruit-
tavrt nìatkajiirjestelyt llütö-
sil[àrìraarì. Jotkut tùkevät
lrrtkrn onlJllt ¿utolla h¡l-
ki Ruotsin, Srksrnja Rans-
kurr Matkan vo¡ myajs telì-

dü sitcn, cttii lentiid PüiisiiD
ja siùltä lerìtinìâllii etccn-
päin Ninesiin, Moiltpel-
lieriin, lblousiin tai Be-
ziersiin, tai Ageniin tai
tsordeauxin riippuen liihLö-

siltanì¿sta Suornesta Puii-
siin olen löytinyt jopa rei-
lusti alle 2.000 nrk
rrraksavia lentoja. Pariisista

Icnnot eteeÌp:iin kann¿ttrû
vu'ata aikaisir - tä[òin löy-
Ly¡, edullisia paìkkoja päj-

vittüin joilìakin lennoilìa,
esimerkiksi Puriisista
Beziersiin maksoin keläâl-
lå 1997 nrenopaluulipuista
tlM 933,-. Tdnri on jo
pikajunal ippua edul lisempi
ja muutilnaD tunoin nOpe-

anpi kuin juna Matkaa
suunniteltûessa on otettava
huomioon että Ranskassa ei
nykyään ole matkatavâ-
ralokeroita asemilla eikâ
leDtokentillä, johtuen teno-
rismiuhasta, ja Pariisista
kotimaanlennot tapahtuvat
Orlyn lentokentültä vaikka
rnaahan tullaan Charle de
Grülle- kentälle. [æntokent-
tien väliltä on tihed bussi-

liikeDrìe. Kmôvâsatilnat e¡-

vât ole lentoliikentcen ja
junaliikelteen valtavâylien
varrella - onneksi ja valitet-
tavasti Onneksi ne ovat
nraaseuclulla pienten kylien
y nrpär öirnlinri Valite¡tavas-
(i lcntokentiltli ja ascnriìta
joutuu viell kulketrìilàn jol-
lakin kulkuneuvoìla jopa
kynrnreniü kilonretrejä
lühtijsrtírììiliìn. Prikaltìsju-
nrt, bussitja trksit ovat töl-

lóin käytettävissâ. Veneen-

vuokraajalta sat tukat oh-
jeet joten perille kylìä löy-
tää. Jûjos saapurÌinen sata-

rnaan txpahtuu nìyöhü¿irl, on

etukriteen sovittavissa cttä
vcneesi luukussa on lappu ja
tieto rìriten pääsel venee-

seen sisdlle

Vcncct

Venekalusto orì vtrtiìvasten
kanavaliikenteescen suun-

niteltuû Niitä on kahden
hengen veneistä alkaen aina

kahdeksallekin hengellc tr-
koitettuja Kaikissa veneis-

sä on tilavat vuoteet, limpi-
mät vanupeitot, huolto-
ystâvälliset muovipääl-
lysteiset patjat jotka sinän-

sä eivät ole käyttömu-
kavimmat, mutta joiden
pädlle vedetäün ranskalai-

-

seen tapaan joustofrotee-

aluslakanl. Veneissä on

kuasukliyttóiset licdet, jÌiä-

kaapit, ltunrinvesilaitokset
suihkuinccn ja länrmitys-
laitteet Kaasulaittect etlel-

lytt¿ivit tictenkiD huoìellis-
ra kiyt(ää WC:n sùpt¡sttnk-

k¡ on riittivãr Lihva piletr-
pä¡ink¡rì käytliiôn Vcneissä

on nrcillikin tutlujN diesel-

rnoottorcita, Volvo Penta,

Yanmu jne Kanavjssr on

6-S krn/hjajoissa l0 knt/h

nopeusrajoitus, joka hyvin
riittüä rrâtkanopeudeksi
füll¡ p¡detliän huoli siitä
ctti ¡allokostâ johtuen el (lo-

sio ei tuho¡ rantoja eikä
vtluta nrriurasso_ia pohjaì-
lc Koneet on asennettu niin
cl.tli veneillä ei sÈn n0peml-
nrin pystykään ajanraan.

Veneen ympÌiriii paksu
suojakunrilista sckä ruù-
sârsti lepuuttaj¡il. Kun p¡e-

neúiin vencel ovrt 9,30 nl
pì tkiri, jr perheveneet yleen-

sô I l-mctrisiä, niin luulisi
että ne ovat vaikeasti
käsiteltãviä. Nâìn ei kuiten-
kaan ole Suomalainen
keskivertomoottoriveneil ijä
tottuu nopeasti halliLsenìam

venettä. Ahtaissa suluissa

tuuli voi painaa veneen poi-

kitta¡D, mutta ei syytâ huo-

Ieen: isot lepuuttajat j¿iävät

veneen ja rmnm váliin kun-

hm ajetam suìkuun hiljaaja

varoen On myös rnuistettr-
va, ettii ohjaus toinlii vain

kun p0tkuri t),änt¿iä tai vc-

tää Krnnattü heti ÌlkunìrÞ
kdstr tur kistrr kuink.r päin

potkuri pyörii peruDttress¡
jolìoin tietrìä kuinkapäirr
vcneen kâüntösiide on pie-

nempi Llscissa vcrcissä on

potkurin päälld avilttaYr
luukku joka trrirnii surnpun

t¿voin - r,csi ei vyôr1 aluk-
seùn v¡ikkr sr rvat¿¡n. V)i-
daan v¿neen sisülti krisin
puhdistaa potkuri take-
rtuneesta nrohosta jâ oks¡s-
ta, ja sitten sulkea luukku
jülleen ja jatk¿â nìctkra.
Ylecnsi vcneissl on nt¡-
kuutiltrjen ja WC:n lisäksì
sal0nkitila joka on rrùut¿t-
tavissr yöpynrìstilaksi jos

henkiläluku sitd vaatii Kan-
neììa voi kuìker aluksen
yrnpiri, ja viettdä aikaû
enrkajuutan nratalalla katol-
ìa vaikkapa autingossa
kôllôtellen.

Vuraudu
etukåitce¡l

Matkalla on syytä varautua
vaikkapa seuraaviin asioi-
hin. Sulut suljetaan yöksi jâ

lounasajrksi Kylänvintolat
ovat avoinna lounasaikaan
rnutta nrraseutukylissä illal-
la on vaikea lôyt¿iä râviDto-

rüiltåilltyöttåi
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ton Maai fnan erintö
laa joka on avoinnu. Neli-
henkinen perhe lounastaa
hyvin 250 FFR:lla, sisülti-
en paikdlisen viinin - joten

lounaanjülkeen on hyvä ot-
taa nokoset eDnerì nìatkilì
jatkunústa.

Heinfü uun loppupuolelh ja
clolùussa on syytä vuäutua
ruuhkiìn! Viirne huht¡kuuu
alussa olin siellä itse, jolloirr

tilua oli hyvin niin sulutuk-
sissa kuin sutanis-sakin.
S¿iü oli nomraali suulnalai-
nen kesükuLtn süii - yöllli alle
l0 asteen mutta piìv¿ill¿i
kahdenkyrnlnencn asteer
tuntunussa -ja viikon aika-
nc yksi sadekuuro

Vuok¡aveneen koneen-
kiytöst¿i veloitctail kii)'nti-
aikarnitturin perustèella
tuntivelotus joka kat¡aa
pol ttoainekulut ja huolÌot.
Tankki on rililva j¿ riitt¿üi
¡roma¿listi ainakin kahden
viikon ajoun. Vettâ kuluu,
Kitos suihkun Sfä kannat-
taa siis tilkata pui kertaa
viikossa. Vedenotosta
veloletaarì yleens¿¡ muuta-
ma frogi. Veneen takaisin-
luovutuksen yhteydessä
kannanaâ süvotâ vene rnah-
dollisimman hyvin.
Muussa tapauksessa
velotetaan siivousnaksu, ja
vuokrausyrityksen henki-
löstö suoritta¿r siivouksen.
Veneen vastailoton yhtey-
dessli käydälin läpi varus-
teet, ja ve[atä¿n viluste-lu-
etteloon. Huomautukset tu-
lee tehdü heti. Silììa toistuu
palautuksen yhteydess¿i.

