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Tiivistelmä

Raportissa verrataan Naantalin ja Rauman meriväylien syventämisinvestointien alkuperäisissä 
hankeperusteluissa ja kannattavuusarvioinneissa esitettyjä vaikutuksia toteutuneisiin vaiku
tuksiin. Jälkiarvioinnin keskeiset teemat ovat hankkeen investointikustannukset, liikenteelliset 
vaikutukset, vaikutukset aluskustannuksiin ja yhteiskuntataloudellisiin kustannuksiin sekä vai
kutukset elinkeinoelämään ja talouteen.

Utön-Naantalin meriväylän syventäminen arvioitiin alun perin hyvin kannattavaksi hankkeeksi 
yksinomaan Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon raakaöljyn tuontikuljetusten ja alus- ja lasti
koon kasvattamisen tuomien aluskustannussäästöjen perusteella. Hankkeen investointikustan
nukset jäivät selvästi alun perin arvioitua alhaisemmiksi. Väylätyöt viivästyivät 5-6 vuotta ym- 
päristölupaprosessin takia, joka esti uusien tankkereiden täysien lastikokojen hyödyntämisen 
ja aiheutti siten ylimääräisiä aluskustannuksia. Lisäkustannukset ovat viivästyksen ajalta vä
hintään useiden miljoonien eurojen luokkaa. Investoinnin kannattavuuden perusteena ollut 
raakaöljyn hankintalogistiikka muuttui ennen syvennetyn väylän käyttöönottoa niin, että hank
keen kannattavuus väheni jonkin verran. Hanke tosin toteutuu kannattavana, jos vuonna 2010 
käynnistynyt suurten alus- ja lastikokojen liikenne jatkuu hankkeen elinkaaren yli. Raakaöljy- 
kuljetusten muutoksen sekä väylän syventämisen viivästymisen vuoksi hankkeen kannatta- 
vuusarvioinnin uudelleen tekemiselle olisi ollut selvät perusteet.

Vuonna 1996 valmistuneen Rauman väylän syventämisen investointikustannukset toteutuivat 
ennakoidun suuruisina. Hankearvioinnissa kannattavuuden perusteeksi esitetty eri tavararyh
mien liikenteen kehitys ei toteutunut ennakoidusti. Lähes kaikki alun perin oletettu kuljetusten 
kasvu jäi toteutumatta ja jotkut kuljetukset jopa lakkasivat. Väylän syventämisen hyötyjä syntyi 
sellaisen liikenteen ansiosta (paperin vienti, kaoliinin tuonti, konttiliikenne), jota ei alun perin 
nostettu erityisesti esille hankeperusteluissa. Ennustetun ja toteutuneen liikenteen vertailu 
kuvastaa liikenteen kehityksen ennakoinnin vaikeutta.

Rauman väylän liikenne on kehittynyt tavalla, joka tukee hankkeen kannattavuuden toteutumis
ta. Suurten vähintään 9 metrin syväystä hyödyntävien alusten osuus Rauman sataman vuotui
sista kokonaiskuljetuksista on viime vuosina vakiintunut noin 20-25 prosentin tasoon. Väylän 
keskeisimmän käyttäjän (UPM) kokemukset ovat erityisen suotuisat. Väylän syventäminen tuki 
kaukoliikenteen logistisen toimintamallin kehittämistä ja sen merkittäviä taloudellisia hyötyjä. 
Ne ovat UPM:n arvion mukaan noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Myös voimakkaasti kasvanut 
konttialusliikenne on hyötynyt uudesta syväyksestä.

Havaintojen perusteella suositellaan, että hankkeen toteuttamisen pitkittyessä tai merkittävien 
liikennöintimuutosten tapahtuessa hankearviointi tulisi päivittää. Koska joissain tapauksissa 
tarve väylän lisäsyventämiselle todetaan pian edellisen syventämisen jälkeen, tulisi hankearvi- 
ointeihin sisällyttää useampia syventämisvaihtoehtoja. Väylähankkeiden vaikutukset ulottuvat 
teollisuuden kokonaisten logististen toimintamallien kehittämiseen, jonka vuoksi väylähank
keiden tarkastelua voisi laajentaa aluskustannusmallin ulkopuolella oleviin vaikutuksiin.
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Esipuhe

Liikenneviraston seuraa tehtyjen liikenneväyläinvestointien kannattavuuden sekä 
muiden odotettujen vaikutusten toteutumista. Tämä voidaan tehdä kannattavuus- ja 
vaikutustarkastelun jälkiarvioinnilla. Jälkiarviointeja on viime vuosina tehty muuta
mista tie- ja ratainvestoinneista, mutta ei vesiväyläinvestoinneista.

Selvitys sisältää vuonna 2010 valmistuneen Naantalin meriväylän sekä vuonna 1996 
valmistuneen Rauman meriväylän jälkiarvioinnin. Työn tulokset palvelevat vesi- 
väyläinvestointien tuloksellisuuden arviointia, vesiväylien hankearvioinnin kehittä
mistä sekä tulevien vesiväyläinvestointien suunnittelua.

Selvityksen ohjausryhmään ovat Liikennevirastosta kuuluneet Taneli Antikainen (pu
heenjohtaja), Harri Lahelma, Anton Goebel ja Seppo Paukkeri.

Selvityksen ovat laatineet Antti Meriläinen (projektipäällikkö) ja Pekka Iikkanen 
(Ramboll Finland Oy) sekä Juha Tervonen (JT-Con).

Helsingissä helmikuussa 2013

Liikennevirasto
Liikennesuunnitteluosasto /  Matkat ja kuljetukset
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1 Johdanto

Tässä raportissa esitetään Naantalin ja Rauman väylien syventämisen jälkiarvioinnit. 
Tarkasteluissa verrataan alkuperäisissä hankeperusteluissa ja kannattavuusarvioin- 
neissa esitettyjä vaikutuksia toteutuneisiin vaikutuksiin seuraavin teemoin:

• investointikustannukset
• liikenteelliset vaikutukset
• vaikutukset aluskustannuksiin sekä yhteiskuntataloudellisiin kustannuksiin 

(kannattavuuslaskelman ydintekijät)
• logistiset vaikutukset sekä vaikutukset elinkeinoelämään ja talouteen.

Tarkastelun painopiste on väylien syventämiseen liittyneissä liikenne-ennusteissa, 
alusliikenteen muutoksissa ja näiden kuljetustaloudellisissa vaikutuksissa, jotka on 
pyritty erottelemaan muusta tarkasteltuihin väyliin liittyneestä liikenteen kehitykses
tä

Naantalin väylän jälkiarviointi keskittyy väylän syventämisen liikenteellisiin vaikutuk
siin ja hankkeen kannattavuuden toteutumiseen. Väylä syvennettiin 13 metristä 15,3 
metriin. Mielenkiinto kohdistuu ennen kaikkea Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon 
tankkerialusliikenteen kehitykseen, keskeisinä kysymyksinä aluskoon kasvu ja suu
remman lastikapasiteetin hyödyntäminen sekä liikenteen tiheys. Uusi syväys otettiin 
käyttöön huhtikuussa 2010, joten alusliikenteen muutos on varsin tuore.

Rauman väylän syventämisen jälkiarvioinnissa mielenkiinto kohdistuu hankkeen kan
nattavuuden toteutumiseen Rauman sataman alusliikenteen muutosten pohjalta, jos
sa metsäteollisuuden kuljetuksilla on suuri merkitys. Sen lisäksi tarkastellaan vaiku
tuksia paikalliseen elinkeinoelämään.

Rauman väylän syventäminen 9 metristä 10 metrin kulkusyvyyteen valmistui vuonna 
1996, eli vaikutuksia voidaan tarkastella noin 15 vuoden ajalta. Rauman väylän syven- 
tämishanke edelleen 11 tai 12 metrin kulkusyvyyteen sisältyy liikennepoliittisen se
lonteon kehittämisohjelmaan vuosille 2012-2015. Tarkastelussa viitataan myös odo
tuksiin, jotka kohdistuvat suunniteltuun uuteen syventämishankkeeseen.

Työmenetelminä ovat tilastoaineiston kokoaminen ja aineiston asiantuntija-arviointi 
sekä kohdennetut kyselyt/haastattelut. Työ tulokset kertovat kuinka tehokkaita ja 
vaikuttavia tarkastellut vesiväyläinvestoinnit ovat olleet. Tulokset palvelevat myös 
vesiväylähankkeiden vaikutusarvioinnin kehittämistä kuvaten ennakoidun ja toteutu
neen liikenteen välisiä eroja sekä muita väylien käyttöön vaikuttavia toimintaympäris
tön muutoksia.
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2 Naantalin väylä

2.1 Hankeperustelut ja rahoituspäätös

Utön-Naantalin 130 kilometriä pitkä väylä palvelee sekä Naantalin satamaa että Tu
run Pansion satamaa (kuva 1). Edelliset väylätyöt valmistuivat vuonna 1986. Väylän 
syväys oli sen jälkeen 13 metriä. Naantalin sataman öljytankkeriliikenteen tarpeita 
palvelevasta edelleen syventämisestä valmistui yleissuunnitelma vuonna 2000. Jat
kosuunnitteluun valittiin 15,3 metrin väyläsyväys ja väylää myös levennettäisiin 
eräissä kohdin (Linea Konsultit 2001).

Kuva 1. Naantalin väylän linjaus.

Utön-Naantalin väylän syventämisen hankeperustelut nojasivat yksinomaan Naanta
lin öljyjalostamon raakaöljyn tuontikuljetuksiin ja sen osalta rajatusti nimenomaan 
suurimpien tankkereiden tarvitsemaan syväykseen. Hankeperusteluissa ei käsitelty 
isojen tankkereiden ohella muuta väylää käyttävää liikennettä. Jälkiarvioinnissa kes
kitytään siten jalostamon tankkerikuljetusten muutoksiin, joskin Naantalin sataman 
koko liikenne kuvataan tilastojen mukaisin tiedoin.

Fortumin (nykyinen Neste Oil Oyj) suurin tankkeri Natura joutui käymään Naantalissa 
vajaalastissa 13 metrin väyläsyvyydellä (79 000 tonnia vrt. täysi lasti kapasiteetti 
90 000 tonnia). Täyden lastikapasiteetin hyödyntäminen olisi edellyttänyt 14,8 met
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rin syväystä. Fortum oli hankkimassa uusia tankkereita, joilla oli tarkoitus tehostaa 
Porvoon ja Naantalin jalostamoiden tuontikuljetuksia. Alusten täyden lastikapasitee
tin (noin 100 000 tonnia) hyödyntäminen edellytti 15,3 metrin syväystä. Fortum toivoi 
uuden väyläsyvyyden käyttöönottoa syksyllä 2003 tai viimeistään vuonna 2004 (For
tum 2000).

Utön-Naantalin väylän syventämisen kannattavuusarvioinnin mukaan hankkeen hyö
ty-kustannussuhde oli peräti 3,5 (Linea Konsultit 2001).1 Sen nojalla Merenkulkulaitos 
sai investoinnin valtion osuudelle 6,5 milj. euron määrärahavaltuuden valtion talous
arvioesityksessä vuodelle 2003. Hankkeen ilmoitettiin valmistuvan vuonna 2004.

2.2 Toteutus

Utön-Naantalin väylähanke koostui yhteistoteutuksena sekä valtion meriväylällä teh
tävistä valtion kustantamista ruoppauksista ja turvalaitetöistä että Naantalin sata
man (Naantalin kaupungin liikelaitos) väylällä ja satama-altaassa tehtävistä ruoppa
us- ja muista töistä. Kustannusvastuu jakautui sen mukaisesti, kenen infrastruktuuril
la muutostöitä tehtiin.

Valtion väylätöiden aloitus viivästyi ja työ sittemmin myös keskeytyi ennen kaikkea 
pitkän ja vaiheikkaan ympäristölupaprosessin vuoksi (Naantalin kaupunki 2010). 
Useat tahot valittivat ruoppausten läjityksistä muun muassa kalataloudellisin perus
tein. Lisäksi esimerkiksi joidenkin turvalaitteiden pohjakiinnitykset olivat ennakoitua 
vaikeampia toteuttaa.

Ruoppaukset ja turvalaitetyöt tehtiin vuosina 2006-2009 (Merenkulkulaitos 2009a). 
Väylän uusi 15,3 metrin kulkusyvyys vahvistettiin käyttöön vuoden 2010 tammi
helmikuussa (Naantalin kaupunki 2010). Ruopattuja kohteita oli 120 väyläkilometrin 
matkalla sekä Naantalin satamassa yhteensä 24 kappaletta. Noin 80 turvalaitteeseen 
tehtiin muutoksia ja merikartat päivitettiin. Naantalin sataman alueella tehtiin alun 
perin arvioitua enemmän matalikoiden ruoppauksia. Väylätöiden viivästymisen vuoksi 
valtion talousarvion määrärahavaltuutta jouduttiin jatkamaan.

Neste Oil Oyj oli hankkinut uutta tankkerikalustoa; MT Tempera käyttöönottovuosi 
2002 ja MT Mastera käyttöönottovuosi 2003. Ensimmäinen koeajo täydellä lastilla 
suoritettiin 10.4.2010. Hankkeen valmistumisen viivästyttyä ei alusten täyttä lasti- 
kapasiteettia voitu hyödyntää vuosina 2004-2009, kuten oli alun perin odotettu.

