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1   Johdanto 

 
 
Savonlinnaan rakennetaan uusi rahtiliikenteen syväsatama kaupungin itäpuolelle 
Vuohisaareen. Alueen kaavoitus valmistuu keväällä 2012 ja tarvittavat viranomaisluvat 
myönnetään alustavasti kesällä 2012. Sataman rakentaminen aloitetaan vaiheittain 
vuoden 2012 aikana ja se valmistuu syksyllä 2013. Uuden sataman valmistuttua 
rahtiliikenteen toiminnot vanhassa syväsatamassa Haislahdessa päättyvät.  
 
Savonlinnalla on pitkä historia vesiliikenteen keskuksena Saimaalla, mutta viimeisimpien 
vuosikymmenien aikana Savonlinnan sataman rahtiliikenteen määrät ovat jääneet jälkeen 
muiden Saimaan satamien määristä. Muualla kuljetusmäärien kasvaminen perustuu 
yleensä lähellä sijaitsevien teollisuuslaitosten käyttöön tai muuhun sataman 
kehittämistyöhön. 
 
Savonlinnassa ei ole voitu hyödyntää vesitiekuljetusmahdollisuutta täysimääräisesti 
sataman huonon sijainnin ja vähäisten investointien ja markkinointitoimien vuoksi. 
Savonlinna on ollut lähinnä raakapuun tuontisatama, johon on viime vuosina tullut vain 
muutamia lasteja liikennekauden aikana. 
 
Savonlinnan seudulla voidaan kuitenkin muiden Saimaan satamien esimerkkien mukaan 
olettaa olevan käyttöpotentiaalia vesitiekuljetukselle nykyistä enemmän. Sataman 
nykyisten käyttäjien ja kuljetettujen tavaralajien lisäksi on mahdollista löytää myös uusia 
käyttäjiä ja tavaralajeja. 
 
Uuden syväsataman investoinnin kautta on Savonlinnan seudun yrityksillä aikaisempaa 
parempi mahdollisuus hyödyntää Saimaan väylästö ja Saimaan kanava kuljetusreitteinä. 
Uusi satama tarjoaa aikaisempaa paremmat liikenneyhteydet, toiminta-ajat sekä 
varastointi- ja lastausmahdollisuudet. Lisäksi viereisellä Pääskylahden teollisuusalueella 
on mahdollista harjoittaa satamaan tukeutuvaa tuotanto- ja jalostustoimintaa. 
 
Savonlinnan seudun kuntayhtymä on mukana partnerina Interreg IVC-ohjelmasta 
rahoitetussa eurooppalaisessa Waterways Forward -hankkeessa. Tämä selvitystyö 
Savonlinnan syväsataman varustelusta ja käyttöpotentiaalista toteutetaan osana hanketta. 
 

2   Rahtikuljetusten lisääminen sisävesiliikenteessä 

 
EU:n liikennepolitiikan yksi tavoite on lisätä sisävesien ja lähimerenkulun käyttöä 
rahtiliikenteessä. Autokuljetuksen määrää pyritään leikkaamaan voimakkaasti tulevien 
vuosikymmenien aikana ja siirtämään kuljetusta rautateille ja vesiväylille. 
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Sisävesiliikennettä pidetään taloudellisena ja ympäristöystävällisenä vaihtoehtona muille 
kuljetusmuodoille. Rahtikuljetusten määrä vesiliikenteessä on vähentynyt viime 
vuosikymmeninä johtuen puutteista mm. kuljetusyritysten palvelutasossa ja 
väyläinfrastruktuurissa. Saimaan rahtiliikenteen kehittäminen toteuttaa osaltaan kaikkia 
niitä tavoitteita, joita myös EU:n liikennepolitiikassa tavoitellaan. 
 
Suomessa EU:n liikennepolitiikkaa ei pidetä kaikilta osin maamme tavoitteita palvelevina. 
Monet EU-politiikan tavoitteista palvelevat väkirikasta Keski-Eurooppaa, jossa esim. 
liikenteen ongelmat ovat erilaisia kuin harvaan asutussa ja pitkien välimatkojen Suomessa. 
Suomen liikennepolitiikka on käytännössä vielä pitkälti suurten väylähankkeiden 
toteuttamista, mikä vähentää mahdollisuuksia investoida uusiin järjestelmiin. Lisäksi 
asenteet uusiin innovatiivisiin logistiikkaratkaisuihin ovat Suomessa kielteisiä, vaikka 
uusien järjestelmien kehittämisen vaatimus tunnustetaan. Yhteiskunnan liikennetarpeet 
muuttuvat tulevaisuudessa samalla kun rahoitus on vähenemässä, mikä edellyttäisi 
avoimempaa suhtautumista mm. vesiliikenteen kehittämiseen. 
 