Nomrælista kulumisesta ei
kannata olla huolissam eli
lepuuttajia ei tarvitse
sä¿¡stell¿i, kunhan ne eivä!
katoa Vencen vastaanOton

yhteydcssä jåtet¿iün kuittia
vastaun venevakuutuksen
onìavastuuta vüstaava suln-
na (veneestä riippuen
3000-5000 FFR) veneen-
vuokausyritykJellc, ju jos
venc palilutetailì noiltce-
tto[ìilsa km0ssu, palaule-
taan raha tukaisi[lu0
vutukseì yhteydessä Ta-
lletukscn voi tehdä myös
shckliinä tai ìuonokortilla.
Lislivaliuutuks¿lla voidaan
p0rstaa omrvastuu,

Polkupyörán voi vuok¡ata
nrukaanotettavaksi, ja sillü
voi tebdi rctkiä l¿ilìilyliio,
tai vírin pyijr¿iill¿i joitâkin
etappeja jocn vartta
kulkevalla tiellã platailicn
varjossa. Alunperin jok-

Aamu usvo¡ Cuu¡l du Mldlllå

ilauttoja vcdettiin hevosel-
la - siksi koko matþa reu-
nustäa tie.

Pääelinkeino Canal du
Midin alucella on viinin-
viljely Ajoittain nlikyy sil-
mänkantamattumiin
v iini viljelmili, joiden kæte-
luun kuavajärjestelmä tuo
türkelin elinlieinælümlin pe-

rustan. Viiniharrastajille
siell¿i riitt¿iü turustunìistr!

Rlnskankieltü tûitafl aton
pelkili usein selviytymis-
täün Ranskassajossa tunne-
tusti ei meille yleiscmpiå
kìeliü puhuta. SanLùiirja on
tieteokitr syytll oltaa rnu-
kaan. Mascutlulla ja pie-
nissü kuupungeissa ihmis-
tcn ystävi¡llisyys ja
avuli¿isuus yliträ¿i kieli-
kynnykscn - oDBchrtt scl-
viüvit piirroksin ja ele-
kictellii ja titrYittaessa hae-
tau paikallc serkun tytlir
joka osua, ellei nyt suumca
niin ainakin englantia. Eng-
lanniu-kielcn taitu ju
sa.ltslnkiclcn tailo \,cncen-
vuokausyritystel henkiÌös-
tön keskuutlessa on hyvâ
AiD¿ annetaan mukuan yri-
Lyksco puhelimumerot joil-

la tlrvittaessa ongelma-
tilmteissa löydetä2in ratkai-
su.

Ransku kanavamaksut on
lnaksettu vuokraus-
yrityken toimesta - siitã on
yleenså veneen ikkunaan
kiinnitytty tosite. Joten
vuokraajan ei itse tuvitse
Rmskassa malisaa sulliujen
hoitajalle mìtäân.

Sulliuja alhaaltapäin lähes-
tyttüessä on syytä ensin
rilntäutua ja jâttä¿i yks¡ hen-
kilö Dìailin - bänen teht¿ivä-

nlìün oI nousta sulun reu-
nalle ja ot(aà vastaan
kiinnitysköysì joka heite-
tlii.in hüÌelìe. Alæpiiin nten-
nessü on helporlpaa: silloin
vesi on sulkuun ajettaessa
ylhi:iJlü ja sulkujen sisrillâ
voidaan nousta veneestä
ilìdlin kiinnirränìään köy-
si. Ylccnsü riittää että kier-
retàin y\si pitkä köysi keu-
lastu raltnrssa olevan
pollüiil tilakse ja sieltä ve-
ncen tak¿tosaan. Aonetaan
köyrJen liukua pollarin ta-
kaa vedcn noustessr tai lûs-
kiessa, ju ttrkÌrillaan ettei
mitään juuttunìista pääse

tapahtumaan. Vesi-

j¿i¡jestelmâ toimii siten että
voimakasta virtaa sulkujen
sisåillä ei synny vaikka vesi
vyöryy sisään, joten suuria
voimia ei kiinnityksen yh-
teydessä tæita.

Näillä kanavaveneilyyn
tükoitetuilla veneillä ei ole
sallit(ua l¿ihteä Välimerel-
le, edes pienelle risteilylle
kauniilla ilmalla

Kartta kannattaa ostaa
(noin 120 FFR) tai lainata
Suomesta, hyvin
varustetusta kirjastosta.
Liian pirkää viikkoerappia
ei pidä havitelÌa. Veneen-
vuokraajan suositukset
ova( vilsin realistisia.

Venevuokrahinnat

Pienin vene, Penichette 930,
on kahden hengen hallitta-
vissa, ja kahdelle siinâ on
runsaasti tilaa. Siihen mah-
tuu yöpymä¿in viisikin hen-
keä, mutta silloin se on jo
ahdas. Tällaisen veneen
viikkovuokaon haJvimpana
kautena 5.000 FFR eli 4.500
FIM. Kalleimpana kautena
sen viikkovuokra on 8-400
FFR eli n. 7.500 FIM.

Suurin vene, Penchette I 500
joka on I 5 metrin pituinen,
soveltuu jopa l2 hengelle,
mutta hyvãt tilat siinä on
kahdeksalle. Viikkovuokra
on halvimpana kautena

I 1.000 FFR eli 10.000 FIM,
ja kalleimpana kautena
18.000 FFR eli vähän yli
l6.000FIM,syyskuun I997
valuuttakurssien mukaan,
kohta päättyvänä vuoden
I 997 purjehduskautena.

Lisätietoja sm esìmerkiksi
Ranskalaisen
LOCABOAT'in Suomen
edustajalta joka on Ma-Ru
Oy, Selininkatu 5, 33240
Tampere puh 03-2237500
fu O3-2238390.

Mårten Sjöblom

l'enclly[ vllnlnvi[ d¡ mrhunfssr
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Kuusankoskelainen diplomi-insinööri Seppo Ryynänen

Pienestä kvsymyksestä saattaa seurata suuria asioita

Ker¿minen laatta mullistaa
kokonaan tien rakentami-
sen

Kuusankoskelainen diplo-
mi-insinööri Seppo Ryynä-
nen on tehnyt keksinnön,
joka on mullistamassa fltm.
teilten, siltojenja talojen ra-
kentamisen.
Ryynàsen keks¡ntö on pa-
tentoitu jo lähes 100:ssa
maassa. Parhaillaan sen
sovelluksia "fiilataan" ja
tuotantokalustoa kehitet¿¡än.

Keksintö sääslää ymp¿iris-
töä, soma, maisenia ja en-
nen kaikkea rahaa. Sen
sovelluksia voidam kãytt2iä

tehokkmti myös saastunei-

den maa-ainesten ja vesis-
töjenkin myrkyttyneiden
pohjasedimenttien poista-
mseen.
Tielaitos pitää keksintöä
niin lupaavana, että ensi ke-
s¿inä tehd¿üin useita kæteitÌi.
Niistä saadut kokemukset
mtkaisevat lopullisesti kek-
simön merkifyksen.
Ryynäsen kehitt¿imä keraa-
minen laatta on kovahaaste
betonille ja asfaltille.

t6Pitkä matkatt

"Niin pitkä matka, niin pir
kä rnatka on soatolle Suhm-
uraan", rallatteli aikanaan
Esa Pakuinen Ja pitkä oli
matka myös Ryynäsellä ide-
asta varsinaiseen keksin-
töön.
Juuri puhumaan oppineen
pienen lapsen suusta kuulee
alinomaan kiljahduksia :

"Aitiii! Mikä tâmä on?
Äiriii! Mitsi? Ä¡dii! Miksi
räytyy?"
Niûnä lyhyet ja pienet ky-
symykset ovat t¿irkeitä. Ne
avaavat pienelle, ihmet-
televin ja kirklain silmin
kyselevälle lapselle tien tie-
don valtavirralle, ymmär-

ryksen lisääntyniselle, ãlyn
kehitrymiselle
Mutta useimmal ihmiset
unohtavat nämä kysymyk-
set tultuaan "tietoiseen
ikään". He jääväa kuivan,
memeisyyden ja perinteen
normittaman, ympäristön
vanhahtavan ja moral-
isoivan "henkisen ailuisuu-
den" loukkuun, "aikuisuu-
den", jossa uskomukset ja
kuvitelmat tukahduttavat
luovuuden, "aikuisuuden",
joka torjuu vaativat kysy-
mykset?
Aikuisen on ollava viisas,
harkilseva, ympäristön hy-
väksymä, konservatiivi.
Aikuismallimme vastaa
useammin kuin kysyy, ja
yleensä hän puhuu asioista
kuin asioista sillä vamuu-
della, jonka vain täydellinen

tietãmättömyys ihmiselle
suo_

Mutta diplomi-insinööri
Seppo Ryynänen ei ollut
unohtanDt näitä ihmet-
televiä kysymyksiä. Kun
Helsingin-Porvoon mootto-
rifietä vuonna 1970 suunni-
teltiin, opiskelija Seppo
Ryynánen tivasi itseltään
vastauksia nroniin kysy-
myksiin.
Silloin kaikkia vastauksia ei
vielä syntynyt, mutta kysy-
myksetjäivät.