Nykyisellä väyläsyvyydellä Naantalin satamaan voivat tarvittaessa liikennöidä kaikki 
Itämerellä purjehtivat suuret tankkerialukset. Raakaöljyn tuontikuljetusten lisäksi 
muuta Naantalin satamaan matkannutta tai kyseistä väylää muutoin käyttänyttä 15,3 
metrin syväystä tarvitsevaa alusliikennettä ei tiettävästi ole ollut.

1 Utön-Naantalin väylän syventämistä käytettiin esimerkkilaskelmana Merenkulkulaitoksen kannatta
vuusarvioinnin laskentaohjeessa (Merenkulkulaitos 2005). Esimerkkilaskelmassa h/k-suhteeksi arvioitiin 
3,6.
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2.3 Investointikustannukset

Utön-Naantalin väylän syventämisen ja turvalaitetöiden ennakoitiin maksavan valtion 
väyläosuuksilla noin seitsemän miljoonaa euroa (41,5 milj. markkaa vuoden 2000 
hinnoissa (Linea Konsultit 2001). Naantalin sataman ruoppausten arvioitiin maksavan 
jonkin verran yli kaksi miljoonaa euroa (12,9 milj. markkaa). Kannattavuusarvioinnis- 
sa käytetty investointikustannus oli yhteensä 9,1 milj. euroa (54,4 milj. markkaa), mu
kaan luettuna rakentamisen aikainen pääoman korko.2

Kustannusarvion tekemisen (vuoden 2000 hintataso) ja hankkeen toteuttamisen 
(vuodet 2006 ja 2009) välillä maa- ja vesirakentamisen yleinen hintataso ehti muut
tua, jonka vuoksi kustannusarvion ja toteutuneiden kustannusten vertailu edellyttää 
hintatason yhdenmukaistamista. Ensimmäiseen ruoppaus- ja turvalaitetöiden toteu
tusvuoteen 2006 mennessä yleisindeksin (Tilastokeskuksen maarakennuskustan
nusindeksi) mukaan yleinen hintataso nousi 23 prosenttia ja toiseen toteutusvuoteen 
2009 mennessä 36 prosenttia. Olettaen, että yleisindeksi kuvaa ruoppausten hinta
kehitystä oikein, on alkuperäisen kustannusarvion arvo hankkeen valmistumisvuoden 
(2009) hintatasossa noin 12 milj. euroa.3

Hankkeen taloudellisen loppuselvityksen mukaan Utön-Naantalin väylän ruoppausten 
ja muiden töiden toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 8,02 milj. euroa (vuosien 
2006 ja 2009 nimelliset hinnat), mukaan luettuna valtion ja Naantalin sataman osuu
det (ilman rakentamisen aikaisia korkoja) (Merenkulkulaitos 2009a). Näin ollen toteu
tuneet investointikustannukset jäivät selvästi alle alun perin arvioidun.

Liikenneviraston mukaan valtio maksoi väylähankkeen kokonaiskustannuksista 51 
prosenttia (4,07 milj. euroa; ruoppaus-, läjitys- ja väylälaitetyöt sekä valvonta- ja 
merkintäkulut) ja Naantalin kaupunki 49 prosenttia (3,95 milj. euroa) (taulukko 1). 
Kustannusten jakauma valtion ja Naantalin kaupungin kesken toteutui siten toisenlai
sena kuin hankearvioinnissa oli esitetty. Valtion väylillä tehdyt työt maksoivat selvästi 
vähemmän kuin ennakoitiin. Naantalin sataman osuus nousi taas korkeammaksi.

Valtion kustannuksia alensi mahdollisesti urakoinnin kilpailu. Naantalin sataman kus
tannuksia nosti ennakoitua suurempi määrä matalikoiden ruoppauksia. Tosin osa 
ruoppauksista oli kunnossapitoruoppauksia (Naantalin satama 2007) eikä suoraan 
väylän syventämistä. Taulukossa esitettyjen kustannusten lisäksi Naantalin satama 
kustansi vuonna 2010 vielä turvalaitetöitä ja karttapäivityksiä (Naantalin satama 
2010).

2 Öljyterminaali sijaitsee Naantalin sataman omistamalla alueella. Osa terminaalin rakenteista ja varusteis
ta on sataman omaisuutta ja osa on jalostamon omaisuutta. Hankearvioinnin mukaan terminaaliin liittyviä 
ja muita sataman samanaikaisesti kaavailemia korvaus- ja kehittämisinvestointeja (noin 10 milj. euroa) ei 
luettu mukaan kannattavuusarvioinnin investointikustannuksiin. Terminaali on varusteineen jaetusti kai
ken liikenteen käytössä, eikä investointeja voida kohdentaa vain isojen tankkereiden liikenteelle.
3 Alkuperäistä kustannusarviota 9,1 milj. euroa korotetaan 31 prosentilla, joka on urakointivuosien 2006 ja 
2009 indeksilukujen keskiarvo.
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Taulukko 1. Utön-Naantalin väylän syventämisen ennakoidut ja  toteutuneet kustan
nukset (Linea Konsultit 2001, Merenkulkulaitos 2009a).

Investointikustannukset, milj. euroa Valtio Naantalin
kaupunki

Yhteensä

Ennakoidut kustannukset (sisältäen raken
tamisen aikaiset korot) vuoden 2009 hinta
tasossa

9,17 2,8 11,97

Toteutuneet kustannukset (ilman rakenta
misen aikaisia korkoja) vuosien 2006 ja 
2009 hinnoissa

4,07 3,95 8,02

2.4 Tavarakuljetusten kehitys

Naantalin sataman kautta Ikullki 6,4 miljoonaa tonnia tavaraa vuonna 2000 (kuva 2). 
Siitä ulkomaanliil<enteen osuus oli noin 85 prosenttiapa raaloöljyn osuus oli noin 28 
prosenttia. Vuoteen 2007 mennessä kakanaistavaramäärä l<asvoi noin 8 7 miljoonaan 
tonniin. Taloudellisentaantuman vî t̂ îî 2̂(̂ (̂ «9 jia 2010 määrä väheni noin 7,3 miljoo
naan tonniin, mutta se on jälleen kasvanut noin 8 miljoonaan tonniin vuonna 2011. 
Ulkomaan liikenteen osuus kokonaisliikenteestä on pysynyt suunnilleen ennallaan, 
mutta raakaöljykuljetusten osuus on kasvanut vajaaseen kolmasosaan kaikista kulje
tuksista vuosina 2000-2011. Kappaletavarakuljetukset sekä kivihiilen tuonti muodos
tavat öljykuljetusten jälkeen seuraavaksi tärkeimmät tavaralajjt NNantaHn sstamaass.

Kuva 2. Naantalin sataman tavaraliikenne vuosina 2000 -20 11.
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2.5 ÖLjykuLjetusten kehitys

Utön-Naantalin väylän syventämisen kannattavuusarvioinnissa oletettiin, että raaka
öljyn tuontikuljetukset Naantalin jalostamolle ovat vuosina 2003-2034 keskimäärin 2,2 
miljoonaa tonnia/vuosi. Raakaöljyä tuovien tankkereiden käyntien oletettiin vähenevän, 
kun suurempi syväys mahdollisti suuremmat lastikoot.

Vajaa kolmasosa Naantalin sataman tavarakuljetuksista koostuu raakaöljyn tuonnista 
(kuva 3). 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa raakaöljy tuotiin pääasiassa Latvian 
Ventspilsistä ja Pohjanmereltä (käytännössä Tanskassa sijaitseva Frederician öljyter- 
minaali). Kuljetuksissa käytettiin useita eri aluskokoja. Keskimääräinen lastikoko 
Ventspilsin tuontikuljetuksissa Natura-tyyppisillä aluksilla oli vajaa 80 000 tonnia 
ja Pohjanmeren tuontikuljetuksissa pienemmillä aluksilla noin 45 000 tonnia. Utön- 
Naantalin väylän 13 metrin kulkusyvyys ei mahdollistanut Natura-kokoluokan alusten 
täyden lastikapasiteetin hyväksikäyttöä.

Kuva 3. Naantalin jalostamon raakaöljyn tuonti vuosina 20 0 0 -20 11
(Liikennevirasto).

Liikennöinnissä tapahtui muutos vuoden 2002 alusta, jolloin öljykuljetusten päätuonti- 
satamaksi vaihtui Ventspilsin sijasta Venäjän Primorsk. Primorskin kuljetuksissa 
keskimääräinen lastikoko oli edelleen vajaa 80 000 tonnia ja Pohjanmeren öljyn 
kuljetukset jatkuivat keskimääräisen lastikoon ollessa edelleen noin 45 000 tonnia. 
Vuosina 2003 ja 2004 Primorskista liikennöivät Natura-tyyppiset alukset korvattiin 
pienemmillä tankkereilla ja saapuvien alusten keskimääräinen lasti pieneni selvästi 
(kuva 4). Samalla aluskäyntien määrä Naantalissa kasvoi lähes 60:een vuonna 2004 
(kuva 5). Tämä muutos oli kuitenkin väliaikainen.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(I-IX)

Kuva 4. Naantalin satamaan saapuneiden lastikapasiteetiltaan y li 40 000
tonnin öljytankkereiden keskimääräinen lasti vuosina 20 0 0 -20 11 sekä 
vuonna 20 12 (tammikuu-syyskuu) (Liikennevirasto).

Fortum Oy:n tilaamat uudet 106 000 dwt-tonnin Afrabalt-tyyppiset alukset (Mastera 
ja Tempera) otettiin asteittain käyttöön vuonna 2005. Tuolloin alettiin liikennöidä 
täydellä lastikapasiteetillä Primorskista ensin Sköldvikiin ja sieltä kevennetyllä kes
kimäärin vajaan 80 000 tonnin lastilla Sköldvikistä Naantaliin. Samaan aikaan liiken
nöitiin myös pienemmillä tankkereilla Viipurista Naantaliin. Vuoden 2006 alusta Pri- 
morsk-Sköldvik-Naantali-liikenne säännöllistyi. Huippukuljetusmäärät tällä liiken
nöintitavalla olivat aluskäyntien lisääntyessä yli 2,5 miljoonaa tonnia vuosina 2007 ja 
2008 ennen syvennetyn väylän valmistumista.

Ensimmäiset öljykuljetukset syvennetyllä 15,3 metrin väylällä tapahtuivat huhtikuussa 
2010, jolloin isoilla aluksilla alettiin liikennöidä suoraan Primorskista Naantaliin 
ilman väli pysähdystä ja lastin kevennystä Sköldvikissä. Kuten kuvasta 4 erottuu 
selvästi, keskimääräinen lasti aluskäyntiä kohti kasvoi vajaasta 80 000 tonnista lähelle 
100 000 tonnia vuosina 2010-2011. Samalla aluskäynnit Naantalissa vähenivät noin 30 
käynnistä hieman yli 20 käyntiin vuodessa (kuva 5).
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kuva 5. Naantalin satamaan saapuneet lastikapasiteetiltaan y li 40 000 tonnin
öljytankkerit vuosina 20 0 0 -20 11 (Liikennevirasto).

2.6 Investoinnin kannattavuuden toteutuminen

2.6.1 Alkuperäinen kannattavuusarviointi

Alkuperäisen hankearvioinnin mukaan Utön-Naantalin väylän syventämisen hyöty- 
kustannussuhteen arvioitiin olevan 3,5 (taulukko 2). Hyödyt muodostuvat pääosin 
raakaöljyn tankkerikuljetusten tehostumisesta ja sen oletettiin kattavan investointi
kustannukset moninkertaisesti 30 vuoden laskentajaksolla. Liikennöinnin muutoksen 
laskettiin vähentävän myös päästökustannuksia jonkin verran.

Kuten luvussa 2.4 todettiin väylän syventäminen tuli alun perin arvioitua huomattavasti 
edullisemmaksi. Alkuperäisen kustannusarvion kanssa vertailukelpoinen vuoden 2000 
hintatasoon muutettu toteutuneiden kustannusten arvo on vain noin 6 milj. euroa. Se 
on peräti noin kolmasosan alkuperäistä kustannusarviota vähemmän (joskin luvusta 
puuttuvat rakentamisen aikaiset korot). Tämä vaikuttaa positiivisesti hankkeen kannat
tavuuteen.
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Taulukko 2. Utön-Naantalin väylän syventämisen alkuperäinen hyöty-kustannus
laskelma, vuoden 2000 hinnoin, markat on muutettu euroiksi (Linea 
Konsultit 2001).

M€, alkuperäisin vuoden 2000 hinnoin Nykyarvo (30 v, 5 % )

Investointikustannukset
- valtion väylätyöt 7,0
-  sataman työt 2,1

Yhteensä 9,1
Hyödyt ja haitat

- kuljetuskustannussäästöt 30,0
- ympäristökustannukset 1,8
- investointien jäännösarvo 0,5

Hyödyt yhteensä 32,3

H/K-suhde 3,5

Hankkeen hyödyt laskettiin uuden syväyksen oletetun valmistumisen mukaan vuosille 
2004-2033. Kannattavuusarvioinnissa 15,3 metrin väyläsyväyksellä aluskoon ja lasti
kapasiteetin kasvun tuomien kuljetuskustannusten säästöjen arvioitiin olevan vuosi
tasolla 1,9 milj. euroa. Säästöjen 30 vuoden ajalta diskontattu nykyarvo oli yhteensä 
30 milj. euroa (vuoden 2000 hinnoissa). Säästöjen laskenta perustui aluskäyntien 
määrän vähenemiseen Fortumin ilmoituksen mukaan sekä Merenkulkulaitoksen han- 
kearviointiohjeistuksen alustyyppikohtaisiin kuljetuskustannusten yksikköarvoihin 
(mk/kuljetettu tonni/alusvuorokausi).4

4 Fortumin kannattavuuslaskelmassa (Fortum 2000) rahtauskustannussäästöt olivat 2 ,5 -27  milj. euroa 
vuodessa (15-16 milj. markkaa). Laskenta perustui ajankohdalla vallinneeseen tankkerirahtauksen markki
nahintatasoon.