Liikennevirasto vastaa Suomessa liikenneväylien ylläpidosta ja kehittämisestä. 
Rahtiliikenteen solmupisteet (mm. teollisuuslaitokset, rautatieasemat, satamat) ovat 
yksityisten yritysten, kuntien tai muiden yhteisöjen vastuulla. Tästä johtuen yhteisten 
tavoitteiden asettaminen puuttuu, mikä voi johtaa epätaloudellisiin logistisiin ratkaisuihin ja 
mm. ympäristörasituksen lisääntymiseen. 
 
Paikallisesti esim. kunnallisen sataman rakentaminen ja kehittäminen on nähtävä osana 
yleistä elinkeinojen kehittämistyötä, koska sataman ylläpito voi olla kannattamatonta 
erityisesti sisävesien pienten rahtimäärien satamissa. Vesitiekuljetusvaihtoehdon 
ylläpitäminen voi kuitenkin olla merkittävä asia paikalliselle yritystoiminnalle, koska se 
säilyttää kilpailun eri kuljetusmuotojen välillä. 
 

3   Savonlinnan syväsataman käyttöpotentiaali 

 
Selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin Savonlinnan uuden syväsataman 
käyttöpotentiaalia. Sataman käyttäjäyrityksiä haastateltiin ja arvioiden perusteella 
koostettiin yhteenveto tulevista kuljetusmääristä ja palvelutasovaatimuksista. Ensimmäisen 
vaiheen työ ja tulokset on kuvattu Savonlinnan syväsatama -selvitystyön väliraportissa 
23.12.2011. 
 
Haastatteluiden perusteella selvisi, että sataman kuljetusmäärät tulevat kasvamaan 
merkittävästi (2 - 4 -kertaisiksi). Satamainvestointi ei kuitenkaan tuo uusia tuotteita 
vesitiekuljetukseen eikä vesitiekuljetusketju ole Savonlinnan seudun yrityksille 
kilpailukykyinen logistinen ratkaisu. 
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Satamaa käytetään lähinnä raakapuun tuontiin Venäjältä Savonlinnan ja Punkaharjun 
vaneritehtaille. Lisäksi sataman kautta kuljetetaan hiiltä, mineraaleja, pylväitä ja kotimaan 
raakapuuta enimmillään 10 000 - 20 000 tonnia vuodessa. Bioenergiaraaka-aineiden 
kuljetuksissa arvioitiin olevan kasvumahdollisuuksia, mutta niidenkin kuljetusmäärät jäävät 
enimmillään muutamiin kymmeniin tuhansiin tonneihin vuodessa. 
 
Selvitystyön haastatteluiden perusteella todettiin, että pelkkä satamainvestointi ei riitä 
vesitiekuljetuksen käynnistämiseen tai määrän kasvattamiseen yrityksissä, vaan 
tarkasteluun on otettava koko vesitiekuljetuksen logistinen ketju ja Saimaan alueen 
satamien ja kuljetuspalveluiden tarjoajien palvelutaso. Rahdinantajilla oli myös virheellistä 
tietoa vesitiekuljetuksen mahdollisuuksista. Toisaalta palvelutarjonta on varsin vähäistä. 
Rahdinantajat muodostuvat Saimaalla lähinnä suurteollisuudesta, mikä osaltaan pienentää 
mahdollisuuksia kehittää palvelutarjontaa. 
 
Pienet ja keskisuuret yritykset eivät toimituserien pienestä koosta johtuen pysty 
hyödyntämään vesitiekuljetusta. Suurempien toimituserien kerääminen ei onnistu 
aikataulusyistä eikä varastointikustannuksista johtuen. 
 
Selvitystyön väliraportin ja asiantuntija-arvioiden perusteella todettiin, että Savonlinnan 
sataman kuljetusmäärien kasvattaminen ja uusien tuotteiden saaminen vesitiekuljetukseen 
edellyttää koko Saimaan vesitiekuljetuksen palvelutason kehittämistä. Tarvetta on lastien 
yhdistämiselle, aikataululiikenteelle sekä konttikuljetukselle. Osa näistä palveluista on ollut 
käytössä Saimaalla tai niitä on käytetty kokeiluluontoisesti, mutta tällä hetkellä niitä ei ole 
saatavissa eri syistä johtuen. 
 