Miksi? miksi?
ja vielä miksi?

Ryynänen ihmetleli mm,
miksi teitten rakentaminen
on niin tavattoman massii-
vista toinúotaa? Miksi pit¿iä

puskea valtavat aukot upei-
siin soraharjuihin? Miksi
savipohjaisiin maihin pitää
lyödà tuhottomasti paaluja?
Miksi pehmeiltä ja soisilta
mailta pitäã kuoria valtavat
maakerokset pois ja ajaa
tilalle metrikaupalla kr-
keampaa ainesta? Miksi
kaikella t¿¡llä pitää tumella
luontoa? Eikö aien tekemi-
seen löydy miräåin helpom-
paa ja kevyempää ratkai-
sua?

Sìlloin hän keksi yhden kat-
tavan vastauksen: KTK:I
(Kuorma-autojen tilaus-
keskukset) ja sorakeisarit
hyötyvätpuuhöta. Mutta se

ei ollut se vaslaus, jora hän
haki
Seppo Ryynänen valmistui
aikmaan. Pääosan elåimäs-

tä¿in hän on suunnitellut tei-
tä Siksi ei oleihme, ettänuo
kysymykse! eiv¿¡r järr¿ineer

h¿intä

Itse asiassa ratliaisu oli jo
1970-luvun alussa aivan
"huulella". Ryynänen pani
merkille, ettâ kun Poruoon
moottoritien Helsingin puo-
leisessa päässä maapohjan
p¡i¡ille levitettiin viiden met-
rin kenos kevytsoraa, siit¿i
tuli hyvä pohja. Sen påi.lille

vedetliin varsinaiset pinta-
kenoket. Ja kæ kumrnaa:
t¿imä osa Poryoon tiestä on
s¿iily 1t¿inyt profiilinsa rõai-
sena, aaìlottomma.
Mutta Persimlahden öljy-
kriisi pani raakaöljyn hin-
nan pompottelemaan ja
heitti sen rajuun nousuun.
Se teki kevytsomn valmis-
tuksesta silloin kannat-
tmattomm. Loppuosa Por-
voon moottoritiestäkin jou-
dutl.iin rakentâmaan perin-
teisillä menetelmillä ja sen
huomaa: Lie on upomut sy-
välle pehmeään mæperåüin,
sen pinta aaltoileeja sen tu-
levat korjaukset maksavat

miljardejâ!

Vastaus kehkeytyi:
keraaminen laatta!

Aivot ovat me¡killinen ko-
neisto. Ne tekevär työrä¿in il-
man käskyj?ikin. Niinpä Sep-
po Ryynäsen ajattelu-
koneisto loi ja kehitteli his-
sukseen aikanaan syntynees-
tä ideæta selkeåin ajatuksen:
on tehtävä uusi rakemusma-
teriaali, jonka käyttöalue on
laajaja monipuolinen.
Kun Ryynänen oli pã?issään

ratkaisut uuden materiaalin
ominaisuuksiin ja kehitte-
lyyn liittyvât ongelmät, h¿in

massii Ikaalisiin koneinsi-
nööri Erkki Kasittulan luo.
Kasittulaa hän ei tuntenut,
mutta tiesi, että t¿imä valmis-
taa kevytsoraa. Siitä alkoi
pari vuotta jatkunut yhteis-
työ.
Yhteistyön tuloksena syntyi
useita patentteja.
Ryynåisen keksintö on en¡ät-
t¿inyt her¿itt¿iä tiemiesten ja
maarakentajien mielenkiin-
non.
-Peruside¿han on loistava, ja
sillä on lukuisia sovellutuk-
sia. Kuinka k¿iänteentekev¿i

se lopulta on, riippuu ensisi
jæsa tuotantotekniikm ta-
loudellisuudesta, suitsuttaa
Tielaitoksen apulaisjohtaja
Amo Valkeisenmifü "Iek-
niikka ja TaJous" -lehdessä.

Keksinnössä on kysymys
täysin uudesta keraamises!a
materiaalista, jotâ työ-
kohtæssa (esimerkiksi tiellä
tai rakentamisessa) oleva
liikkuva tuotantolailos val-
mistaa suurissa lãmpötiloissa
pail€lla olevasta mæperästä.
Idema on siis polttaa maa-
aineksisø haluttujen ominai-
suuksien mukaista keraa-
mista- laattaa. Raaka-aineis-
ta t¿tkeilmät ovat savi, siltú
ja hiekkaa.
Näin syntyvät keraaminen
maaeriaali on kevyt. Sen
ominaispaino on vain 200-
400 kiloa kuutiomet¡ilrä eli
l/10- l/5 nykyisest?i materi-
aalin painosta. Sillä on hyvä
puristus-ja vetolujuus. Ja sen
lâmrnöneristyskykyã sano-
taan l¿ihes yhtä hyvåiksi kuin
styroxilla! Sanalla sanoen:
håiikäisevä ratkaisu.

Säästäjien ja...

Asfaltti ja betoni saavat siten
rinnalleen kilpailijm, jonka
ominaisuudet ovat niit i pa-
remmat. Ja mikä tä¡keintä:
t?irnä keminen "lætta" pu-
dottaa esimerkiksi tien
valmi s tusku s tan n uks ia
Rynnäsen arvion mukaan

useita kymeniä prosent-

teja. Sen luusi olevan man-
naa Iiikemeministeriönkin
digitaalimiesten korvissa.
Voitaisiinhan esimerkiksi
Turun-Vaalimaan
moottoritien ralennus- ja
kunnossapitokustan-
nuksissa s?iästää rahm jopa

miljarditolkulla.
Systeemi koostuu ns.
savensyöjästä, paisutus-
uunista ja ìevittimestÌi, jor
ka työntävätjopa ó00 kuu-
tiometr¡ä vuorokaudessa
perinteiset tiekerrokset
korvaavaa massaa.
Tuotântolaitokseen kuuluu
vielä öljynpumppauk-
sessa kâytettävä erikois-
pumppu, jolla maka-ainee-
na käytettävää savea voi-
daan ineä maan pintaan
jopa kymmenien metrien
syvyydestä. Nykyisillä
menetelmillä sma savi on
nostettu kaivinko-neella
kuorma-auton lavalle ja
viety pois.

-¡uuronuojeü¡m
unelma

Samaa pumppua voidaan
käytt¿iä myös j¿iflien ja jo-
kien pohjasedimentteihin
kerääntyneiden myrkyl-
listen ainesten poistami-
seen. Joenpohjaan laskeu-
tuneiden saasteiden ja
myrkkyjen poistaminen
esimerkiksi imuruop-
paajalla edellyttää myös
suurien vesimäfien käsi!-
telyä. Siitä seuraa veden
sarìentumista ja se saattaa
johtaa haitallisten aineiden
liikkumiseen.

Uudessa menetelmässä
lautalla olevaa pumppua

voidaan käyttâä ja siirt¿iä
saastuneita keroksia pitkin
juuria oikeassa syvyydessä.
Levypumppu pystyy ime-
mään sitkeitäkin maa-
kenoksia suoram putkeen
ja sen avulla lautalla lai
maalla olevaan polttolai-
tokseen, jossa sedimentit
poltetaan yli 1000 C:n läm-
pötilassa. Tässä prosessissa

myrkyt tuhoutuvat kemial-
lisesti.

lamassaa, mikâ on vettä
läp¿üsemätönt¿i ainesta. Se

saadm helposti myös ve-
dessä kelluvaksi. Nåiin tiistä
haitallisesta sediment-
tikerroksesta voidaan tu ottaa

esimerkiksi laituri-aihioi ø,
aallon-murtajia ja muita ra-
kenteita.

Jä1teen käsittely tapahtuu
esiintymispaikalla eikä kal-
liita kuljetuksia erikoislai-
toksiin tanita. Lis¿iksi savu-
kaasujen mukana huka-
ttavan l¿imptienergian m¿iä-

rä on minimoitu.

