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1. 	TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 

Toimeksiannon kokonaistarkoituksena on ollut selvittää bulk-tava-

ran lastinkäsittely-, satamavarastointi- ja siirtokuormausmenetel-

inät ja niiden yksikkökustannukset Saimaan vesistöalueen satamien 

kautta kulkevisa tavaravirroissa. 

Selvitys jaettiin esitutkimukseen ja jatkotutkimukseen. Tässä ra-

portissa esitetään esitutkimustulokset. 

Esitutkimuksessa selvitettiin seuraavat asiakokonaisuudet: 

- tavaravirta-analyysi suoritetun yrityskyselyn tulosten perus- 

1 
- jatkotutkimuksen piiriin otettavat satamat 

I 	 - kuljetuksen, tavarankäsittelyn ja varastoinnin materiaalikoh- 

tainen määräanalyysi, jonka perusteella käsittelylaitteidert ja 

— 	 varastoalueiden mitoitus suoritetaan. 

Esitutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää suunnitteluperus-

teet jatkotutkimusta varten. Tavaravirta-analyysissä ei tämän työn 

puitteissa ole voitu pyrkiä absoluuttiseen totuuteen, vaan analyy-

sin perusteella on saatu lähtötiedot satamiin mandollisesti sijoi-

tettaviin bulk-tavaran käsittelylaitteisiin liittyvää suunnitte-

lua varten. 

I 	 Esitutkimusta ovat koordinoineet TVHn vesitieosaston taholta H. 

Pertovaara ja J. Vuoristo. Työn kuluessa on neuvoteltu myös Sai- 

I 	 maan kanavan kanavakonttorin edustajien S. Koivupuron ja S. Kopo- 

sen kanssa. 

1 	Esko Poltto Oy:ssä esitutkimuksen suorittamiseen ovat osallistu- 

neet E. Poltto, M. Heilman ja M. Vaittinen. 
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1 	 2. 

1] 
2. 	TUTKIMUKSEN KOHDESATAT 

Tehtyjen selvitysten ja käytyjen neuvottelujen perusteella päädyt 

tim seuraaviin tutkittavjjn satamapajkkakuntjjn: 

Ravansaarj 

Lappeenranta 

Savoni inna 

Varkaus 

Kuopio 

Siilinjärvi 

Joensuu 

Imatra 

Ristiina 

Puho s 

Paikkakuntavalinta on tehty lähinnä sen perusteella, sijaitseeko 

paikkakunta syväväylän (4.2 metriä) varrella. Tutkimuksessa käsi-

tellään Siilinjärvi syväväyläpaikkakuntana, vaikkei syväväylä ulo-

tukaan aivan satamaan saakka. Puhos on käytyjen neuvottelujen pe-

rusteella otettu luetteloon mukaan, vaikkei sinne olekaan syväväy- 

1 ää. 

I Tavaravirta-analyvsmn tekemiseksi tOimeenpantu yrityskysely suun-

nattiin lueteltujen paikkakuntien satamien vaikutusalueiden yri- 

i 
1 	. 	SATAMIEN NYINEN VARUSTETASO JA LIIKENNEYHTEYDET SATANIIN 

1 	Liitteessä 1 on esitetty satamien varustetaso bulk-tavaran kulje- 

tusten, käsittelyn ja varastoinnin osalta. 

Taulukon perusteella voidaan todeta, että kuivalastisatamista se- 

I kä maantie- että rautatieyhteys on Lappeenrannan Rapasaaren sata-

maan ja Kuopion Kumpusalmen satamaan. Lisäksi kyseiset yhteydet 

ovat Imatran Vuoksen satamaan, jossa ei tosin ole nykyisin mainit- 1 tavaa 

EI 
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Tutkittavaa bulk-tavaraa on kulkenut ainoastaan Mustolan kautta. 

Missään satamassa ei ole kiinteitä bulk-tavarankäsjttelylajttejta 

Parhaat satamavarastojntjjn käytettävissä olevat maa-alueet löyty -

vät Kuopiosta, Joensuusta ja Mustolasta. 

4. 	TUTKIMUKSEN KOHTEENA OLLEET BULK-TAVARAT JA NIIDEN NYKYISET LII- 

KENNEMAARAT 

Käytyjen neuvottelujen perusteella tutkimus rajattiin koskemaan 

seuraavia bulk-tavarojta: 

Talkki 

Fosfaattirikaste 

Kvartsihiekka 

Muut kaivannaiset 

Kivihii li 

Koks i 

Suo 1 a 

Lannoi tteet 

Hake 

Esitutkimukseri ja sen aikana suoritetun yrityskyselyn yhteydessä 

tuli esiin muidenkin bulkmaisten tavaroiden potentiaalinen vesit-

sekuljetusmandollisuus, mutta sopimuksen mukaisesti satamakohtai-

nen tavaravirta-analyysi rajoitettiin koskemaan lähinnä vain lue-

teltuja tavaroita. 

Liitteessä II on esitetty bulk-tavarojden liikennemäärien kehitys 

1973-1976 tilastojen mukaan. 

Liitteen perusteella voidaan todeta, että varsinaisen bulk-tavaran 

kuljetus on ollut pelkästään tuontia, joka on tapahtunut Lappeen-

rannan Mustolan sataman kautta. 

1 
1 

1 
1 
1 

Materiaalikohtaisen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että 

lähinnä kivjhjjlen tuonti on voimakkaasti laskenut 1973-1976 (yli- 

20.000 tonnista 5.000 tonniin). Tämä johtuu suurimmaksi osaksi 

siirtymisestä maakaasun käyttöön Kaakkois-Suomeri teollisuusyrityk- 

1 
1 



4. 

sissä ja laitoksissa. Raakamineraalien ja maalajien tuonti on 

puolestaan kasvanut 4.000 tonnista 16.000 tonniin 1975-4976. 

Kipsikiven tuonti v. 1976 on ollut melko runsasta, noin 11.000 

tonnia. 

5. SATAMIEN VAIKUTUSALUEIDEN TÄRKEIMMÄT BULK-TAVAROITA KÄYTTÄVÄT YRI- 

TYKSET JA LAITOKSET 

5.1 	Vaikutusalueiden yritysten ja laitosten kartoittaminen 

Satamien vaikutusalueiden yritysten määrittämisessä käytettiin 

seuraavia perusteita. 

Bulk-tavaroita toiminnassaan mandollisesti käyttävä elinkeinoel 

jaettiin seuraaviin sektoreihin Sinisen Kirjan mukaan: 

1 	Kaivannaistoiminta 

1. Malmikaivostoiminta 

2. Muu kaivannaistoiminta 

II 	Puunjalostusteollisuus 

1. Puutavaran valmistus 

2. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 

III 	Metallien perusteollisuus 

1. Metallien valmistus 

2. Metallituotteiden valmistus 

3. Koneiden valmistus 

IV 	Kemian teollisuus 

1. Kemikaalien valmistus 

2. Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus 

3. Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja kivihiilituotteiden valmistus 



V 	Savi-, lasi- ja kivituoteteollisuus 

1. Savituotteiden valmistus 

2. Lasin ja lasituotteiden valmistus 

3. Rakennuskeramiikan valmistus 

4. Sementin, kalkin ja laastin valmistus 

5. Muiden kivennäistuottejden valmistus 

VI 	Voimalaitokset 

1. 	Sähkön tuotanto (kivihiili, turve) 

VII 	Valtion laitokset 

1. 	TVL:n kunnossapitotoiminta 

VIII Kaupunkien ja kuntien tuotannonomainen ja huoltotoiminta 

1. Sähkölajtokset 

2. Vesilaitokset 

3. Tie- ja katurakennusosastot 

Kartan perusteella määritettiin kyseeseen tuleviksi talousalueiksi 

seuraavat: 

Kaakkois-Suomen talousalue 

Etelä-Savon talousalue 

Pohjois-Savon talousalue 

Pohjois-Karjalan talousalue 

Kainuun talousalue 

Keski-Suomen talousalue rajattiin myöhenimästä tarkastelusta pois 

lähinnä maantieteellisten ja liikenneyhteydellisten syiden takia. 

I 	Voidaan kuitenkin todeta, että potentiaalisessa mielessä myös 

Keski-Suomen talousalue tulee ottaa huomioon lähinnä siinä tapauk- 

sessa, että alueen yritykset pystyvät luomaan keskenään yhteistyö- 

1 	sopimuksia bulk-tavaroiden oston ja myynnin osalta. Tällöin kulje- 

tettavat eräsuuruudet saadaan Saimaan vesistöalueen aluskoolle 

1 	asettamien rajoitusten puitteissa suuremmiksi. 

I Sinisen Kirja XIII perusteella määritettiin em. sektoreiden yrityk 

set valituilta talousalueilta. Mukaan otettavat yritykset määräy-

tyivät konsultin yritysten koosta omaavien tietojen perusteella. 

5. 
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Mukaan otettavien yritysten ja laitosten lukumääräksj saatiin täl 

löin 130-150 kpl. 

TVh:n vesitieosaston ja Esko Poltto Oy:n yhteisestä sopimuksesta 

päätettiin tutkittavien yritysten ja laitosten määrä kuitenkin ra-

joittaa tämän työn yhteydessä vain suurimpiin ja hulk-tavaran 

käytön kannaltä merkityksellisimpiin yksiköihin. 