Lastien yhdistäminen ja aikataululiikenne ovat mahdollisia toteuttaa käytössä olevalla 
kalustolla ja satamaoperaattoreiden palveluilla. Potentiaaliset yritykset, niiden tuotteet ja 
kuljetusmäärät ja -kohteet tulisi ensin selvittää. Palvelua voidaan kokeilla aluksi rajatulla 
joukolla ja tarvittaessa laajentaa koskemaan uusia yrityksiä, tuotteita ja lähtösatamia. 
 
Konttikuljetus on kasvanut maailmassa voimakkaasti viimeisimmän 10 vuoden aikana ja 
kehitys jatkuu samanlaisena. Yhä uusia tuotteita siirrytään kuljettamaan konteissa: myös 
perinteisesti irtolastina kuljetettuja bulk-tuotteita kuten vilja ja hake, ollaan siirtämässä 
kontteihin. Euroopan jokireiteillä kulkee jo huomattavan paljon säännöllistä konttiliikennettä 
ja logistiikkayritykset avaavat uusia reittejä Euroopan halki. Reiteillä hyödynnetään 
intermodaalisuutta käyttämällä konttien kuljetukseen autoa, junaa ja laivaa. 
 
Saimaalla konttien aluskuljetusta ei ole käytössä. Saimaan kanavan kokorajoitukset 
estävät kannattavan liikenteen harjoittamisen. Lisäksi konttien hallintaan ja logistiikkaan 
liittyvät kysymykset sekä riittävän kuljetusvolyymin varmistaminen ovat liikenteen 
aloittamisen esteenä. 
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Konttiliikenteen aloittamista Saimaalla on suunniteltu jo aikaisemmin ja joitakin kokeiluja 
on tehty. Selvitystyön haastatteluiden perusteella alueen teollisuus ja mahdolliset uudet 
vesitiekuljetuksen käyttäjät tarvitsisivat konttikuljetusta. Konttiliikenteen ratkaiseminen on 
tärkeää myös koko Itä-Suomen teollisuuden kannalta, jos konttikuljetuksen kasvu 
maailmalla jatkuu. Konttien aluskuljetusta tulisi edelleen selvittää ja hakea uusia 
teknologisia ratkaisuja esim. Euroopan jokireiteiltä. Konttikuljetus Saimaan kanavan kautta 
olisi todennäköisesti järjestettävä syöttöliikenteenä johonkin Suomenlahden 
merisatamaan. 
 

4   Savonlinnan syväsataman varustelu 

 
Uuteen syväsatamaan on suunniteltu käytännössä samaa palveluvarustusta kuin 
Haislahden satamaan. Palvelutaso kuitenkin nousee selvästi aikaisempaan verrattuna 
uusien rakenteiden ja laitteiden myötä. Uudessa satamassa on myös enemmän 
varastoaluetta ja sijainti on parempi. Suunniteltu palvelutaso riittää lähivuosina sataman 
käyttäjille tehdyn haastattelun perusteella. 
 
Uuden sataman sijainti mahdollistaa Pääskylahden alueen kehittämisen yhdeksi Itä-
Suomen logistiseksi solmupisteeksi. Alueella on hyvä saavutettavuus koko Savonlinnan 
seudulta ja siellä kohtaavat 3 eri liikennemuotoa. Tiet ja rautatiet yhdistävät Pääskylahden 
rannikon merisatamiin ja vesiväyliä pitkin on käytettävissä suora yhteys Eurooppaan ja 
maailmalle. 
 
Pääskylahden alueen muodostaminen rahtiliikenteen solmupisteeksi kahdessa vaiheessa: 
 
Vaihe 1. 
 
Alueen suunnittelu ja kaavoitus toteutetaan niin, että aluetta voidaan hyödyntää 
tulevaisuudessa tehokkaasti sekä tuotantotoimintaan että logistisiin palveluihin. 
Suunnittelussa on huomioitava multimodaalisuus, mikä tarkoittaa mahdollisuutta yhdistää 
eri kuljetusmuotoja kuljetusketjussa. 
 
Varaudutaan uusien tuotteiden kuljetuksen vaatimuksiin (esim. erilaiset biomateriaalit, 
biojalosteet, kappaletavara). 
 
Etsitään yhteistyökumppaneita muista Saimaan satamista solmupisteverkoston 
muodostamiseksi. 
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Vaihe 2. 
 
Toteutetaan lisäinvestoinnit sataman varastorakennukseen ja raideyhteyteen sekä muihin 
sataman käyttäjien esittämiin kohteisiin. Suunnittelu tulisi tehdä osana alueelle sijoittuvien 
tuotantolaitosten logistiikkaa ja siten, että investoinnit olisivat useiden käyttäjien 
hyödynnettävissä. Esim. tehokkailla materiaalinkäsittelylaitteilla satamaan ja vesiteille 
voidaan saada lisää sellaisten tuotteiden kuljetuksia, joilla käsittelykustannukset eivät saa 
nousta korkeiksi. 
 
