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Executive summary:  

Asettamiskirje 
 

Liikenneministeriön27.03.2009 asettaman toimikunnan asettamiskirjeessä mainitaan seuraavaa: 

”Bioenergian käytön lisäämistavoitteiden ja Jyväskylän Energian Keljonlahden uuden biovoimalan 

rakentamisen myötä Keiteleen kanavan hyödyntäminen biopolttoaineiden aluskuljetuksissa on noussut 

ajankohtaiseksi. Jyväskylän Energia on suunnitellut kuljettavansa aluskuljetuksina alkuvaiheessa noin 2,5 – 

3 milj. m3/v haketta ja turvetta Keiteleen ja Päijänteen alueelta Keljonlahden voimalaitokselle. ”  

Toimikunnan toimeksiannossa tehtävän ja kuljetettavan hakkeen määrä on suunniteltu hankittavaksi alla 

olevan vasemmanpuoleisen kartan mukaisesti terminaalitoimintoina.   

Alhaalla oikealla on rautatiekartta minkä perusteella toimikunnan olisi tullut tehdä alueelta saatavan 

puutavaran hakettaminen ja hakkeen kuljetusten vertailu Jyväskylän energialle, mukaan luettuna ministeri 

Pekkarisen keväällä 2009 mainitsemat mahdolliset uudet ratahankkeet, ja ottaa tarkasteluun saatujen 

tulosten perusteella kaikki asiaan vaikuttavat yhteiskunnalliset näkökannat ja kustannukset.  

 

   Keitele Päijänne vesitie terminaalit           Päijänne Keitele rautatieterminaalit .
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Asettamiskirjeessä annetaan toimikunnan tehtäväksi:  

Työryhmän tehtävänä on selvittää Keiteleen kanavan yhteiskuntataloudellinen merkitys ja erityisesti 

raide- ja vesikuljetusten keskinäinen kustannustehokkuus sekä kartoittaa rahoitusvaihtoehdot. 

Työryhmän tulee tehdä ehdotus hankekokonaisuuden toteuttamisesta aikatauluineen. 

Kaikilla toimikuntaan osallistuvilla ministeriöillä on lisäksi raamiohjeenaan oltava eduskunnan 2009 

hyväksymä liikenne poliittinen selonteko, sekä Ahon komitean linjaukset, joista valtioneuvoston on jo 

tehnyt päätökset ja joissa edellytetään sekä annetaan resurssit että valtuudet mm:   

Ahon komitean loppuraportti sivu 17: 
 

”Kehyspäätöksessään maaliskuussa 2008 valtioneuvosto 
päätti pitkälti työryhmän esityksen mukaisesti parantaa puuhuollon kannalta 

tärkeitä tie- ja rataverkkojen sekä vesiväylästön osia lisäämällä ja kohdentamalla 
 tähän tarkoitukseen vuosina 2008–2011 kaikkiaan 225 miljoonaa” 

 
http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2008/j19-metsateollisuuden/pdf/fi.pdf 

 

Tämä lausunto kuvaa selkeästi sitä mitä Ahon komitea ja valtioneuvosto todella tahtovat. Mielestämme 

Jyväskylän energian hankekokonaisuus voidaan luokitella puunhuollon kannalta tärkeäksi jo pelkän 

vesiliikenne volyyminsa 2,5-3 miljoonaa m3 / v. takia, mikä arvioidaan olevan noin puolet Jyväskylän 

Energian käyttämästä vuotuisesta määrästä.  

Toimikunnan työn raportoinnin arviointi    
 

Havaitsemme kuitenkin pettymykseksemme nyt  tehdystä  asiantuntijoille lähetetystä raportista että:   

1)  Vertailevat kustannustehokkuusanalyysit puuttuvat. Niitä ei ole suoritettu alueelta terminaalien 

kautta saatavan hakkeen kuljettamiseksi ja käyttämiseksi Jyväskylän energialla.  

2) Rautatievertailua kyseiselle alueelle tarvittavista investoinneista ei ole tehty.  

3) Hyötyanalyysejä ei ole suoritettu.  