Tutkimuksen piiriin otettiin tällöin 27 teollisuuslaitosta, joil-

le lähetettiin Esko Poltto Oy:n laatima tiedustelulomake (liite 

III) 

Vaikutusalueiden voimalaitoksiin ja kaupunkien sähkölaitoksiin 

kohdistettiin puhelinhaastattelu, jotta saataisiin näillä sekto-

reilla selville mandollinen kivihiilen käyttö. Tässä yhteydessä 

haastateltjjn 18 laitosta. 

Kasvu- ja polttoturpeen potentiaalisia vesitsekuljetusmandollisuuk 

sia ei tässä yhteydessä selvitetty. 

Valtion laitoksista esiintyy bulk-tavaroiden potentiaalisena vesi-

tiekuljettajana TVL. Tällöin on kysymys tiesuolojen (NaC1 ja CaCl) 

kuljettamisesta. Satamakohtaista selvitystä ei otettu tämän selvi-

tyksen piiriin. Kuljetettavaksi suunniteltu määrä vuonna 1977 on 

noin 7.000-10.000 tonnia. 

Myöskään Saimaan alueen kaupunkien ja kuntien potentiaalisia suo-

lankuljetuksia (lähinnä CaCl) ei tässä yhteydessä satamakohtaises-

ti selvitetty. Suolahankinnat tapahtuisivat yhteiskuljetuksina, 

jolloin määrä lähivuosina olisi 2.000-3.000 tonnia vuodessa. 

Kaupunkien ja kuntien talousveden puhdistuskemikaalien potentiaa-

lisia vesitieku1jetusmando1ljsuuksi ei selvitetty. Vesikuljetuk-

set voisivat tässäkin tapauksessa tapahtua kuntien yhteiskuljetuk-

sina. 
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5.2 	Yritystiedustelu 

Tiedustelu kohdistettiin taulukosta IV ilmikäyville 27 yrityksel-

le. Ennen kyselyn lähettämistä otettiin selville tutkittavaa asi-

aa kussakin yrityksessä hoitavan henkilön nimi ja informoitiin 

etukäteen kyseistä henkilöä puhelimitse suoritettavasta kyselystä. 

Tässä vaiheessa kaikki kohdeyritykset ilmoittivat vastaavansa ky-

se 1 yyn. 

Vastausajan loppuun mennessä saatiin 14 vastausta, mikä määrä nou-

si myöhemmin l6:ta. Täten vastausasteeksi muodostui noin 59 pro-

senttia. Lisäksi vastausajan kuluessa tuli useasta yrityksestä 

soittoja, joissa ilmoitettiin niiden jättävän vastaamatta kyse-

lyyn, koska heillä ei käytetä bulk-tavaroita mainittavissa määrin, 

eikä ainakaan kuljetus Saimaata pitkin tulisi lähitulevaisuudessa 

kyse e se en. 

I 	Vastausajan jälkeen suoritettiin täydentävä puhelinhaastattelu 

vastaamatta jättäneiden yritysten piirissä ja otettiin selville 

näiden yritysten kanta bulk-kuljetuksiin Saimaan vesistöalueella. 

1 

	

	Näin ollen kaikkien kohdeyritysten mielipide asiasta saatiin sel- 

ville. 

1 
Yritystiedustelun tulokset on otettu esitutkimuksen seuraavien 

1 	kohtien suunnittelun pohjaksi. Tuloksia käytetään hyväksi myös 

jatkotutkimusta suoritettaessa. 

1 
I 	6. 	TAVARAVIRTA-ANALYYSIIN 'fUKAAN OTETUT BULK-TAVARAT JA NIIDEN 

OMINAI SUTJDET 

1 	Suoritetun yritystiedustelun mukaan vaikutusalueen yrityksissä 

käsitellään ainakin seuraavia bulkmaisia tavaroita vuoteen 1982 

1 	mennessä: 

Talkki 

I Fosfaattirikaste 

Kvartsihiekka 

I 	 Muut kaivannaiset 

- Cu-rikaste 

- dolomiitti 

7. 



- kalkkikivi 

- kaoliini 

- rikkikiisu 

Kivihiili 

Suola 

- glaubersuola 

- kalisuola 

- ruokasuola 

Lannoitteet 

Hake 

Muut bulk-tavarat 

- coiomaniitti 

- ferrolegeeringit 

- kalkki 

- lateksi 

- Mg-oksidi 

- Mg-sulfaatti 

- mäntyöljy 

- rautapasute 

- rikki 

- rikkirikaste 

- romu 

Seuraavien bulk-tavaroiden kuljetuksesta Saimaan vesistöalueella 

ovat yritykset kiinnostuneita: 

Tai kk i 

Kvartsihiekka 

Muut kaivannaiset 

- dolomiitti 

- kaoliini 

- savi 

Kivihiili 

Suola 

- ruokasuola 

H ake 

Muut bulk-tavarat 

- rautapasute 



1 	 9. 

11 
1 	 Lisäksi yritykset ovat kiinnostuneita seuraavien aineiden kuljet- 

tamisesta ilmoittamatta kuitenkaan määriä: 

1 	- 
- lateksi 

I -  mäntyöljy 
- romu 

Yritystiedustelun vastauksista selviävien bulk-tavaroiden lisäksi 

voidaan olettaa vuoden 1976 liikennetilaston ja kanavakonttorin 

1 	kannanoton perusteella, että kipsikiven ja glauber-suolan tuonti 

Mustolan kautta jatkuu. Niin ikään sahajauhon tuonnista ollaan 

kiinnostuneita. 

Liitteessä V on esitetty yritysten pääasiallisen kiinnostuksen 

kohteena olevien bulk-tavaroiden ominaistiedot. Taulukkoon on otet-

tu myös Kemira Oy:n Siilinjärven tehtaiden käsittelemät bulk-tava-

rat, fosfaattirikaste ja lannoitteet, vaikkei ko. yritys tässä 

vaiheessa ilmoitakaan olevansa kiinnostunut Saimaan vesistöalu- 

een käytöstä. 

Materiaalikohtaisten käsittelylaitteiden valinnassa ja suunnitte-

lussa tulee ottaa kapasiteettivaatimusten lisäksi huomioon myös 

liitteessä esitetyt erikoisominaisuudet, kuten vierintäkulmat, pö-

lyävyys, hygroskooppisuus, paakkuuntumisalttius, mekaaninen ja 

korroosiokulutusvaikutus jne. 

SAIMAAN VESISTÖALUEELLA KULJETETTAVIEN BULK-TAVAROIDEN KULJETUS- 

JA KÄS ITTELYKETJUMAHDOLLISUUDET 

Seuraavassa esitetään yritystiedustelun perusteella muodostetut 

periaatteelliset ketjumandollisuudet. 

Ei 
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1 
I Maantie- 

Tuotanto- kulj. 
toIjaut1e- 

leri- - 

I Ravansaari uij. 
iko- - Läpikulku 

mailta 
- Siirtokuormaus 

1 	-- 
-- maissa 

1 	- 
-- talvivar. 

I 	-- lyhytaik.' 
var. 

1 

10. 

Vientiketjut 

Talkki, Krartsihiekka, Savi, Rautapasute, hake: 

_____________ 	Kanava- isävesi- 
kul Saimaan sat 

- Tai vivarj ffl 1' 

- Ei talviv. 

Hakkeen kuljetus tapahtuisi Pohjois-Saimaan vesistöalueen sahoilta 

Kaakkois- ja Etelä-Suomen puunjalostustehtaille. Kaakkois-Suomen 

yrityksille suuntautuvan hakkeen ketju olisi tällöin: 

maantiekulj. 	. 	sisävesi tuotantolaitos 	. 	Saimaan sat. 	. 	'- Saimaan sat. - rautatie- 	kulj. 
kulj. 

maantiekul]. 
tuotantolaitos rautatie- 

kulj. 
Vastaava ketju saattaa esiintyä osalla talkkia ja myös kvartsihiek 
kaa. 

Tuontiketj ut 

Polomiitti, Kaoliini, Kivihiili, Ruokasuola, Mg-oksidi, Kipsikivi, 

- Glauber-suola, Sahaj. 
Maantie- 

Kanava- 	Sisävesi- 	kul 
kuu. 	Saimaan Saimaan sat. 

kan. 	

kulj. 	
I t0_ 

- Ei talviv. 

;i:' 	laitos 

- Talvivar. 

Yksityiskohtaiset ketjuvaihtoehdot esitetään jatkotutkimuksen yh-

teydessä. 

Ravansaari 

- Läpikuiku 

- Siirtokuormaus 

-- redillä 

-- maissa 

- Varastointi 

-- taivivar. 

-- lyhytaik. 
var. 

Meri - 
kul j. 
ulko-
maille 
ja ran-
nikko 
kulje-
tus ko-
timaaha 
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SATANILTA EDELLYTETTÄVÄ KULJETUSTA JA VARASTOINTIA PALVELEVA 

VARIJSTUS 

Seuraavaan tarkasteluun otetaan mukaan ne lähinnä kunnalliset sa-

tamat, joiden kautta yrityskyselyn mukaan kuljetettaisiin lähitu-

levaisuudessa bulk-tavaraa. 

Liitteessä VI on esitetty satamakohtaiseSti kunkin sataman käytäs -

tä kiinnostuneet yritykset. 

8.1 	Kuljetusta palveleva varustus 

Seuraavassa selvitetään satamakohtaiseSti yritysten edellyttämä 

kuljetusta palveleva varustus. 