15

Neste Oil Oyj:n näkökulma

Neste Oil Oyj:lle tehdyn kyselyn mukaan suurten tankkerialusten täyttä lastikapasi- 
teettia on hyödynnetty uuden syväyksellä valmistumisen jälkeen säännöllisesti. Se 
on vähentänyt aluskäyntien määrää; vuonna 2009 ennen uuden syväyksen valmis
tumista suuret tankkerit kävivät Naantalissa 31 kertaa ja ensimmäisenä vertailukel
poisena vuonna 2011 käyntejä oli 22 kpl. Suuret lastikoot otettiin käyttöön huhti
kuussa 2010, joten kyseiseltä vuodelta ei vielä saatu syventämisen täyttä hyötyä.

Raakaöljyn hankinta oli tällä välin keskittynyt Itämeren sisäiseksi erityisesti Poh
janmeren kustannuksella. Neste Oil Oyj:n mukaan raakaöljyn rahtauskustannuksissa 
ei ole tapahtunut suhteellisesti olennaista muutosta 2000-luvun alkuun verrattuna. 
Muina alusliikenteen tehostumisen hyötyinä mainitaan alusten vapautuminen teke
mään muita kuljetuksia osan aikaa ja harvempien käyntien ansiosta laiturikapasi- 
teettia vapautuu satamissa muiden laivausten käyttöön. Liikennöintiturvallisuus on 
parantunut. Naantalin jalostamolla on myös mahdollisuus kasvattaa vientilaivausten 
kokoa. Kaiken kaikkiaan väylän syventäminen tukee Naantalin jalostamon kilpailuky
kyä ja nykykehityksen jatkuvuutta. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole merkittäviä muu
toksia nykyiseen toimintaan.

Neste Oil Oyj:n mukaan väylän jatkokehitykselle olisi erittäin hyödyllistä lisätä tur
vallisuutta mittavälinein. Lövskäriin, Utön-Naantali väylälle, tulisi sijoittaa jatkuvaa 
dataa lähettävä virtauspoiju. Lövskärissä tiedetään kokemusperustaisesti olevan jo
pa parin solmun virtoja. Tällä toimenpiteellä VTS keskus voisi opastaa aluksia enna
koimaan haasteellisia virtoja ja näin parantamaan alusturvallisuutta.

Lähde: Arvo Ruotsalainen Neste Oil/ Shipping & Terminals 29.10.2012____________________________

Uusien aiempaa kookkaampien tankkereiden liikennöinti täydessä lastissa vähentäisi 
keskimäärin kuusi aluskäyntiä vuodessa (28 ->  22 käyntiä) 30 vuoden laskentajakson 
aikana. Aluskäyntien väheneminen tarkoitti alusvuorokausina seuraavia muutoksia:

• ajovuorokausien väheneminen: 15 vrk/vuosi (70 vrk ->  55 vrk)
• satamavuorokausien väheneminen: 18 vrk/vuosi (84 vrk ->  66 vrk).

Aluskierrolle laskettu muutos perustui raakaöljyn noutamiseen Latvian Ventspilsistä 
ja Pohjanmereltä (Tanskasta) aiempaa isommilla aluksissa ja sitä vastaavan ajoajan 
sekä satama-ajan vähenemiseen.

Syventämisen viivästymisen vuoksi hankkeen hyödyt alkoivat käytännössä realisoitua 
vasta vuonna 2010 kun täysien raakaöljylastien vieminen Naantaliin oli mahdollista. 
Se aiheutti raakaöljykuljetuksille lisäkustannuksia sekä lykkäsi kuljetuskustannus- 
hyötyjen toteutumisen alkua 5-6  vuodella. Kannattavuusarvion vuosittaisten alus- 
kustannussäästöjen perusteella laskettuna raakaöljykuljetuksille aiheutuneiden lisä
kustannusten diskonttaamaton arvo oli noin 10 milj. euroa. Arvo on varsin merkittävä 
verrattaessa sitä koko laskenta-ajalle määritettyihin kuljetuskustannussäästöihin. 
Hankkeen valmistumisen lykkääntyminen siirsi käytännössä investoinnin taloudellis
ta elinkaarta ajassa viivästyksen verran eteenpäin, jonka vuoksi hankkeen kannatta
vuutta tarkastellaan uudestaan luvussa 2.6.2.

Hankkeen valmistuttua toteutunut tankkeriliikenteen muutos oli jopa suurempi kuin 
odotettiin. Neste Oil Oyj:n ilmoituksen mukaan kuljetusmääriltään vertailukelpoisina



1 6

vuosina ennen ja jälkeen väylän valmistumisen Naantaliin saapui raakaöljyn tuonti
kuljetuksia 31 kpl vuonna 2009 ja 22 kpl vuonna 2011. Aluskäynnit vähenivät siis yh
deksällä per vuosi, kun hankearvioinnissa vähenemäksi ennakoitiin kuusi aluskäyntiä. 
Tankkeriliikenteen muutos tuki investoinnin kannattavuutta siten voimakkaammin 
kuin alun perin arvioitiin.

Alusliikenteen muutoksesta seuraava päästökustannusten muutos arvotettiin alus- 
tyyppikohtaisten päästökustannusten yksikköarvojen (euroa/alusvuorokausi) mukaan 
avomerellä, rannikkoväylällä ja satamassa. Alusliikenteen harventuminen johtaisi 
päästökustannusten alenemiseen noin 0,1 milj. eurolla vuodessa ja 30 vuoden ajalta 
nykyarvona 1,8 milj. eurolla (vuoden 2000 hinnoissa). Muutoksen suunta toteutunee 
joka tapauksessa esitetynlaisena. Liikenteen harvenemisen ohella aluskannan uudis
tuminen tukee muutosta, joskin päästökustannusten vähenemän tarkka arvo voisi olla 
toisenlainen. Tänä päivänä päästökustannusten laskenta tehtäisiin alustyyppi- 
kohtaisten ominaispäästökerrointen kautta. Myös alusliikenteen haitallisten yhdistei
den merkitys väylillä ja avomerellä nähdään tänä päivänä jonkin verran vähäisempänä 
kuin 10 vuotta sitten (Gynther ym. 2012). Siten hankkeen ympäristöhyöty ei ehkä olisi 
uudelleen arvioituna yhtä suuri kuin alun perin arvioitiin.

2.6.2 Investointikustannusten ja aluskustannusten muutoksen uusi vertailu

Utön-Naantalin väylän syventämishankkeelle voidaan laskea uusi investointikustan
nusten ja kuljetustaloudellisten hyötyjen suhde toteutuneen liikenteen aloitusajan- 
kohdan mukaan vuosille 2010-2039 ottaen huomioon tankkeriliikenteessä tapahtu
neet muutokset, joita alkuperäisessä hankearvioinnissa ei voitu ennakoida.

Toteutuneet valtion ja Naantalin sataman investointikustannukset olivat yhteensä 
noin 8 milj. euroa vuoden 2009 hinnoissa (ks. luku 2.4). Syväväylän rakentamisen yh
teydessä Naantalin satama sekä jalostamo teettivät myös muita pienempiä korvaus- 
ja kehittämisinvestointeja, mutta niiden kustannuksia ei voida kohdentaa yksinomaan 
suurten tankkerialusten liikenteelle.

Laskentajaksolla toteutuva liikenne oletetaan Neste Oil Oyj:n ilmoittaman nykyisen 
tankkeriliikenteen mukaisena ja sitä verrataan liikenteeseen ennen syventämisen 
valmistumista. Kuljetustaloudellisen muutoksen tarkastelussa haasteeksi muodostuu 
kuitenkin ennen syventämisen valmistumista vallinneen vertailuliikenteen määrittely. 
Liikenteessä tapahtui muutoksia sekä raakaöljyn noutopaikan (kuljetusetäisyyksien) 
että aluskokojen muuttuessa.

Ennen-vaiheen liikenne määritetään nyt kahdella vaihtoehtoisella tavalla; sekä hanke- 
arvioinnissa oletettu 2000-luvun alun liikenne Pohjanmereltä ja Ventspilsistä Naanta
liin että liikenne, joka keskittyi Primorskin ja Naantalin välille vuodesta 2005 alkaen. 
Myöhemmän vaiheen liikenteessä otetaan huomioon ensi alkuun toiminut välipysäh- 
dys Sköldvikissä. Vuosituhannen vaihteen liikenteessä sekä raakaöljyn noutopaikka 
että kuljetusten aluskoko vaihtelivat5. Hankearvioinnissa aluskannan koosta tehtiin 
tietty vakiointioletus (Natura-liikenne), jota noudatetaan myös nyt.

5 Hankearvioinnissa alkuperäisen liikenteen alustyypit vakioitiin yhteen luokkaan (Natura), vaikka todelli
suudessa raakaöljyä tuotiin Naantaliin myös pienemmillä aluksilla. Aluskokoluokat olivat pieniä varsinkin 
vuosien 2002-2 005 liikenteessä, jolloin Natura luokan aluksia ei juuri enää käytetty. Tätä liikennettä ei nyt 
oteta vertailukohdaksi.
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Vuoden 2005 tienoilla liikenne vakiintui (pääasiassa) yhden kokoluokan uusiin isoihin 
aluksiin ja yhden noutosataman käyttöön. Naantaliin tuotava raakaöljyä alettiin kul
jettaa uusilla tankkereilla reitillä Primorsk-Sköldvik-Naantali.6 Tankkerit toimivat 
aluksi niin, että ne ottivat täyden raakaöljylastin Primorskista, kävivät ensin purka
massa lastista noin 20 000 tonnia öljyä Porvoon Sköldvikiin ja jatkoivat sen jälkeen 
matkaa Naantaliin sen aikaisen väyläsyvyyden ehdoilla noin 80 000 tonnin lastissa. 
Vasta syventämisen valmistuttua täysien 100 000 tonnin lastien vienti suoraan Naan
taliin oli mahdollista.

Uusi kuljetustaloudellinen tarkastelu tehdään nyt vertaamalla sekä vuoteen 2001 val
linnutta liikennettä että vuosina 2005-2009 vallinnutta isojen tankkereiden vajaalas- 
tiliikennettä vuonna 2010 alkaneeseen isojen tankkereiden täyslastiliikenteeseen. 
Taulukossa 3 esitetään vertailtavien liikenteiden ominaisuuksia koskevat pääoletuk- 
set. Aluskustannukset perustuvat viimeisimpään laskentaohjemääritykseen (Meren
kulkulaitos 2009b).7 Laskelma tehdään alusvuorokaudelle määritetyillä aluskustan- 
nusten yksikköarvoilla (toisin kuin alkuperäisessä hankearvioinnissa laskelma tehtiin 
lastimäärälle kohdennetuilla yksikköarvoilla).

Vuosituhannen alun liikenteen aluskustannukset on arvioitu enintään 13 metrin syvä
yksellä kulkevan säiliöaluksen aluskustannusten mukaan (Natura-kokoluokka). Vuon
na 2005 vajailla lasteilla alkanut ja vuodesta 2010 eteenpäin täysillä lasteilla jatkuva 
tankkeriliikenne on arvioitu enintään 15 metrin syväyksellä kulkevan säiliöaluksen 
aluskustannusten mukaan (yksi alustyyppi).8 Liikennöinnin muutoksessa tarkastel
laan sekä ajoaikaa että satama-aikaa per yksi aluskierto; raakaöljyn nouto-lastaus- 
vienti-purku.

Alkuperäisen tankkeriliikenteen ajoaika- ja satamavuorokaudet perustuvat alkuperäi
sen hankearvioinnin tietoihin. 9 Välivaiheen ja nykyisen tankkeriliikenteen ajoaika- ja 
satamavuorokaudet on arvioitu etäisyystietojen (merimailia), kulkunopeusoletuksen 
(keskimäärin 12 solmua) ja lastaus-/purkuaikaoletusten pohjalta. Välivaiheen liiken
teessä on otettu huomioon raakaöljyn vientikuljetuksen Sköldvikissä käynnistä aiheu
tuva ajoajan ja satama-ajan piteneminen. Käytännössä meren jäädyttyä liikenne on 
selvästi hitaampaa kuin avovesikaudella. Laskentaoletukset on silti muodostettu avo- 
vesikauden nopeuksien mukaisesti. Jääolosuhteiden merkitys ajonopeuksille vaihte- 
lee eri talvien olosuhteiden mukaan.

6 Kuljetusetäisyyksinä muutos tarkoitti sitä, että Pohjanmereltä tehdyt laivaukset jäivät pois. Matka Frede- 
riciasta Naantaliin on noin 650 merimailia. Primorsk sijaitsee Ventspilsiin verrattuna Naantalista kauem
pana; etäisyys Ventspilsiin 193 merimailia ja Primorskiin 312 merimailia.
7 Alkuperäisessä hankearvioinnissa käytettiin aiempia Merenkulkulaitoksen määrittämiä ohjearvoja vuodel
ta 2001.
8 Aluskustannusten yksikköarvot on arvioitu uudelleen Naantalin väylän syventämisen hankearvioinnin 
jälkeen. Se voi osaltaan heikentää aikoinaan tehdyn ja nyt tehtävän kuljetuskustannusten säästöjen vertail
tavuutta.
9 Alusten keskimääräistä nopeustietoa ei esitetty; esillä ovat vain ajo- ja satama-ajat.
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Taulukko 3. Naantaliin raakaöljyä tuovan tankkeriliikenteen vertailuvaihtoehdot.