4) Tehtyjen pintapuolisten pääosin virheellisten ja asenteellisten vertailujen perusteina olevia lukuja 

on julkaistu vain laivasta. 

5) Selontekoa hankekokonaisuuden toteuttamisesta aikatauluineen ei ole tehty.  

6) Rahoitusvaihtoehtojen kartoitus on jätetty tekemättä.  

7) Asettamiskirjeen mukainen yhteiskuntataloudellinen merkitys niin valtakunnallinen kuin 

alueellinenkin (mukaan luettuna hankkeen kokonaisvaltainen työllisyys sekä laivan rakentaminen 

Padasjoella) on jätetty kokonaan käsittelemättä. 

 

 Edelleen havaitaan, että toimikunta on viivästyttänyt laivan suunnittelijan haastattelua sillä 

perusteella että se tutkii onko alueella saatavilla riittävästi puuvarantoa kuljetuksiin.                                 

( ks. liite e-mail kirjeenvaihto Mikael Nyberg- V. Hintsanen) 

 Toimikunta ei ole vaatinut yhdessä tarkistettujen perustietojen laatimista, joita olisi käytetty 

kussakin osa-alueessa, vaan on käyttänyt vanhoja tietoja. Tästä esimerkkinä toimikunnan jo vuoden 

http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2008/j19-metsateollisuuden/pdf/fi.pdf
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2009 alussa tekemä LNG käyttöönottolaskelmissa, joissa toimikunta on käyttänyt vanhoja vuonna 

2008 tehtyjä dieselmoottoriperusteita.  

 Toimikunnalla ei myöskään ole ollut käytössään tietoja siitä, mitä säästöjä tulee, kun käytössä on 

pneumatiikan sijasta mekaanisia supernostureita (mm keveys ja taakan painopiste laivan 

ulkopuolella tai kolmipistevaihtoehtona). Nämä on suunniteltu vaihtoehdoksi pneumatiikalle 

kevään 2009 aikana.  

 Edelleen toimikunnalta puuttui laskelmista ja niistä tehdyistä johtopäätöksistä päätellen 

kokonaisuudessaan Lappeenrannan logistinen mallilaskenta.   

Toimikunnan työtavasta voidaan todeta sen olevan kokonaisuudessaan erittäin arveluttavaa. 

Asiantuntijat kommentoivat asiaan perehtymättömien tekemää raporttia, joka perustuu pääosin 

välikäsiltä saatuihin tietoihin tarkastamatta ja päivittämättä sitä alkuperäisestä lähteestä ennen 

julkaisua raportin tekijöiden toimesta.   

 Normaalissa työskentelyssä asiantuntijat antavat yhteisessä kokouksessa omat panoksensa, joista 

sitten koko raportin teko prosessin aikana osapuolet kommunikoivat keskenään oikean 

lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Toimikunnan tekemän työn taustan arviointia.  
 

EU:ssa on jo tehty ja tehdään aloitteita, jotka tähtäävät siihen, että tulevaisuudessa saadaan kaikki yli 50 km 

rahtiliikenteen kuljetukset joko juniin tai laivoille. (viite: Platinatyöryhmä EU sisävesiliikenne strategia 

toimikunta) Tästä tulevaisuuden strategiasta poikkeaminen merkitsee tulevaisuudessa kuorma-autoille 

kohdennettavia aiheuttaja -perusteisia kustannuksia Jyväskylään maanteitse tuotavalle kaikelle poltto-

aineelle. 

Rambol- Pöyryn käyttämän optimoinnin perustana oleva laskentamallin perusteella toimiva 

hankintajärjestelmä on tuomittu tänä syksynä markkinaoikeudessa.  Joten sen käyttäminen tulevaisuuden 

kuljetusten suunnitteluun on enemmän kuin arveluttavaa. 

Kilpailu tuotteista on valtakunnallista, ei sopu jakoon perustuvaa paikkakuntakohtaista, jota Rambol - Pöyry 

puunjalostuksen luottokonsultteina vielä kilpailuviraston päätöksenkin jälkeen ehdottavat toimintamalliksi. 

Yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointimenetelmiä ei ole raportissa ilmoitettu, sitä mihin ne 

perustuvat ja miten ne ovat tehdyt.  Tällaisissa laskelmissa tulee aina välttämättä huomioida eri 

liikennemuotojen aiheuttamat ulkoiset kustannukset täysimääräisinä aiheuttaja-maksaa periaatteen 

mukaisesti.  Kun ne tehdään EU:n valkoisen kirjan ja / tai Euroopassa laajasti käytetyn Binnensiffart 

hyväksymien menetelmien mukaisesti niin puhumme kymmenien miljoonien eurojen eroista vuodessa, 

laivakuljetusten hyväksi, ei yhden miljoonan, kuten alustavaan selontekoon on merkitty.(www.vesitiet.org)  

Työllisyysvaikutukset, jotka on jätetty kokonaan pois laskelmista; ovat kaksitahoiset, mutta kaikissa eri 

vaihtoehdoissa erittäin laajavaikutteiset ja positiiviset, erityisesti harvaanasuttujen alueiden kannalta 

tarkasteltuna.   

http://www.vesitiet.org/
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Pöyry- Metsätehon keväällä tekemiin autokuljetusketjuun perustuviin koko valtakunnan hakelogistiikka 

laskelmiin saadaan noin 1500 henkilön vähennys (vaikutus kokonaisketjun hintaan noin 1,3 € im3) kun 

siirrytään terminaalitoimintoihin perustuviin laivakuljetuksiin. Vastaavasti mm. Ahon raportti mainitsee 

ammattitaitoisten kuljettajien saantivaikeudet.  Laivalogistiikka-malli ehkäisee tulevan pulan 

ammattitaitoisista metsäharvennuskone- ja kuorma-autokuljettajista ja koneiden käyttäjistä.  

Kokonaisinvestoinnit ovat laivaketjussa halvemmat kuin vastaavassa kuorma-autoketjussa, silloin kun 

molemmat ketjut arvioidaan todellisten kustannusten ja todellisten pitoaikojen perusteella.  

Kustannustehokkuus edelleen kasvaa kun EU:n liikenne ja ilmastopoliittiset tavoitteet ja määräykset 

astuvat täysmääräisesti voimaan aiheuttaja-periaatteen mukaisesti.    

Lopuksi tahdomme tuoda esille muut yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, jotka tämä uusi, innovatiivinen 

ja VTT:n tutkima laivateknologia tuo mukanaan. Suunnittelemamme ultrakeveän konseptilaivan 

rakentaminen eri variaatioissaan mahdollistaa uudet logistiset järjestelmät. Kaikki edellä mainitut uutuudet 

ovat jo tällä hetkellä maailmanlaajuisen mielenkiinnon kohteena ja tulevat avaamaan uusia kone- ja 

metalliteknisen rakentamisen, laivanrakennuksen ja logistiikan vientimahdollisuuksia. Hankkeen 

työllistävyysvaikutus ja kokonais-suuruus toteutuu ja paljastuu todennäköisesti jo lähitulevaisuudessa. 

Ultrakeveään laivaan perustuvan logistiikan suunnittelun perustat:  
 

Kun Laffcomp Oy aloitti laivan suunnittelun, varmistettiin ensin, että Suomessa on vuosittain keräämätöntä 

puuta hakkeeksi muutettuna noin 150 miljoonaa irtom3/vuosi ja kaikki turvevarannot yhteensä noin 8 

miljardia kuivatonnia. Vaikka näiden käyttö olisi vain murto-osa, niin nämä määrät edellyttävät aivan jotain 

muuta kuin kuorma-autokuljetuksia, tämä on myös mm. Ahon komiteassa todettu.  

Kun Laffcomp vuonna 2007 aloitti projektin suunnittelun, jäi sille lähtötiedoista selvittäväksi ainoastaan: 

miten paljon puuta ja turvetta on Keitele Päijänne alueella.  Tiedossa on, että turvesoitten avaaminen 

kestää noin 3-5 vuotta, joten ei kannata lähteä alustavien tutkimusten mukaan tekemään mitään ennen 

kuin kuljetus- ja myyntimahdollisuudet ovat selvillä.  Sama pätee puukuljetuksiin: infran rakentamispäätös 

tulee saada ensin, jonka jälkeen saadaan laivatilaus- ja haketuotantosopimukset. 

