Huomioita poliittisista
liikenneinfran
kehittämis valinnoista
”Suomi on Saari” ja
”Sisävesiliikenne”
toisilleen vastakkaisten
vaihtoehtoisten
logististen mallien välillä

Vesiliikenneinfran
kehittäminen
2000 luvulla

Suomen liikenneinfra
rakentamisen
vaihtoehdot
Suomi on Saari – malli ,rannikkosatamat täydennettynä
valtakunnan tason maantie ja raideliikenne infroilla

Sisävesi – malli ,em Suomi on Saari täydennys jossa
EU joki- itämeri liikenteen itselastaaville ja
purkaville laivoille rakennettu suorat meriyhteydet
koko Järvi Suomen alueelle vrt mm Ruotsi

”Vanhan sanonnan mukaan ”Suomi on saari”. Tämä
toteamus pitää todellakin paikkansa, sillä
ulkomaankaupastamme tänäkin päivänä noin 80
prosenttia kulkee meritse. Rannikoillamme ja
merillämme on jo ammoisista ajoista lähtien
harjoitettu merenkulkua. Sitä todistavat muun
muassa lukuisat rannikoiltamme löytyneet muinaiset
hylyt.”

• ”Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient
transport system”
• …………..At the same time, the proposals will
dramatically reduce Europe's dependence on
imported oil and cut carbon emissions in
transport by 60% by 2050.”

http://www.meriliitto.fi/?page_id=29

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/
2011_white_paper_en
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Suomi vs Saari ja Sisävesi Vaihtoehtoiset tavoitteet
”Suomi on saari” logistinen malli ( logy lehti 1/2015 sivu
52,jolla pyritään harvaan tehokkaaseen satamaverkkoon
Suomessa ) http://www.logy.fi/media/osto_logistiikkalehti/osto-logistiikka_0115_lowres.pdf sivu52
Laivojen poltto aine kustannuksia säästyy

Sisävesi – malli tuo laivat rannikolta Järvi Suomeen täydentämään Suomi on saari
liikenne-mallia, jolloin rannikkosatamiin jää ainoastaan rannikkosataman noin 100 km
vaikutus alueelle jäävä rahtimäärä.
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Tehtaiden meno ja paluuliikenteeseen syntyy synergiaa mikä
pienentää maantie ja raideliikenteen kuluja satamiin

Koko Järvi Suomi - alueen vienti ja tuonti liikenteessä syntyy synergiaa mikä vähentää
käsittelykuluja kun kokonaisia käsittely satamakertoja jää pois sekä lähtö että tulo
satamissa.
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Talviliikenteessä jäänmurtajat pystyvät keskittämään apunsa
harvempiin satamiin ja laivojen on helpompi pitää aikataulunsa

Ilmasto muutos : Jäätalvet ja jään määrä vähenevät itämeren ja Suomen
sisävesisatamissa jopa 50% ja talvi aika lyhenee

4
5

Luotsauskuluja säästyy
Satamaoperaattorit pystyvät investoimaan lisää tarvittavaan
kalustoon

1

Kun laivamatkaa maximoidaan Järvi Suomen alueelle, voidaan viennin ja tuonnin
tavaraliikenteessä matkojen kokonaispoltto aine määrää pienentää, kun kuorma auto
liikenne ja välivarastoinnit jäävät pois