Mii s t ola 

Kaikki yritykset käyttäisivät maakuljetusmuotOflaafl maantiekulje-

tusta, jolloin ne edellyttävät päällystettyä maantieyhteyttä lai- 

turille. 

Finnish Chemicals edellyttäisi myäs rautatiekuljetuksen mandollis-

tavaa satamaraidetta Mustolaan. Joutsenon tehtaiden käyttämän suo-

lan osalta voidaan kuitenkin todeta, että matka Mustolasta Joutse-

noon on sopivampi maantiekuljetukselle kuin rautatiekulietukselle. 

Kuopio 

Molemmat kiinnostuneet yritykset edellyttävät päällystettYä tieyh 

teyttä laiturille. 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy Suomen Talkki edellyttää lisäksi sata 

raidetta. 

Siilinjärvi 

Kaikki yritykset edellyttävät päällystettyä tieyhteyttä laiturill 

Oy Lohja Ah ja Suomen Talkki Oy edellyttävät lisäksi sataniaraidet 

ta. 



Joensuu 

Oy Lohja Ab edellyttää päällystettyä tieyhteyttä ja satamaraidettal 

Laiturikentiltä edellytetään, joka sataman kohdalla riittäviä ti-

loja. 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että päällystetty tieyhteys satama-

laituritiloihin on välttämätön ja satamaraide useimmissa tapauk-

sissa suotava. 

8.2 	Varastointia palveleva varustus 

Mustola 

Finnish Chemicals Oy, Oy Kaukas Ab ja Kymi Kymmene Oy Soinlahti 

edellyttävät kasavarastoa ulkokentällä. Yhtyneet Paperitehtaat Oy 

Simpele edellyttää siiloa. Yhtyneet Paperitehtaat Oy Simpele ja 

Kymi Kyninene Oy Soinlahti edellyttävät talvivarastointimandolli-

Suutta. 

Kuopio 

Kajaani Oy ja Suomen Talkki Oy edellyttävät sisävarastoa. Kajaani 

Oy edellyttää lisäksi kasavarastoa ulkokentällä ja Suomen Talkki 

Oy siiloa. 

Molemmat yritykset edellyttävät talvivarastointimandollisuutta. 

Siil injärvi 

Suomen Talkki Oy edellyttää sisävarastoa ja siiloa Oy Lohja Ab ja 

Myllykoski Oy edellyttävät kasavarastoa ulkokentällä. 

Suomen Talkki Oy edellyttää talvivarastointimandollisuutta. 

Joensuu 

Oy Lohja Ab edellyttää kasavarastoa ulkokentällä, muttei ta1vi 

varasto intimandol] isuutta. 

12. 
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1 
Yleisesti edellytetään kasavarastotilaa ulkokentille ja siiloa. 

Joidenkin yritysten taholta edellytetään sisävarastointia. 

Talvivarastointia edellytetään yleensä sellaisten yritysten tahol-

ta, joilta etäisyys ko. Saimaan satamaan on suuri. 

9. 	SATANAKOHTAINEN TAVARAVIRTA-ANALYYSI 

9.1 	Kyseeseen tulevat satamat 

Kirjallisen yritystutkimuksen ja siihen liittyneen puhelintiedus-

telun tulosten mukaan bulk-tavaraa oltiin kiinnostuneita lähitule-

vaisuudessa kuljettamaan seuraavien satamien kautta: 

Lappeenranta, Mustola 

Kuop jo 

Joensuu 

Siilinjärvi 

Bulk-tavaroiden vienti- ja tuontiketjut suuntautuvat lähes yksin-

omaan Saimaan kanavan kautta Suomenlandelle ja päinvastoin, joten 

myös Viipurin landella sijaitseva Ravansaari tulee ottaa jatkotut-

kimuksen selvitysten piiriin. 

Edellä luetelluista satamapaikkakunnista voidaan todeta seuraavaa. 1 

Lappeenrannassa toimii kaksi kunnallista satamaa, Mustola ja Rapa-

saari. Rapasaaren satamaan on rautatie, mutta satama sijaitsee ka-

nava- ja maantieliikenteellisesti Mustolaa epäedullisemmassa ase- 

massa. 

Yritystutkimuksen mukaan kaikki Lappeenrantaa satamapaikkakunta-

naan käyttävät yritykset sijoittaisivat laivauksensa Mustolaan. 

Kuopiossa ja Joensuussa sijaitsevat ajanmukaiset satamat. Kuopion 

Kumpusalmeen on maantieyhteyden lisäksi rautatie. 

I 	Siilinjärveile ei ole rakennettu syväväylää vielä perille asti. 

Siellä ei ole nykytilanteessa tavara-alusliikenteelle soveltuvaa 

laituria. 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 	9.2 

1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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1 
1 
1 
1 
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14. 

Ravansaareen ollaan rakentamassa proomunkiinnitystihtaaleja. Saa-

ri on toiminut aikoinaan sahatavaran varastopaikkana, joten siellä 

on kenttävarastointiin soveltuva maapohja. Maayhteyttä Ravansaa-

reen ei ole. 

Bulk-tavaravirrat 

Liitteessä VII on esitetty yritystutkimuksen mukaan kunkin sataman 

kautta suuntautunut vienti- ja tuontivirrat materiaalilajeittain. 

Vienti- ja tuontivirrat muodostavat perusteen purkaus- ja kuorma-

ustarpeelle ja käsittelylaitteiden mitoitukselle. 

Kaytyjen neuvottelujen perusteella päätettiin jatkotutkimuksen 

laitemitoituksen perusteeksi ottaa liitteen VII mukaiset yritys-

ten ilmoittamat virrat (ei ehdollisia) . Koska suunnitteluajankoh-

dan ja käsittelylaitteiden asentamisajankohdan välillä on aika-

ero, saattaa tilanne virtojen osalta tänä aikana huomattavasti 

muuttua. Tästä johtuen pyritään jatkotutkimuksessa antamaan kysee-

seen tulevien käsittelylaitteiden kapasiteettialueet, jolloin lai-

tevalinta toteuttamistilanteessa suoritetaan vertaamalla tällöin 

vallitsevia virtoja kapasi teettialueisiin. 

Eri satamien bulk-tavarakuljetusten maksimikokonaisvirrat ovat 

liitteen VII mukaan seuraavat: 

Mustola 	45.000 t/v 

Kuopio 	41.000 tiv 

Joensuu 	130.000 t/v 

Siilinjärvi 195.000 tiv 

Virrat ovat liitteen perusteella osittain toisiaan korvaavia. Alu-

een satamien kautta suuntautuva vienti ja tuonti yhteensä nousee 

256.000 tonniin, joka kulkee lähes täysin Ravansaaren kautta. 

Satamavarastoin ti 

Varastointitarpeet ovat kunkin sataman osalta maksimivarastoja, 

koska kaikki tavara on ajateltu kulkevaksi varaston (ainakin ly-

hytaikaisen) kautta ja varastointitarve on määritetty edellä esi-

tettyjen maksimikokonaisvirtojen mukaan. Todellisuudessa varastoin 
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titilojen tarve riippuu varastoitavan määrän lisäksi varastointi- 

ajasta. 

Varastointitarpeet on esitetty liitteessä Viii. 

Liitteen mukaan varastointitarve jakautuu seuraavasti: 

Mu s toi a 

- kasavarastoiriti ulkokentällä 37.000 t 

- siilovarastointj 	8.000 t 

Kaoliinin siilovarastointi olisi talvivarastointia. 

Kuo p jo 

Vaihtoehtoisesti 

- koko 41.000 t volyymi säilytetään sisätiloissa, jotka toimivat 

myös taivivarastotiloina 

- osa volyymista talvivarastona sisätiloissa sekä osa lyhyt-aikai--

sena varastona ulkokasassa ja siilossa 

Joensuu 

- koko volyymi 130.000 t säilytetään lyhytaikaisvarastona ulko-

kasassa 

Siilinjärvi 

Vaihtoehtoisesti 

- 25.000 t talkkia säilytetään sisävarastossa talvi- ja lyhytai-

kaisvarastona ja loppuvolyymi 170.000 t ulkokasassa lyhytaikais-

varastona 

- osa 25.000 t talkkivolyymista säilytetään talvivarastona sisäl-

lä ja osa lyhytaikaisvarastona siilossa sekä 80.000 t taikkia 

ja 90.000 t muuta tavaraa (kvartsihiekka, dolomiitti, savi, 

rau tapasute) säilytetään ulkokasassa lyhytaikaisvarastona 



16. 

Ray an saari 

Ravansaaren kehittämisessä tulevat kyseeseen seuraavat periaatteel 

liset vaihtoehdot: 

1 	Ravansaari säilyy nykyisenlaisena läpikulkupaikkana 

II Ravansaari toimii siirtokuormauspaikkana 

A Siirtokuormaus redillä 

B 	Siirtokuormaus maissa 

III Ravansaari toimii varastopaikkana 

A Vienti- ja tuontivarasto 

- lyhytaikainen 

- talvivarasto 

B Viennin ja tuonnin välivarasto 

- lyhytaikainen 

1 
	

Ravansaari toimii läpikulkupaikkana 

Tämä edellyttää pelkästään varautumista Saimaan syväväyläver-

kossa kulkukelpoisten alusten lisääntyvään määrään. 

Tällöin liikenteen ohjaukseen Viipurin landella tulee kiinnit-

tää tehostettua huomiota. 