Puuenergian saatavuutta on tutkittu tarkkaan vuosikausia myös muiden tahojen toimesta.    

VTT:n raportin Pro 2/P6021/04 mukaan, jokaiselta alla mainituilla alueilla, 50 km säteellä piirretyltä 

ympyrän sisältä olevista metsistä saadaan pien/ bio-puuta jota voidaan hakettaa ja tai järjestelmässä 

käsitellä vuosittain alla olevan taulukon mukaan:     

     min  i-m3 /v                    max i-m3/v 

Vaasan alueella hakkeeksi muutettuna    (3 x kiintom3)           37 500                     157 500  

Kouvolan –Valkeakoski alueilla                                   187 500                           667 500  

Joensuu - Jyväskylä alueilla                  90 000                           375 000 
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Käytännössä em. tarkoittaa että max 375 000 i-m3 määrä voidaan tuoda pienhaketuksilla toimitettavista 

pellonvierus haketuksista, loput haketetaan kauempana terminaaleissa ja tuodaan sieltä Jyväskylään.  

Todellisina vaihtoehtoina Jyväskylän energialle ovat ministerin työryhmän asettamiskirjeessä mainitut 

Keitele-Päijänne alueelta saatava 2,5-3 milj. i-m3 puuerä tai toisena vaihtoehtona on ulkomaisen 

polttoaineen tuonti.  Laffcomp Oy on vuodesta 2007 alkaen työskennellyt ulkomaisen polttoaineen 

korvaamiseksi kotimaisella poltto-aineella.  Kuljetus on hoidettavissa joko laiva- tai junakuljetuksin.  

Johtopäätökset   
 

Yhteenvetona toteamme, että Laffcomp Oy ei voi hyväksyä 14.12.2009 sille toimitettua raporttiluonnosta 

miltään osin, sen sisältämien virheellisten tietojen ja kokonaisvaltaisesti valtioneuvoston ja erityisesti 

liikenneministerin 27. 03.2009 antaman tehtävänannon vastaisen toiminnan takia.  Raportista voidaan 

nähdä jopa se, että virheellisestä tietoa ja virheellistä lähtökohtaa on käytetty joko tarkoitushakuisesti tai 

tietämättömyydessä kokonaisvaltaisesti suunnittelemaamme vesikuljetushanketta vastaan.  

Olen mielihyvin toimikunnan ja konsulttien käytettävissä, mikäli laskelmia ja niiden perusteita tarkistetaan 

pikaisesti tämän dokumentin mukaisesti.    

Laffcomp Oy pyytää myös, että tämä raportti liitteineen liitetään 17.12.2009 kokouksen pöytäkirjaan.  

Laffcomp Oy pyytää myös, että tämä dokumentti kokonaisuudessaan tulee liitetyksi liitteenä työryhmän 

loppuraporttiin. 

 

 

Helsinki 17.12.2009  

 

Veikko Hintsanen 

Laffcomp Oy  

www.laffcomp.fi   

 

liitteenä:  
1) Yksityiskohtainen vastine sivu sivulta Rambolt-Pöyryn raportiin. 

2) Perustiedot - Power point - Laffcomp järjestelmästä  

3) Kirjeenvaihto nyberg-hintsanen 

 

http://www.laffcomp.fi/
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Kommentit sivu sivulta Rambol- Pöyryn tekemään esiselvitykseen .   

Sivu 4 :  

Perusvirheenä Rambol –Pöyry laskelmissa on se että niitä ei vertailla yhteismitallisesti ja tasapuolisesti. 

Kullekin liikennemuodolle tulee huomioida samat kustannuserät.   

 Laivasta mainituista, ainakin kaksi esitettyä vertailussa käytettyä lukua/ määrettä on selkeästi virheellisiä.   