Yhteiskunnan raide ja maantieliikenteen infra kulut pienenevät
Suomalaiset pienvarustamot kykenevät hankkimaan uusia innovatiivisia ultra keveitä
jäissä kulkevia kotimaisia konttilaivoja joiden kontti operointi on todellista älyliikenteen,
digitalisaation ja robotisaation juhlaa minuutti aikatauluineen lastaus ja
purkauspaikoilla yhteistyössä kotimaisten kontti ja paketti auto liikennöitsijöiden kanssa.
6
Kasvavan liikenteen ansiosta satamaoperaattorit kykenevät
Sisämaalle tuotu vesiliikenne , maantie ja raideliikenteen minimoinnin ja lastien kahden
tarjoamaan kilpailu kykyisimmät hinnat
kolmen rannikkosatamakäsittelyn poisjäännin ansiosta pientonnisto / ja minimoitu
suora loppukuljetus kontista loppukäyttäjille - yhteistyö kykenee tarjoamaan halvemmat
hinnat mitä konventionaalinen saari ratkaisu malli saa aikaan
7
Vähemmän laivoja liikenteessä on myös ympäristö ystävällisempi Suomen tavoite minimoida kuorma auto liikennettä 50% tarkoittaa Suomessa vasta sitä
vaihtoehto
että meidän tulisi voida vähentää 96/1000 asukasta kohden olevaa kuorma auto määrää
Ruotsin vastaavaan 56 autoon ja mikäli ilmasto olosuhteen muuttuvat niin meidän
mahdollisuus on jopa tavoitella vesiliikenteen avulla jopa Saksan 33 autoa /1000
asukasta kohden . Nämä ovat todellisia EU liikennestrategian mukaisia ympäristö
ajatuksia.
29.05.2017
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Sisävesiliikenne ja satamat
Ruotsi Suomi vertailut

Ruotsissa hallituksen
tahtotila on siirtää
maanteiltä volyymejä
vesiliikenteeseen josta syystä
Ruotsissa oli vahva
sisävesikanavien korjaus
vaihe 2010-2016

Suomessa jatketaan
Suomi on Saari Strategialla
ilman että Järvi Suomi
yhdistettäisiin rahtilaiva
liikennöitävällä väylästöllä
mereen

Ja nyt vuonna 2017 Ruotsin
hallitus on aloittanut
maantieliikenteen
siirtämiseen
vesiliikenteeseen
tähtäävät toimenpiteet
:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/ecob
onussystem-for-overflyttning-av-gods-fran-vag-till-sjofart/
29.05.2017
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Huomio 1 Suomi -Ruotsi vertailut
Ruotsin syyskuussa 2017 hyväksyttiin 10 vuotis suunnitelma, jossa
sisävesiliikenteen ja erityisesti väylärakentamisten, ja liikennebudjetin osalta
painotetaan ja rahoitetaan erityisesti maantieliikenne volyymien siirtoa vesille
em EU liikennestrategian hengessä. viite:
” För att främja överflyttningen av godstransporter från väg till sjöfart behövs
bland annat åtgärder i farleder.”
em lause löytyy sivulta 14 :
https://www.trafikverket.se/contentassets/e845a6d627dc4f24bf5294ccd3b3b
4c8/nationella-planen-i-korthet_inkl-bilder_webb.pdf

29.05.2017

Vuonna 2015 Pellervon tutkimuskeskus Liikennevirasto ja ”Suomi on Saari”
lobbarit tekivät yhteisen tutkimuksen kevään hallitusneuvotteluihin Ruotsin ja
Suomen liikenneinfrasta josta jättivät tietoisesti sisävesiliikennevertailut
tekemättä. http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/249.-holmp.-hietala-j.-ja-harmala-v.-2015.-liikenneverkko-ja-kansantalous-suomi-ruotsiVeikko Hintsanen tutkimuksia
vertailua.html?p58=4
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Järvi Suomen rakentamaton sisävesiverkko edellyttää kalliin maaliikenne verkon
(maantie + raide). Suomi on Saari liikennemalli on edellyttänyt ylisuuren, kestävän
kehityksen vastaisen ja siten tarpeettoman suuren kuorma autoliikenteen volyymin
( n80% kaikesta raskaasta liikenteestä) rannikon ja Järvi Suomen välille.
29.05.2017
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Eduskunnan päätöksen teko ;
budjetit & liikennepoliittinen
selonteko

T&K

Prosessi
2000-2017

Liikennepoliittinen selonteko
EU liikenne & Ilmasto
strategiat

Valtion hallinto , Sidosryhmät
ja toimijat

29.05.2017
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LVM strategia ja
keskushallinto