Osatekijä Alkuperäinen tankkeri-
liikenne

(2000/2001)

Välivaiheen tankkerilii- 
kenne, vajaalasti 
(2005-2009)

Nykyinen tankkerilii- 
kenne

(2010-2039)

Raakaöljyn reitti Ventspils/Pohjanmeri 
-  Naantali

Primorsk -  Sköldvik -  
Naantali

Primorsk -  Naantali

Alukset ja maksimi- 
lastikoko (noin)

Natura; enintään 
79 000 tonnia 13 met
rin kulkusyvyydellä

Mastera/Tempera; va- 
jaalastissa enintään 
80 000 tonnia 13 met
rin kulkusyvyydellä

Mastera/Tempera;

100 000 tonnia 15,3 
metrin kulkusyvyydellä

Käyntejä vuodessa 28 kpl 31 kpl 22 kpl

Ajovuorokausia 70 vrk 85 vrk 48 vrk

Satamavuorokausia 84 vrk 124 vrk 66 vrk

Aluskustannukset*
(2009)

- ajoaika

- satama-aika

33 864 €/vrk 

20 161 €/vrk

36 137 €/vrk 

21 497 €/vrk

36 137 €/vrk 

21 497 €/vrk
* Naturan aluskustannukset on muodostettu alukselle ominaisen yksilöllisen lastinottokyvyn mukaan syvä
ykseltään 14 m ja 15 m säiliöaluksen aluskustannusten keskiarvona. Masteran ja Temperan aluskustannuk
set ovat suoraan aluskustannustaulukon mukaisesti enintään 15 metrin syväyksellä kulkevan tankkerin 
aluskustannuksia.

Alkuperäisessä liikenteessä keskimääräinen aluskoko oli nykyliikennettä pienempi, 
mutta toisaalta liikenne saapui suoraan Naantaliin. Myös kuljetusmatka pääasiallises
ta raakaöljyn noutopaikasta Ventspilsistä oli selvästi lyhyempi verrattuna myöhem
min alkaneeseen Primorskin liikenteeseen.10 Toisaalta Pohjanmeren noutopaikka Fre- 
dericia oli kaukana.

Välivaiheen liikenteessä aluskäyntejä sekä ajo- ja satamavuorokausia kertyi runsaasti 
Sköldvikin käyntien ja Naantalin vajaalastiliikenteen vuoksi. Sköldvikin käynti lisäsi 
kuljetusten ajoaikaa ja satamavuorokaudet lisääntyivät kun alus piti kiinnittää, lastia 
piti purkaa ja alus piti jälleen irrottaa jatkamaan matkaa Naantaliin.

Taulukossa 4 esitetään arvio Naantalin raakaöljykuljetusten aluskustannusten muu
toksesta kahden aiemmin vallinneen liikennöintityypin ja nykyliikenteen vertailuna 
sekä per vuosi että nykyarvona koko laskenta-ajalta. Diskonttokorkona käytetään ny
kyisen hankearvioinnin yleisohjeen mukaisesti 4 prosenttia (aikaisemmin 5 prosent
tia). Kustannusten vertailu on laskettu yhden vuoden liikennöintien kokonaiskustan
nusten erotuksena. Alkuperäisen liikenteen ja nykyliikenteen vertailuna väylän syven
tämisen aikaan saamat aluskustannussäästöt ovat arvion mukaan laskenta-ajalta ny
kyarvona noin 16 milj. euroa. Välivaiheen liikenteen ja nykyliikenteen vertailuna alus- 
kustannussäästöt ovat peräti 45 milj. euroa.

Verrattaessa aluskustannusten säästöjä toteutuneisiin investointikustannuksiin (noin 
8 milj. euroa) ilmenee, että alkuperäisen tankkeriliikenteen ja nykyliikenteen väliset

10 Kuljetusetäisyyksinä muutos tarkoitti sitä, että Pohjanmereltä tehdyt laivaukset jäivät pois. Matka Frede- 
riciasta Naantaliin on noin 650 merimailia. Primorsk sijaitsee Ventspilsiin verrattuna Naantalista kauem
pana; etäisyys Ventspilsiin 193 merimailia ja Primorskiin 312 merimailia.
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aluskustannussäästöt kattavat investointikustannukset selvästi siitä huolimatta, että 
raakaöljyn noutopaikaksi sittemmin muodostunut Primorsk on Naantalia kauempana 
kuin aikaisemmin pääasiallisena noutopaikkana toiminut ja hankearvioinnin laskel
missa käytetty Ventspils.

Välivaiheen liikenteeseen nähden nykyliikenne säästää aluskustannuksia paljon ja 
säästöt kattavat väylän syventämisen investointikustannukset monin verroin.11 Inves
toinnin kannattavuuden toteutuminen tosin edellyttää, että suurten tankkereiden 
käyttö jatkuu Naantalin väylällä yli hankkeen elinkaaren. Sitä, miten hanke yhdessä 
raakaöljyn hankintalogistiikan muutosten kanssa vaikutti Neste Oil Oyj:n tankkeri- 
laivaston kokoon tai alusten hyödyntämismahdollisuuksiin yhtiön omissa kuljetuk
sissa tai rahdattuna muille asiakkaille, ei ole nyt arvioitu.

Taulukko 4. Arvio aluskustannussäästöistä per vuosi ja  nykyarvo 20 10 -20 39 (vuoden 
2009 aluskustannukset).

M€ Nykyinen liikenne 
vs. alkuperäinen lii

kenne

Nykyinen liikenne vs. 
välivaiheen liikenne

Vuotuinen aluskustannusten säästö,
M€ 0,648 1,358
-  ajoaika 0,275 1,247
- satama-aika 0,923 2,605
Yhteensä

Säästöjen nykyarvo (30 vuotta, 4 pro-
senttia), M€

- Yhteensä, ajoaika + satama-aika 15,954 45,045

2.7 Muita vaikutuksia

Alkuperäisessä hankearvioinnissa todettiin, etteivät tankkereiden luotsauskustan- 
nukset Utön-Naantalin väylällä muutu aluskoon muutoksen seurauksena. Näin onkin 
tapahtunut ja tankkerit liikkuvat saaristossa edelleen saattohinauksessa sekä luotsat
tuna. Yksittäisen aluskäynnin tasolla luotsauskustannukset eivät ole alentuneet. Tätä 
toimintamallia ja luotsauksen käyttöä tukee Neste Oil Oyj:n vahva turvallisuuskult
tuuri. Toisaalta aluskäyntien lukumäärän väheneminen pienentää luotsauskustan- 
nuksia kokonaisuutena.

Alkuperäisessä hankearvioinnissa todettiin, että valtion väylämaksutulot pienenevät 
uusien tankkereiden käyttöönoton myötä (useita miljoonia markkoja vuodessa) siksi, 
että ne ovat parhaan jääluokituksen (IA Super) aluksia ja siten maksavat väylämaksua

11 Vertailusta puuttuvat kustannusten puolelta rakentamisen aikaiset korot ja hyötyjen puolelta päästökus- 
tannukset ja investoinnin jäännösarvo. Välivaiheen liikenne nosti päästökustannuksia aluskäyntien määrän 
vuoksi.
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alimman yksikkömaksun mukaan.12 Väylämaksutulon alenemista ei sisällytetty väylän 
syventämisen kannattavuusarviointiin, eikä myöskään tiedossa ollutta jäänmurron ja 
avustusten tarpeen vähenemistä. Nesteen uudet tankkerit pärjäävät liki pitäen kaikis
sa jääolosuhteissa omin avuin, äärioloissa murtamalla jäätä perä edellä ajaen. Väylä- 
maksutuloon ja jäänmurron kustannuksiin liittyvää valtiontaloudellista nettovaikutus
ta ei nyt arvioida tarkemmin. Tankkerikuljetuksille väylämaksun aleneminen toi sääs
töä, mutta toisaalta korkean jääluokituksen mahdollistava uusi tekniikka nosti tank
kereiden hankintakustannuksia.

Alkuperäisessä hankearvioinnissa onnettomuusriskiin liittyvien kustannusten muu
tosta ei arvotettu; riskien muutosta pidettiin pienenä vaikkakin liikenteen muutos ta
pahtuisi riskejä vähentävään suuntaan. Onnettomuusriski on odotetun mukaisesti 
pienentynyt ennen kaikkea siksi, että aluskäyntien määrä väheni. Lisäksi aluksille teh
tiin eräin paikoin lisää väylätilaa myös leveyssuunnassa. Sataman läheisten matali
koiden ruoppauksilla oli turvallisuutta parantava vaikutus (Naantalin satama 2007). 
Riskien alenemaa ei osata määrittää numeerisesti eikä sitä voida myöskään muuttaa 
rahaksi. Kuten edellä todettiin, tankkereiden onnettomuusriskejä minimoitiin jo en
nen suurten tankkereiden käyttöönottoa luotsauksella ja saattohinauksella.

Alkuperäisessä hankearvioinnissa ei arvioitu Naantalin jalostamon alusliikenteen 
muutosten paikallisia taloudellisia vaikutuksia. Tilastoista ja selvityksistä tiedetään, 
että Naantalin satama on Naantalin kaupungille merkittävä tulonlähde ja sataman 
tuloista merkittävä osa muodostuu jalostamon kuljetuksilta perityistä maksuista. Sa
taman ylijäämän tuloutus on pitkällä aikavälillä muodostanut yli 10 prosenttia kau
pungin tuloista, ja kunnallisveroprosenttia on voitu pitää sen ansiosta alhaisempana 
(Siekkinen 2011). Edelleen, Nesteen öljynjalostamon työllistävyyden tulovaikutus 
Naantalin kaupungille on suuri. Jalostamolla työskentelee noin 400 henkeä. Naantalin 
kaupunki saa jalostamotoiminnan jatkuvuutta ja kilpailukykyä tukevalle investoin
tiosuudelleen taloudellista vastinetta. Työllistävyyden ja verotulovaikutusten kautta 
hyödyt valtiolle ovat myös ilmeiset.

2.8 Johtopäätökset

Utön-Naantalin väylän syventämishanke arvioitiin alun perin hyvin kannattavaksi 
hankkeeksi. Kannattavuus nojasi yksinomaan Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamon 
raakaöljyn tuontikuljetuksiin ja alus- ja lastikoon kasvattamisen tuottamiin aluskus- 
tannussäästöihin.

Hankkeen toteutuneet investointikustannukset, noin 8 milj. euroa (ilman rakentami
sen aikaisia korkoja), jäivät selvästi alun perin arvioitua 12 milj. euroa alhaisemmaksi 
(vuoden 2009 hintataso). Erityisesti valtion väylällä tehtyjen töiden kustannukset jä i
vät ennakoitua pienemmiksi, kun taas Naantalin satama teetti väylätöitä alun perin 
oletettua enemmän.

12 Väylämaksujen yksikköhinnat ovat muuttuneet sittemmin parasta jääluokkaa suosivampaan suuntaan. 
Nykyisen väylämaksun yksikköhinnaston mukaan lastialusten väylämaksu jääluokassa 1A Super on 1,277 
euroa per aluksen nettovetoisuusyksikkö. Natura-tankkereiden luokassa 1 C yksikkömaksu on 4,821 euroa. 
Säännöllisessä liikenteessä olevat lastialukset maksavat väylämaksun 10 ensimmäiseltä matkalta per vuo
si. www.tulli.fi

http://www.tulli.fi
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Syventämisinvestoinnin kannattavuuden perusteena ollut Neste Oil Oyj:n Naantalin 
jalostamon raakaöljyn hankintalogistiikka muuttui ennen syvennetyn väylän käyt
töönottoa. Tässä arvioidun perusteella uuden logistisen kierron oloissa hankkeen 
kannattavuus pienenee. Hanke tosin toteutuu joka tapauksessa kannattavana, mikäli 
vain vuonna 2010 käynnistynyt suurten alus- ja lastikokojen liikenne jatkuu hankkeen 
elinkaaren yli. Jälkiarvioinnin ajankohdalla uusi väyläsyvyys on ollut käytettävissä 
vasta kolme vuotta, eikä toteutuvaa kannattavuutta voida vielä todeta sen pohjalta.

Väylän syventämisen viivästyminen aiheutti ylimääräisiä aluskustannuksia 5-6 vuo
den ajalta. Syyksi on todettu ympäristölupaprosessi monine vaiheineen. Viivästys esti 
uusien tankkereiden täysien lastikokojen hyödyntämisen sekä aiheutti myös tilapäis
järjestelyn raakaöljykuljetuksissa. Lisäkustannukset ovat viivästyksen ajalta karkeasti 
arvioituna vähintään useiden miljoonien eurojen luokkaa.

Raakaöljykuljetusten perustavan laatuisen muutoksen vuoksi syventämishankkeen 
kannattavuusarvioinnin uudelleen tekemiselle olisi ollut selvät perusteet. Hankepe
rustelujen tarkistaminen olisi ollut perusteltua myös siksi, että väylätyöt käynnistyi
vät useita vuosia myöhässä.