Diplomi-insinääri Seppo Ryynänen talvisen Kymüoen rannalla, paikasa jostâ tut-
küat ovat löytäneet korkeita dioksiini ja furaani pitoisuuksia, Ryynäsen patentoima
keksintö mahdollistaa näiden myrkkyjen poiston ja tuhoamisen

Uudella menetelmällä
sedimenttikenokset poiste-
taan syvemmältä alkaen.
Niün voidam välttää suuri-
en vesimää¡ien k¿isirtely.
Tuviltaessa liete voidaan
ennen polttoa sijoittaa rm-
nalÌe tai lautalle kuivumaan
energian säästämiseksi.

Erikoispumppu on jo ole-
massa Liikkuva polttolaitos
on larkoitus rakentåa pyöri-
en päälle ensi vuoden aika-
na. Tällaista hinatøvaa lai-
tosla ei tiettâv¿isti ole maa-
ilmassa missään vielä
valmiina.

Yleensä sedimenttikenok-
sessa on huomattavan pal-
jon saviainesta. Kuùmen-
nettaessa savi paisuu keyyt-
soratyyppiseksi rakennus-
materiaali.ksi, jota voidaan
hyödynt?iä.

Orgaminen humusaines pa-
laa 1000 - 1200 C:n l¿impö-

tilassa olemattomiin. Myrk-
kyjen tuhoamiseksi voidaan
vielä käyrrä¿i jälkipoltroa
suurenmissakin lämpöti-
loissa esimerkiksi 1300
C:ssa.

Lisäämällä polton aikana
saviainekseen pieniä määriä
hienohiekkaa eli filleriä sæ-
da syntymä¿in lasirakku-

SAIMfu\
NAVIGARE
NECES,SE

E,ST
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Vaihtoehtoiset olettamukset sen todistavat:

Järvi-Suomen Kanavat ovat hyvin kannattavia

Liikenneministeriö julkaisi
maaliskuussa 1997 Kymijo-
en ja Mäntyharjun kana-
vointihankkeiden kanna-
¡øvuusørkastelun. Siinä lii-
keme-emusteet p¿¡ivitettiin

tuotannon muutosten suh-
teèssa vuoden 1992 kna-
vointihankkeiden vaikutus-
selvityksistä.

Liìkemeninis æriön mport-
ti koettiin tuoreeltaan ta-
rkoitushakuiseksi, n¿iköalat-

tomaksi ja sen laskenta-
olettamukset nähtiin sopi-
mattomiksi lähes kulumat-
tomiin pitkäaikaisin-

vestointeihin, jollaisia vesi-
tiet ovat. S€n vuoksi Jäwi-
Suomen kanavat neuvottelu-
kunta laaditutti uuden
hy ö ty ku s tannu s su hde -
laskelman vaihtoehtoisilla
olettamuksilla. Nüssä otet-
tiin huomioon myös EU:n
liikennepoliittiset linjaukset
ja Saimaan kanavan wokra-
ajan umpeutuminen 201 3.

Lfüen¡eministeriön kma-
ttavuuslaskelma oli tehty
YHTALI:n periaatteella.
Siinä laskenta-ajaksi
(kuolerusajaksi) oli otettu 30
vuotta, j¿l¿im¿iarvoksi 30 pm-

senttiaja korcksi kuusi pro-

senttia. Matkailun ja työlli-
syyden vaikutuksia ei mi-
nisteriön raportissa otettu
lainkaan huomioon, Näillä
olettamuksilla kanavien
hyötykustannus-suhteeksi
saatiin l,l.

Kanavahankkeiden
vertailulaskelrnan hyöty-
kustannukset

IÆkelmm l¿ihtttolettamuk-
seksi oættün liike¡rneminis-
teriön penrsselvityksen mu-
kainen lükennemäärä.

toimintaperiaate olisi muu-
toin sama kuin Moprolla
nykyisin, mutta proomut
olisivat pienemmät. Myös
merisatamissa olisivat
erikoislaivat, jotka veisivät
tâvamt mä¿käsatamiin.

Ja kolrna¡neksi DAS-tyyp-
pinen (Double Acting Ship)
ratkaisu, jossa maksimi-
kokoinen Jäni-Suomen lA
Superlaiva kulkisi sisävesi-
Itä suoraan Manner-Eu-
rooppaan.

Perusoletus

A -Saimaan kanava ei ole
rahtiliikenteen k?iytössä

-Nestemäiset polttoaineet
siirtyvät soveltuvin osin
vesitiekuljetuksiin (EU:n
suositus)
-I¿skenta-aika 30 v korko
3%
-Kanavien jäåimäarvo 80%
sulut, sillatja satamat 30%

Vaihtoehtoisct olettamuk-
set

B Liikenteen vuosittainen
kasw2%
C Liikenteen vuosittainen
kasvu 4%
D Matkailutulo huomioi

Hyötykustonnus

YHDISTELMA IIIK

Näillä vaihtoehtoisilla lu-
vuilla kanavien hyötykus-
ønnussuhteeksi tulee 1,8 -

3,2. I¡skelmien merkittävin
periaatte€llineo erc on sünä,

ettil liikemeministeriön pa-
perissa ei huomioitu
riittäv¡tssä määrin EU:n
liikennepoliittisia linj auk-
sia, korko oletettiin kaksi
kertaa korkeammaksi ja
jåüimåiaro vain 30 prosen-

tiksi eli liki kolrne kertaa
pienemmåiksi kuin vaihto-
ehtoisessa lækelmassa.

suurempia pitoisuuksia.
Miehille Kymijoen kalojen
syönnistä ei kâtsota olevan
juuri miulän haitta, mutta
raskaana oleville naisille
suositellaan joen kalojen
synnistä pidättymistä.

Dioksünin epiüllillin aiheuc
tavan syöp¡üi. Täysin pitä-
v¡iä ja vaÍnaâ näyttöåi asi-
asta ei kuit€nkaan ole. T¿¡-

h¿inastisten tutkimusten tu-
los viittaa kuitenkin siihen,
ett¿i v¡ ikke syöpfi ski olisi-
kin tosi, ei se ole kovin suu-
n.

Sen sijaan Kymijcen kalo-
jen elohopeapitoisuudet
ovat tuntuvasti laskeneet.
Ne ovât läh€s identtiset ø-
vallisten etelä-suomalaisten
järvien pintasedimenttien
taus tatasoon.

Masa-Ya¡ds pystyy tarjoa-
maan sellaisen aluskaluston
ja kuljetusjärj6telm¿in, joka
tãyttä intergroiduille vesitie-
kuljetuksille asetetut vaati-
mukset. Saimaan ja Plüjåin-
teen jä¡imurto ei ole mi-
kään ongelma, kulkivathan
jo Wärtsilä-vainaan raken-
tarnåt laivat takavuosha tal-
visin myös Siperian suuil-
lajoilla.

Johtâja Pekka Salmen mu-
kaan Perämeri oli vielåi
l960luvulla samæsa tilan-
teessa kuin Saimaa nyt.
Sielläkin jouduttün talvisin
k¿iytt¡im¿i¡in merikuletust€n
rinnalla kalliimpaa ja
epäluotettavampaa maa-
kuljetusta.

Salmi vakuuttaa, että jos
Kymijoen ja M¿intyharjun
kanavista rakennetaân
soveliaat ymp¿trivuotiseen
käyttöön, kalusto voidaan
rakentaa sen mukaiseksi.
H?i¡en mukaansa t¿ill¿i het-
kellä käyttökelpoisia olisi
l¿ihinnä kolrne vaihtoehtoa:

Mopron järjestelm¿i, jossa
hinaajamurtajat pyöriltäv¿it
sisävesiliikennettä isojen
proomujen avulla. Tämä toi-
mii syöttöliikenteenä m€ri-
satârnâatr, jossâ jatko tapah-
tuu linjaliikenteenä meri-
laivoilla.

Toiseksi saattaisi tulla þsy-
mykseen LASH-tyypin
proornuyhdistelmä, jonka

IUK = hyötykustannus-
suhde

Kymrjoen pääuomassa ei
sen suuren vilausnopeuden
lakia ole tavattu saastuneitâ
maakemksia. P¿iäuomðta
ei yrityksestå huolimattâ ole
saatu edes maakerros-
näytteitä. Joen pohja on
pelkklili kallioø ja kivikkoa.