Liikennevirasto & Aluehallinto

8

Eduskunnan
budjetit &
liikennepoliit
tinen
selonteko

Huomio 2 Ministeriö ja EU sopimukset
esimerkki, ministeriön ja sen virkamiesten 10 vuotisen viime lähihistorian ”temppu” em
vastustettaessa EU liikennestrategian toteuttamista , on se ,
että maassamme korkeimman liikenneviranomaisen toimesta koko sisävesiliikennemoodi on jätetty
EU:ssa sovitusta liikennemoodijaosta pois, samalla käytännössä koko liikenteen tutkimuksesta,
analysoinnista ,parlamentaarisiin komiteoihin tuotetuista raporteista jne….
EU:ssa sovitut liikennemoodi jako 5 moodia :: https://ec.europa.eu/transport/modes_en /
ilma;maantie;raideliikenne; meriliikenne ja sisävesiliikenne.
Suomen liikennemoodijako: https://impulssilvm.fi/page/2/ ”ilma,maantie,raide,vesiliikenne ja
viestintä: ” Viides

29.05.2017

liikennemuoto, viestintä, ……
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Huomio 3

Oikeuskansleri ja maamme
liikennepolitiikka

Oikeuskansleri on huomauttanut raportissaan
https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/haku/?keyword = tutkiessaa liikenneviraston
toimia viraston tuottaessa eduskunnalle ja hallitukselle suunnittelu tietoa
seuraavaa:
= ” epäasianmukaisesta valmistelusta on ollut, että hallitus on tehnyt
vaalikauden liikennettä koskevat politiikkapäätöksensä keväällä 2012
epäselvien tietojen perusteella” )
Eli liikennepoliittinen selonteko on vuonna 2012 hyväksytty epäselvien
taustatietojen perusteella. Ja sen jälkeiset liikenneinfra panostukset
vuosittain noin 3 miljardin liikennekustannus ja kehittämis paketit ovat
samoin puutteellisin tiedoin valmistellut.

29.05.2017
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Huomio 4 Merenkulkuhallitus v 2007
1) Merenkulkuhallitus edellytti vuonna 2007
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/142019/mkl3
46.pdf?sequence=1 raportissa sivulla 7 seuraavaa :
”Mahdollisuudet siirtää maantiekuljetuksia vesikuljetuksiksi.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia lisätä
vesiteitse tapahtuvien tavarakuljetusten osuutta sekä kotimaan
kuljetuksissa että Suomen ja ulkomaiden välisissä
kuljetuksissa. Tavoitteena on löytää ne kuljetukset, jotka ovat
potentiaalisia vesille siirrettäviä maakuljetuksia.”

29.05.2017
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Huomio 5 Ministeri Risikko v 2015
1) ministeri Risikko edellytti vuonna 2015, että
liikenneinvestointien vaikutus arviot uudistetaan:
https://www.lvm.fi/-/risikko-liikenneinvestointienvaikutusarviointi-uudistetaan-795977
” Liikenneinvestoinneissa pitää ottaa nykyistä paremmin
huomioon palvelurakenteen ja elinkeinoelämän tarpeet
perinteisten maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen
liittyvien vaikutusten lisäksi. Myös kansainvälinen
ulottuvuus tulee olla tarpeen mukaan arvioinnissa
mukana, toteaa Risikko.”

29.05.2017
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•

Liikennepoliittinen
selonteko vuodelta 2012

•
•

•

Suomi on saari – malli johtavana
päätöksissä ja tunnistettavissa puolue
ohjelmissa
Keskusta
http://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=c4b4
3ab3-673c-4d62-a0fa-79b7524e15d0 kohta
5.7 sivut 12 ja 13
Vasemmistoliitto :
http://vasemmisto.fi/politiikka/ohjelmat/vas
emmiston-tavoitteet-2016-2019 kohta 3.5
RKP :
http://www.sfp.fi/sites/default/files/Partida
g2016/Puolueohjelma_2016_fi.docx
kohdat 730 -740
Vihreät:
https://www.vihreat.fi/files/liitto/Poliittinen
_ohjelma2014_1.pdf tavoite 3

Veikko Hintsanen tutkimuksia
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Sisävesiliikenne-malli
• Sosiaalidemokraatit vuodesta
2014 :
https://drive.google.com/drive/
folders/0B8AFa3xbB8dpfmNRQ
XU3eVdGbnE3N2swZXEzUDJYY
WlfRkhTUnpNQTNjaVJTVnRtX3p
kYUE sivu 28
• Sisävesiliikenteen kehittäminen
tunnistetaan, mutta päätöksen
puolesta ei tehty konkreettisesti
mitään eduskunnassa eikä
hallituksessa