Vesiväylien syventämisen taloudellisten vaikutusten arvioinnissa olisi hyödyllistä tie
tää tiettyihin reitteihin ja kuljetusmääriin rajautuvien tarkastelujen ohella, miten 
hankkeet voivat vaikuttaa varustamoiden toimintakustannuksiin ja logistisiin kustan
nuksiin, jos kuljetusten tehostaminen sallii alusten hyödyntämisen muissa kuljetuk
sissa tai ylimääräisiä aluksia voidaan esimerkiksi myydä pois. Neste Oil Oyj:n kulje
tusten muutoksilla on todennäköisesti ollut tällaisia väylien syventämiseen kytkeyty
viä vaikutuksia.
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3 Rauman väylä

3.1 Hankeperustelut

Rauman satamaan johtaa kaksi kauppamerenkulun pääväylää, Rihtniemen väylä ja 
Valkeakarin väylä. Rauman satama oli 1990-luvun alussa Suomessa ainoa niin sanot
tu pääsatama, johon johti alle 10 metrin väylä. Sataman tavaraliikenne oli kasvanut 
kunnallisten satamien neljänneksi suurimmaksi ja satamanpitäjä sekä metsäteolli
suus olivat investoineet satamatoimintoihin voimakkaasti.

Meriväylän syventämishanke sisälsi Raumalle johtavan eteläisen väylälinjauksen 
(Rihtniemen väylän) syventämisen 10 metriin. Eteläinen väylälinjaus tulee kolmena 
linjana Rauman eteläisen saariston läpi. Väylän ongelmakohta oli matala, riuttatyyp- 
pinen Kovankivien kapeikko Rihtniemen pohjoispuolella, jonka läpi väylä syvennet
tiin. Kapeikossa väylä levennettiin syventämisen yhteydessä noin 160 metriin (kuva 
6).

Hankeperusteluissa esitettiin, että väylän syventäminen 9 metristä 10 metriin mah
dollistaisi mm. suuremmat aluskoot kaoliinin ja kivihiilen tuontikuljetuksissa sekä 
viljan ja sahatavaran vientikuljetuksissa. Paperi- ja sellutehtaan odotettiin myös laa
jentavan tuotantoa.

Syventämisinvestoinnin hyöty-kustannussuhteeksi arvioitiin alkuperäisessä hankear- 
vioinnissa 1,56 (Merenkulkuhallitus 1991) ja Merenkulkuhallituksen väyläohjelmassa 
1992-1995 tarkistetussa hankearvioinnissa hyöty-kustannussuhteeksi esitettiin 1,38.

Kuva 6. Rauman väylän linjaus.
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3.2 Toteutus

Rauman väylän syventämiselle esitettiin rahoitusta Merenkulkuhallituksen väyläoh- 
jelmassa 1992-1995. Hanke aloitettiin vuonna 1994 ja väylä avattiin liikenteelle uu
della 10 metrin syväyksellä vuonna 1996.

3.3 Investointikustannukset

Raumalle johtavan tuloväylän ruoppaus- ja turvalaitetöiden arvioitiin maksavan kah
delle väylävaihtoehdolle 10,6 tai 14,6 milj. euroa vuoden 1990 hinnoissa (63 milj. 
markkaa tai 87 milj. markkaa). Lisäksi satamanpitäjän kustannuksiksi satama- 
altaiden ruoppaamisesta ja muista töistä arvioitiin 1,3 milj. euroa (8 milj. markkaa). 
Ennakoitu kokonaiskustannusarvio oli siten 11,9 tai 15,9 milj. euroa (71 tai 95 milj. 
markkaa) (Merenkulkuhallitus 1991).

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 1994 hankkeen tarkistettu kustannusarvio 
valtion osalta oli 12,6 milj. euroa (75 milj. markkaa) ja satamanpitäjän kustannuksiksi 
arvioitiin 0,34 milj. euroa (2 milj. markkaa). Toteutuneet syventämiskustannukset oli
vat valtion osalta yhteensä 12,5 milj. euroa (74,4 milj. markkaa). Arvioidut valtion in
vestointikustannukset alitettiin siis hienoisesti.

3.4 Alusliikenteen ja tavarakuljetusten kehitys

3.4.1 Hankearvioinnissa esitettyjen ja toteutuneiden tavarakuljetusten vertailu

Rauman väylän syventämisen hankeperusteluissa mainittiin, että Raumalle on tarjolla 
runsaasti uutta liikennettä, joka voi hyödyntää väylää tai jonka saamisen edellytykse
nä on 10 metrin väylä. Kuljetukset eriteltiin tavararyhmittäin ja määrien kehityksestä 
esitettiin arvio. Jälkikäteen tarkasteltuna ennuste ja toteutuma poikkeavat toisistaan 
joidenkin tavararyhmien osalta merkittävästi (taulukko 5).

Malmien ja kivihiilen tuonti väheni ja sittemmin lakkasi, toisin kuin hankearvioinnissa 
oletettiin. Sahatavaran vienti on sekä vähentynyt että jälleen kasvanut, mutta koko
naiskehitys on ollut vähäisempää kuin oletettiin. Viljan vienti on ensin vähentynyt, 
mutta sittemmin lisääntynyt enemmän kuin alun perin oletettiin. Kaoliinin tuonti on 
kasvanut, muttei niin paljon kuin oletettiin. Raakapuun tuonti on lisääntynyt kaiken 
kaikkiaan paljon voimakkaammin kuin oletettiin. Rauman väylälle nykyisin oleellisen 
tärkeää paperin vientiä ei erikseen mainittu kuljetuslajien kehityksessä niin kuin mai
nittiin em. kuljetuslajit, joskin se oletettavasti sisältyi kemiallisen metsäteollisuuden 
vientimääräennusteisiin.

Vertailu kuvaa minkälaisia epävarmuuksia liittyy vesiväylien liikenteen kehityksen 
ennakointiin. Yritysten ja teollisuuskonsernien logistiikassa, tuotantorakenteessa, 
raaka-aineiden ja tuotteiden hankinta- ja vientikohteissa ja esimerkiksi energia
lähteiden kehityksessä tapahtuvat muutokset saattavat muuttaa sataman tavaravirto
ja ja väylän käyttöä voimakkaasti. Kansainvälisessä kaupankäynnissä kysynnän mää
rän ja markkina-alueiden muutokset vaikuttavat kuljetusvolyymeihin ja -reitteihin 
merkittävästi ja muutos voi olla nopeaa.
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Rauman sataman liikenne on joka tapauksessa kehittynyt sittemmin niin, että väylän 
syventäminen on ollut kuljetuksille tarpeen. Hyödyt ovat kuitenkin tulleet uudenlai
sesta liikenteestä, jota ei juuri tuotu esille alkuperäisessä hankearvioinnissa. Väylän 
uudesta kulkusyvyydestä on tilastojen mukaan jo muodostunut lastikokoja rajoittava 
tekijä ja se on jonkin verran rajoittanut väylän syventämisen tuottamia hyötyjä. Lii
kenteen kehitys kuvataan seuraavissa luvuissa ensin kokonaiskehityksenä ja sitten 
eritellysti väylän syventämisestä hyötyneen liikenteen mukaan siinä määrin kuin ti
lastotiedot sallivat.
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Taulukko 5. Rauman väylän syventämisestä hyötyväksi esitetyt ja  toteutuneet kulje
tukset (Merenkulkuhallitus 1991, Liikennevirasto).

Tavararyhmä Ennustetut kuljetukset Toteutuneet kuljetukset

Malmien tuonti Malmien tuonti kasvaa vähintään 
noin 120 000 tonniin/vuosi ja ar
violta 25 000 tonnin lisäys 1990- 
luvun alun määriin vuoteen 2000 
mennessä. Painopiste siirtyy kau- 
kotuontiin Euroopan tuonnin si
jasta.

Malmien tuonti kasvoi parhaim
millaan noin 190 000 ton- 
niin/vuosi ennen väylän syventä
mistä (vuonna 1993), mutta on 
väylän syventämisen jälkeen vä
hentynyt merkittävästi ja sittem
min loppunut kokonaan.

Kivihiilen tuonti Kivihiilen tuonti kasvaa arviolta 
145 000 tonnilla 1990-luvun alun 
määriin nähden vuoteen 2000 
mennessä.

Kivihiilen tuontimäärät pysyivät 
suunnilleen ennallaan vuoteen 
1995 asti ennen väylän syventä
mistä, mutta ovat väylän syventä
misen jälkeen vähentyneet merkit
tävästi ja sittemmin loppuneet 
kokonaan.

Sahatavaran vienti Sahatavaran vienti kasvaa noin 
170 000 tonniin vuoteen 2000 
mennessä, täysi lastikoko Välime
ren liikenteessä.

Sahatun puutavaran vienti vähen
tyi 30 000 tonniin vuonna 2000 eli 
kolmasosaan vuoden 1990 vien
nistä. Vienti on sen jälkeen kasva
nut noin 60 000 tonniin vuoteen 
2011 mennessä.

Viljan vienti Viljan vienti kasvaa noin 30 000 
tonnia 1990-luvun alun määriin 
nähden vuoteen 2000 mennessä, 
täysi lastikoko kaukoviennissä.

Viljan vienti on vähentynyt noin 
15 000 tonnilla vuosina 1990
2000, mutta on sen jälkeen kasva
nut noin 60 000 tonnilla vuoteen 
2011 mennessä.

Kaoliinin tuonti Kaoliinin tuonti kasvaa arviolta 
245 000 tonnilla 1990-luvun alun 
määriin nähden vuoteen 2000 
mennessä. Kaukotuonti lisääntyy 
lähinnä USA:sta.

Kaoliinin tuonti USA:sta ja Brasili
asta on kasvanut noin 120 000 
tonnilla vuosina 1993-2000. Sen 
jälkeen tuonti on kasvanut noin 
40 000 tonnilla vuoteen 2005, 
jonka jälkeen se on hieman vähen
tynyt. Tuontimaaksi on vakiintu
nut USA ja vuodesta 2000 alkaen 
myös Brasilia.

Raakapuun tuonti Raakapuun tuonti kasvaa noin 155 
000 tonnilla vuoteen 1996 men
nessä 1990-luvun alun määriin 
verrattuna ja edelleen noin 
100 000 tonnilla vuoteen 2000 
mennessä.

Sahaamattoman puutavaran tuon
ti väheni noin 30 000 tonnilla vuo
sina 1990-1996, mutta kasvoi lä
hes 200 000 tonnilla vuosina 
1996-2000 ja sen jälkeen se on yli 
kolminkertaistunut vuoteen 2011 
mennessä.
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3-4-2 Toteutunut tavaraliikenteen kokonaiskehitys

Rauman sataman kokonaiskuljetusmäärä ennen väylän syventämistä vuonna 1995 oli 
noin 4,2 miljoonaa tonnia (kuva 7). Väylän syventämisen jälkeisellä ajanjaksolla Rau
man sataman kokonaiskuljetusmäärä on kasvanut voimakkaasti ja se oli noin 7,2 mil
joonaa tonnia vuonna 2008. UPM keskitti konsernin kuljetuksia Raumalle ja samaan 
aikaan muut kuljetukset lisääntyivät. Taloudellisen taantuman aikana vuosina 2009 
ja 2010 kuljetusmäärä väheni noin 5 miljoonaan tonniin, mutta kasvoi jälleen 6,3 mil
joonaan tonniin vuonna 2011. Kotimaan liikenteen osuus on aina ollut vain 1 -2  pro
senttia kokonaisliikenteestä.

■ Ulkomaan liikenne ■ Kotimaan liikenne

.5

.2

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

 

20
01

 

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

 

20
11

Kuva 7. Rauman sataman tavaraliikenteen kehitys vuosina 1990 -20 11
(Liikennevirasto).

Erityisesti viennin määrä kasvoi voimakkaasti väylän syventämisen jälkeen aina vuo
teen 2004 asti, jonka jälkeen se on hieman vähentynyt (kuva 8). Tuonnin voimakas 
kasvu ajoittui vuosille 2003-2008, jonka jälkeen se on hieman vähentynyt. Aluskäynnit 
Rauman satamassa ovat kasvaneet voimakkaasti väylän syventämisen jälkeen noin 
1 000 aluksesta vuonna 1996 yli 1 600 alukseen vuonna 2008, jonka jälkeen aluskäynnit 
ovat hieman vähentyneet. Alusliikennettä arvioidaan tarkemmin seuraavassa luvussa.
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■ V ienti ■ Tuonti
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Kuva 8. Rauman sataman vienti- ja  tuontiliikenteen kehitys vuosina 1990 -20 11
(Liikennevirasto).

3.4.3 Toteutuneet kuljetukset tavaralajeittain, yksiköittäin ja alustyypeittäin

Tavararyhmittäin tarkasteltuna paperin ja kappaletavaran kuljetukset muodostavat 
tärkeimmät ryhmät Rauman sataman vientikuljetuksissa. Paperin viennin osuus oli 
noin kaksi kolmasosaa kaikista vientikuljetuksista vuonna 2011. Tuonnissa puutavaran, 
mineraalien ja kappaletavaran kuljetukset muodostavat merkittävimmät tavaralajit. 
Puutavaran tuonnin osuus oli yli kolmasosa kaikista tuontikuljetuksista vuonna 2011.

Paperin vientikuljetukset USA:han

Rauman satama perusteli vuonna 1996 valmistunutta väylähanketta Amerikan paperin 
viennissä ja kaoliinin tuonnissa saavutettavilla säästöillä, kun alus- ja lastikokoja 
voidaan kasvattaa. Rauman sataman kautta tapahtuvat Pohjois-Amerikan paperin 
vientikuljetukset ovat UPM:n kuljetuksia. Tosin alkuperäisessä hankearvioinnissa väy
län syventämisen perusteluissa ei erityisesti korostettu paperin vientikuljetuksia var
sinkaan Pohjois-Amerikkaan.