Yksikönjohtaja Matti Verta
Suomen ympäristökes-
kuksesta on kolmivuotisen
( I 996- 1998) tutkimuksensa
tähilnrotisista tuloksisø ha-
vahnur" ett¡i lähinn¿l Ruot-
sulan ja Koskenaluksen vä-
lisen alueen akanvirta-
paikkoihin ja rantojen
pehmeisiin maakerros-
tumiin on kertynyt furaa-
neja dioksiineja ja raskas-
metalleja. Niiden mää¡ästä
ei vielä ole tarkkÂa tietoa,
arvioita vain.

N¿imä sedimentit ovat hi-

A+B
A+B+I)
A+C
A+C+D

taassa liikkeessä kohti mer-
ta. Niinpä jæssa tavattuja
myrkkyjä esiintyy myös
Kotkan edustan merialue€l-
la.

Myrkyt ovât joutuneet jo-
keen aikanaan, kun puun
sinistymisen ehkäisyyn
käytetyn Ky-s:n valmista-
misen yhæydessä syntynyt-
tä liukenemaronta j¿lrett¿i on
valunut tehdastilojen ja
tuotatrtolaitteiden pesujen
yhteydessä veteen. Myös
l9ó0luvun alussa tehtaalla
sattuneen tulipalon sam-
mutusvesien mukana
fruaaneja ja dioksiineja jou-
tui Kymijokeen.

Ti¡tkimusten mukaan joes-
sa olevissa kaloissa on våi-

hän furaaneja ja dioksüneja.
Vain rannikkoalueen lohis-
ø ja silakoista on tavattu

2,49
2,66
3,0E
324

Järvi-Suomen kanavat helppo pitää aina auki

Masa-Yardsilla
resepti talviliikenteeseenkin

Kymijoen pohj asedimentit tutkitaan

Saastuneita maakerroksia töytyy
akanvirtapaikoissa

Jäänmurtaja Röthelst€¡n tos¡toimlssq Tonavalla Tblvinen kuva Kymijocn akanvirta suvannosto.
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Metalliliiton Per-Erik Lundh:

Suomesta j ohtava vesiliikennerakent aja
Melallityöväen liiton pu-
heenjohtaja Per-Erik Lund-
hin mukaan suomalainen
metalliteollisuus ja raken
nusloiminta ovat osamisel-
taan, laadultaan ja tuot-
øvuudeltam niin hyviã, enä
niillä olisi mahdollisuus ot-
taa Eurmpæm johtava rmli
vesiliikennerakenta-
msessa.

Lundh muistuttaa, eltä Eu-
rcopassa suunnitellaan uu-
sia ja laajoja ratkaisuja vesi-
liikenteen kehitf ¿¡miseksi.

Niitä ryhdytään toteulta-
maan seuraavien 5-10 vuo-
den aikma.

-Jos jakun suomalaisetme-
talli- ja rakennustoimiman
yritykset haluaval vallata
merkittävän osan näiltä
markkinoilta, niiltä tarvi-
taan nyt konkreettista val-
mistautumista ja näyttöj¿i
osaamisesl¿. Mikäli onnis-
[ulme saamam eurooppa-
laisten vesiliikennereittien
rakentamisessa huomatta-
vm makkinaosuuden, mer-
kitsee se satoja,jopa tuban-
sia pysyviä työpaikkoja
suomalaisille metalli- ja ra-
kennusalan amfnattilaisille,

puheenjohtaja Lundh tote-
aa-

kutukset työllisyyteen. Las-
kelmissa näytet¿i¿in vain ne

työaumit, jotka tulevat suo-

raan esiin pelk¿istä raken-
tâmisesta. Muttâ esimerkik-
si tällä uudella vesitie-
¡akentamisella olisi suora
yhteys ja vaikutus myös
suomalaiselle telakka-
teollisuudelle, sillâ tarvi
taanhan tässä logistiikassa
uudenlaiset tavaroita kuljet-
tavat alukset.

Tälläkin alueella meill?i
suomalaisilla on tarjota rat-
kaisuja, joita kilpailija-
mailla ei ole, Lundh muis-

tuttaa.

Puheenjohtaja Lundhin mu-
kaan ABB ja Masa-Yards
ovat kehitt¿ineet rm. kään-
tyvät potkurijärjestelm¿it,
jotka soveltuvat jo isomil-
le huviristeilijöillekin.
T¿imä mekanismi säästää

huomattavia sumia vesi-
liikennerakentamisessa,
koska kanavista ei tæitse
tehdä kovin leveitä ja
kadltaan pitkiä. T¿illã pot-
kurijãrjestelm¿illä vtrustet-
f u laiva kun voi k¿i.¿intyä mil-
tei paikallaan.

-Olen aivan varma, etiä
tämä teknologia kiinnostaa
myös keski-euooppalaisia
vesiteitren rakentajia. Täti¡-
kin kaut¡a saisimme myös
suomalaiselle telakka-
teollisuudelle etulyöntiase-
man jo emen kuin isot vesi-
liikenneinvestoimit Keski-
Euroopassa käynnistyvät.

Lundh korostaa, eilä n¿iillä

suomalaisilla vesitie-
hankkeilla on myös suuri
teollisuuspoliittinen rnerki-
tys erityisesti Itä-Suomelle,
joka on pahasti kärsinyt
teollisuuden rakennemuu-
toksesta. Kaventuneiden ja
hankaloituneiden teollisuu-
den ja elinkeinoelänän toi-
mintaedellylysten vuoksi
siellä on menetelty paljon
pysyviä työpaikkoja. Kymi-
joen ja Mäntyhæjun kma-
vien rakentamisen myötä
luotaisiin aivan uusia mah-
dollisuuksia teollisuudelle
ja annettaisiin uutta uskoa
itä-suomalaisille ihmisille.

pidetty tuu livoiman kehitte-
lyn rnallimaana, tuulella
tuotetaan vain kaksi pro-
sentlia maan sähkön tar-
peesta.

Putkonen hieman ilkiku-
risesti epäileekin, että
'\ifueät" ovat silloin öljy-
ja kaivosteollisuuden (ki-
vihiili) asialla, kun vas-
tustavat esimerkiksi vesitei-
den ralentamista.

Kanavat ovat näy-
tön paikka

- Mielestäni Kymijoen ja
Måintyharjun kanavien ra-
ken¡aminen ja sitä kautta
toisen neriyhteyden luomi-
nen, Saimaan kanavan li-
säksi, toimisi nyt todellise-
na näytön pailkana suoma-
laisesta vesiliikenneraken-
tamisen osamisesta. Lis¿ik-
si pelkästään Kymijoen ja
Mäntyharjun kanavan ra-
kentamisen työllistämis-
vaikutus olisi 8000 henkilö-
työvuotta, mistä suora
työllistämisosuus olisi t1000

henkilötyövuotta. Täm¿i
rakentamistoiminta voisi
ajoittua 2000-luvun ensim-
måiisille vuosille, mutta se

edellyrt?iisi sitä, en¿i polür-
tiset päätökset kanavien
rakentamisesta teht¿iisiin
mahdollisimman nopeæti.

- Kun kanavien rakentami-
sen kokonaishinta on mi-
oitu noin kahdeksi milju-
diksi markaksi, ei sen toteu-
tuminen tulisi ylivoimaisek-

Kmavat ovat näytön paikka
Sanoo metalliliiton Pe¡-Erik Lundh

si valtionkaan rahoilla. teiltä vesiteille, Lundh t?ih-

Jakaantuvathankustannuk- dentää.

set usean vuoden ajalle. Li-
säksi näin merkittäv¿ille yh-
teiskunnan perushankkeelle
on smtavissa huomattavan
suuri tuki EU:n raken-
nerahastolta jo senkin vuok-
si, etfä EU:ssa ollaan
määrätietoisesti siirt ämässä

mskðta liikennettä maan-

Heijastusvaikutus
suuri ja merkitt¿i-
vä

-Usein t?illaisia suuria hmk-
keila awioilaessa unohde-
taan niiden heijastusvai-

Projektisihteeri Matti Putkonen:

Kanavarakentaminen tukee
EIJ :n liikennepolitiikkaa
EU on asettanut liikenteel-
le selv¡it tavoitteet: raskas

liikenne pyritäân mä¿ùätie-

loisesti siirtämään kumi-
pyöriltä rautateille ja ves¡-
teille. Ja vaarallisten ainei-
den kuljetuksissa etusijalle
asetetaan putket, mulfa het¡

niiden jälkeen mura- ja vesi-
tiet. T¿ihän varaudutaan
myös EU:n rahoitustuki-
järjestelmissä, korostaa
SAK:n teollisuusliittojen
projektisihteeri Matti Put-
konen.