Huomio 6 / Sisävesiliikenneverkko
Ei teollisuus eikä kauppa voi käyttää sellaista liikenneverkkoa, mitä ei ole olemassa.
Realinen ongelma on, että meillä EI OLE sisävesiliikenneverkkoa tässä maassa.
Meillä ON kolmen vesistön Kymijoen, Vuoksen ja Kokemäenjoen vesistöjen erilliset vesiväylät joita ei ole
yhdistetty liikenneverkoksi. ja ilman liikenne verkkoa ei voi edes teoriassa edellyttää vesiliikenteen kykenevän
kilpailemaan raide ja maantieliikenteen kanssa.
Vielä vähemmän vesiliikenteeseen voidaan siirtää (kuten EU:ssa olemme sopineet) maantieliikenteen
kuljetusvolyymejä. Koska
Meillä on rakennettu kallilla rahalla , maantie ja raideliikenne verkot vesistöjen ympärille, joilla liikennettä
hoidetaan pääosin maanteitse.
viitteet: https://ek.fi/wp-content/uploads/Elinkeinoelaman-k...
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2014...

Näillä ratkaisuilla on taas synnytetty ulkomaan kauppaamme (noin 30 miljoonaa tonnia/v./ järvi Suomen osuus)
rannikko satama ja Helsinki keskeinen kallis, tehoton ei kestävän kehityksen, ja samalla EU liikennestrategian
vastainen tilanne jossa kärsijän on erityisesti Järvi Suomen teollisuus, kauppa ja asukkaat kalliin kuljetus ja
liikenne järjestelmän maksajina.
29.05.2017
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Poliittisilla
puolueilla Ei ole
selkää
tunnistettavaa
liikennepoliittista
ohjelmaa
(poikkeus : SDP)

Kokoomus :
https://www.kokoomus.fi/faktat/
Kokoomuksella ei omaa liikennepoliittista ohjelmaa.
Ministeri Risikko edellyttänyt ensimmäisenä
liikenneministerinä EU päätösten huomioimista
Suomalaisessa liikennepolitiikassa ilman tulosta
vuonna 2015
https://www.lvm.fi/-/risikko-liikenneinvestointienvaikutusarviointi-uudistetaan-795977

Perussuomalaiset/(siniset):
https://www.perussuomalaiset.fi/tietoameista/puolueohjelma/
Perusuomalaisilla ei omaa liikennepoliittista ohjelmaa.
Maaseutu ohjelmassa sellaisia mainintoja
liikennepolitiikasta, joita voidaan käyttää sekä ”Suomi
on saari” malliin että ”Sisävesiliikenne ” malleissa
Veikko Hintsanen tutkimuksia
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2000 luvun
Poliittinen valinta infran
Vuosaareen rakennettiin satama ja kehittämisen perustana
https://www.vtv.fi/files/968/15200
1Vuosaaren_satamahanke.pdf

Melumuuri

Saiman ja Päijänteen meriväyliin
Yhdistävä Kymi – Mäntyharju
kanavat-hanke edelleen pilvessä ja
toteutumatta

http://vanha.verkkouutiset.fi/ar
kisto/Arkisto_2000/15.joulukuu/
kyka5000.htm
29.05.2017
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Budjetit

29.05.2017

Veikko Hintsanen tutkimuksia

20

29.05.2017

Veikko Hintsanen tutkimuksia

21

Huomio 5

29.05.2017
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Eduskunta
Hallitus
LVM
Liikennevirasto
TEM
ELY keskukset
Yliopistot & konsultit
VTT
Tekes
Finnvera
Kunnat ja Kaupungit
K&K Yritys ja kehittämis
palvelut
Liikennepalveluja
tarvitsevat yritykset
Liikennöitsijät

Ministeriö hallinto ja
virastot

LVM
valmistelee
toimialaansa liittyvät
poliittiset ja strategiset
linjaukset ja
lainsäädännön.
Valmistelu tehdään
avoimesti ja
yhteistyössä
sidosryhmien kanssa.
Ministeriön
hallinnonalaan kuuluvia
virastoja ja laitoksia
ovat Liikennevirasto,
Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafi,
Viestintävirasto ja
Ilmatieteen laitos.