Ennen väylän syventämistä USA:han vietiin paperia keskimäärin noin 0,4 miljoonaa 
tonnia vuodessa. Vientikuljetukset suuntautuivat Raumalta pääasiassa Philadelphiaan 
ja ne hoidettiin osittain myös hieman yli 9 metrin maksimisyväyksellä kulkevilla 
aluksilla, jotka kulkivat vajaalastissa.

Väylän syventäminen 10 metriin vuonna 1996 mahdollisti täyden lastikoon käytön 
osassa aluksista. Muutos paperin viennissä tapahtui vuonna 2000, jolloin vientimäärät 
kasvoivat noin 0,4 miljoonasta tonnista lähes 0,9 miljoonaan tonniin vuonna 2004. 
Tämän jälkeen vientimäärät ovat hieman vähentyneet ja paperin vienti USA:han oli 
noin 0,58 miljoonaa tonnia vuonna 2011 (kuva 9).
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Tämä kehitys näkyy myös lähtevien, suurempien syväykseltään vähintään 9 metrin 
alusten määrässä. Ennen väylän syventämistä lähtevien syväykseltään vähintään 
9 metrin alusten määrä USA:n paperin viennissä oli vuosittain vajaa 40, kun se huippu- 
vuonna 2004 nousi lähes 80:een. Tämän jälkeen suurempien lähtevien alusten määrä 
on vähentynyt ja aluskäyntien määrä oli vajaa 40 vuonna 2011.

c n c n c n c n c n c n c n o o o o o o o o o o o or H r H r H r H r H r H r H ( N ( N ( N ( N ( N ( N ( N ( N ( N ( N ( N ( N

Kuva 9. Rauman sataman USA:n paperin viennin kehitys vuosina 19 9 3-20 11
(Liikennevirasto).

Vuosina 2000-2001 liikennöinti paperin viennissä muuttui siten, että määränpääksi 
USA:ssa tuli Baltimore ja sinne alettiin liikennöidä suuremmilla Spliethoffin aluksilla, 
joiden maksimisyväys on 10 -11  metriä. Tilastojen ja UPM:n ilmoituksen mukaan 
alukset lähtevät Raumalta jonkin verran vajaalastissa ja ottavat ennen Atlantin ylistystä 
täydennyslastia Manner-Euroopasta tai Englannista. Toisin sanoen ainakaan kaikki 
alukset eivät kykene hyödyntämään täyttä lastikapasiteettia Rauman väylällä. Vajaus 
ei tosin ole tilastoista päätellen suuri.

Ennen väylän syventämistä maksimisyväykseltään vähintään 9 metrin alusten keski
määräinen lasti USA:n paperin viennissä oli hieman yli 10 000 tonnia (kuva 10). Väylän 
syventämisen jälkeen vientikuljetusten keskimääräinen lasti suuremmilla aluksilla 
kas-voi enimmillään noin 13 500 tonniin vuonna 2006, mutta on sen jälkeen hieman 
vähentynyt noin 12 000 tonniin vuonna 2011.

Kaoliinin tuontikuljetukset Pohjois- ja Etelä-Amerikasta

USA:n paperin viennissä käytettävät erikoisalukset tuovat paluulastina kaoliinia 
USA:sta ja Brasiliasta. Paluulastina tuodaan myös muuta tavaraa. Ennen väylän sy
ventämistä USA:sta tuotiin kaoliinia 130 000-140 000 tonnia vuodessa. Tuontikulje
tuksissa käytettiin osittain myös hieman yli 9 metrin maksimisyväyksellä kulkevia 
aluksia, jotka kulkivat vajaalastissa. Väylän syventäminen 10 metriin mahdollisti täy
den lastikoon käytön osassa näistä aluksista. 1990-luvun lopulla vuosittaiset kaoliinin 
tuontimäärät kasvoivat lähelle 200 000 tonnia (kuva 11).
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Vuonna 2000 kaoliinia alettiin tuoda USA:n lisäksi myös Brasiliasta, jolloin vuosittaiset 
tuontimäärät kasvoivat lähes 300 000 tonniin vuosina 2006 ja 2007. Tämän jälkeen 
tuontimäärät ovat hieman vähentyneet ja kaoliinin tuonti USA:sta ja Brasiliasta oli noin 
220 000 tonnia vuonna 2011.
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Kuva 10. Rauman sataman USA:n paperin vientikuljetuksissa käytettävien
suurempien alusten (maksimisyväys vähintään 9 metriä) 
keskimääräinen lastikoko vuosina 19 9 3-20 11 (Liikennevirasto).
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Kuva 11. USA:n ja  Brasilian kaoliinin tuonnin kehitys Rauman satamassa
vuosina 19 9 3-20 11 (Liikennevirasto).
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Ennen väylän syventämistä maksimisyväykseltään vähintään 9 metrin alusten keski
määräinen lasti USA:n kaoliinin tuonnissa oli noin 7 000 tonnia. Väylän syventämisen 
jälkeen keskimääräinen lasti suuremmilla aluksilla USA:n tuontikuljetuksissa kasvoi 
enimmillään lähes 9 000 tonniin vuonna 2006. Brasilian tuontikuljetuksissa suurem
pien alusten keskimääräinen lasti on ollut noin 13 000 tonnia kuljetusten alkamisen 
jälkeen vuosina 2000-2012 (kuva 12).
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Kuva 12. Rauman sataman USA:n ja  Brasilian kaoliinin tuontikuljetuksissa
käytettävien suurempien alusten (maksimisyväys vähintään 9 metriä) 
keskimääräinen lasti vuosina 19 9 3-20 11 ja  vuonna 20 12  
(tammi-syyskuu) (Liikennevirasto).

Konttiliikenne

Rauman satamana konttiliikenteen määrä oli ennen väylän syventämistä noin 350 000 
tonnia vuodessa. Väylän syventämisen jälkeen konttiliikenne on kasvanut voimakkaasti 
noin 1,9 miljoonaan tonniin vuonna 2011 (kuva 13). Viennin osuus kokonaisliikenteestä 
on noin 75 prosenttia ja pääsatamina ovat Bremerhaven ja Antwerpen. Konttiliikenteen 
voimakas kasvu on ollut yleinen globaali trendi, ei Rauman liikenteen erityispiirre.



3 1

■ Vienti ITuonti

1600000

1400000

1200000

1000000 

.5
c 800000 o 
I-

600000 

400000 

200000 

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kuva 13. Rauman sataman konttiliikenteen kehitys vuosina 19 9 3-20 11
(Liikennevirasto).

Ennen väylän syventämistä kuljetuksissa käytettävien konttialusten maksimisyväys 
oli alle 9 metriä. Vuonna 1998 alettiin konttiliikenteessä käyttää aluksia, joiden mak
simisyväys oli vähintään 9 metriä, mutta suuremmilla aluksilla kuljetettiin vain noin 10 
prosenttia konttiviennin lastitonneista (kuva 14). Vuodesta 2005 alkaen on suurempien 
maksimisyväykseltään vähintään 9 metrin alusten käyttö lisääntynyt voimakkaasti ja 
vuosina 2010-2011 suuremmilla aluksilla kuljetettiin 30-40 prosenttia konttiviennin 
lastitonneista.

Kuva 14. Rauman konttiliikenteessä käytettävien suurempien alusten 
(maksimisyväys vähintään 9 metriä) aluskäyntien kehitys vuosina 
19 9 8 -20 11 (Liikennevirasto).
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Suuremmilla aluksilla konttiliikenteessä kuljetettava keskimääräinen lasti on myös 
kasvanut voimakkaasti vuoden 2005 jälkeen (kuva 15). Erityisesti vientiliikenteessä 
keskimääräinen lastikoko on lähes kolminkertaistunut vuosina 2005-2012.

Kuva 15. Rauman konttiliikenteessä käytettävien suurempien alusten
(maksimisyväys vähintään 9 metriä) keskimääräinen lasti vuosina 
19 9 8 -20 11 (Liikennevirasto).
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Rauman sataman näkökulma

Rauman satamalle tehdyn kyselyn mukaan sekä satamaan saapuneen aluskannan keskimääräinen syväys 
että täyttöaste ovat kasvaneet väylän syventämisen jälkeen. Väylän syventäminen tehosti metsäteollisuu
den vienti- ja tuontikuljetuksia erityisesti valtameriliikenteessä, mutta myös aluskooltaan kasvava kontti
liikenne on saanut merkittäviä etuja syventämishankkeesta. Rauman väylän syventämisellä on ollut suuri 
merkitys kuljetusten tehostumisen ja kustannusten alenemisen kautta ja se on vaikuttanut positiivisesti 
myös Rauman sataman tulovirtaan ja taloudelliseen tulokseen. Väylän syventämisellä on ollut myös laa
jempia positiivisia vaikutuksia Rauman seudun elinkeinoelämän kehittymiselle mm. telakkatoimintojen 
kehittämisen kautta.

Nykyinen väylän syvyys ei kuitenkaan mahdollista esimerkiksi suurien tarjolla olevien, syväykseltään 11
12 metrin konttilaivojen liikennöintiä täydessä lastissa. Valtameren takaisissa paperin vientikuljetuksissa 
ja kaoliinin tuontikuljetuksissa käytettävien Spliethoffin erikoisalusten syväys on noin 11 metriä, eikä ny
kyinen väyläsyvyys myöskään mahdollista näiden alusten liikennöintiä Raumalle ilman välipysähdystä ja 
lastin keventämistä Kotkassa.

Liikennepoliittiseen selontekoon sisältyvää Rauman väylän uutta syventämishanketta voidaan perustella 
sekä nykyisen liikenteen vaatimalla syväystarpeella että alusliikenteen kasvumahdollisuuksilla tulevai
suudessa. Uuden väyläsyvyyden tulisi olla 12 metriä ja erityisesti konttiliikenteessä tulisi nopeasti mah
dollistaa suurempien alusten liikennöinti Raumalle. Myös vuonna 2015 voimaan tulevat alusten rikkipääs- 
törajoitukset todennäköisesti suurentavat aluskokoa.

Tarve Rauman väylän uudelleen syventämiselle todettiin noin viisi vuotta syventämishankkeen valmistu
misen jälkeen. Ottaen huomioon meriväylähankkeiden merkitys kansantaloudelle on niiden asema valtion 
investoinneissa marginaalinen.

Lähde: Hannu Asumaiahti, Rauman satamajohtaja, 10.12.20 12

UPM:n näkökulma

UPM:lle tehdyn haastattelun mukaan suurimmat hyödyt Rauman väylän syventämisestä koituivat paperin 
vientikuljetuksille USA:han ja kaoliinin tuontikuljetuksille USA:sta ja Brasiliasta. Ennen väylän syventä
mistä paperin vientikuljetukset suuntautuivat Raumalta Philadelphiaan USA:han ja kaoliinin tuontikulje
tukset USA:n Savannahista Raumalle. Kuljetusjärjestelmä oli tehoton, sillä kuljetukset hoidettiin sekalai
silla, hitailla laivoilla, joiden liikennöintikustannukset olivat korkeat ja satamavuorokausien määrä oli 
suuri hitaasta lastinkäsittelystä johtuen.

Rauman meriväylän syventäminen mahdollisti uusien erikoisalusten (Spliethoff) tilaamisen paperin ja 
kaoliinin kuljetuksiin. UPM teki alkuun 10 vuoden sopimuksen Spliethoffin alusten käytöstä ja liikennöinti 
uusilla S-tyypin aluksilla (12 500 dwt) alkoi vuonna 1999. Uudet alukset olivat nopeampia ja lastitiloiltaan 
suurempia ja monikäyttöisempiä samalla kun lastinkäsittely myös nopeutui (esimerkiksi paperin vienti
kuljetuksissa satamissa oloaika puolittui).

Väylän syventämisestä huolimatta paperin viennissä käytettävät alukset lähtivät Raumalta vajaalastissa ja 
ottivat täydennyslastia Rostockista tai Englannista matkallaan Baltimoreen USA:han. Baltimoresta alukset 
siirtyivät tyhjänä joko USA:n Savannahiin tai vuodesta 2000 alkaen myös Brasiliaan. Näistä lähtösatamis- 
ta alukset liikennöivät vajaassa kaoliinilastissa takaisin Raumalle. Brasiliasta tuontikuljetukset suuntau
tuivat ensin Kotkaan, jossa kaoliinilastia vajautettiin, jonka jälkeen alukset liikennöivät Raumalle.

Rauman meriväylän syventämisen mahdollistama uusien erikoisalusten tilaaminen ja käyttöönotto sekä 
uuden liikennöintijärjestelmän toteuttaminen paperin viennissä ja kaoliinin tuonnissa on UPM:n mukaan 
tuonut noin 10 miljoonan euron säästöt kuljetusten vuosikustannuksissa.

Paperin vientikuljetuksissa ja kaoliinin tuontikuljetuksissa on liikennöinnin aloittamisen jälkeen käytetty 
vielä kahta uutta, isompaa S-tyypin alussarjaa (14 500 dwt ja 17 500 dwt). Näiden alusten täyden lastika
pasiteetin käyttö edellyttäisi Rauman meriväylän syventämistä edelleen 11 tai 12 metriin. Isompien alus
ten suuremman lastikapasiteetin käyttöä puoltaa se, että arvioiden mukaan paperin kysyntä USA:ssa tulee 
hieman kasvamaan tulevaisuudessa, mikä heijastuu paperin vientikuljetusten volyymin kasvuun tulevina 
vuosina. Lisäksi kaoliiniin tuontimäärien arvioidaan pysyvän ainakin nykyisellä tasolla tulevaisuudessa. 
Rauman meriväylän lisäsyventäminen mahdollistaisi myös kaoliinin tuontikuljetusten liikennöinnin suo
raan Brasiliasta Raumalle ilman välipysähdystä Kotkassa.