Putkosen mukm vesitiein-
vestoimeilla haetaan selviä
s¿iästöjä: mamteitten kulu-
minen våihenee ja samalla
pyritään mdikaalisti vähen-
tämãän liikenneonnetto-
muuksien m¿iitä¿i. Vesitiet
ovat nãet selvityksissä to-
deftu ylivoimaisesti turyal-
lisimmaksi liikennemuo-
doksi.

liikennepoliittisilla tavoir
teillaan vastaamaan Kioton
i lmastokonferenssin p¿ü6tö-

tavoitteisiin. T¿itäkin n¿ikö-

kulmaa kannattaa meillä
Suomessa miettiä tarkasti,
Putkonen huomauttaa.

Liikenteen päästöt
kuriin

Putkosen mielestä suoma-
ìainen teollisuus on omilla
toimillaån v¿ihent¿inyt tuntu-
vasti hiilidioksidipääs-
töjään. Mutta silti työrä
päästöjen vlihentämiseksi
onjatkeÌta.

-Liikenne aiheuttaa koti-
maisista p¿iästöistä noin 20
prosenttia. Siirtämåillä edes
osa nykyisesrä mskaasta lii-
kenteestä v6iteille, tuelme
omalta osaltamme Rion so-
pimuksen ja Kioton ko-

mella on mahdollisuus
oso¡ttaa, että ns. kestävän
kehityksen periaatteet voi-
daan toteuttaa käytännössã.
Sen rinnalla on kuitenkin
huolehdittava työllisyydes-
tÌi, suomalaisen teollisuuden
ja elinkeinoel?imän toimin-
taedellytyksistã ja kansa-
laisteme sosiaalises[a tur-
vallisuudesta.

Kanavat ovat osa
ympäristön suoje-
lua

-Suunnitteilla olevat
kanavaratkaisut tukevat
ympi¡¡istön suojelua. Yoi-
daan tâssä yhteydessä puh-
distaa Kymijoen pohja niis-
tä saasteista, joita sime on
vuosikymmenien aikana
kertynyt. Kanavat avaisivat
myös matkailulle uusia
ulottuvuuksia, Kun raken-
namme tämän vihreän
kuljetusreitin, se toimii

myös suomalâisen teolli-
suuden ympäristömai-
noksena.

-Ihme[elen sitä, m¡ksi Suo-
men vihreälle liitolle ja
ymp¿iristöaktiviste¡lle eivät
n¿imä todella vihreät vaihto-
ehdot kelpaa. Olen ollut
panevinani merkille, että
nämä aktivistit ovat vüsin
tiukasti vastustaneet Kymi-
joen ja Mäntyha{un kana-
vien rakentamista. Kun yksi
sisävesilaiva voi kuljettâa
yhtä paljon tavarda kuin 1 20
rekka-autoa, se merkitsee
huomattavaa hiilidloksi-
päästöjen våihenemistä. Mi-
nusta jo tämànkin vuoksi
ympliristöaktivistien pit?iisi
kannattaa vesiteitten mken-
tamista. Putkosen mukaan
suomalaislen vifueiden oli-
si syytä käydä ruNslumassa
Keski-Euroopan vesi-
liikenteeseen ja perehtyä
EU:n liikennepoliittisiin
näkemyksiin, joita Euroo-

Kanavât ovat osa ympäristön suojelua.

Sanoo prcjektisihteeri Matti Putkonen

pan vifueätkin kannattavat.

kouksen asettamia tavoittei
-EU pyrkii myös näillä ta. Tässä jos missãåin Suo-

-Luulisi niiden kelpaavan
meidänkin vihreille, Putko-
nen huomauttaå.

Projektisihteeri Matti Pul-
konen ei malta olla ottamat-
ta esille lempilapsiaan: vesi
ja ydinvoimaa.

-Ne ovat ainoat t¿illähetkel-
lã tiedossa olevat energia-
l¿ihteet, jotka eivät lis¿i¡i ns.

kasvihuonep¿üistä:iä. Auio-
ko- ja tuulienergian hy-
våiksikäytössä on vielä val-
tavasti ongelmia. Esi-
merkiksi Tanskassa, jota on
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Merenkulkulaitoksella on suunnitelmia mutta ei rahaa

Merenkulkulaitoksella on
investointisu u nnitelmi a

mutta ei rahaâ. Tlirkeimpi-
en merisatmien syvä-väy-
läton tehty. Pienenpien kau-
punkien satamaväylät ovat
myös valmiit. låitos on toki
tehnyt monista sisä-
vesiväylistä suunnitelmia,
mutta ne ovat vielá nafta-
liinissa odottamassa valtion
talouden tilan parmemista.

Merenkulkulailos on samut
investointeihin vain muuta-

mia kymmeniä miljoonia
markkoja vuodessa. Ja ensi

vuodelle on va¡attu vain 30
miljoonaa ma¡kkaa. Se on

käsi ttämättömän pieni sum-

ma, kun laitoksen leivissä
pyörii sentään noin 2000
ihmist¡i. Mitä sillä tehd¡i:in?
Eipzi paljon mit?üin.

melkoiset: yhtæns?i 480

000 tonnia. Pääasiæsa En-
son teh¡aille tuotaisiin väy-
län ja satman kautta 280

000 tonnia kaoliinia,
karbonaattia ja neste-
paÌkauskartonkia ja vietiü-
siin 200 000 tonnia paperia.

HanLettâ toteutettaessa jou-
duttaisiin ruoppaamaan ja
kaivamam maata 250 000
kuutiota, rakentamaan
k¡i¡in tösilaf a Varkauden-Jo-
ensum radalle, muuttamaan
Pirtinsilta avattavaksi
läppäsillaksi, tekem?ilin put-
kien ja kaapeleiden
aliviennit ja muutostyöt ja
rakentamaan teol-
lisuùssatama ja sen maa-
liikemeyhteydet Enso Oy:n
tehdasalueelle.

tam ja turva sen ympäris-
tössä touhuaville savo-
laisille kaskitalonpojille.

Kyrönsalmen kautta pùrsu-

aa melkoiset vesimãärät
Haukivedestä Pihlaja-
veteen. Keskivir-taama on

näet noin 350 kuutionetriä
sekunnissa. Tunnissa sal-

men läpi sujahtaa vettäjo yli
1,2 miljoonaa kuutiota.

Eikä riitä, että veden
virtaama on raju. Sen lisäk-
si kokeissa on todettu
"Kyrönsalmen virtauksen
olevan kaikilla kapeiko-
osilla poikittainen väylän
suuntaan nähden", ÓUi
Holm kirjoinaa mainitussa
muistiossam.

T¿im¿i virtaama aiheuttaa
aluksille sekä alas memes-
sä ett¿i ylös noustessa huo-
mattavia ongelmia. Laiva-
ajoa luonnehditaan ala-
virtaan ajetøessa keski- ja
tulvavirtaamalla eritt¿iin
vaikeaksi ja ylävirtaan
ajettaessa keskivirtamalla
vaikeaksi ja tulvavirtaa-
malla lähes mahdottomâk-
st.

Laitaatsalmi vaih-
toehtona

Savonliman keskusta¡ län-
sipuolella oleva Laitaa-
salmi haukkaa vain 20 pro-

senttia Haukiveden vi-
rtaamasta. Sen kautta on
uitettu puutavaraa viime
vuonnakin hieman yli 800
000 kuutiometriä. Syv¿i-
väylän avaarninen sen kaut-
ta edellyttâisi salmen
leventämistä ja syvent¿i-
mistä. Silloin sille voitaisiin
keskit¡liä suurin osa Hauki-
veden ja Pihlajaveden väli-
sestä liikeoteestä. Samalla
voitaisiin poistaa maa-
liikennett¿i haittaavat
avattavat sillat Kyrön-
salmesta.

Laitaatsalmen syv¿iväylän
pituus olisi vähän yli kilo-
metri, leveys jänialueella
45 metriäja salmen kanava-
osalla 55 metriä. Olli Holm
luonnehtii v¿iylälinjausta
hyväksi ja suun-nänmuu-
toksia pieniksi. Sen vuoksi
siit¿i - ainakin malli-
kokeiden perusteella - tulee
navigoitavuudeltam hyvä

Mutta Laitaatsalmeen on
vaikeahko rakentaa kiintei-
(¿i siltoja Mutta silti sil¡a-
vaihtoehtoja otr kaksi: kiin-
teä kiikkuisi 25 metriä tai
avattava l6 metriä veden
pinnan yläpuolella.