LIIKENNEVIRASTO
Liikennevirastolla on vastuu ylläpitää, ja kehittää niin maamme rannikko
väyliä, joita on yhteensä hieman alle 8 300 km ja sisävesiväyliämme joita on
noin 8 000 km.

Yhteensä Liikenneviraston ylläpitämiä vesiväyliä on noin 16 300 km, joista
kauppamerenkulun väyliä on lähes 4 000 km.
Kymijoen ja Kokemäen joen vesistöt muodostavat omat yksittäiset väylästöt
joita ei ole yhdistetty keskenään eikä Vuoksen vesistöön.
Saimaan järvialueelta merelle johtavan Saimaan kanavan lisäksi väylästöön
kuuluu 31 muuta sulkukanavaa.

Saimaa on ainoa Järvi Suomen vesistö jolla on kauppamerenkulkuun käytettävä
väylästö meriyhteydessä
Saimaan syväväylästön pituus on yhteensä 440 km eli noin 5,5%
sisävesiliikenneväylästöstämme on edes teoriassa mahdollisuus korvata
kestävän kehityksen ja EU vaatimusten mukaisesti maantieliikennettä
kilpailukykyisen kauppamerenkulkuväylästön piirissä itä suomen alueella
pohjois - etelä suunnassa . Itä – länsi suunnan vesiliikenteessä tätä
maantieliikenteen korvaamista vesiliikenteellä ei ole lainkaan.

ELY

eduskunta hyväksyi liikenneverkon hallinnan
ylläpidon ja kehittämiseen tarkoitetun LVM :nja
TEM:n työnjakojen sisäisen
organisaatiomuutoksen toteutettavaksi vuoden
2010 alusta
Siinä Vesiliikenteen ja sen käyttämän
liikenneverkon viranomaistyöstä vastannut
Merenkulkuhallitus lakkautettiin ja vesiliikenne
infraa koskevat asiat siirrettiin
Liikennevirastolle ; sen ylläpito , kehittämis ja
suunnittelu vastuulle.
Alueellinen maantieliikenteen liikenne infran
suunnittelu hoito alueellistettiin oheisen
taulukon mukaisesti ELY maakunta tason
Veikko Hintsanen tutkimuksia
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johdolle.

ELY

29.05.2017
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Vesiliikenne huomiot
ELY/AVI toiminnasta
• Alueellisin päätöksin tehdään ja
hyväksytään liikenneverkkojen
vaatimien alueiden kaavat.
• Ympäristo luvat ja ympäristö
arviot , tehdään ilman että
vesiliikennemahdollisuutta
huomioidaan koska alueilta puuttuu
vesiliikenteen henkilöstö ja
asiantuntijuus.
• Esimerkit Äänekosken ja Kuopion
sellutehtaitten ympäristöluvat
uusille tehtaille on myönnetty ilman
maantieliikenne päästöjen
pienentämis arvioita ja EU ilmasto
tavoitetta ja liikennestrategiassa
mainittujen keinojen käyttöämaantieliikenteen siirroista mm.
vesiliikenteeseen.

Tulokset toimista

Suur-Vuosaari

vs.

Kymi-Mäntyharju kanavat
Joita ei ole vielä toteutettu

Tarkoittaa , että
1) Järvi Suomen vienti ja tuonti hoidetaan
rannikko satamien kautta (noin 30% koko
Suomen volyymista)
2) Että Vuosaaren sataman rakentaminen
poliittisena päätöksenä on vienyt Järvi
Suomen lasteista pääosan uuteen Vuosaaren
satamaan

29.05.2017
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3) Edelleen Vuosaari -satamaliikenne kuvasta voi
päätellä, että Helsingin sataman liikenteestä
noin puolet voitaisiin hoitaa EU:ssa sovitun
kestävän kehityksen mukaisesti Järvi Suomen
29
omista lähisatamista