II Ravansaari toimii siirtokuormauspaikkana 

A Siirtokuormaus redillä 

Tämä edellyttää: 

- sisävesialusten ja merialusten Ravansaareen saapumisen 

ajoi tus ten tandistamista toisiinsa ja kyseisten alus ten 

odotuspaikkojen rakentamista. 

- sisävesialusten ja merialusten välisten siirtokuormauspaik-

kojen rakentamista. 

- siirtokuormauslaitteiden varaamista käyttöön tai niiden ra-

ken tamis ta. 

Siirtokuormaus maissa 

Tämä edellyttää: 

- sisävesialusten ja merialusten toiminnan tandistamista toi-

siinsa nähden ja odotuspaikkojen rakentamista 

- sisävesialusten ja merialusten kuormaus- ja purkauslaituri-

tilojen rakentamista 
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- laiturivarastotilan rakentamista tavaran hetkeilistä säily—I 

tystä varten 

siirtokuormauslaitteiden rakentamista (tai varaamista käyt-

töön) 

hallinnollisten lupien hankkimista 

III Ravansaari toimii varastopaikkana 

A 	Vienti - tuonti varasto (teoll.laitoksilla ei varastoja Sai- 

maan satainissa eikä mainittavasti tehdasalueellakaan) 

Tämä edellyttää: 

- sisävesialusten ja merialusten kuormaus- ja purkauslaituri-

tilojen rakentamista 

- siirtokuormauslaitteiden rakentamista 

- varastotilojen rakentamista laitureiden takamaastoon 

(tilantarve määräytyy varastointiajan perusteella) 

- säännöllisen henkilö- ja materiaalihuollon järjestämistä 

vesitei tse 

- säännöllistä pendeliliikennettä teollisuuslaitoksen ja 

Ravansaaren välillä 

- hallinnollisten lupien hankkimista 

Viennin ja tuonnin välivarasto (teollisuuslaitoksilla on ' pus -

kurivarastot" satamissa ja tehdasalueella) 

Tämä edellyttää: 

- samat edellytykset soveltuvilta osin kuin A-kohdassa 

- pienempiä varastotiloja kuin A-kohdassa 

- jaksollista pendeliliikennettä 

- varastoja satamissa ja tehdasalueella 

Ravansaaren toimiessa varastopaikkana tulee varastointitapoi-

na kyseeseen sisävarastointi, kasavarastointi ulkokentällä, 

siilovarastointi sekä muut tarkoituksenmukaiset varastointi- 

tavat. 

Varastointitarpeet Ravansaaressa ovat eri vaihtoehdoissa seuraavat: 

1 	Ei varastointitarvetta 

II 

A 	Ei varastointitarvetta 

II 
ri 
1 
EI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[ii 
1 
1 
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1 
1 	 B 	Laiturivarasto (varastojntjlajttejneen) bulk-tavaran 

listä säilytystä varten. 

1 	 Vaadittava varastokapasiteetti vähintään yhden merialuksen 

kuljettaman tavaramilirn luokkaa 

1 	III 

I 	 A 	Varaston koko määritetähn bulk--tavaran oletetun kiertonopcu- 

den perusteella. 

Kaikista vaihtoehdoista suurin varasto. 

B 	Varaston koko määritetään Saimaan satamien varastojen koon ja 

tavaran kiertonopeuclen perusteella. 

10. 	JATKOTUTKIMUKSEN PERUSTEET 

Materiaalikohtaiset kuljetus- ja käsittelyketjumandollisuudet on 

esitetty kohdassa 7.1. 

Tavaravirta-analyysi on esitetty kohdassa 9.2. Sen perusteella 

1 	 jatkotutkimuksen kohteeksi otetaan Lappeenrannan, Kuopion, Joen- 

suun ja Siilinjärven kuivalastisatamat sekä Ravarisaaren siirto- 

1 
I Kuljetuksen,tavarankäsittelyn ja varastoinnin materiaalikohtainen 

määräanalyysi on esitetty kohdissa 9.2 - 9.3. Tutkimuksen mukaan 

I Saimaan alueen satamien kautta kuljetettaisiin 	lähitulevaisuu- 

dessa seuraavia bulk-tavaraoita: 

talkki 

1 
kipsikivi 

1 
k aol ii n i 

I savi 

kivihiili 

I ruokasuola 

glauber-suola 

' rautapasute 

Mg-oksidi 

1 
hake 



1 
1 Tavaravirrat 

Mustola 

jakautuvat satamien osalle seuraavasti: 

45.000 t/v 

Kuopio 41.000 t/v 

1 Joensuu 130.000 t/v 

Siilinjärvi 195.000 	t/v 

Virrat ovat osittain toisiaan korvaavja. Alueen satamien kautta 

' 	 "samanaikaisesti" kulkeva vienti ja tuonti on yhteensä 256.000 

tonnia vuodessa. 

• 	 Kuhunkin satamaan sijoitettavilta bulk-tavaran käsittelylaitteil- 

ta edellytettävä kapasiteetti on riippuvainen sataman kautta kul-1 	kevasta vuosittaisesta tavaravo1yista, kuljetusvälineen (alus- 

tyypin) lastitilan koosta ja sallittavasta kuljetusvälineen pur- 

1 	kaus- ja 

Suurimpana materiaalikohtaisena virtana tietyn Saimaan sataman 

kautta esiintyy tutkimuksen kartoittaman periodin aikana talkin 

vienti, mikä kohoaa 105.000 tonniin vuodessa. 

Seuraavassa suoritetaan esimerkkilaskelma, jossa määritetään kä-1 	sittelylaitteilta vaadittava kapasiteetti, kun kuljetusvälineenä 

käytetään proomua lastikapasiteetiltaan 2.200 t. 

105.000 t/v 
-' 48 proomua vuodessa 

2.200 t/proomu 

Jos otetaan luonnonvaraiseksi purjehduskaudeksi Saimaalla 225 vrk, 

saadaan 

225 	

... 	.... 
palvaa/proomu = 4,7 paivaa/proomu .--' 38 h/proomu 8 tunnin 

48 
työpäivän mukaan 

Teoreettiseksi kapasiteettivaatjrnukseksj ko. tapauksessa saadaan 

tällöin 

2.200 t 1 	 38 h 	:58t/h yhta kasitte1-yksikkoa 

1 
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1 
1 	 Mikäli samoilla käsittelylaitteilla pystytään käsittelemään myös 

kvartsihiekkaa, rautapasutetta ja muita ko. esimerkkisataman 

1 

	

	 (Siilinjärvi) kautta kulkevia materiaaleja, saadaan vaadittavan 

kapasiteetin teoreettiseksi arvoksi 

195.000 t/v 
_______________ 	89 proomua vuodessa 
2.200 t/proomu 

I 	 225 	
päivää/proomu = 2,5 päivää/proomu .-s' 20 h/proomu 8 tun- 

89 	
nin työpäivän muIaan 

Kapasiteet tivaatimus 

1 	 2.200 t 	
. 	110 t/h yhtä käsittely-yksikköä käytettäessä 

20 h 	= = = = = == = = = 

1 
On kuitenkin huomattava, ettei käsittelylaitteiden toiminnan hyöty 

I suhde ole 100 prosenttia yksittäistä alusta purettaessa ja kuor- 

mattaessa. Jos hyötysuhteeksi arvioidaan noin 70 prosenttia yksit- 

I 	 tästä alusta purettaessa ja kuormattaessa, täytyy laskettuja teo- 

reettisia maksimikapasiteettiarvoja korottaa vastaavalla määrällä. 

1 	 Koko satamatoiminnan hyötysuhde on suureksi osaksi riippuvainen 

organisoinnin toimivuudesta. Hyötysuhde jää huomattavasti yksit- 

1 	 täistä laivaa purkavan käsittelylaitteen hyötysuhdetta 

Käsittelytehon mitoituksen perusteena käytettävä aluksen satamas-

I saoloajan pituus riippuu a1ustyypisti ja aluksen säännölliseen 

runkomatkaan kuluttamasta ajasta. 

Miehitetyn konealuksen seisonta-ajan ei tulisi olla juuri 1 vrk 

pitempi. Miehittämättömille aluksille (proomut) sallitaan pitem-- 

1 	 pi 
1 	 Vaadittava käsittelyteho nousee laskettua huomattavasti suuremmak- 

si, mikäli käytetään työntöproomukytkyettä ja lähdetään siitä, et- 

1 	 tä työntäjän edestakaisen matkan aikana kytkyeeseen kuuluva proo- 

mumäärä on uormattu valmiiksi. 

1 
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Tässä esimerkkitapauksessa bulk-tavaramäärät eivät riitä työllis-

tämään työntäjää koko purjehduskaudeksi kyseisen työkohteeseen. 

Jatkotutkimuksessa pyritään esittämään kyseeseen tulevien käsit-

telylaitetyyppien kapasiteettialueet, jolloin laitevalinta suori-

tetaan vertaamalla esiintyviä kapasiteettivaatimuksia laitteiden 

kapasiteettialueisiin. 

