Maaantieliikenteen
Volyymisiirrot Vesiliikenteen
piiriin Suomessa
EU ilmasto ja liikennestrategian mukaiset tavoitteet -liikenteen ja
logistiikan suunnittelussa

Sanastoa
• Merenkulku tarkoittaa vesiliikennettä mikä koostuu
kahdesta tasavertaisesta liikennemuodosta eli

• Meriliikenteestä ja +
• Sisävesiliikenteestä
Selvenne siksi että Suomessa ei ole omaa vesiliikenne /
eikä sisävesiliikenne strategiaa ;on vain meriliikenne
strategia.

Miksi tätä teen
1) Koulutus:
•
•

merikapteeni Kotkasta -75. Kirja
voimassa vuoteen 2019
European Master Logistician
tutkinto vuodelta -97 (EMLog)
no 1 / 1997 Suomi – aakkos
järjestys ja siksi sain todistuksen
no 1 Suomi.

2) Logistiset tehtävät vuosien varrella
•
•

•
•

•
•
•

Aluksissa yliperämiehenä ja päällikkönä
niin tankki kuin ro-ro aluksissa viimeksi
1999.
Lastin tarkastus yhtiöissä tarkastajana
SGS ja Suomen Sayboltin
ensimmäinen tj. Vuonna 1984-1988
Teboil/ Suomen Petrooli operatiivinen
johtaja 88-90
Suomalais Amerikkalais-Venäläisen
rautatieyhtiön tj , jossa suunnittelin
Venäjän sisävesiliikenteen rautateitä
korvaavaa liikennettä , toteutettiin 4:llä
laivalla ….1990 luvun lopusssa.
Öljymporaus lauttojen rakentamisen
valvonta
Kazakhztanin öljykuljetusten logistiikka
tutkimukset ja optimointi
Sataman rakentamisen ja sen

•
•

Rautaruukki meriteollisuus teräksen
toimittamislogistiikka suunnittelu
Suomen elektroniikka romu kierrätyksen
aloitus ja logistinen organisointi tj vv 20052007 ,noin 400 keräyspistettä ja kierrätys
käsittely ympäri Suomen.

3) Ultra keveiden sisävesilaivojen suunnittelu ja
Sisävesiliikenne logistiikan yksityinen lobbaus
Ultra keveät laivat rajoitetuille vesialuille ( sisävedet )
mallisuojatut laivat v 2007

toimeentulo : työeläke vuodesta 2011 ja mahdollisuus
toimia itsenäisesti ilman pelkoa taloudellista
painostuksesta , teollisuuden, kaupan tai politiikan
toimijoiden suhteen.

Johdanto
•

EU liikennestrategia /ilmasto politiikka :
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en

− 50% muutos keskipitkän matkan intercity henkilö- ja
tavaraliikenteen matkoja maanteiltä rautateille ja
vesiliikenteeseen.
•

Suomen vienti ja tuonti yhteensä noin 100 miljoonaa tonnia.

•

Reference :Saksa / 20% maan viennistä ja tuonnista sisämaahan /sisämaasta
tapahtuu sisävesiliikenteen avulla

•

Ajatus tuotuna meille tarkoittaa 20 miljoonan tonnin siirtoa maanteilä ennenkuin
edes alamme toteuttaa EU liikennestrategia vaatimusta. = 350 000 rekkalastillista
/ vuosi / mikäli saamme sisävetemme Ruotsin tasoon, jossa max laivakoko 9000
tonnia. Tarkoittaisi meillä 2000 laivalastillista , sitten mikäli väylä saadaan 4500
tonnia kuljettaville aluksille niin 4000 laivallista ja mikäli jatkamme Saimaa max
tyylillä, ilman muutoksia se tarkoittaa 7000-8000 laivalastillista .