SATAMIEN TAKAMAA ALUEIDEN FAKTINEN MUUTOS KUN SUORA
SISÄVESILIIKENNE ON SAAVUTTANUT MAKSIMITEHOKKUUDEN
Helsingin ja muiden satamien volyymit laskevat noin 30%
Ja sen jälkeen muotoutuu Järvi Suomen vesiliikenteen omien
Laitureiden ja satamien vaikutus alueet ja takamaat

29.05.2017
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Liikenneverkon ja Liikennepoliittisen selonteon
avulla ylläpidetty logistiikan kansainvälinen
kilpailukyky
Singapore

2007

1

4.19

Netherlands

2007

2

4.18

Germany

2007

3

4.10

Sweden

2007

4

4.08

Finland

2007

15

3.82

Germany

2016

1

4.23

Luxembourg

2016

2

4.22

Sweden

2016

3

4.20

Eduskunnan
huomio
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/jul
kaisut/Documents/tuvj_6+2013.pdf

Sisävesiliikenne verkon merkitys EU :kestävän
kehityksen mukaisen liikenne verkon
29.05.2017
rakentamiseksi arvioimatta
Finland
2016
15
3.92 Veikko Hintsanen tutkimuksia
http://lpi.worldbank.org/international/global
Netherlands

2016

4

4.19
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Suunnittelu ja
Tutkimustoiminta

Suomessa EU alueen
Kolmanneksi eniten
Sisävesiväyliä.
Puuttuu sisävesiliikenneverkko
Jolla voidaan aloittaa kestävän kehityksen
Mukainen liikenne moodien välinen
tehokkuus
kilpailu jolloin maantieliikennettä
korvataan
vesiliikenteellä

29.05.2017
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Kotimaan metsäteollisuus ja
kuljetus tarve painottuu Järvi
Suomen alueelta : Pohjoisesta
Etelään ja Idästä Länteen ,jonne
vesiliikenne infraa tulisi kehittää

Veikko Hintsanen tutkimuksia

29.05.2017

34

Liikenneviraston T & K toiminta 2011-2017
Liikenneviraston tehdyt
tutkimukset eri liikennemuodoille
vv 2011-2017

Toteuttamatta
kpl

% osuus

Suomen vesiliikenne strategian tekeminen erillisinä
meri ja sisävesiliikenteille.

Vuoden 2012 liikennepoliittisen selonteon
tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjä
tutkimus julkaisuja

144

35,4

Raideliikenteen tutkimus julkaisuja

117

28,7

Maantieliikenteen tutkimus julkaisuja

134

32,9

Meriliikenteen tutkimus julkaisuja

11

2,7

Sisävesi liikenteen julkaisuja (Saimaan
liikenne)
29.05.2017

1
407

0,2

LVM raportin 3/2010 edellyttämät Päijänne –Keitele
vesiliikenne selvitykset vuoden 2015 jälkeen mikäli
Päijänne Keitele alueella metsäteollisuuden raaka
aine kuljetukset lisääntyvät. ( UPM-Äänekoski
ympäristölupa vuonna 2015 )
Tutkimukset konttiliikenteen mahdollisuuksista ja
Investointitarpeesta ympärivuotisesti suoritettavalle
Suomen sisävesille

Veikko Hintsanen tutkimuksia
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Suunnittelun toteutetaan : 100% ”Suomi on Saari ” mallilla ilman Järvi Suomen
kolmen laajan vesialueen huomioimista kuljetusten tehokkuuden ja kestävän
kehityksen mukaisesti

29.05.2017
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Kehittäminen

2000 luvun Vesiliikenne infran jatko kehittämisten
lähtökohdat
• Liikennepoliittinen selonteko vuodelta 2012
• Ja sen jälkeiset LVM /Liikenneviraston
tilaamat ja/tai tuottamat raportit ja
tutkimukset ovat ilmeisesti poikkeuksitta
tehdyt ilman EU:ssa sovittua liikennemoodi
jakoa viiteen liikennemoodiin; vaan ne ovat
tehdyt viranomaisten omaan Suomi jakoon
perustuvana, jossa viestintä korvaa
sisävesiliikenteen :
• https://ec.europa.eu/transport/modes