1) Reitille suunniteltu laiva käyttää polttoaineenaan LNG:tä joten ei ainoastaan poltto-aineen hinta 

vaan myös kaikki päästöihin liittyvät luvut ovat raportissa virheellisiä. 

 

2) Laivaa on lähdetty suunnittelemaan sen pohjalta mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on 

perätty eri selonteoissa (Tekes/VTT ja EU:n eri raportit ) sisävesiliikenteen mahdollistamiseksi ja 

tarvittavan taloudellisuuden saavuttamiseksi ja mikä nyt VTT:n raportin mukaan on mahdollista   

bioship 1 projektissa saavuttaa : laivan tulee voida purkaa ja lastata omilla laitteillaan. Jotta 

kustannukset olisivat vertailukelpoiset keskenään, tulee kuorma-auto ja raideliikenteessä ottaa 

huomioon koko ketjun tarvitsemat lastaus- ja purkauslaitteet sekä niiden hankintahinnat ja 

käyttökustannukset.   Lisäksi on huomioitava, että laiva ei vaadi erillisiä ns. satamia vaan toimii 

veden ääreen rakennettavien terminaalien yhteydessä.       

 

  Sivulla 4 näitä lukuja ei ilmoitettu muitten kuljetusvaihtoehtojen osalta.          

      

sivu 5 
• ”Turve on käsitelty täydentävänä energiamuotona” 

Kommentti: Jyväskylän energian alustavissa suunnitelmassa käytetään turvetta jopa 70%.   

 

Sivu 6  
 Mitä sivun 4 kohdan 2 huomioista on otettu mukaan laskelmaan?   

 Lappeenrannan Yliopistossa tekemän logistisen suunnitelman mukaisesti alus liikennöi sydän talvella vain 

lyhyttä reittiä (Toivakka- Keljonlahti) ja voi siten säästää erillisen taulukon mukaiset määrät poltto-ainetta ja 

kustannuksia (ks. Lappeenrannan yliopiston laskelmien yhteenvedot). Koska liikennöintifrekvenssi on tiheä, 

jopa kaksi matkaa /vrk, tarkoittaa se sitä. että  väylän jäätyminen heikkenee ja poltto-aineen kulutus 

pienenee. 

Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun vuonna 2008 talvella tekemät vertailulaskelmat osoittivat, että laiva 

on kaikissa olosuhteissa taloudellisempi kuin kuorma auto. (ks. power point esitys)   
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Sivu 7  
ks. edellisen kohdan 6 huomautukset ja huomioikaa että,  

Olemme olleet tietoisia raporttinne sivun 16 lausumasta  

1) Leimikkojen ja voimalaitosten välinen terminaalihaketus muuttaa kilpailutilannetta merkittävästi.  
 

2) Jatkokuljetustavan ratkaisee jatkokuljetuksen peruskustannus 
 

3) Terminaalin sijainti on avainasemassa. 

 

 Juuri yllämainitusta syystä olemme tietoisesti suunnitelleet terminaalihaketukseen perustuvan 

järjestelmän, koska on täysin selvää, että Jyväskylän energian tarvitsemaa 5 milj. m3 tuotantoa ei voida 

hoitaa muutoin kuin hajautetulla terminaalihaketuksella ja että järjestelmämme tuo todellista lisäarvoa 

Päijänne-Keiteleen alueelle.   

 

  

Tässä järjestelmässä ei tarvitse laskea vertailuarvoiksi ennen terminaali suoritettavia kustannuksia, 

koska ne ovat kaikissa samat, Joten sivut  7 , 8 ja 9 ovat tarpeettomia ja ne voidaan/tulee  poistaa 

raportista.  

 

Sivu 10 & 11 
 Taustatietoa, ei välitöntä vaikutusta raporttiin 

 

Sivu 12 
Kuorma auto - kuljetusraportti: tehtävän annossa ei vaadita kuorma auto vertailua suoritettavaksi joten se 

voidaan poistaa raportista.   