Syväväylä lisãisi Hauki-
veden menovirtaamaa 95

kuutiomelristä 216 kuutio-
metriin sekunnissa. Se pie-

nentäisi Haukiveden ja
Pihlajaveden v¿ilistä keski-
veden korkeuseroa 3,6
sentisaä kahteen senttiin.
Mutta Kyrönsalmeen raken-

nettavien pohjapatojen
avulla veden pintojen ero

voitaisiin siülyttää nykyisel-
lä¿in

Väylä maksaisi l0 miljm-
naa ma¡kkaa. Se pienenttii
si onnettomuusriskejä ja
lyhentäisi matkaa. Jonkin
verr¿n haittaa se aiheuttaisi

tiheälle asutukselle ja mah-

dollisesti eriülle kulttuuri-
historiallisesti æokkaiksi
luokitelluille alueille: tela-

kalle ja sen pohjoispuolella
oleville suojelluille raken-

nuksille. Laitaatsalmen li-
s¡iksi on tutkittu myös Aho-
lahti-vaihtoehtoa. Sillä on

etuja ja hâittoja. Laitaat-
salmeen verrattuna. Tulevat

selvitykset mtkaisevat, mi-
hinkã Savonlinnan syvä-
väylä sijoittuu.

Iisalmen väylää
parannetaan

Merenkulkuhallituksessa
on suunniteltu myös Iisal-
men väylän pilantamista.
Väyl¿iä k¿ifetä¿in yhä enem-
män raakapuun proomu-

kuljetuksiin. Sen vuoksi
väyl¿in mitoitus ei enää rii-
tä. Muutamat kaartæt ovat
liian jyrkkiä, minl<ä vuoksi
osa aluksista joutuu pys¿ih-

tymään ja peruuttamaan
voidakseen kääntyä tar-
peeksi jyrkästi. Tämä voi
aiheultaa vaaratilânteitâ
muulle vesiliiken¡eelle. Ii-
salmen väylässä loiven-
netaan nykysiä kaarteita ja
joissakin tapauksissâ teh-

dään ehkåi pätkä uutta väy-
lää, jotta kaarteet saadaan

paremmin sopiviksi vesi-
liikentælle.

Ruopattavaa tavafaa kertyy
55 - 60000 kuutiometriä

Rahat t?imän hankke€n to-
teuttamiseksi ovat olemas-
sa

Kimolasta väylä
Kuusaanlammelle

Suumitelmissa on 2,4 met-
rin syvisen väylän avami-
nen Päijänteeltä Kuusan-
koskelle. Hanïkeen yhtey-
dessä rakennettaisiin sulut
Kimolam ja Voikkaalle, ør-
vittavat sillat, maakilavat ja
raakapuun vastaanottoon
tarkoitetut tehdaslaiturit.

Väylä palvelisi uittoa, raa-
kapuun proomukuljetuksia,
huviveneilyä ja matkailua.
Sen kustannuksiksi æioi-

daan €siselvitysten perus-

teella 1 4O-l 45 miljoonaa
mukkaa.

Kimolan-Kuusaanlammen
väylä vedettäisiin pääosin

nykyistä Kimolan uitto-
kanavan linjausta pitkin, jar-

kuisi Pyhäjärven poikki
Hottinkosken kautta Voik-
kaalle, jossa uusi kanava
puhkaistaisiin vanhan
sulfiittiselluloosatehtaan
itäpuolitse ja edelleen
voimalaitospadon läpi.
Voikkaalta väylä jatkuisi
Kymijoen uomaa pitkin
Kuusaanlammelle.

Väyl?in kulkusyvyytenä oli-
si 2,4 metriä, mutta sulut ja
niihin liittyvät maakanavat
rakennettaisiin 4,5 melrin
kulkusyvyyden mukaisiksi.
Niit¿i ei siis taflitsisi muut-
taa Kymijoen kmavm ra-
kentamisen yhteydessä.

Sulut tulisivat Kimolan ny-
kyisen nippunosturin pai-
kalle ja Voikkaan sulfii-
ttiselluloosatehtaan itäpuo-
lelle tai voimalaitospadon
yhteyteen. Väylän yleis-
sùunnitelman on m¿i¿irä val-
mistua tmikuun lopussa
1998. Sen vaikutusselvitys
valmistuu kuukautta myö-
hemmin. Kurnmastakin
työstä vastaavat eri kon-
sulttiyritykset.

Ismo Parkkonen

Diplomi-insinööri Olli
Holrn Merenkulkuhallituk-
sen karttâ- ja väyläosastolta
poimii laitoken tiedostoista

sentään montakin v¿iyl¿i-

hahmotelmaa. use.impia här
on ollut itse selvittämässäja
suunnittelemassa.

Syväiväylä Hurus-
lahteen

Vukauden Huruslahden sy-
väväylän ja satama raken-
tminen todetaan selvityk-
sissä kmnattavaksi ¡atkai-
suksi. Kustannuksiksi arvi-
oidaanjuuri nyt 80 miljoo-
naa ma¡kkaa, mutta niiden
aiheuttamiksi kokonais-
säâstöiksi 30 vuoden las-
kenta-ajalla ja vanin korke-
alla kuuden prcsentin korcl-
lanoin | 30 miljoonaa mark-
kaa. Näin hyötykustan-
nussuhteeksi tulee 1,5.

Huruslahden syvãväylää on
tutkittu jo 1960-luvulla, jol-
loin se jäi kustmnussyistä
Taipaleen kanavan kautta
kulkevan vaihtoehdon alle.
1984 HURUS-projekti-
ryhmã teki Huruslahden sy-
väväyl¿in talousselvityksen.
Sitä kiitettiin ja moitittiin.
Sittemin tutkimuksia ja
selvityksiä on tehty lisää. Ja

vieläkin trvitaan ainakin
ympäristövaikutusten
arviointiselvityksiä ennen
kuin esimerkiksi vesioi-
keùskäsittely mahdollistuu.

Uusi syväväylä erkmisi ny-
kyisestâ Sairnaan syv?i-
väylästä Taipaleen kanavan
kohdalla ja jatkuisi Pirtin-
vinln kautta Huruslahdelle.
Väylän pituus olisi noin kol-
me kilometr¡ä.

Huruslahden sataman tava-

ravimt olisivat sisävesillä

Savonlinnan syvä-
väylä

Savonlinnan syväväylän
siirto Kyrönsalmesta La-
itamsalrnæn on perusteltu,

sillä onha¡ tlimä Olavinlin-
nan vieressä kulkeva
väylänosa navigoita-
vuudeltaan vaikea ja myös
onnettomuuksille alfis.
l¿atimassam muistiossa DI
Olli Holm sanoo, ettâ "väy-
län käyttäjien mukaan
olosuhteiden ollessa pahim-

millæn voi pieni inhimilli-
nen virhe tai aluksen ruorin
tai koneen peti¿iminen aihe-
uttaa eritt¿iin vakavan on-
nettomuuden Kyrön-
salmessa".

Holm joutuu kuitenkin to-
temail, että jos väylä kor-
jattaisiin alusliikentæn km-
nalta tuNalliseksi, se aihe-
uttaisi alueella suuria muu-
toksia. Niihin ei kuitenkaan
ole mahdollisuùtta Kyrön-
salmen sijainnin ja sen
kulttuurihistoriallisen mer-
kityksen vuoksi. Niün alus-
liikenteen turvallisuuden
varmentamiseksi ainoaksi
vaihtoehdoksi jää syvä-
väylän siirtäminen pois Ky-
rönsalmesta.

Ei varmaankam arvannut
\lipurin linnm hem Erik
Akselinpoika Tott, että hä-
nen Ruotsin Savossa teke-
mien valloitusten tuwaami-
seksi 1470-luvulla raken-
nuttamansa linna Hauki-
veden ja Pihlajaveden väìi-
sessä Kyrönsalmen saares-

sa voisi aiheuttaa puoli
vuosituhatta myöhemmin
hankaluuksia vesiliiken-
teelle ja sen kehittâmiselle.
Mutta olihan linna toki sil-
loin melkoinen lukko vesi-
teit¿i kulkevia vihollisia vas-

Eduskuman kanavaryhmä tutustumassa Kimolan vanhentuneisün nippu-
nostureihin
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Kansanedustaja Timo lhamäki:

Järvi-Suomen kanavat jo seuraavan
hallituksen ohjelmaan
-Kymijoen ja Müntyhiujun
kanavien ralentaminen
silatfaa tuntui¡ kaukaiselfa
haaveelta, vaikka eduskun-
nan kanavätointikunta ja
Jli¡vi-Suomen kalalat trcu-
vottelukuntu ovat hülcttu
viilne aikoina pon¡evasti
ûjanect. Mutta ei Päijün-
tcen-Keitelcerì kanavaan-
kaun kukaan vielü toista-
kyrììmenti¡ vuotta sitteû us-

konut, vaikka heinolalainen
uittoneuvos Olli Pesonius
kovasti sitä silloin ajoi. Nyr
kurava on virlnús,ja yleises-
ri ihncrelìäün miksi siri ei
aikuise¡nmin rakennettu,
sanoo eduskunnu kanava-
toimikunnan varapuheel-
johtajâ, kansancdustaja
Timo lhmliki (kok) Heino-
lasta.