• https://impulssi.lvm.fi/2017/05/11/liikenneja-viestintaministerio-125-vuotta/
29.05.2017

• Vuosi ennen (2011) em Suomen
liikennepoliittista selontekoa hyväksyttiin EU
liikennestrategia jossa edellytetään ilmasto
toimien soveltamista vesiliikenteen avulla
maantieliikenteeseen.
• Suomessa tätä vaatimusta ei otettu mukaan
liikennepoliittista selontekoa tehtäessä.
• Samoin Vuoden 2014 aikana tehty
parlamentaarinen liikenne infran korjausvelka
raportit tehtiin eduskunnalle hyväksyttäväksi
ilman EU:ssa sovittuja suunnitelmia tai
laskelmia vesiliikenne mahdollisuuksien
soveltamisista infra rakentamisiin- arvioita
• Edelleen vuonna 2017 Ahon selvitystyöryhmä
ei huomioinut EU vesiliikenne tavoitteita
maantieliikenne infran tai meriliikenteen
kehittämis tavoitteissa.
• https://ec.europa.eu/transport/themes/strateg
ies/2011_white_paper_en
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Kehittämisen toteutus
100% “Suomi on Saari “ mallilla, johon on
valjastettu myös EU TEN_T tuet

29.05.2017
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Ympärivuotinen liikenne mahdoton myytin perustat :
1) Taloudellisesti kannattamatonta verraten kuorma auto liikenteeseen
2) Ei kykene Suomen jää olosuhteissa toimimaan
3) Sisävesiliikenne liian kallista Valtiolle

Myytin murto
http://elass.eu.loopiadns.com/media/2016/0
8/05-Arctic-logistics-Shipdesign-andEnergy-efficience-in.pdf

Sisävesiliikenteen
kehittämistä hidastavat
Myytit
https://www.slideshare.net/carolinev
andeleur/platina-ff-general-14427068
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Vallalla oleva LVM:n tukema kehitystrendi :

Liikenteen automatisaatio; Robotisaatio ja Digitalisaatio
Suomi on Saari

Merenkulun strategia vuodella 2020 ,Arctinen
kehittämiskeskus , Rannikkosatamien
varustamojen palveluottajien ja palveluja
käyttäjien yhteinen MERIT hanke ja Turun
merilogistiikan Rebus kehittämishankkeen lisäksi
on Rolls Roycen miehittämättömien
itämerilaivojen kehittämishanke käynnissä.
Kaikki em perustuvat itämeren meriliikenteen,
sataman ja sen toimintojen kehittämisiin, joissa
Helsingin Kaupungin/Sataman ja valtion yhteisessä
—Merit hankkeessa käsitellään mm
Satamien digitalisaatio
Teollinen internet
Tehokas matkustaja satama
Varustamon vaatimukset satamalle
Laivaajan vaatimukset satamalle
Uudistuva meriteollisuus (satama mukana
kehittämiskohteena?)
Tuotteiden tunnistaminen
Portnet älypilvi
Älypakkaus
29.05.2017
Älykkäät pumput satamissa

Toteuttamatta; ei
aloitettu
Tutkimukset ja suunnittelut
kestävän kehityksen
mukaisesti ilmasto ja energia
säästö etujen saavuttamiseksi
niin, että uusilla ultra keveillä
sisävesialuksilla voidaan
korvata maantieliikennettä
EU liikennestrategia
tavoitteiden mukaisesti
sisävesiliikenteessä ja suorissa
EU jokiliikenne kuljetuksissa.
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Täysin Suomen valtion suunnittelun ulkopuolella se miten Suomi voisi
Edesauttaa ja samalla itse hyötyä Venäjän sisävesiliikenteen murroksesta

Venäjän vesiteitten kokonaispituus yli 100 000 km
Tuhansien joki/merilaivojen rakentamistarve vuoteen 2050 mennessä

Kuljetukset koostuvat
Haminaan saapuvista
valtamerialuksista ja niiden
lastin massiivisen
satamakäsittelyn ja
varastoinnin jälkeisistä
jokiproomukuljetuksista
Venäjän
sisävesijärjestelmään.
Sarens tuo projektin ajaksi
Haminaan noin 150 omaa
logistiikan asiantuntijaa
(Belgiasta)