Esitys ja Aikataulu
• Sisävesilaiva versus kuorma auto basics 5 mins
• Digitalisaatio ja Robotisaatio vesiliikenteessä 3 mins
• Jo suunnitellut ultra keveät laivamallit 5 mins, mitä uutta niillä
saavutetaan.
• Ajatus siitä mitä tällä tutkimuksella tavoitellaan
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aihe

Kuorma auto

Sisävesilaiva

Likenteen Ulkoiset
kiinteät
kustannukset
valtiolle

0,088 €/tkm

0,022€tkm

Ympäristön suojelu

4x
1
sisävesikustannukset

Äänisaaste

0,0079 €tkm

0

Sosiaaliset
kustannukset/
100km

0,429 E/100tkm

0,03€/100tkm

Yhteenveto

Vesiliikenne keskimäärin 83% halvempaa
mitä kuorma auto

Operatiivisesti ongelmana ovat laivojen paluulastit mutta karkeasti voidaan sanoa
Että laiva on sisävesillä 30-80 halvempaa mitä kuorma auto,riippuu liikenteestä

Viitteet tämän sivun tiedoille löytyy :
(Rohács & Simongáti / TRANSPORT – 2007, Vol XXII, No 3, 150–151.)
(Economical and Ecological Comparison of Transport Modes: Road,
Railways, Inland Waterways, 14.)

Valtion kiinteät kustannukset liikenteestä kun Suomen
volyymit olivat 31 miljardia tkm / 2014
aihe

Kuorma auto

Sisävesilaiva

Liikenteen Ulkoiset kiinteät
kustannukset valtiolle 2014

1 786 400 000 €

50 600 000

Äänisaaste

Sosiaaliset kustannukset/
Yhteensä
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Grand total

160 370 000 €

87 087 000 €
2 033 857 000 €

0

690 000
51 290 000€

2 085 147 000€

Valtion ulkoiset kustannukset kun EU liikennestrategian mukaiset noin
10 miljardia tonnikm maantie liikenteen siirto on tehty vesiliikenteeseen.

aihe
Liikenteen Ulkoiset kiinteät
kustannukset valtiolle 2014

Kuorma auto

Sisävesilaiva

906 400 000 €

270 600 000

Äänisaaste

81 370 000 €

0

Sosiaaliset kustannukset/

44 187 000 €

3 690 000

Yhteensä

1 031 957 000 €
274 600 000 €
Grand total
1 306 247 000
Eli säästö valtiolle 778 900 000 € vuosi

Digitalisaatio ja Robotisaatio
-sisävesiliikenteessä

Logistiikka ja
liikenne tiedot
sekä vertailut

Kokonais rahti
matkan
kustannussäästöjä

Päästöjen
minimointi
Laivan paino/

Lastin paino

Valtion
liikennekulujen
minimointi

Maantie liikenne
vesille
Poltto aine
taloudellisuutta

Alusten
Huollon
Satama
investointien
minimointi

optimointi

Henkilöstö
määrän
minimointia

Inland / Arctic Timber carrier for Päijänne-Saimaa

Arctic Saima EU -river containen carrier

Arctic Bulk Carrier / ”wood chips”/hake

Arctic Saimaa Cruiser / with Ultra light hull

Tallinn Train/ truck Shuttle with ultra light construction / ice strengthened

”Suomi on Saari” vs
”Nearest Port is best port”
Suomessa vallalla oleva liikennestrategia

Vs
Tulevaisuuden malli teknisten innovaatioiden , digitalisaation,
robotisaation ja ilmasto muutos tavoitteiden mukaisesti

http://www.slideshare.net/ssuser2b2f7d/role-and-means-ofriver-transportation-in-europe

Saksa vs Suomi sisävesitiheys ja liikenteen
järjestäminen

http://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tuloskalvosarja_2016_11_Kohti-puuhuollondigitalisaatiota_FBD_jh.pdf
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Metsäteollisuus edellyttää yhä harvempia
Suurempia ja tehokkaimpia satamia. (vastoin
heidän omaa keski euroopassa toteuttamaansa strategiaa jossa ovat
jo siirtäneet volyymeja maantieltä vesille )

Pitääkseen puun hankinta monopolin itsellään
Esimerkki :Helsinki jonne tuodaan
mm tulevaisuudessa uuden Äänekosken
vientivolyymit

https://fi.wikipedia.org/wiki/Saari

Saari on veden kokonaan
ympäröimä mannerta pienempi maaalue.

