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Sisävesiliikenne kehittämisen Riippuvuudet ja resurssit
Osallistuu aktiivisesti näyttävän
positiivisesti mutta kuitenkin
käytännössä EU tavotteita
”hidastavaan lobbaukseen”
vesitieyhdistyksen kautta
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Ktm rap 16/2007 sivu 24

Eduskunta

Valtion
virkamiehet
ja hallitus

Virkamieskunta
Tuottaa aktiivisesti
yksipuolista
tietoa valitun liikenne
Politiikan tueksi .
Esim , PTT tutkimus
245 /helmik 2015

Virka mieskunta pitää huolen, että liikennepoliittista selontekoa noudatetaan ; hanke resursseihin eli valtiolta myönnettäviin
rahanjakoihin : ennakko tapaus ja varoittava esimerkki vv 2005-2010 Keitele Päijänne siltojen nostoa yritettiin ( budjetti 30
milj jota ei tuettu ,vaan tutkittiin ja hylättiin siksi että liikennettä ei tarpeeksi vuonna 2010 ja kun liikennettä on näkyvissä
niin Äänekosken vastaavat maa liikenne panostukset jopa 160 miljoonaa euroa tehtiin ilman vertailevia tutkimuksia jotka
edellytettiin kun vesiliikenne vaihtoehtoa jota ei tyrmätty mutta ”jäädytettiin ”kunnes mahdollinen liikennemäärä tutkimus

Työ- ja elinkeinoministeriön
keskeisenä tehtävänä on luoda hyviä
edellytyksiä yritystoiminnalle ja
elinkeinoelämälle

LVM tehtävät
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa Suomen
liikenneverkkojen ja väylien toimivuudesta.
Ministeriö vastaa verkkojen käytön ohjauksesta ja
hallinnasta….Myös liikenteen ympäristöasiat ja
energiakysymykset kuuluvat ministeriön tehtäväkenttään

Vesiväylät
Liikenneviraston vastuulla on
valtaosa Suomen vesiväylistä ja
kanavista. Niiden ylläpidossa
ja kehittämisessä otetaan
huomioon niin
kauppamerenkulun kuin
muunkin vesiliikenteen
tarpeet.

Alueelliset ELY keskukset

Rataverkko
Suomen rataverkon ylläpito,
kehittäminen ja kunnossapito
ovat Liikenneviraston
vastuulla. Toiminnan
tavoitteena on pitää
rataverkko kunnossa, jotta
liikennöinti on turvallista ja
tehokasta

Alueille suoritetaan valtion toimesta vesiliikenne
kehittäminen 100% : ongelmat siinä että maassa ei ole
sisävesi strategiaa, ei kestävän kehityksen mukaista
tutkimusta vesiliikenteestä, ja budjetit sen mukaisia
jne….

Tieverkko
Suomen tieverkko käsittää
maantiet, kunnalliset katuverkot ja
yksityistiet. Liikennevirasto
huolehtii valtion tieverkon
ylläpidosta ja kehittämisestä
yhdessä alueellisten ELYkeskusten kanssa.

Alueilla toimii vahva tieliikenteen tutkiminien
Ja kehittäminen. Elyissä palkatut
Henkilöt kehittämässä alueellista teiliikenne
Verkkoa

Tieverkko

Vesitieverkko

kuva Googlesta

Kuva Googlesta

Suomessa on yli 60
liikennöitävää
avokanavaa.
Merenkulkulaitos
ylläpitää Suomen
sisävesillä noin 7 900
km pitkää väylästöä.
Sen lisäksi on muitä
väyliä huviveneille.
Yhteensä väyliä
sisävesillä on hiukan yli
9 500 km.