Liitteessä IX on esitetty työohjelma jatkotutkimuksen suorittami-

seksi. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TVH, Vesitieosasto/Esko Poltto Oy 

SAIMAAN ALUEEN TUTKITUT BULK-TAVARASATAMAT JA NIIDEN NYKYINEN VARUSTETASO BULK-TAVARAN KULJETIJSTEN, KÄSITTELYN JA 
VARASTOINNIN OSALTA 

Satama Kuljetusta palveleva varustus Kuormausta ja pur- Jarastointia palv. juom. 

kausta palv. var. arustus Mt-yhteys Teollisuus- ilk-laituri 
_______________________ ___________ raide _______________ ______________________ ____________________ ___________________________ 

Ravansaari ei ei ei 4 kpl proomunkiin- (ovapohjainen maa-alue 
nitystihtaaleja ?.avansaaressa 

______________________ ___________ ____________ ______________ (rakennusvaihee ssa) ____________________ __________________________ 
a p p een r an t a 

Mustola on ei ei mobil-nosturi 35 t maa-alueita kenttä- iinteän joukkotavaran 

2 kahmaria, 2.500 1 
varastointiin . äsittelylle varattu 

1 250 1 
ei varastotermi- jleissuunnitelmassa 
naalia laituritilaa 3-4 laiva- 
trukkiliikenteelle )aikan verran 
soveltuvat kentät 

Rapasaari on on ei 

1 ukas, 	teoll.satama on ei ei ________________________ 

Savonl irina 

laislahti on ei laitu- ei autatien pää 100-200 m 
rille asti laiturista 

Schauman, 	teoll.satam i ole toteutettu 

iyarkaus 
faipaleen sulun ala- on ei ei 1 	laivapaikka 
lai turi 

konniemi öljysatama 

ehtoniemi. i ole toteutettu 

hlström, 	teoll.satama _________ __________ _____________ ___________________ _________________ iakenut sat.lainaa 



- - - - -- -- - - - - - __ 	iMUI 

Kuljetusta palveleva varustus 	Kuormausta ja pur- Varastointia palv. Huom. 
t-yhteys Teollisuus-  Xulk_laituri kausta palv. var. 	varustus _________ raide 

on 	on 	ei 	asf.sillat ja perä- terminaalj. 	öljy- ja kuivalasti- 
porttipaikat 	päällystetyt kentäl satama 

___________________ 
öljysatama 

ei 	ei 	ei 	 ei kunnon laiturja 

ei syväväylää aivan ____________________ 
perille asti 

trukkiljjkentee]. le 
soveltuvat kentät 

on 	ei 	ei 

Satama 

Kuopio 

Kumpusalmi 

Kellon iemi 

Siilinjärvi 

Joensuu 

Ukonnjemj 

Imatra 

Kaukopää, teoll.sata- 
ma 

Vuoksi 

Ristiina 

Puhos 

on 	ei laiturji-. 	ei 	
rautatie noin 100 m pääs- le asti 	
sä laiturista, 

laituritilat eritt.ahtaat 
on 	on 	ei 	

vanha Vuoksennjskan sat. 
alue, huonossa kunnossa 

------- 	 _________________ oleva pistolaituri 
on 	ei 	ei 

ei 	ei 	ei 	 ei satamaa 
_________________ 

ei syväväylää (1.8 m väylä 

x) Bulk-tavara ei tarvitse teknisesti erilaista laiturjrakennetta. 

Bulk-laiturj tarkoittaa laituritilaa, joka satamassa vallitsevan käytännön mukaan on varattu ainoastaan bulk-tavaran 

H käsittelylle. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TVH, VesitieosastolEsko Poltto Oy 

SATAMIEN NYKYISET LIIKENNEMÄÄRÄT 

Lappeenranta, Mustola ___________________________- _______________ 

ulk-tavara Kivennäispolttoaineet (t) 
X..k.. 

(t) Raakamineraalit Glauber-suola 	(t) Rikki 	(t) 
Tuonti _____ ja maalajit 	(t) _____ ______ _____ _____ 976 	975 	1974 	1973 

____ _____ _____ ______ _______ ______________ 
_______________________ 1976 1975 1974 1973 1976 1976 1975 1974 	1973 

Kotimaa - - - - - 477 - - - - - - 

Ulkomaat 5.189 5.140 19.932 20.545 10.883 ______ 3.500 n.3.000 n.3.000 2.550 1.939 475 797 

Yhteensä 5.189 5.140 19.932 20.545 10.883 15.667 3.977 n.3.000 n.3..000 2.550 1.939 475 797 

1976: 34.739 

1975: 12.177 

1974: 22.957 

1973: 23.281 

X)Kk 	torin tieto 

tTl 

'-.4 



LIITE 111/1. (6) 

ESKO POLTTO OY 
NEUVOTTELEVA INSINÖÖRITOIMISTO 

KARVAAMOKUJA 4 00380 HELSINKI 38 PUH: 550194 - SÄHKE: POLTTOY PANKIT: KOP-KESKI-TöÖLÖ SYPPITÄJ;&NMÄK IT. 

PANKKISIIRTO: 665445 

HELSINKI 09.03.1977 

Saimaan vesistöalueella on potentiaalisia bulk-tavaran vesitsekulje-
tusinandollisuuksia sekä alueelta lähtevässä että sinne suuntautuvas-
sa kotimaan ja ulkomaan liikenteessä. 

Bulk-tavaralla tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraavia tavararyhmiä: 
- talkki 
- fosfaattirikaste 
- kvartsihiekka 
- muut kaivannaiset 
- kivihiili 
- koksi 
- suola 
- lannoitteet 
- hake 
- muu bulk-tavara 

Tie- ja vesirakennushallituksen toimeksiannosta oleinne suorittamassa 
Saimaan alueen satamien kehittämistä varten satamaselvitystä, jonka 
aiheena on bulk-tavaran lastinkäsittely-, satamavarastointi- ja siir 
tokuormausmenetelmät ja kustannukset. Selvityksen tarkoituksena on 
luoda ja parantaa bulk-tavaran lastinkäsittely-, satamavarastointi-
ja siirtokuormausmenetelmiä siten, että potentiaalinen satamien kaut-
ta esiintyvä kuljetustarve voidaan kohtuullisin kustannuksin tyydyt-
tää. 

Selvityksen suorittamisen edellyttämien lähtötietojen selvillesaami-
seksi pyydäurne Teitä ystävällisesti täyttämään oheisen tiedustelulo-
makkeen. 

Antamanne vastaukset käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa-
teta asiaankuulumattomien tietoon. 

Pyydämine Teitä palauttamaan tiedustelulomakkeen 25.03.1977 mennessä 
osoitteeseeuime: 
ESKO POLTTO OY, Karvaamokuja 4, 00380 HELSINKI 38 

Kunnioittavasti 

ESKO POLTTO OY 
)hv' 	r-' 

Markku Vaittinen 
SUOMEN KONSULTTIIOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY:N JASEN 



LIITE 111/2 (6) 

SAIMAAI'T ALUEEN SATANISSA TULEVAISUUDESSA TAPAHTUVAA BULK-TAVARAN 

KÄSITTELYN KOSKEVA TIEDUSTELU 

A. 	VASTAAJAA KOSKEVAT PERUSTIEDOT 

1. Yrityksen 

- nimi 

- osoite 

- puh.n:o 

2. Vastaajan 

- nimi _________________ 
- tehtävä organisaatiossa 

B. 	NYKYTILANNE 

3. Mitä bulk-tavaroita käsitellään nykyisin yrityksessänne? 

LII talkki 
Ei fosfaattirikaste 
Ei kvartsihiekka 
Ei muut kaivannaiset, mitkä? 

Ei kivihiili 
Ei koksi 
Ei suola 
Ei lannoitteet 
LII hake 
Ei muut bulk-tavarat, mitkä? ___________________________________________ 

4. Käsiteltävien bulk-tavaroiden määrät? 

Kotimaa (t/v) 	Ulkomaat (t/v) 
tuonti -76 vienti -76 	tuonti -76 vienti -76 

Ei talkki 
Ei fosfaattirikaste 
Ei kvartsihiekka 
Ei muut kaivannaiset 

EI kivihiili 	____________________________________________________________ 
Ei koksi 	___________________________________________________ 
Ei suola 	____________________________________________________ _____ 



LIIYE 111/3 (6) 
2. 

Kotimaa (t/v) 	Ulkomaat (t/v) 
tuonti -76 vienti -76 	tuonti -76 vienti 	-76 

EI lannoitteet 
Eli hake 

Eli muut bulk-tavarat 

5. 	Kuinka suuri määrä bulk-tavarastanne kuljetetaan nykyisin Saimaan vesistöä/ 

kanavaa pitkin? 

t /v 

EI talkki 	_______________________________________________ 
EI] fosfaattirikaste _____________________________________________________ 
Eli kvartsihiekka ___________________________________________________ 

Eli muut kaivannaiset 

Eli koksi 	_______________________________________________ 
Eli suola 	_________________________________________________ 
EI lannoitteet 	_____________________________________________________ 
EI hake 	_________________________________________________ 
Eli muut bulk-tavarat 

Yrityksessänne nykyisin käytössä oleva bulk-tavaran kuljetusta-, käsittelyä 

ja varastointia palveleva varustus? 

Kuljetusta palveleva varustus 

EI maantieyhteys kuormaus/purkauspaikalle 

EI teollisuusrajde 

EI trukkietäisyydellä (alle 200 m) sijaitseva satamalaituri 

Kuljetus-, käsittely- ja varastointiyksikkö 

EI irrallaan 

EI säkki, piensäiliö 

EI bulk-kontti, bulk-siilo 

[1) muu, mikä? 



LIIT 111/4 () 
3. 

