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Keiteleen kanavan kehittaminen 

Kuulemistilaisuus 17.12.2009 

Ensinnakin kiitan mahdollisuudesta tulia kuulluksi ja antaa oman panokseni taman 

yhteiskunnan kannalta erittain tarkean ja merkittavan hankkeen valmisteluun. 

Valitettavasti aineisto tyoryhman alkutyoskentelysta saapui sangen myohaan ja 

taman vuoksi siihen tutustuminen jai pintapuoliseksi. Tama johtui myos osin 

riittavien perustietojen puutteista graafisia kuvaajia arvioitaessa. Myos hammastysta 

heratti ajankohta johon asiantuntijakuuleminen oli jatetty. Tyoryhma on 

tyoskennellyt jo maaliskuun lopulta alkaen ja vasta nyt viimemetreilla kuullaan eri 

alojen asiantuntijoita. Eiko olisi ollut kokonaisuuden kannalta parempi vaihtoehto 

suorittaa kuuleminen jo alkuvaiheessa ja siten saada aikaan rakentava vuoropuhelu 

tyoryhman, asiantuntijoiden ja tehtavaan palkattujen konsulttien kesken. Nain 

menetellen olisi ollut mahdollista saavuttaa laajempi ja realistisempi katsantokanta 

seka lapinakyvyytta etta luotettavuutta tyoryhman tyoskentelylle. 

Saamani materiaalin pohjalta sain vaikutelman, etta konsultti on ilmeisimmin 

pyrkinyt johonkin ennalta paatettyyn lopputulemaan ja siten tehnyt painotuksia eri 

liikennemuotojen laskentaperusteisiin. Eri liikennemuotojen kustannuksia on 

lahdetty arvioimaan jo lahtokohdiltaan puutteellisesti ja epatasapainoisesti. Nainkin 

laajavaikutteisen ja kansallisesti merkittavan hankkeen osalta tallainen menettely on 

tuomittavaa etenkin kun johtopaatoksia on tehty tiedoilla jotka eivat ole 

yhteismitallisia eivatka hyvaksyttavissa alan asiantuntijoiden kesken. 

Ollessani vuonna 2008 loppuraporttinsa jattaneen "Metsateollisuuden ja 

metsasektorin toimintaedellytystyoryhman" jasenena kasittelimme metsavarantoon 

ja logistiikkaan liittyvia asioita. Siella todettiin, etta kansallisen metsaohjelman 

mukaan metsien kayttoa on Suomessa mahdollista lisata merkittavasti kestavyytta 

vaarantamatta. Energiapoliittisten toimien ja ilmastomuutoksen odotetaan lisaavan 

voimakkaasti metsahakkeen ja muun puubiomassan kayttoa energiatuotannossa. 

Suomi on sitoutunut mittaviin uusiutuvan energian tavoitteisiin, jonka mukaan 

Suomen tulee vuoteen 2020 lisata uusiutuvan energian kayttoa 28,5 prosentista 38 

prosenttiin kokonaisenergiankulutuksesta. Nama tavoitteet vaativat runsaasti uusia 

toimintatapoja ja innovatiivisia ratkaisuja myos kokonaislogistiikan osalta. 
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Kyseinen ns. Esko Ahon tyoryhma koostui elinkeinoelaman vaikuttajista ja kuultavana 

oli niin kotimaisia kuin EU-tasoisia asiantuntijoita. Tyoryhma pyrki toimillaan ja 

suosituksillaan parantamaan kotimaisten teollisuusyritysten ja elinkeinoelaman 

toimintaedellytyksia seka sailyttamaan metsasektorin tyopaikkoja lyhyella ja pitkalla 

aikasektorilla. Paapyrkimyksena ei ollut niinkaan se mika on halvin tai helpoin 

ratkaisu vaan tahtotilana oli kestavien ja yhteiskuntataloudellisten hankkeiden 

eteenpain saattaminen. 

Tyoryhma esittikin merkittavaa lisarahoitusta kuljetusverkostorakentamiseen. 

Kehyspaatoksessaan maaliskuussa 2008 valtioneuvosto paatti pitkalti tyoryhman 

esityksen mukaisesti parantaa puuhuollon kannalta tarkeita tie- ja rataverkkojen seka 

vesivaylaston osia lisaamalla ja kohdentamalla tahan tarkoitukseen vuosina 2008 -

2011 kaikkiaan 225 miljoonaa euroa. 

Tama Esko Ahon johtama tyoryhma esitti myos, etta metsateollisuuden 

toimintakyvyn edellyttamista liikenneinvestoinneista, mukaan lukien vesivaylien 

kehittaminen, tehdaan erillinen selvitys siten, etta sen tulokset ovat kaytettavissa 

vuoden 2011 hallitusohjelmaa laadittaessa. Vesiteiden kehittaminen nahtiin 

valttamattomaksi ja suureksi mahdollisuudeksi uusien tulossa olevien bioenergian 

kuljetusten reittina seka myos nyt ja etenkin tulevina vuosina kustannustasoa 

alentavana logistisena jarjestelmana, milia voidaan parantaa kotimaisen teollisuuden 

toimintaedellytyksia ja kilpailukykya. Kaikki ne toimet, milia saadaan 

kustannustasomme paremmin vastaamaan kilpailijamaiden kustannustasoa ja 

edistamme kestavaa kehitysta seka valtiovallan ja EU-tason ilmasto- ja 

energiapoliittisia tavoitteita, ovat valttamattomia ja kiireellisia. 