Mikäli laiva kuljetuksia tahdotaan verrata kuorma autoon, niin ne tulee verrata suunnitelluista 

terminaaleista vertailukustannuksena Jyväskylän energian varastoon purettuna.  

 

Sivu 13  
 

Koska en ole asiantuntija puukaupassa, viittaan asiantuntija Harri Lallukan selvitykseen kyseisestä asiasta.   
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 Sivu 14  
 Raportin epävarmuus tekijät:  

Rautatiekuljetukset: 

Rautatiekustannuksia arvioitaessa on huomioitava, että rautatiekuljetusten piiri ei tavoita Päijänteen itä 

osaa lainkaan. Tämä tarkoittaa, että mikäli laivakuljetuksia ei kehitetä niin koko Päijänteen itä osa jää 

pelkän autokuljetusten varaan.  

Bioaluksen kustannukset 

Bioaluksen kokonaisinvestointikustannuksista kuluu ¾: jääajon, lastauksen ja purkauksen sekä laivan 

keveyteen liittyviin tekijöihin. Vastaavan ulkomailla tehdyn kesälaivan hinta ilman lastaus ja purkauslaitteita 

jolla päästään noin 4-5 000 m3 kapasiteettiin on hinnaltaan noin 5 miljoonaa euroa. Konventionaalisen 

laivan ongelma on, että sillä ei kyetä varmistamaan ympärivuotista laivaliikennettä, mikä taas on 

sopimuksen teon ja operoinnin eräs perusehto, jota ilman ei voida laivaliikennettä alueelle edes ajatella.       

Poltto-aineiden hinnat  

Dieselin ja LNG:n hintasuhde tulee pysymään seuraavat 15 vuotta samana: LNG on halvempaa kuin diesel. 

Biolaivoilla on 15 vuoden ajalle alustava kiinteän hinnan tarjous Gasumilta, jolla LNG:n hinta pysyy aina 

halvempana kuin MGO (marine diesel oil) tai tavallinen dieselpoltto-aine, jota kuorma-autot ja osa 

junaliikenteestä käyttää.  

Lappeenrannan yliopiston mukaan Päijänne-Keitele-alueelta hankitun 2 milj. i-m3:n puuerän kuljetusten 

polttoainekulutus välillä terminaali-Keljonlahti on noin 2,5 kertainen suoritettuna kuorma- autokuljetuksin 

kuin laiva-kuljetuksin suoritettuna. (laivakuljetus sis. talviajo).  

Samoin LNG poistaa kokonaan öljyonnettomuusriskin alueella.  Samoin hiilidioksidipäästöt puolittuvat 

diesel-käyttöiseen laivaan verrattuna.  

Ja vaikka laiva käyttäisi pneumaattista lastaus-purkaus-järjestelmää, niin hiilidioksidi päästöt olisivat LNG 

käyttöisessä laivavaihtoehdossa jopa 4:6 laivan hyväksi Lappeenrannan yliopiston tekemän mallinnuksen 

mukaisesti. 

 

Sivu 15  
Ihmettelen laskentamallia.  Peruskäyrän kulma on oikean suuntainen.  Lappeenrannan yliopistossa ja 

Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa kehitettyjä logistisia laskentamalleja käyttäessäni en ole itse päässyt 

koskaan yli 3 € /i-m3 / 100 km omissa kustannuslaskelmissani, vaikka mukana on lastaus- ja purkaus kulut. 

Herkkyydessä tulokseen on päästy jopa 70 % ajankäytöllä ja 80 % laivavolyymeilla kyseiseen 3 € i-m3 

hintaan/100km.  Tarkoittaa, että laivakuljetuskuvaaja raportissa on ainakin yhden euron liian korkealla 

asteikossa 100 km kohdalla. 
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Sivu 16 
Rambol - Pöyry ovat  ilmeisesti laskeneet kaikki laskelmansa , perustuen pienkoneiden suorittamaan 

tienvarsihaketukseen , mikä ei ole taloudellinen tapa suorittaa suuria teollisessa mittakaavassa tehtäviä 

haketuksia.   