Varustus 

EI kuljetin, tyyppi? _________________________________________________ 

EI nosturi, tyyppi? ____________________________________________________ 

EI kaivukone, kauhakuormaaja 
EI trukki, tyyppi? ___________________________________________________ 

EI muu, mikä? 

Varastointia palveleva varustus 

EI sisävarasto 
EI kasavarasto ulkokentällä 

EI sulo 
O bunkkeri 
EI muu, mikä? 

C. 	KEHITYSNÄKYMÄT 

7. 	Mitä bulk-tavaroita tullaan todennäköisesti käsittelemään yrityksessönne 

vuoteen 1982 mennessä. 

EI talkki 
EI fosfaattirikaste 
EI kvartsihiekka 
EI muut kaivannaiset, mitkä? 

EI kivihiili 
EI koksi 
EI suola 
EI lannoitteet 
EI hake 
EI muut bulk-tavarat, mitkä? ___________________________________________ - 

Minkä bulk-tavaroiden kuljetus Saimaan vesistöä/kanavaa pitkin tulisi v:eei 

1982 menessä kyseeseen ja missä määrin? 

0- 	1.000- 	3.000- 	5.000- 
1.000 t/v 	3.000 t/v 	5.000 t/v 	10.000 t/v 
vienti tuonti vienti tuonti vienti tuonti vienti tuonti 

Otalkki 	EI 	EI 	EI 	EI 	EI 	EI 	EI 	Ei 
EI fosfaattirikaste 	EI 	EI 	EI 	EI 	EI 	EI 	EI 	[1] 
EI kvartsihiekka 	EI 	EI 	EI 	EI 	EI 	[1 	EI 	Ei 
EI muut kaivannaiset, 

mitkä? 

EI 	[1 	EI 	EI 	EI 	EI 	EI 	EI 



LIITE 111/5 (6) 
L4 . 

Ei kivihiili 
Ei koksi 
Ei suola 
Ei 1annoitteet 
Ei hake 
Ei muut bulk-tava- 

rat, mitkä? 

0- 
1.000 t/v 

1.000- 
3.000 t/v 

3.000- 
5.000 t/v 

5.000- 
10.000 t/v 

vienti tuonti vienti tuonti vienti tuonti vienti tuonti 

Ei Ei EI Ei EI Ei Ei EI 
Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei [1] 
Ei Ei. Ei Ei Ei Ei Ei Ei 
Ei.Ei Ei Ei EI Ei Ei EI 
Ei Ei Ei EI Ei EI Ei [1 

Ei.Ei Ei Ei EI EI 
10.000- 20.000- yli 
20.000 t/v 30.000 t/v 30.000 t/v 
vienti tuonti vienti tuonti vienti tuonti 

Ei Ei Ei Ei Ei EI 
Ei Ei Ei EI Ei EI 
Ei Ei Ei Ei Ei [1 

Ei EI Ei Ei Ei Ei 
Ei Ei Ei Ei EI[I] 
Ei Ei Ei EI EI Ei 
Ei 0 Ei Ei Ei EI 
Ei Ei Ei Ei Ei Ei 
Ei Ei Ei EI EI Ei 

Ei Ei Ei Ei EI EI 

[ 

Ei talkki 
Ei fosfaattirikaste 
Ei kvartsihiekka 
Ei muut kaivannaiset, mitkä? 

Ei kivihiili 
Ei koksi 
EI suola 
Ei lannoitteet 
Ei hake 
EI muut bulk-tavarat, mitkä? 

Missä Saimaan satamassa tulisitte tällöin suorittamaan bulk-tavaran laivauk-

sen, jos satamaolosuhteet ovat suotuiset bulk-tavaran käsittelylle? 

Ei Lappeenranta, mikä satama? 

EI Savonlinna 

0 Varkaus 
Ei Kuopio, mikä satama _________________________________________________ 

Ei Siilinjärvi 
Ei Joensuu 

EI Ristiina 
Ei Puhos 
Ei oma teollisuussatama 

Ei jonkun muun yrityksen teollisuussatama, minkä? _____________________ 



LIITE 111/6 (6) 

r 

L 

1 
Kuljettaisitteko bulk-tavaranne tällöin suoraan Suomenlandelle/-ita Viipurin 

landella sijaitsevan Ravansaaren siirtokuormauspaikan kautta vai jonkin toi-

sen Saimaan sataman kautta edelleen? 

Eli Ravansaaren kautta 

EI Toisen Saimaan sataman kautta, minkä? 

1 

I 	
Mikä olisi kuljetusketjussa käyttämänne maakuljetusmuoto? 

EI rautatiekuljetus 
Eli maantiekuljetus 

1 	 III edellisten yhdistelmäkuljetus, minkä? ________________ 

1 
10. 	Minkälaista bulk-tavaran kuljetusta ja varastointia palvelevaa varustusta 

edellyttäisitte kohdallanne kyseeseen tulevalta satamalta? 

I 	
Kuljetusta palveleva varustus 

Eli päällystetty tieyhteys satamalaiturjile 
[1 satamaraide 

1 	 Eli tietyn tyyppinen laituri, minkälainen? _______________________________ 

1 
Varastointia palveleva varustus 

0 sisävarasto 
EI kasavarasto ulkokentällä 
EI sijio 
EI bunkkeri 
EI muu, mikä? 

Tarvisitteko tällöin varastotilaa talvivarastointia varten? 

1 	EI kyllä 
Ellei 

1 

1 

1 

1 

EI 

1 

1 



TVH, Vesitieosasto/Esko Poltto Oy 
	

LIITE IV/1 (2) 

YRITYSTIEDUSTELUN KOHDEYRITYKSET 

yritys 

N:o 	imi 

Kaakkois-Suomen talousalue 

	

1 	nso-Gutzeit Oy, Imatrankosken 
tehtaat/Imatra 

2 Enso-Gutzeit Oy, Kaukopään 
tehtaat/Imatra 

3 Finnish Chemicals Oy/Joutseno 
(Äetsä) 

4 Oy Hackman Ab, H&nka1anden 
tehtaat/Joutseno 

	

5 	Joutseno-Pulp Osakeyhtiö, 
Joutsenon tehtaat/Joutseno 

6 Oy Kaukas Ab/Lappeenranta 

	

7 	Metsäliiton Teollisuus Oy, 
Metsä-Saimaan tehtaat/Lappeen-
ranta 

8 Ovako Oy, Imatran terästehdas/ 
Imatra (Helsinki) 

	

9 	Paraisten Kalkki Oy,Lappeenrani 
an tehtaat/Lappeenranta 

10 JYhtyneet Paperitehtaat Oy, Sim-
peleen tehtaat/Simpele 

Etelä-Savon talousalue 

11 A. Ahlström Osakeyhtiö, Varka-
uden Paperiteollisuus/Varkaus 

	

l2 	Pellos Oy/Ristiina, Puhos 
(Helsinki) 

13 Oy Wilh. Schauman Ab/Joensuu 
(Helsinki) 

Pohjois-Savon talousalue 

	

l4 	Kemira Oy/Siilinjärvi 

	

15 	Kymi Kynimene Perustuotanto/ 
Soinlahti 

Pohjois-Savon talousalue 

	

16 	Myllykoski Oy, Luikonlanden 
.Kaivos/Luikonlahtj 

J7 Saastamoinen Yhtymä Oy, 
Teollisuus/Kuopio 

	

18 	Savon Sellu Oy/Kuopio 

Vastaus lomak- Vastaus puhe---

keella 	limitse 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



LIITE IV/2 (2) 

N:o 

Yritys 

Nimi 

Vastaus lomak- 

keella 

Vastaus puhe 

limitse 

Pohjois-Karjalan talousalue 

19 Enso-Gutzeit Oy, Uimaharjun x 
saha/Uimaharju 

20 Oy Lohja Ab /Polvijärvi, x 
Vuonos, 	(Lohja) 

21 Outokumpu Oy, Hammaslanden x 
kaivos/Hammaslahti 

22 Outokumpu Oy, Outokummun x 
kaivos/Outokumpu 

23 Rauma-Repola Oy, Joensuun x 
teh t aat/ Joen suu 

24 G.A. Serlachius, Kolhon x 
kyllästamöt/Höljäkkä 

25 Yhtyneet Paperitehtaat Oy, x 
Suomen Talkki/Sotkamo, 
(Helsinki) 

Kainuun talousalue 

26 Kajaani Oy/Kajaani x 

27 Rautaruukki Oy, Otanmäen x 
kaivos/Vuolijoki, 	(Helsinki) ________________ ____________ 

Yhteensä 16 11 



TVH, Vesitieosasto/Esko Poltto Oy 	 L1ITE V 

TUTKIMUKSEN KOHTEENA OLLEIDEN BULK -TAVAROIDEN OMINAISTIETOJA 

Bulk-tavara • 	. 
Til.paino 

..,. 
Vierin- kulj.max 

. 

Eritylsominaisuudet 

(t/m3) 
täkulma kulma 

__________________________ (°) (°) _______________________________________ 
Talkki jauheena hyvin hieno ja pölyävä, 
- murske 1,2-1,8 35 pysyy hyvinkasassa )keskjm.kulU_ 

tusvaikutus käsittelylaitteisiin, 
-- jauhe 0,7-1,0 45 _______ paakkuuntuu paineen alaisena 
Kvartsihiekka 1,4-1,6 - 

Muut kaivannaiset 
kiteinen 0,6 

- 	dolomiitti kappalem. 1,4-1,6 30-45 22 keskim. kulutusvaikutus käsittely- 
___________ ________ _________ laitteisiin 

murske 
- 	kaoliini . 