 

5   Bioenergiaraaka-aineiden hankintalogistiikka 

 
Tulevaisuudessa suurin kuljetuspotentiaali sisävesikuljetuksissa arvioidaan olevan 
metsäteollisuuden tuotteiden ohella kaivosteollisuuden tuotteilla sekä bioenergian raaka-
aineilla. Saimaan kanavan kuljetuksista jo kolmasosa on kaivosteollisuuden tuotteita ja 
osuus on kasvussa. Raakapuun kuljetusmäärät säilynevät, mutta ne vaihtelevat 
teollisuuden suhdanteiden mukaan. 
 
Bioenergian tuotanto on Suomessa kasvussa, mutta toistaiseksi kasvu on ollut maltillista ja 
raaka-aineen hankinnassa on toimittu lähinnä metsäteollisuuden puunhankinnan 
toimintatavoilla ja ehdoilla. Bioenergian raaka-aineen hankintalogistiikka on vasta 
muotoutumassa. 
 
Suomeen ollaan rakentamassa lähivuosina merkittävästi uutta bioraaka-ainetta käyttävää 
teollisuutta. Investoinnit koskevat sekä uusia voimalaitoksia että biojalostamoita, jotka 
tekevät bioraaka-aineesta mm. bioöljyä, biodieseliä tai pellettejä. Käyttämätöntä raaka-
ainetta bioenergian tuotantoon ei Suomessa juurikaan ole, koska mekaanisen 
metsäteollisuuden sivutuotteet ja jätepuu ovat ohjautuneet tähänkin asti täysimääräisesti 
joko kemiallisen metsäteollisuuden tai energian tuotannon raaka-aineeksi. Biomateriaalin 
lisääntyvä tarve joudutaan hankkimaan muuttamalla sivutuote- ja jätepuuvirtoja, 
tehostamalla energiabiomassan tuotantoa ja keräämistä sekä hankkimalla uutta raaka-
ainetta mm. pienpuun korjuulla energiapuu- ja ensiharvennusleimikoista. 
 
Useita uusia bioraaka-ainetta käyttäviä laitoksia suunnitellaan varsin pienelle alueelle Itä-
Suomeen. Lisäksi suuria käyttökohteita ovat pääkaupunkiseutu sekä rannikolla sijaitsevat 
voimalaitokset. Kansainvälisten ilmastosopimusten johdosta Suomessa tuotetulle 
bioraaka-aineelle ja jalosteille on kysyntää myös Suomen ulkopuolella esim. Keski-
Euroopassa. 
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Voimakkaasti lisääntyvä bioraaka-aineen käyttö asettaa haasteen hankinnalle. 
Todennäköisesti bioraaka-ainetta joudutaan kuljettamaan Itä-Suomessakin pitkiä matkoja 
käyttökohteisiin eikä hankintaa voida enää kohdistaa pelkästään rajatulle alueelle 
voimalaitoksen ympärille. Biomateriaalin kaukokuljetus on epätaloudellista, koska 
materiaalia on vaikea tiivistää ja kuiva, paraslaatuinen raaka-aine on kevyttä, jolloin 
kuljetuksessa hyötykuorma jää pieneksi. Pitkillä kuljetusmatkoilla voidaan autokuljetuksen 
sijaan käyttää rautatie- ja vesikuljetusta, jos näihin kuljetusmuotoihin on varauduttu sekä 
puunhankinnassa että teollisuuslaitoksen suunnittelussa. Materiaalin rautatie- ja 
vesitiekuljetuksessa toistuvat kuitenkin samat ongelmat kuin autokuljetuksessa. Uusia 
teknisiä ja logistisia ratkaisuja tarvitaan ennen kuin biomateriaalin hankinta voi käynnistyä 
suuressa mittakaavassa. 
 
Savonlinnan syväsataman välittömään läheisyyteen on sijoittumassa paljon puuraaka-
ainetta ja biomateriaalia käyttävää teollisuutta. Lisäksi sataman kautta kulkee merkittäviä 
materiaalivirtoja, joiden arvioidaan vielä myöhemmin kasvavan huomattavasti. 
Pääskylahden alueelle mahdollisesti myöhemmin sijoittuvien biomateriaalia käyttävien 
tuotantolaitosten raaka-aineen toimituksiin ja logistiikkaan on varauduttava jo ennakkoon 
alueen kaavoituksessa. Alueelle on varattava riittävät tilat kasvaviin kuljetuksiin, raaka-
aineen varastointiin sekä mahdollisiin kuljettimiin ym. tilaa vaativiin laitteisiin. 
 