Suomi on Saari
http://www.meriliitto.fi/?page_id=29

10 000 tonnia Wittenbergistä Joensuuhun
Suomi on saari menetelmällä
Jolloin
Reititys Helsingin kautta kuorma autoilla loput
http://www.ecotransit.org/calculation.en.html

Vanhan sanonnan mukaan ”Suomi
on saari”. Tämä toteamus pitää
todellakin paikkansa, sillä
ulkomaankaupastamme tänäkin
päivänä noin 80 prosenttia kulkee
meritse.

Wittenberg –Wismar / Helsinki – Joensuu kuorma auto 2.737.658 WTW / diesel ekvivalenttia ( 594 km
Wismar -Helsinki laiva
571 234 WTW / diesel ekvivalenttia ( 1110 k
YHTEENSÄ 1705,20 km ja josta laivalla 1110 km ja kuorma autolla 593 km
Kulutus 3.308.893 WTW / diesel Ekvivalenttia.

Nearest port is best port
mikäli em sivun laskelmasta vähennetään Suomen Helsinki Joensuu osuus 460 km
Ja lisätään helsinki –joensuu laivamatkaa noin 570 km
Niin kuorma auto kulutuksesta jää jäljelle
Ja laivamatka kulutus kasvaa lukuun
Yhteensä
Eli energia säästöä
%

610738,2 WTW diesel ekvivalenttia
864570,4 WTW diesel ekvivalenttia
1.475.309
1.833.584
55%

Joten uusi logistiikka nearest port voi säästää poltto ainetta matkalla
Joensuu wismar – Wittenberg jättämällä
Suomi on saari strategian mukaisen Helsinki välilastauksen pois pelkissä poltto ainekuluissa noin 55%
Mikä on sama minkä mm prof Soukka LUT sai Bioship Keitele Päijänne logistisissa laskelmissa v 2009.

Nearest port is best port
mallin hyödyt ovat todistetut jo vuosikymmen sitten
ja EU tukee sitä TEN_T rahoituksessa jossa 10% on korvamerkitty
sisävesiliikenteen kehittämisiin

Yhteenveto
• Voidaan luoda Vesiliikenteeseen 2500 uutta laivalastillista
kuljetettavaa
• Tuo säästöjä niin teollisuudelle kuin valtiolle sekä auttaa energia
säästöissä ja päästöjen pienentämisissä.
• Luo uuden laivanrakennus buumin sisävesilaivojen uudenlaiseen
rakentamiseen.
• Tarvitaan maamme -liikenteen perustietoa uudessa muodossa
uuteen logistiseen järjestelmään.
• Ja te voitte olla ensimmäinen sukupolvi joka pääsee
toteuttamaan uuden järjestelmän .
• Alkaen nyt.

Lisätietoja
International studies and Articles :
Ultra Light Ship Hull design and logistics
http://e-lass.eu.loopiadns.com/media/2016/08/05-Arctic-logistics-Shipdesign-andEnergy-efficience-in.pdf
Ship design
https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/_items/item_4243/statustagung20122311_int
ernet.pdf pages from 165 to 179
Ultra Light Vessel Economical & Tehnical bases
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/14034/%20isbn9789526058726.p
df?sequence=1 page 6

Tehtävä
Saimaan vesiliikenne Kymijoen vesistön
Kokemäen joen
Teollisuudelle
voidaan
laskea
vaikutus alue on noin vesiliikenne vaikutus vesistön
50 km väylästä
alue on noin 50 km
vesiliikenne
molemmille puolelle
väylästä
molemmille vaikutus alue on
rahasäästöt
kun
tiedetään
vesistöä
puolelle vesistöä
noin 50 km väylästä
molemmille
puolelle vesistöä
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