Lähde: Jussi Sarvikas, UPM:n Logistiikkapääiiikkö, 1 1.1.20 13
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3.5 Investoinnin kannattavuuden toteutuminen

Rauman väylän syventämisestä hyötyvän liikenteen koostumus on muodostunut mer
kittävältä osin toiseksi kuin mitä hankearvioinnissa ennakoitiin. Ennustetusta hyöty
västä liikenteestä toteutui vain osa, kun suuri osa siitä jopa lakkasi kokonaan. Hyödyt 
ovat käytännössä syntyneet paperin viennin ja kaoliinin tuonnin kokonaislogistiikan 
kehityksen sekä hankearvioinnissa ennakoimattoman konttiliikenteen ja konttialusten 
koon kasvun myötä. Päätelmät investoinnin kannattavuudesta tehdään edellä mainit
tujen kuljetuslajien pohjalta sekä tilastoista selvitettävissä olevan 10 metrin kul
kusyvyyden hyödyntämisen perusteella, ei tarkkaan laskettuna aluskustannusten ver
tailuna ennen ja jälkeen hankkeen valmistumista.

Merenkulkulaitos on kertaalleen arvioinut Rauman väylän syventämisen kannatta
vuuden toteutumista kymmenvuotisjaksolle 1997-2006 (Merenkulkulaitos 2007). 
Tuolloin arvioitiin, että väylän syventämisen tuottamat kuljetuskustannusten säästöt 
olivat kymmenvuotisjaksolla yhteensä 19,5 milj. euroa (vuoden 2006 hinnoissa). Se 
oli selvästi enemmän kuin hankearvioinnissa oli laskettu vastaavalle ajanjaksolle 
(14,5 milj. euroa vuoden 2006 hinnoissa). Arvio perustui siihen, kuinka paljon Rauman 
väylän kautta kulkeneista tavaramääristä oli siirtynyt väylän syventämisen jälkeen 
kulkemaan aluksilla, joiden maksimisyväys oli vähintään 9 metriä. Vuonna 2006 ko
konaiskuljetuksista 25 prosenttia kulki näillä isoilla aluksilla. Lisäys oli 40 prosenttia 
suurempi kuin hankearvioinnissa oli oletettu vastaavalle ajankohdalle. Merkittävä 
osuus hyödyistä perustui arvion mukaan paperin kaukoviennin sekä metsä
teollisuuden raaka-aineiden kaukotuonnin toteutuneisiin määriin ja uuden syväyksen 
hyödyntämiseen isompina lastikokoina. Myös viljankuljetusten ja konttialusliikenteen 
arvioitiin hyötyneen 10 metrin kulkusyvyydestä.

Tässä työssä Rauman väylää käyttäneiden suurten alusten (maksimisyväys vähintään 
9 metriä) kuljetukset käytiin läpi arvioiden, kuinka niiden kuljetusosuus on kehittynyt, 
kuinka keskilastit ovat kasvaneet väylän syventämisen jälkeen ja ovatko alukset ky
enneet hyödyntämään täyttä lastinottokykyä. Tarkastelu rajattiin 10 metrin syväystä 
säännöllisesti hyödyntävään liikenteeseen eli paperia vieviin ja kaoliinia tuoviin kau
koliikenteen aluksiin (samojen alusten rotaatio liikenteessä Suomi-USA/Brasilia- 
Suomi) sekä isoihin konttialuksiin (kuljetukset Suomen ja Keski-Euroopan välillä). 
Tilastotarkastelussa paperi- ja kaoliinikuljetusten ominaisuuksista tehdyt havainnot, 
etenkin täyttöasteet ja alusten reitit, varmistettiin UPM:n haastattelulla.

Kaikkien kuljetustyyppien tasolla tarkasteltuna isojen alusten suhteellinen osuus 
Rauman kokonaisliikenteestä (kuljetetut tonnit) ei ole kasvanut vuoden 2006 jälkeen 
trendinä (taulukko 6). Osuus vaihteli 19-26 prosentin välillä. Tämä johtunee osin sii
tä, että paperiteollisuuden kuljetusten käyttöön ottama uusi aluskanta on säilynyt 
ennallaan. Konttialuksissa on tapahtunut kasvua. Kuljetettavien tonnien lisäystä tosin 
osaltaan rajoittanevat konteissa kuljetettavien tavaralajien ominaisuudet (osa on ke
vyttä tavaraa) sekä tyhjien konttien osuus.13 Kokonaisliikenteen kehitystä ja aluskoko- 
jen kasvua on mahdollisesti rajoittanut myös talouden trendien ja ulkomaankaupan 
tempoilu 2000-luvulla.

13 Rauman koko konttiliikenteestä noin kolmasosa on tyhjiä kontteja (Satamaliiton tilastot).
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Taulukko 6. Maksimisyväykseltään vähintään 9 metrin alusten kuljettama osuus
Rauman sataman vienti- ja  tuontitonneista 20 0 6 -20 11 (Liikenneviras- 
to).

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Osuus tonneista, mak
simi-syväys vähintään 9 
metriä 25,3 % 23,4 % 19,1 % 23,0 % 26,3 % 20,0 %

Rauman sataman paperi- ja kaoliinikuljetusten tonnit, jotka ovat hyötyneet väylän 
syventämisestä, eriteltiin kuljetustilastoista alusten maksimisyväyksen (min 9 met
riä) mukaan ennen ja jälkeen väylän syventämisen. Osa kuljetuksista alkoi vasta sy
ventämisen jälkeen. Paperin viennin keskimääräinen lastikoko kasvoi arvion mukaan 
noin 1 700 tonnilla (taulukko 7). Kaoliinin USA:n tuonnissa lastikoko ei juuri muuttu
nut. Vuodesta 2000 alkaen Brasiliasta saapuvat keskimääräiset kaoliinilastit vastasi
vat kooltaan paperin vientilasteja.

Kuljetuserien kasvu ei ole ollut kovin suuri. Useimmat suuret alukset ovat käytännös
sä maksimisyväykseltään yli 10 metrin aluksia ja ne lähtevät ja saapuvat Raumalle 
jossain määrin vajaalastissa. Näin tapahtui jo ennen väylän syventämistä. Näin ollen 
esimerkiksi USA:han paperia vievät alukset ottavat täydennyslastia Saksasta tai Eng
lannista. Paluukuljetuksina USA:sta tuotavat kaoliinierät ovat selvästi alusten lastika- 
pasiteettia pienempiä. Brasiliasta tuodut kaoliinilastit lähtevät UPM:n ilmoittaman 
mukaan satamasta jo alun perin hieman vajaina ja lasteja vajautetaan lisää Kotkassa 
ennen Raumalle saapumista.

Taulukko 7. Maksimisyväykseltään vähintään 9 metrin alusten kuljettamat keskilastit 
Rauman viennissä ja  tuonnissa, tonnia (Liikennevirasto).

Kuljetuksen laji Keskimääräinen lasti

koko vuosina 1993
1996, ton- 

nia/kuljetuserä

Keskimääräinen lasti
koko vuosina 1997

2011, ton- 
nia/kuljetuserä

Paperin vienti Rauma -  USA 10 800 12 500

Kaoliinin tuonti USA -  Rauma 6 000 6 200

Kaoliini tuonti BRA -  Rauma 
(alkaen 2000)

- 12 500

Tässä työssä yritettiin laskea paperiteollisuuden kuljetusten muutosten aikaan saa
mia kuljetuskustannusten muutoksia syväyksestä hyötyvän liikenteen osalta Liiken- 
neviraston aluskustannusmallin tiedoilla. Tavoitteena oli verrata liikenteen frekvens
sejä ja kuljetuskustannuksia laskennallisesti suuremmilla ja pienemmillä aluksilla 
olettaen, että ilman väylän syventämistä toteutuneiden tonnimäärien kuljettaminen 
olisi edellyttänyt useampia kuljetuskertoja kun 9 metrin syväys olisi rajoittanut alus- 
kokoa. Kuitenkin tilaston mukaisen keskimääräisen lastikoon kasvun jäätyä suhteelli
sen pieneksi, ei selkeää kuljetuskustannusten eroa kyetty osoittamaan, kun tarkastelu 
rajattiin koko logistisessa toimintamallista pelkästään alusten liikennöintivaiheeseen
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(ajoaika). Isojen alusten käyttöä ei voitu osoittaa selvästi pienempien alusten käyttöä 
taloudellisemmaksi, koska laskennallisissa aluskäyntien määrissä ei muodostunut 
riittävän suurta eroa. Isompien alusten aluskustannukset ovat suuremmat kuin pie
nempien alusten, ja siten aluskäyntien vähenemisen on oltava riittävän suuri, jotta 
isompien alusten käyttö muuttuu pienempien alusten käyttöä kannattavammaksi.

Aluskustannusmuutosten tarkan laskennan haasteeksi muodostui yksityiskohtien 
suuri määrä sittemmin toteutuneessa paperiteollisuuden kaukoliikenteessä. Kuljetus
ten kahdessa rotaatiossa (Rauma-Baltimore-Savannah-Rauma sekä Rauma- 
Baltimore-Brasilia-Kotka-Rauma) toteutuvat erilaiset ajo- ja satama-ajat. Molem
missa rotaatioissa on myös eripituiset tyhjänä ajon vaiheet (siirtymät kaoliinin nouto- 
satamiin) sekä eri määrä ajo- ja satama-aikoja lisääviä välipysähdyksiä eurooppalai
sissa satamissa. Vertailulaskelmassa isommille ja pienemmille aluksille tulisi määrit
tää erilliset laskentatiedot. Spliethoffin alukset poikkeavat kaiken lisäksi tyypiltään 
Liikenneviraston aluskustannusmallin tyyppialuksista. Aluskustannusmallilla on 
mahdollista laskea alusten satamissa viettämän aja muutosten arvoa, mutta ei muita 
lastin satamakäsittelyvaiheiden kustannusmuutoksia. Siten tarkkaa laskentaa ei teh
ty.

UPM:n lausuman mukaan Rauman väylän syventämiseen liittynyt USA:n liikenteen 
logistiikan uudistaminen ja uuden laivatyypin käyttöön otto on tuonut vuosittain noin 
10 milj. euron hyödyt. Näistä hyödyistä osa on toteutunut aluskuljetuksissa ja osa las
tien satamakäsittelyvaiheissa. Varsinkin lastien satamakäsittely on nopeutunut mer
kittävästi uusien alusten lastaus- ja purkuominaisuuksien ansiosta. Ajoaikojen lyhen
tymiseen on lisäksi vaikuttanut uusien alusten nopeus. Logististen hyötyjen määrä 
syntyy siten monesta eri tekijästä; mm. lastikoon kasvu, aluskäyntien lukumäärän 
muutos, ajonopeuksien muutos sekä satamakäsittelyaikojen muutos.
Konttiliikenteen lisäys sekä konttialusten koon kasvu Rauman ja Euroopan välisessä 
liikenteessä on ollut viime vuosina merkittävää. Väylän syventäminen on siten tuke
nut kuljetustaloudellisten hyötyjen syntymistä. Varsinainen iso konttilastien siirtymä 
suurempiin aluksiin toteutui vuodesta 2008 alkaen (ks. luku 3.4.3). Lyhyen aikasarjan 
vuoksi aluskustannusten muutoksen laskelmaa ei tehty. Samaan aikaan Rauman väy
län uuden syventämisen kannattavuusarviointia on tehty toisaalla ja sen yhteydessä 
konttiliikenteen toteutunutta ja tulevaa muutosta on arvioitu tarkemmin.

Rauman väylän syventämisen kannattavuuden jälkiarviointi jää päättelyyn perustuvan 
käsittelyn varaan. Isojen alusten liikenteen lisääntyminen ja lastikokojen kasvu todis
taa, että väylän 10 metrin kulkusyvyyttä on hyödynnetty uuden kulkusyvyyden avaa
misesta alkaen. Kuljetuskustannusten säästön arvo ja suhde investointikustannuksiin 
jää kuitenkin tarkemmin määrittämättä. Väylän syventämisestä voidaan todeta synty
neen taloudellista hyötyä, mutta se on toteutunut pääosin muussa liikenteessä, kuin 
mille hyötyjä ennakoitiin alun perin syntyvän. Toisaalta väylän nykyinen syväys jo ra
joittaa isoimpien Raumalla käyvien alusten täyden lastikapasiteetin hyödyntämistä.

Päästökustannuksia ei otettu huomioon Rauman väylän alkuperäisen hankearvioinnin 
ajankohdalla niin kuin tehdään nykyisin. Lisääntyneen liikenteen ja aluskokojen kas
vun aiheuttama päästökustannusten lisäys leikkaisi laskennallisia kuljetuskustannus
ten hyötyjä jonkin verran. Tosin ilman väylän syventämistä väylällä liikkuisi nykyistä 
suurempi määrä aluksia ja se aiheuttaisi nykyistä suuremmat päästökustannukset. 
Tässä työssä ei laskettu päästökustannusten muutosta.
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3.6 Muita vaikutuksia

Rauman sataman asema Suomen ulkomaankaupan satamana on vahvistunut, samoin 
kuin on vahvistunut sataman merkitys seudullisena työllistäjänä ja elinkeinokeskitty- 
mänä. Turun yliopiston (Holma & Yliskylä-Peuralahti 2009) tutkimuksessa on selvi
tetty tarkoin Rauman satamaan liittyviä elinkeinoja ja niiden taloudellisia vaikutuksia. 
Tarkastelu on tehty yhdessä Porin sataman vaikutustarkastelun kanssa.