 Ja yllämainitusta uhkasta johtuen Pöyry tulee seuraaviin päätelmiin: 

Rambol -Pöyry Laffcomp kommentti 

 
Nykyisin pääosin tienvarsihaketus tai haketus 
käyttökohteella 
 

tienvarsihaketus on mahdollinen silloin kun 
hakkeen myyjä toimittaa terminaaliin laivalla 
kuljetettavaksi valmista haketta loppukäyttäjälle.   
Pääsääntöisesti kuitenkin tienvarsi haketuksesta 
luovutaan ja siirrytään terminaalihaketukseen.    
 

 
Jatkokuljetustavan ratkaisee jatkokuljetuksen 
peruskustannus 

Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa ja 
Lappeenrannan yliopistossa tehdyissä laskelmissa 
on laivakuljetus todettu edullisimmaksi 
ympäristöystävällisimmäksi vaihtoehdoksi.   
 
VTT ON TODENNUT LAIVAKULJETUKSET BIOSHIP 1 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISEKSI 
INNOVATIIVISEKSI JÄRJESTELMÄKSI MIKÄ 
MAHDOLLISTAA UUDEN YMPÄRIVUOTISEN 
LAIVAKULJETUKSEN PÄIJÄNNE KEITELE ALUEELLE.  

 
Terminaalin sijainti on avainasemassa: 

ehdotamme yhteisterminaaleja ks. mm. bioenergia 
lehti 5/2009  
 

Sivu 17  
Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointimenetelmiä ei ole ilmoitettu, sitä mihin ne perustuu ja miten ne 

ovat tehdyt.   

Mikäli ne tehdään EU:n valkoisen kirjan ja / tai Euroopassa laajasti käytetyn Binnensiffart hyväksymien 

menetelmien mukaisesti niin puhumme yli kymmenen miljoonan euron eroista vuodessa, laivakuljetusten 

hyväksi, ei yhden miljoonan euron, kuten alustavaan selontekoon on merkitty.(www.vesitiet.org/ Antero 

Pulkkanen)  

 

 

 

 

 

 

http://www.vesitiet.org/
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Sivu 18  
Investoinnit :   Alla oleva vertailu perustuu Pöyryn ja Metsätehon raporttiin ”Metsähakkeen tuotannon 

kaluston- ja henkilöstön tarve Suomessa 2020 ” Metsätehon katsaus 41/2009.  Heinäkuussa 2009 käytiin 

Pöyry – Metsäteho -  Laffcomp- Jyväskylän energia yhteisneuvottelut,  joissa selvitettiin molempien 

tutkimusten perustat kaikille  osapuolille.  

                                      Pöyry & Metsäteho  k-auto ketju                Laffcomp  terminaali laivaketju 

Koneet ja laitteet                           435 milj €   380 milj €  

Henkilöstö        4000    2500  

 

Pöyry- Rambol ovat todellisia taikureita kun ovat raportissaan saaneet laivaketjun kalliimmaksi ja 

ympäristölle epäystävällisemmäksi kuin kuorma autot vaikka historiasta jo tiedetään  ja tässäkin 

tapauksessa voidaan (ks. mm www.vesitiet.org ) esim. EU hyväksymin menetelmin TODISTAA,  ETTÄ  

 

1) LAIVAAN PERUSTUVA KETJU kokonaisinvestoinneiltaan pienempi kuin kuorma auto ketju 
2) LAIVA ON poltto-aine kulut ovat pienemmät kuin kuorma-autoilla kuljetettua tonnikilometriä kohden 
3) LAIVA käyttää diesel öljyn sijaan LNG:tä josta syystä 
4) LAIVA päästöt ovat pienemmät kuin kuorma autoilla kuljetettua tonnikilometriä kohden  
5) LAIVAN KÄYTÖSSÄ henkilöstön tarve on 1:8 laivan hyväksi.  
6) LAIVAN ulkoiset kustannukset yhteiskunnalle ovat pienemmät kuin kuorma auto ketju 
7) laivan taloudellinen käyttöikä noin 25-30vuotta. 
8) kuorma auton keskimäärin noin 7 vuotta.  
  

http://www.vesitiet.org/