2,6 35 19 
jauhe 1,0 45 23 

• 

jauheena hyvin hieno ja polyava, 
_________ ______ _______ pysyy hyvin kasassa 

kuiva 
- 	savi. 1,2-1,4 30 20 

- 

kostea 1,5-1,8 20 18 __________________________________ 
Kivihiili 

-- karkea 0,8-0,9 30 18 
-- hieno 0,7-0,8 30 20 
-- pöly 0,5-0,6 ________ 16 pölyävä 
Suola 

- 	ruoka 
- 	glauber 

-- kuiva, karkea 0,7-0,8 45 
vaik. 	käsittelylaitt. hygroskooppi- 

-- kuiva, hieno 1,1-1,3 25 11 	- 	- nen 
Muut bulk-tavarat 

- 	rautapasute 0,8-1,2 30-45 keskim. 	kulutusvaikutus käsittely- 
___________ _________ laitteisiin _________ 

- 	Mg-oksidi 0,3 _______ _______ 

Hake 

-- kuiva 0,2-0,3 30 18 pieni kulutusvaikutus käsittely- 
lait te i s ii n, 

-- kostea 0,3-05 30 20 

22 	keskim. korroosio- ja mek. 	ku'utus- 

kevyt, kuitumainen, 	tilaavievii 
-- jäätynyt __________ - 20 18 

Sahajauho 0,2 36 22 

Fosjaattirikas te 

-- murske 1,2-1,4 40 25 keskim. 	kulutusvaikutus käsittely- 
laitteisjjn 

-- hiekka 1,4-1,6 40 'voimakas kulutusvaikutus käsittl- ___________ _________ _________ 
laitteisiin 

Lannoitteet 1,0-1,2 26 13 hieno, hygroskooppinen 
Kipsikivi 1,4-1,6 	30 15 	Ikeskim. kulutusvaikutus ksite]v- ____ ______ _______ _______ 

lait teis jin 



TVH, Vesitieosasto/Esko Poltto Oy 	 LIITE Vi/l (2) 

SAIMAAN SATAMIA BULK-TAVAROIDEN KULJETUKSEEN LÄHITULEVAISUUDESSA 

KÄYTTÄVÄT YRITYKSET SATAMITTAIN 

Satama 
Yritys 

Lappeen- 
ranta 

KuopicJ 
______ 

Siilin-1  
järvi 

Joensu 
_______ 

Oma teolli-
suussatama 

Finnish Chemicals O 	x 

Oy Kaukas Ab 	 x x 

Yhtyneet Paperiteh- 	x 
taat Oy Simpele 

Paraisten Kalkki Oy 	x 
Lappeenrannan tehtaat 

Kymi Kymmene Oy 	 x x 
Soinlahti 

Kajaani Oy x 

Yhtyneet Paperiteh- x x 1 
taat Oy Suomen 
Talkki 

OyLohjaAb x x 
(Vuonos, Polvijärvi) 

Myllykoski Oy Luikon- x 
landen kaivos 	1 ______ _______ _______ ________ 

Lisäksi voidaan todeta seuraavaa: 

- Lappeenrannan satamista yritykset kannattavat Mustolaa 

- Kuopion satamista on kyseessä Kurupusalmi 

- Yhtyneet Paperitehtaat Oy Simpele ei ole ilmoittanut kannatta- 

mansa sataman nimeä, joten Mustola ko. tapauksessa on oletus 

- Paraisten Kalkki Oy Lappeenrannan Tehtaat ei vastannut kyselyyn, 

mutta kipsikiven tuonnin on oletettu jatkuvan nykyisen suurui- 

sena 

- Kymi Kyrnmene Oy Soinlahti kuljettaisi oman sataman kautta hakett 

kotimaan yrityksiin, jolloin osan haketta on otaksuttu suuntautu-

van Mustolan kautta Kaakkois-Suomen yrityksiin 

- Oy Kaukas Ab käyttäisi Mustolan vaihtoehtona omaa teollisuussa-

t ama a 

- Yhtyneet Paperitehtaat Oy Suomen Talkki käyttäisi vaihtoehtoi-

sesti Kuopiota tai Siilinjärveä. Lisäksi kanavakonttorilta saa-

dun tiedon mukaan yritys on harkinnut mandollisten laivaustensa 

suorittamista Nurmeksesta käsin (ei syväväylää) 

1 



LIITE VI/2 (2) 

- Oy Lohja Ab käyttäisi vaihtoehtoisesti Siilinjärveä tai Joen-

suu ta 

- Luettelossa mainittujen yritysten lisäksi Ovako Oy Imatran te-

rästehdas käyttäisi Mustolaa tai omaa teollisuussatamaansa, mi-

käli se ryhtyisi kuljettamaan vesitse romua ja ferrolegeerinke-

ja. 



TVH, Vesiticosasto/Esko Poltto Oy 
	

LIITE V1i/i (5) 

KYSEESEEN TULEVIEN SATAMIEN PURKAUS- JA KUORMAUSTARPEET 

Mustola 

Bulk-tavara Vienti 	(t/v) Tuonti 	(t/v) Vienti + Tuonti 

1 (t/v) __ 

Talkki - 4.000-0 4.000-0 

Kaoliini - 8.000 8.000 

?ipsikivi - 11.000 11.000 

Kivihiili - 4.000-0 4.000-0 

Ruoksuo1a - 15.000 15.000 

1auber-suo1a - 3.000-0 3.000-0 

Yhteensä - 45.000-34.000 45.000-34.000 

Ehdolliset(tar- 
kasteltavjsta 
bulk-tavaroista) 

iake - 50.000 50.000 

ahajauho - 10.000 10.000 

Yhteensä - 60.000 60.000 

Seli tykset 

Vaihtelurajat johtuvat siitä, että Oy Kaukas Ab on ilmoittanut käyt-

tävänsä vaihtoehtoisesti omaa teollisuussatamaansa, missä tapaukses-

sa sinne suuntautuvat virrat jäävät pois. 

x) 	
= Kanavakonttorin tieto 

xx) = Kymi Kymmene Oy Soinlanden kotimaiseen jalostustehtaaseen 

suuntaama hakevirta. Virta on kokonaisuudessaan otettu eh-

dollisena mukaan Mustolan satamaan sekä Ravansaaren siir-

tokuormauspaikkaan, vaikka virran jakautumista ko. paikko-

jen välillä tulee esiintymään 

xxx)= 	
Oy Kaukas Ab on kiinnostunut Neuvostoliitosta toimitetta- 

vasta sahajauhosta, jota tuotaisiin Mustolan kautta aluksi 

noin 50.000 m 3/v (10.000 tiv.) Myöhemmin Oy  Kaukas Ab ai-

koo kuitenkin siirtää tuonnin suoraan omaan satamaansa. 

x 

xx 



LIITE VII/2 (5) 

KYSEESEEN TULEVIEN SATAIIIEN PURKAUS- JA KUORNAUSTARPEET 

222 

Bulk-tavara Vienti 	(t/v) Tuonti 	(t/v) Vienti + Tuonti 
______________ _____________ ____________ (t/v). 

Talkki 25.000-0 - 25.000-0 

Kivihiili - 15.000 15.000 

Mg-oksidi - 1.000 1.000 

Yhteensä 25.000-0 16.000 41.000-16.000 

Ehdolliset (1990-95) 

ivihii1i - 200.000 200.000 

Yhteensä 	- 200.000 200.000 

Selitykset 

Vaihtelurajat johtuvat siitä, että Yhtyneet Paperitehtaat Oy Suomen 

Talkki on ilmoittanut käyttävänsä vaihtoehtoisesti Siilinjärven 

satamaa. 

x) = Kuopiori lämpövoimalaitoksen 3. vaiheen ennustettu kivihii- 

litarve, mikäli hanke toteutetaan kivihiilikäyttöisenä. 



LIITE VII/3 (5) 

KYSEESEEN TULEVIEN SATAMIEN PURKAUS- JA KUORMA1JSTARPEET 

Joensuu 

Bulk-tavara Vienti 	(t/v) Tuonti 	(t/v) Vienti + Tuonti 
______________ ______________ _____________ (t/v) 

Talkki 80.000-0 - 80.000-0 

Kvartsihiekka 40.000-0 - 40.000-0 

Dolomiitti - 2.000-0 

Savi 8.000-0 - 8.000-0 

Yhteensä 128.000-0 2.000-0 130.000-0 

Ehdolliset 
(199 0-95) 

ivihii1i - 100.000 100.000 

Yhteensä - 100.000 100.000 

Selitykset 

Vaihtelurajat johtuvat siitä, että Oy  Lohja Ab on ilmoittanut käyt-

tävänsä vaihtoehtoisesti Siilinjärven satamaa. 

x) = Joensuun lämpövoimalan arvioitu kivihiilitarve, mikäli 

laitos toteutetaan kivihiilikäyttöisenä 



LIITE VJI/4 (5) 

KYSEESEEN TULEVIEN SATAMIEN PURKAUS- JA KUORMAUSTARPEET 

Bulk-tavara Vienti 	(t/v) Tuonti 	(t/v) Vienti + Tuonti 
______________ ______________ ____________ (t/v) 

Talkki 105.000-80.000- -. 105.000-80.000- 
25.000-0 25.000-0 

Kvartsihiekka 40.000-0 40.000-0 

Dolomiitti - 2.000-0 2.000-0 

Savi 8.000-0 - 8.000-0 

Rautapasute 40.000 ____________ 40.000 

Yhteensä 193.000-168.000 2.000-0 195.000-170.000 
_______________ 65.000- 40.000 _____________ 65.000- 40.000 

X)Ehd lii 

(tarkasteltavis- 

ta) 
ta bulk-tavarois-

Fosfaattirikaste - 180.000 180.000 

Lannoitteet 295.000 - 295.000 

Yhteensä 295.000 180.000 475.000 

Selitykset 

Vaihtelurajat: 

Suurin arvo tarkoittaa, että sekä Suomen Talkki Oy  että Oy Lohja 

Ab keskittävät kuljetuksensa Siilinjärven kautta. 