Rataverkko
kuva Googlesta

Muutostarve suunnitteluun ja toteutukseen kun 20 miljoonaa
tonnia(vrt Saksan liikenne ja vesitietiheys / m2 ) muutetaan maanteiltä
vesille ELY henkilöstöön ja tehtäviin

Ainakin Järvi Suomen :
Joensuu, Kuopio,
Mikkeli, Kouvola,
Jyväskylä, ja Tampere
ELY - alueilla tulisi olla
palkatut vesiliikenne /
logistiikka asiantuntijat
tekemässä teollisuuden
ja kaupan avuksi , sen
nykyisille maaliikenne
reiteille vaihtoehtoisia ,
kestävän kehityksen ja
EU:ssa sovitun
kehitysmallin mukaisesti

Nykyinen tila
•

Vuoden 2011 Valtion Liikennepoliittisessa selonteossa päätettiin
panostaa raide ja maantieliikenteen kehittämiseen ja jättää
sisävesiliikenteen niin hallinnon, tutkimuksen kuin budjetointien osalta
käytännön kehittäminen pois liikenteen keinovalikoimasta
o

Alettiin panostamaan ns ”Suomi on Saari” malliin jossa kotimaan raskas
liikenne jätettiin raide ja maantieliikenteen hoidettavaksi.

o

Seurauksena välitön kilpailukyvyn menetys mm World Bank LPI vv 20122016 sijalta 3 sijalle 15.

•

Välitön tarve on muuttaa Liikennepoliittinen selonteko vastaamaan
liikenteen infrasta johtuvia faktoja ( ks Edellisen sivun EU nettisivut)

Valtion kaikki
liikenneinfran
ylläpito , kehittämis
panostukset ja tehdyt
tutkimukset ovat tehdyt
vastoin EU liikennemoodi
jakoa

•

Maantieliikenne

•

Raideliikenne

•

Sisävesiliikenne

Muutoksen tekeminen
•

Sisävesiliikenne tulee ottaa vakavasti ja mukaan valtion liikenneinfran
ylläpitoon , kehittämiseen ja hallintaan samalle tasolle mitä raide ja
maantieliikenne ovat.
o

•

Järvi Suomen Ely keskukset mukaan vesiliikenteen kehittämisiin

Lisäksi tutkimus sisävesiliikenteen EU :ssa sovittujen tavoitteiden
edellyttämälle tasolle .
o

Pohjois Suomen liikenne infra tulee rakentaa erillisten tutkimusten
perusteella mitä Järvi Suomi.

o

Nyt Järvi Suomen raskaan liikenteen infraa kehitetään Pohjois Suomen infra
vaatimusten ja siellä tehtyjen tutkimusten perusteella.

Henkinen muutostarve flow - vuoteen 2050 EU:ssa
sovitun liikennepolitiikan saavuttamiseksi
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EU:ssa sovitun kestävän kehityksen mukaisen
liikenneinfran kehittäminen Suomeen.

Aikajana
2011
Eu kestävän kehityksen
mukaiset liikennestrategia
tavoitteet asetettu ja
hyväksytty ,jolloin jo mm
Stora Enso oli siirtänyt
harjoittamansa Suomen
sisävesiliikenteen hoidon
tallinaan

2015 EU
tilintarkastustuomioistui
n huomauttaa
tekemättömästä
sisävesiliikenteen
kehittämisestä

Vuonna 2012
Eduskunta hyväksyi kestävän
kehityksen vastaisen liikenne
infra kehittämis strategian
maahamme

2050
EU :ssa sovittu
tavoite siirtää
kotimaan
raskasta
liikennettä
vesille

Alla laskelma mm vuoden 2014 Parlamentaarisessa liikennekomiteassa havaitsematon
Vs. Maamme noin 12500 km antama uusi taloudellinen liikenteen kehittämis
mahdollisuus

Miksi meillä on 12500 km
vesiväyliä joita ei ole otettu
kauppamerenkulun piiriin, vaan
on kehitetty kestävän kehityksen
vastaisesti kallista ja
saastuttavampaa maantie ja
raideliikennettä ?

Olisikohan
muutoksen aika
http://ec.europa.eu/transport/modes/inland_en
Inland waterway transport is a competitive alternative to road and rail transport. In particular, it offers an
environment-friendly alternative in terms of both energy consumption and noise emissions. Its energy consumption
per km/ton of transported goods is approximately 17 % of that of road transport and 50 % of rail transport. In
addition, inland waterway transport ensures a high degree of safety, in particular when it comes to the transportation
of dangerous goods. Finally, it contributes to decongesting overloaded road networks in densely populated regions.