Tyoryhmallenne annettu tehtava on ollut selvittaa Keiteleen kanavan 

yhteiskuntataloudellinen merkitys ja erityisesti raide- ja vesikuljetusten keskinainen 

kustannustehokkuus seka kartoittaa rahoitusvaihtoehdot. Tyoryhman tulee myos 

tehda ehdotus hankekokonaisuuden toteuttamisesta aikatauluineen. 

Yhteiskuntatalouden selvittaminen ei ole pelkkien investointikustannusten 

toteamista, etenkaan kun niita ei todeta tasapuoleisesti ja kaikkia kustannuksia 

huomioiden eri liikennemuodoille. Myoskaan raide- ja vesiliikenteen keskinaista 

kustannustehokkuutta ei tule nahda kilpailuasetelmana vaan 

yhteistyomahdollisuuksina, silla etenkaan Paijanteen itapuoleiset mittavat 

bioenergia- ja metsavarat eivat ole rautatieliikenteen saavutettavissa. Edella mainittu 

Ahon tyoryhma omassa suosituksessaan ohjasi rahoitusta vesivaylaston osien 

lisaamiseen, tam a mahdollisuus olisi hyva hyodyntaa taman hankkeen rahoituksessa. 
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Tyoryhma on todella vastuullisen tehtavan edessa joutuessaan arvioimaan nainkin 

mittavaa ja kansallisesti tarkeaa hanketta, jota ei ainakaan edesauta lievasti ilmaisten 

puutteellisesti ja hatarin perustein laaditut perusselvitykset konsultin toimesta ja 

toisaalla vaakakupissa olevat asiantuntijalausunnot, yleiset ilmasto- ja 

energiapoliittiset tavoitteet, valtiovallan sitoumukset uusiutuvan energian kayttoon 

seka kotimaisen tyollisyyden hoito ja maakuntien hyvinvointi. Samalla tulee myos 

nahda, etta nyt tehtavat ratkaisut ovat vahittainkin 30 - 40 vuoden kestoisia, kuten 

nyt rakenteilla oleva Jyvaskylan biovoimalakin. Tyoryhman on siten osattava katsoa 

pitkalle tulevaisuuteen ja arvioitava onko muutoksia edessa ja mihin suuntaan. 

Tyoryhman ja koko jarjestelman kannalta on oleellista ja valttamatonta, etta 

kuultavina olevien asiantuntijoiden kannanotot ja asiantuntemus huomioidaan 

loppuraportissa, vaikkakin tama kuulemistilaisuus on jatetty sangen myohaiseksi ja 

tyoryhman tyon tuloksista on valitettavasti jo ennakkoon annettu asiantuntijoiden 

nakemysten vastaista tietoa tiedotusvalineiden kautta julkisuuteen. Tyon 

uskottavuuden kannalta paras ratkaisu olisi laatia nopealla aikajanteella uusi selvitys 

riippumattoman konsultin toimesta. 

Lopuksi joudun valitettavasti toteamaan tyoryhmaan liittyvan erittain ikavan piirteen. 

Koska mielestani tyoryhman puheenjohtajaan kohdistuu epailyksia hanen 

objektiivisuudestaan, olisi tassa ti lanteessa taman tarkean hankkeen uskottavan 

etenemisen kannalta perusteltua hanen pohtia asemaansa ja rasitteista vapaita 

mahdollisuuksiaan jatkaa tehtavassaan kunnioittaen ministerin antamaa tehtavaa ja 

huomioiden valtiovallan jo ennalta tekemat paatokset ja tavoitteet. Ellei tassa 

tilanteessa tyoryhman puheenjohtaja vaihdu, naen todennakoisena seurauksena sen, 

etta tyoryhman tyo karsii uskottavuusongelmasta, jolla saattaa olla jopa varsin 

merkityksellisia seuraamuksia. Minulla on kuitenkin syyta uskoa puheenjohtajan 

itsensakin tietavan tamanhetkisen asemansa ja uskottavuutensa tilan ja osaavan 

vetaa tilanteesta oikeat johtopaatokset luopumalla tyoryhman puheenjohtajan 

tehtavastaan. Pyydan anteeksi karkeaa ilmaisuani, mutta en nae tassa tilanteessa 

muuta vaihtoehtoa. 

Puheenjohtaja 

Paperiliitto ry 

TOIMISTO 

Paasivuorenkatu 4-6 A 
00530 HELSINKI 

POSTIOSOITE 
PL 326 
00531 HELSINKI 

PUHELIN 
(09) 70 891 

TELEFAX 

(09) 701 2279 
SAHKOPOSTI 

paperiliitto@paperi lii tto. fi 