Vuonna 2007 Rauman sataman päätoimintojen työllistävyysvaikutus (kuljetusala ja 
siihen liittyvät toiminnot; ei teollisuutta) oli yhteensä yli 1 100 henkilötyövuotta. Työl
listävyys oli kasvanut 10 vuodessa lähes 10 prosentilla (kun vastaavasti Porin sata
man vaikutus oli hieman pienentynyt). Työllistävyydestä neljäsosa syntyi ahtaamises- 
ta ja lastinkäsittelystä, neljäsosa varastoinnista ja neljäsosa maantie- ja rautatielii
kenteen kuljetuksista. Loppu neljännes koostui erilaisista laivaus-, huolinta- ja viran
omaistehtävistä. Itse merikuljetuksen osuus on varsin vähäinen.

Rauman sataman kuljetuksia palvelevien toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 
noin 156 milj. euroa, josta lastinkäsittely oli suurin yksittäinen toiminto. Kaiken kaik
kiaan sataman toimintoihin liittyi noin 120 satakuntalaista yritystä (noin 110 vuonna 
1998). Rauman sataman päätoimintoihin osallistuneiden työntekijöiden kulutukseen 
jääväksi nettopalkkasummaksi arvioitiin 23 milj. euroa. Verojen maksuksi arviointiin 9 
milj. euroa, josta noin 5 milj. euroa kohdistui satakuntalaisiin kuntiin.
Rauman seitsemän satamasidonnaisen teollisuusyrityksen työllistävyydeksi arvioitiin 
noin 1 500 henkilötyövuotta (vuonna 2007). Yritysten liikevaihto oli yhteensä 1,36 
mrd. euroa. Bruttopalkkasumma oli 46 milj. euroa ja yksistään Rauman kaupungille 
karttui ansioverotuloja 7 milj. euroa.

3.7 Rauman väylän uusi syventämishanke

Rauman väylän yhteydessä voidaan nostaa esille kysymys tavasta syventää meri
väyliä vaiheittain, ns. metri kerrallaan. Sittemmin alus- ja lastikokojen yleisen kasvun 
myötä Rauman väylän lisäsyventäminen on tullut ajankohtaiseksi ja väylälle on tehty 
uusi hanketarkastelu kesken aiemman syventämisen teknistaloudellista elinkaarta. 
Tosin väylän uuden syväyksen käyttöönoton ajankohdalla (aikaisintaan noin 2017
2018) edellinen syventäminen on palvellut liikennettä jo yli 20 vuotta.

Rauman sataman ilmoituksen mukaan (satamajohtaja Hannu Asumalahden haastat
telu 10.12.2012) Rauman väylä olisi jo edellisellä kerralla pitänyt syventää 12 metriin 
(Handymax -aluskoko), koska viisi vuotta edellisen syventämisen valmistumisen jä l
keen todettiin tarve seuraavalle syvennykselle. Seuraava porras 12 metrin jälkeen olisi 
noin 13,6 metrin syväys (Panamax -aluskoko). Muun muassa konttiliikenteen kasvu- 
trendin sekä rikkidirektiivin odotetaan kasvattavan Itämerellä liikennöivien alusten 
keskimääräistä kokoa.

Voidaan kysyä, olisiko väylien syventäminen taloudellisempaa toteuttaa ja hyötyisi- 
vätkö satamat ja kuljetuspalvelujen kysyjät enemmän siitä, että väyliä syvennettäisiin 
enemmän kerralla? Toisaalta voidaan kysyä, onko väyliä mielekästä syventää tiedet
tyä tarvetta enempää, varsinkin kun liikenteen kehitys voi olla vaikeasti ennakoitavis
sa? Kuten tässä raportissa on todettu, eivät vuonna 1996 valmistuneen Rauman väy
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län syventämisen kannattavuuden perusteeksi esitetyt liikenteen kehitykset toteutu
neet odotetunlaisesti. Väylän syventämisen kannattavuus toteutui lopulta sellaisen 
liikenteen ansiosta, jota ei osattu ennakoida.

Rauman väylän syventäminen 11 tai 12 metriin

Rauman satama on kuljetusmäärillä mitattuna nykyisin läntisen rannikon suurin sa
tama ja se on laajentunut jatkuvasti. Satamaa ollaan laajentamassa seuraavaksi koh
ti Ulko-Petäjäksen niemeä, laajennukselle on tehty varaus Rauman kaupungin ase
makaavassa.

Rauman sataman kasvavan liikenteen ja erityisesti aluskoon kasvamisen takia on 
todettu tarve syvemmälle, kulkusyvyydeltään noin 11 -12  metrin väylälle. Uusi syven- 
tämishanke sisältyy liikennepoliittisen selonteon liikenneverkon kehittämisohjel
maan vuosille 2012-2015. Erityisesti ongelmaksi on muodostunut Feeder-tyyppinen 
liikenne, jossa käytetään konttialuksia, joiden syväys on noin 11,5 metriä. Tällä het
kellä kyseisen tyyppiset alukset lastaavat Raumalla väylän määräämään 10,0 metrin 
maksimisyväyksen ja jatkavat toiseen satamaan täydentämään lastia.

Lisäksi sataman panostus konttiliikenteeseen tulee kasvattamaan aluskokoja tule
vaisuudessa, jos väylät sen mahdollistavat. Konttien vientiliikenteen on arvioitu kas
vavan vuoteen 2015 mennessä noin 1,2 miljoonan tonniin ja vuoteen 2020 mennessä 
1,32 milj. tonniin. Liikenteestä 20 prosenttia arvioidaan hyötyvän väylän uudesta sy
ventämisestä (siirtyy syväykseltään 11 metrin alusten käyttöön) (Ramboll 2011).

Hankkeen kustannusarvio valtion väyläosuudella 12,0 metrin kulkusyvyydellä on noin 
20 milj. €. Lisäksi sataman investointikustannukset olisivat noin 10 milj. €. Rakenta
minen voidaan aloittaa aikaisintaan vuonna 2015 ja se kestää kaksi avovesikautta.

3.8 Johtopäätökset

Rauman väylän syventämisen hankearvioinnissa 1990-luvun alussa investointia pe
rusteltiin liikenteellä, joka ei kuitenkaan toteutunut ennakoidusti. Esimerkiksi:

• Malmien ja kivihiilen tuontikuljetukset vähenivät kunnes lakkasivat kokonaan.

• Sahatavaran ja viljan vientikuljetukset sekä raakapuun tuontikuljetusten ke
hittyivät toisin kuin arvioitiin; sekä vähenemistä että kasvua mutta ei merkit
tävää tasomuutosta ylöspäin.

• Kaoliinin tuonnissa oletettiin selvä kasvu lähinnä USA:sta vuoteen 2000 
mennessä. Uudeksi tuontimaaksi USA:n ohella on tullut Brasilia. Tuonnin 
kasvu on ollut noin puolet ennustetusta vuoteen 2000 mennessä. Tämän jäl
keen lievä kasvu on jatkunut aivan viimeisiä vuosia lukuun ottamatta.
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Väylän käytössä tapahtui seuraavia muutoksia, joita ei nostettu esille alkuperäisessä 
hankearvioinnissa:

• Väylän syventämisen perusteluissa ei nostettu erityisesti esille paperin vien
tikuljetusten kasvua, mutta nämä kuljetukset ovat lähes kaksinkertaistuneet 
vuosina 1993-2007. Suuremmasta alus- ja lastikoosta hyötyvät paperin vien
tikuljetukset USA:n ovat yli kaksinkertaistuneet vuosina 1993-2007.

• Väylän syventämistä ei perusteltu konttikuljetusten ja konttialusten kasvulla, 
mutta konttien vientimäärät ovat kuusinkertaistuneet ja tuontikuljetusmäärät 
10-kertaistuneet vuosina 1993-2011 sekä keskimääräinen konttialuskoko on 
kasvanut.

Ennustetun ja toteutuneen liikenteen vertailu kuvastaa liikenteen kehityksen enna
koinnin vaikeutta. Etenkin teollisuuden kuljetuksia palvelevilla liikenneväylillä muu
tokset voivat olla ennakoimattomia, nopeita ja voimakkaita.14

Rauman väylän syventämisen investointikustannukset toteutuivat ennakoidun suu
ruisina. Väylän syventäminen on tuonut kuljetustaloudellisia hyötyjä väylän pääkäyt
täjälle. Uuden väyläsyvyyden hyödyntämisessä tapahtui selvä muutos paperiteolli
suuden kuljetusten sekä sittemmin konttialusten koon kasvaessa. Liikenteen koko
naismäärän kasvu tuki hyötyjä volyymin kautta. Suurten vähintään 9 metrin syväystä 
hyödyntävien alusten osuus Rauman sataman vuotuisista kokonaiskuljetuksista (ton
neista) on viime vuosina ollut 20-25 prosentin tasoa. Alusten lastimäärien perusteella 
käytettävissä olevaa 10 metrin syväystä on hyödynnetty säännönmukaisesti. Väylän 
keskeisimmän käyttäjän (UPM) kokemukset ovat erityisen suotuisat, koska väylän sy
ventäminen tuki kaukoliikenteen logistisen toimintamallin kehittämistä ja sen tuomia 
merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Tarkkaa laskelmaa logististen kokonaishyötyjen 
merkityksestä hankkeen kannattavuudelle ei ole voitu tehdä Liikenneviraston alus- 
kustannusmallilla, koska malli ei tarkastele kaikkia väylän käyttäjän logistisen toimin
tamallin osia. Alusten kaksi erilaista rotaatiota Atlantin ylittävässä liikenteessä todet
tiin kaikkine yksityiskohtineen vaikeaksi mallintaa.

14 Tammikuussa 2013 UPM ilmoitti aikeistaan sulkea yhden Rauman neljästä paperikoneesta. Tämä ei vält
tämättä vaikuta kuljetusmääriin, mikäli tuotanto korvataan Rauman muilla koneilla tai muiden Suomen 
tehtaiden koneilla.
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4 Suositukset hanke- ja jälkiarvioinnille

Hankeperustelujen tarkistaminen

Hankearvioinnin laatimisen jälkeen alun perin kannattavuuden tarkastelussa käsitel
lyssä liikenteessä voi tapahtua muutoksia. Hankkeen toteuttamisen pitkittyessä tai 
merkittävien liikennöintimuutosten tapahtuessa muutoin tulisi hankearviointi päivit
tää uusien tietojen mukaiseksi. Tämä voi johtaa myös hankepäätöksen uudelleen ar
viointiin. Joka tapauksessa päivitetyin tiedoin tehty kannattavuuden arviointi helpot
taa jälkiarviointia ja vähentää liikenteellisesti hankalien vertailuasetelmien syntymis
tä.

Vertailuvaihtoehtojen määrä

Joissain tapauksissa tarve väylän uudelle syventämiselle todetaan vain muutama 
vuosi edellisen syventämishankkeen toteuttamisen jälkeen. Siksi alkuperäiseen han- 
kearviointiin voisi sisällyttää useampia väylän syventämisvaihtoehtoja ja alkuperäi
sen investoinnin mitoitusta ja vaikuttavuutta voisi pohtia suhteessa perusennustetta 
merkittävämmän liikenteen kehityksen asettamiin vaatimuksiin ja mahdollisiin lisä
hyötyihin. Ns. ”yhden lisämetrin” hyötyjen arviointi voisi olla rutiiniosa syventämis- 
hankkeiden tarkastelua.

Täyttöasteita koskeva herkkyystarkastelu

Rauman väylällä liikkuneiden syväykseltään vähintään 9 metrin alusten lastitilat eivät 
ole olleet tilastojen ja haastattelutietojen mukaan täydessä käytössä. Tämän nojalla 
voisi tehdä tarkasteluja, joissa arvioidaan kuinka täyttöasteiden vajaukset vaikuttavat 
kuljetuskustannuksiin ja edelleen investointien kannattavuuteen verrattuna oletuk
seen, että syvennettäviä väyliä käyttävät aina aiempaa suuremmat täysissä lasteissa 
liikkuvat alukset. Tämän täyttöasteita koskevan havainnon yleistettävyyttä tulisi kui
tenkin tutkia lisää Liikenneviraston kuljetustilastojen avulla.

Logististen kustannusvaikutusten tarkastelun laajentaminen

Väylähankkeiden vaikutukset voivat ulottua teollisuuden logististen toimintamallien 
kehittämiseen. Siksi lastien satamakäsittelyvaiheiden kustannusmuutoksia koskevia 
vaiheita tulisi tarkastella nykyistä laajemmin. Tämä edellyttää vesiväylähankkeiden 
tarkastelun laajentamista aluskustannusmallin ulkopuolella oleviin vaikutustekijöi- 
hin.

Laajempi vaikuttavuus

Hankkeen laajempien, elinkeinoelämään, logistisiin ketjuihin ja aluetalouteen kohdis
tuvien vaikutusten arviointi olisi vesiväylähankkeissa periaatteessa mahdollista viedä 
varsin pitkälle siksi, että vaikutukset kohdistuvat usein varsin rajalliseen hyötyjien 
ryhmään. Niitä koskevat tiedot ja vaikutusten selvittäminen on selvästi selkeämpää 
kuin esimerkiksi tiehankkeiden vaikutusten tarkastelussa.
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