-Seuraavissa hallitusneu-
vo¡teluissa vuoden 1999
kevåiällii on Järvi-Suomen
kmavien ralentanìinen saa-

tava hallitusohjelmaan ja
asir vietüvä voim¿rkkaasti
etecnpäin, kun Suonri on
EU:n puheenjohtajamaa
1999 loppupuoliskolla. Ja

on tielysti selv¿¡ä, euä val-
fio nketrtaa kanavat sm¿l-
la tavalla kuin se on raken-
tanut muta- jà rnai¡trtietkìn.

-Valtion ensi vuoden budjet-
tiin on v¿ìrattu 100 miljoo-
naa mukkaa uusien liiken-
neinvestointien aloittami-
seen. Vesiteihin niistä ei rii-
tä juuri mitäin. Kyrìijæn
rakentalninen voitaisiin
¿Lloittaa Kimola-Voikl<aan
vllisen osuuden sulkujen
perusparannuksella, ja ne
mahsaisivat vain noin 140

rniljoonaa mirkkaa Men-
neinä vuosina valtion talou-

dellinen tilune on olìut niin
huono, että har¡kkeemme
ovat lykk¿¡äntynect, mutta
kyllä ne sieltä tulevat, lha-
nrüki uskoOja vakuuttau itä-
suomalaisille:

-Lobbaamnc kunava-
h¿nkctta cdellcen valìvasti

Tlet ohittunect
vlelü kanavat

On budjetissil scntään rdhu
Iti-Suomenkin liikenne-
hankkeisiin Ensi vuonna
rletaan rakentaa Yiitostietä
Hcinolasta Vihantasalmcn
silla-lle. Savonlimassa aloi-
tÈtuan Kyrürualnetr sillan
r¿úicn ta mi ncn ,

-N¡¡mi¡ hankkect ovat ohit-
tarcet ainukin ensi vuoden
osalta k¿navien raken¡arni-
sen. Mutta minustä kilavis-
tu 0n nyr rehräv¿ikaikki lis¿i-

selvitykset ripelisti valmiik-
si, rúnklijülkeen tulee pä¿i-

tükseûteon hetki.

lhmlfü painottæ, ettli vesi-
liikcnne on kest¿¡v¿in kclú-
lyksen mukaisin kuljctus-
järjesrelmä. Suoriteyk-
sikköä, tunnikilomctriä,
kohti sen energian k¿iyttó,
p¿iåstöjen m¿iûà, liikenne-
melu- ja onneltomuudet
ovat våihäisimät. Sen li-
säksi kalusto on pitkå-
iküisintä ja suoritustehoon-
sa nâhden halpaa ja
liikemev¿iylü on kiiyt¿imös-
sã lähes kulunaton-

Vain pieniä kai-
vuutöitä tarvitaan

-Kun kanavien rakentarni-
sesta puhùtam, nroni ajat-
telee, että on otettava lapio
käteenja alettava kaivaa. Ei
välttäm¿ittä tule mieleen,
eltä sekâ M?¡ntyhtrjun rei-
dllä enä Kynijoella on suu-

rìn osa jo valnrista vãylää.
Ajatelkaapa: noin 90 kilo-
rnetriä pitkässä Mäntyhù-
jun kanavassa tanisee kai-
vaa vain 7 kilometriä uutta
väylää. Muun on luonto
vallnistanùt jo vuosituhan-
sia sitten. Kymijoen, niin
ikään 90 kilometriä pitkäs-
sä, kanavassa kaivuutöitä
tulee Tavastilan linjauksel-
la vain 25 kilometriti. Lop-
pu eli 65 kilometriä on val-
mista vesivriylää

Rahoitus kiinni
valn tahdosta

-Val tiovarai nval ioku n ta
vaati, että on selvitettávã
Mäntyha{un ja Kymijoen
kmavien ja niiden muodos-
taman kanavaverkoston
kuljetustaloudelliset vaikT-
lukset. T¿¡m¿in ryön yhtey-
dessä tulee selvittää myös
ne alustyypit, joilla voidaan
kuljettaa tavaraa sekã Sali-
san kmavissa ja joissa ettü
Suomen j¿irvillä ja tutkitta-
va niiden merikelpoisuus
Itämerellã talvella ja kesäl-
lä sekä ralkaistava tarvi-
tmko p¡oomujen emâlai-
voja vai tullaanko toimeen
pelkillä proornuilla, Ihamä-
ki selvittäâ.

Kanavat maksavat yhteensä

noin kal<si miljardia mark-
ku. Silti lhmäki ei pidâ ra-
hoitusta kovinkaan suurena
ongelmana semminkään
kun investoinnit ovat ilmei-
sen tuottavia

-Kyllä rahoitus järjestyy,
kun poliittinen t¿hto on riit-
t¿ivä, hän sanoo.

Ihamäki muistuttaa, enä Sai-
nraan kanavan suìkujen
isontaminen ma-lisaisi æi-
olra 500-600 miìjoonaa
markkaa Siltikâän kana-
væta ei tulisi ympliri vuoden
liikennöirävä¿i Tämä raha
sä¿istet¿iän rakentamalla
ympäri vuoden liiken-
nöitávissâ oìevat Kymijoen
ja Mäntyhrjun kanavat.

-Ja EU-ralraa on saâtavissa

moniin hmkkeisiin, mutta
tuskin niin paljon kuin
rohkeimmissa toiveis-
samme olemrne laskeneet
L¡ikenneministedössä näh-
dään punaista kun siellä
kuullmn väite, että kmaviin
voitaisiin saadajopa 50 pro-
senttia EU-rahu. Ministeri-
ön kanta on tietysti otettava
myös huomioon, sillä kyllä
me sen tied¿iÍune, ettei ka-
navia ilman liikenneministe-
riön mukanaoloa rakenneta.

-I1ä-Suomen EU-tukirâhat
on saatava tAysinlä¿iräisinä
käyttöön. NäytrÌiä siltä, eträ

eniten pùuttuu kauppa- ja
teollisuusministeriön
"rootelista"eli osuudesta
KTM:hän jakaa rahaa
yritystukina ja siinä ltä-Suo-
men on pidettâvä puolensa

EU edlstäli
veslteit¡i

-Meidän on muistettava,
että Eu:ssa on tehty jo p¿iä-

tös edistää rautatie- ja vesi-
tiekuljetuksia. Keski-Eu-
rcopassa ja Venäj?illä on pit-
kät joki- ja kânavayhteydet,
niin myös Ruotsissa. Kyllä
Suomenkin on seurattava
tätä kehitystä. Vesitie-
kuljetukset ovat taloudelli-
sia ja ympäristöystävällisiä.

Ne toimivat myõs talvisin.

-Minä näen, ettá yhteinen
tahto kanavien rakentanii-
seksi on Itä-Suomessa li-
sdànlynyt Kotkassamms-

kuun alkupuolella pidetys-
sä kokouksessa kaikki maa-
kunnalliset liitor olivat yht¿i

miel tä vesi tieyhteyksistti j a
teoll isuuden logistiikrsta.
Kotkan kaupunki tosin
ujosteli kannmo-toissam,
koska heillä on vanha eplli-
levä valtuuston päätös vuo-
sien takâa.

-Hankkeella on tietysti
myös vastustajansa eri syis-
tä. Muttâ uskon, ett¿l kun
perusteellisten selvitysten
jâlkeen saadaan käyttöön
oiÌeat tiedot, vastustus lop-
puu. Suomi tñitsee nämä
kanavat.

.Kyllå raholtusJÉrJestyy kun polllttlncn tûhlo on rllþ
tåvå, suoo kancancdustqla llmo Ihamåkl
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