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Vesiliikenne on olennainen osa 
Itä-Suomen huomispäivää

1. Taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaatimukset: 
kuljetuslogistiikan kehittäminen 
huomioiden erityisesti 
ympäristönäkökohdat.

2. Vesiliikenteen mahdollisuudet 2. Vesiliikenteen mahdollisuudet 
– vesiliikenteen tarjoamat 
hyödyt

3. Ulkopuoliset tekijät ja 
velvoitteet (EU:n ja kansalliset 
päätökset).

4. Tulevaisuuden ennakointi ja 
signaalit.



Saimaalla on puitteet nykyistä 
suurempaan liikenteeseen

• Rahtiliikenteen volyymi 1,8 – 2 milj.tonnia / a

• Pääasialliset tavaravirrat raakapuu, metsäteollisuuden tuotteet, mineraalit

• Tuonti (kanavaa ylös) n. 60 % kanavaliikenteestä

• Saimaan sisäistä vesiliikennettä uitto n. 0,5 milj. tonnia ja puutavaran 

proomu- ja aluskuljetus n. 0,4 milj. tonnia / a

• Raaka-aineiden osuus vesitiekuljetuksista 2/3• Raaka-aineiden osuus vesitiekuljetuksista 2/3

• Matkustajaliikennettä Saimaan kanavassa 40 000 – 100 000 henk. /a

• Lisäksi Lappeenranta-Savonlinna ja Savonlinna-Kuopio, autolautta Koli-

Lieksa 

• Kaupunkiristeilyjä Lappeenranta, Savonlinna, Mikkeli, Kuopio, Joensuu, 

Varkaus

• Veneilyliikenne (ei tilastoida), Saimaan alueella arviolta yli 10 000 

matkavenettä.



Vesiliikenteen ympäristöhyödyt 
ovat merkittäviä

• Polttoaineena Saimaan liikenteen aluksilla 
rikitön kevyt polttoöljy (”citydiesel”), 
päästöt ilmaan ja vesistöön minimoituvat.

• Yhteiskunnalliset kustannukset (päästöt, 
melu, ruuhkat, onnettomuudet) 
vesiliikenteellä vain murto-osa tieliikenteen 
vastaavista kustannuksista.vastaavista kustannuksista.

• Lisäksi raskaan liikenteen siirtäminen pois 
tiestöltä vähentää merkittävästi teiden 
ylläpitokustannuksia (jotka ovat lähes yhtä 
suuret kuin yhteiskunnalliset 
kustannukset).

• Myös perusinvestointitarpeet tiestölle 
vähenevät liikenteen määrän ja haittojen 
vähentyessä.



Esimerkit ympäristöhyödyistä

Lähde: Komi, Maria: Kuljetusmuodoista 
yhteiskunnalle kohdistuvat kustannukset bulk-
tavaraliikenteessä. Lappeenrannan Teknillinen 
Yliopisto. Tarkastamaton diplomityö, 2011.



Vesiliikenne on oleellinen osa 
kestävää kehitysstrategiaa 

• Raskaiden tavarakuljetusten siirto pois maanteiltä vähentää 
liikenteen aiheuttamia päästöjä, melua, tieliikenteen 
ruuhkaantumista, onnettomuuksia, teiden ylläpitokustannuksia sekä 
myös uusinvestointien tarvetta

• Vesiliikenne on strateginen kehittämiskohde useissa EU-maissa 
tavoitteena uudet alustyypit ja aluskoon suurentaminen tavoitteena uudet alustyypit ja aluskoon suurentaminen 
sisävesiliikenteessä: Ruotsissa Vänern-järven alue, Ranskan ja 
Belgian välille uusi väylä, Hollannissa useita hankkeita.

• Sisävesiliikenne strategisena kehityskohteena tukee aluekehitystä 
luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia, yksityisiä investointeja 
ja työpaikkoja yksityiselle sektorille.



Vesiliikenteen lisääminen on 
mahdollista vähäisin investoinnein

• Vesiliikenteen perusinfra (väylät, satamat) on jo valmiina. Samoin 
satamissa alusten lastaus- ja purkujärjestelmät ovat toimivia

• Terminaaliverkostoon on välttämätöntä investoida volyymien 
kasvaessa - keskimääräinen maakuljetusmatka tulee pitää 30 
kilometrissä.

• Biopolttoaineiden vesitiekuljetukset edellyttävät ympärivuotisen • Biopolttoaineiden vesitiekuljetukset edellyttävät ympärivuotisen 
säännöllisen alusliikenteen, sillä voimaloiden suurin raaka-ainetarve 
on talvikuukausina eikä voimaloilla ole omia varastointitiloja.

• Saimaan sisäinen talviliikenne on toiminut vuosien 1989 – 2006 
välisen ajan säännöllisesti joka talvi muuta elämää (norpat, jäätiet 
ym.) häiritsemättä.

• Saimaan kanavan ympärivuotinen liikenne on mahdollinen, kun sille 
osoitetaan riittävä  tarve: tarpeelliset investoinnit on alustavasti 
selvitetty.



Asetetut ympäristötavoitteet 
saavutetaan vain kehittämällä myös 

vesiliikennettä

• Uusin EU:n Valkoinen kirja asettaa jäsenvaltiolle sitovat tavoitteet 
liikenteen päästöjen vähentämisestä:

– päästöjä vähennettävä 20 % vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 

mennessä

– päästöjä vähennettävä 60 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 

mennessä

• Suomen eduskunnan päätöksen mukaisesti puolet raskaan 
liikenteen määrästä tulee siirtää autokuljetuksesta rautatie- ja 
vesitiekuljetuksiin vuoteen 2020 mennessä 



Uudet kuljetustarpeet 
lisäävät volyymejä

• Itä-Suomi on entistä enemmän raaka-aineiden tuottaja, sillä alueen 

metsäteollisuus on supistunut ja uusina kuljetusvolyymeinä ovat tulossa 

biopolttoaineet (metsähake, turve) sekä kierrätysmateriaalit

• Itä-Suomessa on 1/3 koko Suomen polttohakkeen raaka-ainevaroista

• Itä-Suomeen on syntymässä tai jo syntynyt useita uusia suuria 

biovoimaloita

• Valtioneuvoston päätösten mukaisesti tulee Suomessa vuoteen 2020 • Valtioneuvoston päätösten mukaisesti tulee Suomessa vuoteen 2020 

puuraaka-aineiden polttoa lisätä 20 TWh, mikä vastaa metsähakkeena 26 

milj. irtokuutiometriä

• Jos Itä-Suomessa em. määrästä on 1/3, lisääntyvät puupolttoaineiden 

kuljetukset Itä-Suomessa 8,5 milj. irtokuutiometriä. Määrä vastaa yli 70.000 

täysperävaunullista rekka-autoa Itä-Suomen tiestölle vuodessa



Tulevaisuuden näkymiä –
Saimaa kansainvälistyy

• Venäjän vesiteiden avautuminen osaksi EU:n kuljetusverkkoa

– Uusia mahdollisuuksia

– Itä-Suomen liikenneinfran kokonaistarkastelu osana laajempaa 

kokonaisuutta

• Saimaa – Pietari – Laatokka –alue kansainvälisenä matkakohteena• Saimaa – Pietari – Laatokka –alue kansainvälisenä matkakohteena

– Sisävesiristeilyt ja Viipuri-Pietari yhteys kärkituotteena

– Kansainväliset (keskieurooppalaiset) varustamot ja matkanjärjestäjät 

tutkivat parhaillaan Saimaan mahdollisuuksia
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