29.05.2017

HAMINAKOTKA:
sisävesiliikenne transit
alkaa ulkolaisten
yhtiöitten voimalla
http://www.haminakotka.fi/fi/mittava-kuljetusprojektihaminakotkan-kautta-kazakstaniin
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Ote ”Sitra” kokous
memosta v 2010

EU sisävesikehittämistuet
hakemus menettely
vuodelle 2017
(rahaa 450 miljoonaa euroa jaossa.)
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29.05.2017

45

Esimerkki EU sisä
vesi infra tuen
hakemis
mahdollisuudesta
vuonna 2017
johon ei ole tehty
suunnitelmaa
laisin :
https://ec.europa.eu/inea/sites
/inea/files/2017_blending_cor
eothersections.pdf

29.05.2017

For Inland Waterways, priority shall be given to the following:
Upgrade of waterways in order to achieve stable or improved navigation conditions and/or more
capacity for the passage of vessels in the meaning of Articles 15 and 16 of the TEN-T Union Guidelines;
Creation of new waterways;
Construction/upgrading/modernisation of locks (including the deployment of remote control
systems), to improve the passage of vessels and pushed convoys;
Increasing of under-bridge clearance;
Facilities for ice-breaking, hydrological services and dredging to ensure year-round navigability;
Creation and/or upgrade of infrastructure for mooring and waterborne operations along a waterway
for use and access to all on a non-discriminatory basis;
Where relevant, proposed Actions shall provide for interconnection between inland waterways and
other modes of transport, in particular rail and maritime transport
Veikko Hintsanen tutkimuksia
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Maantieliikenne vs Sisävesiliikenne (buk) Suomessa
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EUMARTEC
VTT
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Metsäteollisuuden rooli vesiliikenne infran suurimmissa 2000 luvun hankkeissa
Dokumentti/Päätös

Puolesta / Suomi on Saari
Strategian vahvistaminen

Vastaan / Sisävesiliikenteen
kokonaisvaltaisen kehittäminen estynyt
kun on toimittu vastakkaisen mallin ja
vaihtoehdon puolesta
http://vanha.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_2000/15
.joulukuu/kyka5000.htm

Kymi –Mäntyharju kanavapari
https://www.vtv.fi/files/968/152001Vuosa
aren_satamahanke.pdf

toteutunut

KTM 16/2007 sivu 24

x

toteutunut

Äänekosken sellu liikenteen järjestelyt ja ympäristö lupa v. 2015
/ jota edelsi vuonna 2009 aloitettu Keitele Päijänne
sisävesiliikenne tutkimus no: LVM 3/2010, jossa edellytettiin
uusia tutkimuksia mikäli liikennevolyymit muuttuvat vuoden 2015
jälkeen. Tutkimuksia ei suoritettu .

x

toteutunut

Rikkidirektiivi kompensaatioilla v 2013 aloitettu vahva yhteistyö
LVM:n / liikenneviraston ja metsäteollisuuden välillä raskaan
kaluston kehittämiseksi ja maantieliikenteen kilpailukyvyn
parantamiseksi ja Liikenneviraston johto samoin miehitetty
metsäteollisuuden logistiikan johtotehtävissä olleilla

x

toteutunut

Finnpulp / Savon Sellu Kuopio Liikenne ja Ympäristö luvat 2017

x

Aie toteutumassa ?

Vuosaari

29.05.2017
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Vuoden 2014 maantieliikenne tonnikm. Ruotsi Suomi

Ruotsi

Kuljetus
etäisyys km

150

tonnikm

11422

%

150-299

9628

300-999

15225

1000

2560

38835

29,41161 24,79207 39,20433 6,591992
=

Suomi

tonnikm
%

29.05.2017

7675

6229

8229

1270

23403

32,79494 26,61625 35,16216 5,426655
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http://csef.ru/media/articles/7812/9035.pdf as from page
36 . Arctinen sisävesiliikenne mahdollisuus Venäjälle.
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KIITOS
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