Seuraava arvo tarkoittaa, että Suomen Talkki Oy keskittää kulje-

tuksensa Kuopioon (tai Nurmekseen). 

Seuraava arvo tarkoittaa, että Oy Lohja Ah keskittää kuljetuksen-

sa Joensuuhun. 

Viimeinen arvo tarkoittaa, että molemmat minitut yritykset keskit-

tävät kuljetuksensa muiden satamien kautta. 

x) 	
Kemira Oy:n niiden tavaroiden määrä v. 1976, jotka kuului- 

vat selvityksen piiriin. 



L1ITE VII/5 (5) 

KYSEESEEN TULEVIEN SATAMIEN PURKAUS- JA KUORNAUSTARPEET 

Ravansaari 

Bulk-tavara Vienti 	(t/v) Tuonti 	(t/v) Vienti + Tuonti 
_______________ ____________ _____________ (t/v) 

Talkki 105.000 4.000 109.000 

Kvartsihiekka 40.000 - 40.000 

Muut kaivannaiset 

- 	 kipsikivi - 11.000 11.000 

- 	 dolomiitti - 2.000 2.000 

- 	 kaoliini - 8.000 8.000 

- 	 savi 8.000 - 8.000 

Kivihiili - 19.000 19.000 

Ruokasuola - 15.000 15.000 

Glauber-suola - 3.000 3.000 

Muut bulk-tavarat 

- 	 rautapasute 40.000 - 40.000 

- 	 Mg-oksidi - 1.000 - 1.000 

Yhteensä 193.000 63.000 256.000 

Ehdolliset (tar- 
kasteltavista bul - 

tavaroista): 

Hake 50.000 - 50.000 

Sahajauho - 10.000 10.000 

Fosfaattirikaste - 180.000 180.000 

Lannoitteet 295.000 - 295.000 

Yhteensä 345.000 190.000 535.000 

Ehdolliset 
(199 0-95) 

Kivihiili - 300.000 300.000 

Yhteensä - 300.000 300.000 

Tuontitalkki ja osa vientikvartsihiekasta seki ehdollinen hake ei 

välttämättä kulje Ravansaaren kautta, mutta ne on silti otettu tau-

lukkoon mukaan. 



TVH, Vesitieosasto/Esko Poltto Oy 
	

LIITE VIII/l (4) 

KYSEESEEN TULEVIEN SATAMIEN VARASTOINTITARPEET 

Mustola 

Varas tointitapa Varas toitava määrä Varastointiaika 
Bulk- tavara _____ __________ (t) 	______ ______________ 

Kasavaras- Sulo Kasavaras- Sulo Lyhyt 	Talvi 
______________ tO ulkona _____ to aikainen varasto 

Talkki x 4.000 4.000 

Kaoliini x 8.000 8.000 

Kipsikivi x 11.000 11.000 

Kivihiili x 4.000 4.000 

Ruokasuola x 15.000 15.000 

Glauber-suola x _____ 3.000 ______ 3.000 ______ 

Yhteensä 37.000 8.000 37.000 8.000 

Varastot tuontivarastoja 



LIITE \TJTI/2 (4) 

Varastointitapa Varastoitava määrä Varastointiaika 
______ ______________ (t) _________ ________ ________ ______________ 

Bulk-tavara . 	 .. 
Sisa- Kasa- 

.. 
Sulo 

. 	 .. 
Susa- Kasa- 

.. 
Sulo Talvi- Lyhytaikainen 

va- va- varasto varas- 
rasto rast to 

____________ ulkona ilkona 

Talkki x x 25.000 25.000 25.000 25.000 

Kivihiili x x 15.000 15.000 15.000 15.000 

Mg-oksidi x x ____ 1.000 1.000 ______ 1.000 1.000 _______ 

x) Yhteensä 41.000 16.00025.000 41.000 16.000 25.000 

X 
Vaihtoehtoinen varastointi: 

- koko volyymi 41.000 t säilytetään sisävarastossa talvi- lyhytaikaic-

varastona 

- osa volyymistä talvivarastona sisällä, osa lyhytaikaisena varasto-

na ulkokasassa ja siilossa suhteessa 16.000 t : 25.000 t. 

Talkkivarasto on vientivarasto 

Kivihiili- ja Mg-oksidi varastot ovat tuontivarastoja 



LIITE VIII/3 (4) 

Joensuu 

Varastointi- Varastoitava Varastointiaika 
Bulk-tavara tapa määrä (t) _______________________ 

Kasavarasto Kasavaras to Lyhytaikainen 
ulkona ulkona 

Talkki x 80.000 80.000 

Kvartsihjekka x 40.000 40.000 

Dolomjjttj x 2.000 2.000 

Savi x 8.000 8.000 

Yhteensä 130.000 130.000 

Dolomiittivarasto on tuontivarasto 

Muun tavaran varastot ovat vientivarastoja 



LIITE VI1I/4 (4) 

Varastointitapa Varastoitava määrä 	Varastointiaika 
_____ ______________ 	(t) 	_______ _________________________ 

Bulk-tavara Sisä- Kasa- Sulo Sisä- Kasa- Sulo Talvi- Lyhytaikainen 
va- va- 	varasto varas- 
rasto rasto 	to 

ulkona 	ii11rin 

Talkki 	x 	x 

Kvartsjhiekka 	x 

Dolomiitti 	x 

Savi 	x 

Rautapasute 	x 

Yhteensä 

125.000 80.00025.O00i25.000I 8O.00O25.000 

40.000 40.000 

2.000 2.000 

8.000 8.000 

40.000 40.000 

x) 25.000 H0 . 000 1 25 . 000 25.000 170.000125.000 

X)Vihhi 	varastointi: 

- 25.000 t talkkia säilytetään sisävarastossa talvi- lyhytaikaisvaras- 

tona ja loppuvolyyini 170.000 t ulkokasassa lyhytaikaisvarastona 

(maksimikokonaisvolyymi 195.000 t) 

- Osa 25.000 t talkkivolyymistä säilytetään talvivarastona sisällä 

ja osa lyhytaikaisvarastona siilossa sekä 80.000 t talkkia ja 90.000 

t muuta tavaraa säilytetään ulkokasassa lyhytaikaisvarastona 

Dolomi ittivarasto on tuontivarasto 

Muun tavaran varastot ovat vientivarastoja 

Ravansaari 

Lähes koko kuljetettava volyymi kulkisi Ravansaaren kautta. Tutkimusvälin 

puitteissa tavaravirrat olisivat seuraavat: 

- vienti 	193.000 t/v 

-tuonti 	63.000 t/v 

vienti + tuonti 256.000 t/v 

Varastointitarve riippuu Ravansaaren asemasta kuljetus- ja käsittevkot-

juo osalta. 
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LI1TE IX 

1 
BULK-TAVARAN KÄS ITTELY SAIMAAN SA TAMI S SA 

JATKOTUTKIMUSO1IJELMA 

1. Sataman tavarankäsittely- ja varastointilaitteet: 
- Materiaalikohtaiset alusten purkaus- ja lastauslaitteet eri 

kapsiteettialueilla 
Materiaalikohtajset varastointilaitteet eri varastointimää-
rillä ja -vaatimuksilla 

- Materiaalikohtaiset maakuljetusvälineiden purkaus-, lastaus-
ja käsittelylaitteet satama-alueella 

- Satamalaitteiden kustannukset: 
-- investoinnit 
-- Käyttökustannukset 

2. Laitosten tavarankäsittelylaitteet: 
- Suositus materiaalikohtaisista maakuljetusvälineiden lastaus-

ja purkauslaitteista eri kapasiteettialueilla 
- Laitteiden käytön yksikkökustannukset 

3. Tavaran purkaus, lastaus, siirtokuormaus ja varastointi Ravan- 
saaren alueella: 
- Materiaalikohtajset merialuksen ja sisävesialuksen purkaus-, 

lastaus- ja siirtokuormausiaitteet 
- Varastoalueet laitteineen 
- Laitteiden kustannukset: 

-- Investoinnit 
-- Käy ttdkus tannukset 

4. Maakuljetukset sataman ja laitosten välillä: 
- Materiaalikohtaiset maakuljetusmuodot ja -välineistö 
- Kuljetuskustannukset: 

-- Suoriteyksikkökustannukset 

5. Vesitiekuljetukset satamien välillä: 
- Materiaalikohtaiset vesitiekuljetusvälineet ja -menetelmät 
- Kuljetuskustannukset: 

-- Suon teyks ikkökustannukset 

6. Tutkimustulosten yhteenveto: 
- Purkaus-, lastaus-, käsittely- ja varastointilaitteet 
- Kuljetusmuodot ja -menetelmät 
- Kustannukset 
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