Tällä varautumisella voidaan lisätä edellytyksiä saada alueelle lisää investointeja. Samalla 
alueen koko potentiaali logistisena solmupisteenä saadaan hyödynnettyä. 
 
Useista pienistä lähtöpisteistä (metsäenergian tienvarsivarastot) toimitettavan raaka-
aineen hankinta on vaikeammin hallittava logistinen kokonaisuus kuin muu raaka-aineen 
hankinta prosessiteollisuudelle. Riittävän toimitusvarmuuden aikaansaamiseksi, materiaali 
on toimitettava kokonaisuudessaan terminaalien kautta tai ainakin jotakin sovittua raaka-
ainemäärää on jatkuvasti säilytettävä laitoksen lähellä käytettäväksi tilanteessa, jossa muu 
toimitus on olosuhteiden vuoksi pysähtynyt. Materiaalin toimittaminen terminaalin kautta 
lisää kustannuksia, mutta tällöin voidaan pienentää riskiä laitoksen toiminnan 
keskeyttämisestä raaka-aineen loppumisen vuoksi. 
 
Aluskuljetuksen voidaan katsoa sopivan hyvin bioenergian raaka-aineiden 
kuljetusmuodoksi Itä-Suomessa. Olemassa oleva kalusto mahdollistaa kuljetustoiminnan 
aloittamisen jo nyt, mutta suuressa kokoluokassa taloudellisen ja toimivan logistisen 
järjestelmän luominen vaatii lisää suunnittelua sekä investointeja materiaalinkäsittely- sekä 
aluskalustoon.   
 
Hankintalogistiikka muotoutuu lopullisesti vasta toiminnan alettua. Toistaiseksi 
biomateriaalin hankinnassa on monia ratkaisemattomia kysymyksiä metsänomistajien 
myyntihalukkuudesta korjuu- ja kuljetusteknologiaan. 
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Alusten käyttäminen energiapuun kuljetukseen voi tuoda mittakaavaetuja, 
toimitusvarmuutta sekä laajemman hankinta-alueen, mutta yrittäjälle toiminnan 
aloittamisen esteet ovat korkeammat kuin autokuljetuksessa. Kuljetuspalveluja tarvitsevan 
yrityksen tulisi omalta osaltaan sitoutua aluskuljetuksen käyttöön pidemmäksi aikaa 
parhaiden teknisten ratkaisujen löytämiseksi ja taloudellisten hyötyjen saamiseksi. 

6   Jatkotoimenpiteet 

 
Savonlinnan satamaa, Saimaan vesitiekuljetusta sekä Itä-Suomen liikennejärjestelmän 
kehitystyötä koskien seuraavia asiakokonaisuuksia tulisi edistää osana Savonlinnan 
elinkeinojen kehittämistyötä: 
 
1) Itä-Suomen logistisen kilpailukyvyn säilyttäminen 
 
- Itä-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelman osana toteutetaan hanke, jossa 
kuvataan Itä-Suomen multimodaalinen solmupisteverkosto. Liikenteen solmupiste kokoaa 
yhteen kuljetusvirtoja ja tarjoaa mahdollisuuden logistiikkapalveluiden tuottamiselle. 
- Ohjelmassa ovat mukana Liikennevirasto, ELY sekä maakuntien liitot. 
 
2) Saimaan rahtiliikenteen kehittäminen (kasvavat kuljetusmäärät ja uudet tuotteet) 
 
- Kuljetusyritysten etsiminen Suomesta ja ulkomailta sekä Savonlinnan alueen (Itä-
Suomen) potentiaalisten rahdinantajien tarpeiden kartoitus. 
 
3) Savonlinnan syväsataman (Oy) liiketoimintasuunnitelma 
 
- Osakeyhtiö-muotoisen satamayhtiön liiketoiminnan suunnittelu osana Pääskylahden 
teollisuusalueen kehittämistä. 
- Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Saimaan muiden satamien kanssa. 
- Toimivien satamayhtiöiden liiketoiminnan tarkastelu (oikea kokoluokka, sisävesisatamat 
Euroopassa). 
- Sataman toimintaa kehittävien ja solmupisteen palvelutasoa nostavien investointien 
valmistelu ja toteuttaminen. 
 
4) Bioenergian hankintalogistiikka 
 
- Seurataan bioenergian hankintalogistiikan kehitystä ja rakennetaan Pääskylahden 
alueelle bioenergiaterminaali hankintayritysten jalostus- ja kuljetuskäyttöön. 
 


