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Esillä oleva Saimaan kanavan käytSn tehostamisrnandollisuuksia selvittelevä 

tutkimus perustuu Tie- ja vesirakennushallituksen ja Insin&iiritoimisto 

Jaakko Pyry & Co:n heinäkuun 2. päivänä 1971 tekemään sopimukseen. Tut-

kimuksen luonnosraportti luovutettiin toukokuun 30. päivänä 1972, minkä 

jälkeen sitä on korjattu ja tarkistettu toimeksiantajan esittämien huomau-

tusten perusteella erityisesti rautatie- ja merikuljetusten osalta. 

Koko tutkimuksen ajan on oltu yhteydessä tutkimuksen ohjaamiseksi ja 

valvomiseksi asetettuun tySryhmään sekä Saimaan kanavakonttoriin. Edel-

leen on VR:n talousosaltolta ja markkinointitoimistosta saatu runsaasti 

kustannusmateriaalia ja -selvityksiä. Lisäksi tietoja on hankittu lukui-

silta yrityksiltä, virastoilta ja yksityisiltä henkilt5iltä. Tutkimuksen 

suorittajat haluavat lausua parhaat kiitoksensa kaikille edellä mainituil-

le tahoille. 

Tutkimuksen nyt valmistuttua Insintiiritoimisto Jaakko Piyry & Co jättää 

sen kunnioittaen Tie- ja vesirakennushallitukselle. 

Tutkimusraportin perustana olevat erillisselvitykset esitetään erillisenä 

niteenään. 

Helsinki, syyskuun 28. päivänä 1972 

Jaakko Pyry 
	 Risto Eklund 
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1. 

	

1. 	JOlIDANTO 

	

1.1 	Toimeksianto 

Saimaan kanavan liikenne ei ole vastannut siitä laadittuja ennusteita. 

Tmn johdosta on Tie- ja vesirakennushallitus antanut 2.7.1971 tehdyn 

sopimuksen perusteella InsintS5ritoimisto Jaakko Pt$yry & Co:n tehtäväksi 

selvitt 	Saimaan kanavan kyt5n tehostamismandollisuuksia. Tyit ohjaa- 

maan ja valvomaan nimesi Liikenneministeri'd tyiryhmn, jonka puheenjohta-

jaksi nimettiin tekniikan lisensiaatti Heikki Pertovaara Tie- ja vesira-

kennushallituksesta ja jäseniksi DI Risto Lehvonen Tie- ja vesirakennus-

hallituksesta, taloussihteeri Tapani Kinnunen ja tutkija Krister Kronlund 

Liikenneministerist. 

Tutkimuksen tavoitteet määriteltiin seuraaviksi: 

1. Tutkimuksessa selvitetNn mandollisimman tarkasti Saimaan kanavan kiyt-

tämisest aiheutuvat kustannukset sovellettaessa erilaisia kanavaliiken-

teeseen sopivia alus- ja satamateknisi ratkaisuja (sisalt 	myös uusi- 

en mandollisten ratkaisujen esittelemisen). Kustannukset selvitetn 

mandollisuuksien mukaan kuljetusketjun osalta, joka ulottuu kotimaisel-

ta tuotantolaitokselta ulkomaiseen satamaan sekä tuonnin että viennin 

osalta. 

2. Edel1 saatuja kustannuksia verrataan vaihtoehtoisten kuljetusjrjeste1-

mien kustannuksiin tavararyhmittin ottaen huomioon vuodenaikojen aihe-

uttamat muutokset ja heijastusvaikutukset kuljetusjrjestelmiss. 

3. Tarvittaessa esitetään toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kuljetus-

ten kannattavuutta kokonaisuutena voidaan parantaa. Kysymykseen tule-

vat sekä tekniset toimenpide-ehdotukset että mandolliset liikennepoliit.-

tiset suositukset. 



1-419-Ejph-ll 
2. 

Tavoitteiden esille saamiseksi sovittiin tutkimusmenetelmist yleisesti 

seuraavaa: 

- Saimaan vesistialueen tavaravirrat selvitetn tuoteryhmittin ja m-

rnpa1ueittain 

- selvitetään kuljetusmenetelmien kustannukset 

- suoritetaan eri kuljetusjrjestelmien yhteiskuntataloudellinen vertailu 

- esitetn mandollisuudet tehostaa Saimaan kanavan kyttti 

Tavaravirroilta edellytettiin seuraavaa: 

- tutkimus keskittyy posiltaan Saimaan vesistöalueelta tapahtuvaan, yo-

lyymiltaan merkittvn tai frekvenssiltn snnilliseen vientiin ja 

tuontiin 

- valtakunnan sisäiset kuljetukset otetaan huomioon vain, mikäli niillä 

katsotaan olevan merkitystä kanavan kautta tapahtuvan tavaraliikenteen 

kokonaisvolyymille 

- Saimaan alueen sisisi kuljetuksia ei tarkastella 

Kustannusselvityksi1t edellytettiin seuraavaa: 

- kustannuslaskelmien perustaksi osoitetaan olemassa olevia ja potentiaa-

lisia kuljetusvaihtoehtoja mandollisimman edullisten kuljetusjr jestel-

mien lytUmiseksi 

- kustannukset lasketaan mandollisuuksien mukaan aiheuttamisperiaatteen 

mukaisesti 

- erilaisia tariffeja ja rahtisopimuksia ei sellaisenaan kytet vertailu-

jen pohjana 

1.2 	Yhteenveto tehdyistä se1vityksist 

Saimaan kanavaa koskevissa tutkimuksissa on vertailtu Saimaan vesistöalueen 

ulkoisten kuljetusten kustannuksia maatiekuljetuksissa ja Saimaan kanavan 

kautta tapahtuvissa vesitiekuljetuksissa. Näiden vertailujen perusteella 

U tarkastellaan tutkimuksissa yleensä mytis Saimaan kanavan mandollisia kulje-

tusvolyymeja. 

1 
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1 	Kuljetuskustannuksia on lähinnä vertailtu Liiketaloustieteellisen Tutkimuslaj- 

toksen tutkimuksissa: "Tutkimus Saimaan kanavan mandollisesta kuljetusvo.- 

1 

	

	lyymista" (1961) ja "Tutkimus Saimaan satamien mandollisista kuljetusvolyy- 

meista" (1964) sekä Saimaan satamakomitean mietinnössä (1965) ja dipiomi- 

1 

	

	insinöörien Euro, Korhonen, Latvalahti tutkimuksessa: "Tutkimus Saimaan 

kanavan ja siihen liittyvien vesireittien käyttömandollisuuksista" (1968). 

Vertailuvaihtoehtoina ovat olleet kuljetus rautateitse Saimaalta Haminaan! 

I 	Kotkaan ja vesitiekuljetus Saimaalta Haminan ja Kotkan tasalle. Vesitie- 

vaihtoehdon kustannuksia on laskettu sekä hinaaja-proomuyhdistelmien että 

pykälälaivojen osalta. Liiketaloustieteellisen Tutkimuslaitoksen tutkimuk-

sissa on kustannusvertailujen perusteella määritelty myös Saimaan kanavan 

mandollisia kuljetusvolyymeja. Näiden vertailujen vesikuljetusten kustan-

nukset on laskettu pykälälaivojen perusteella ja näissä on vesikuljetuksien 

kustannuksiin otettu mukaan myös tuotantolaitosten ja Saimaan satamien vä- 

I liset kuljetukset, jotka on oletettu rautatiekuljetuksiksi. Rautatiekus-

tannuksinaonkäytetty sopimus- ja määräalennuksin alennettuja rahteja. Lai- 

I 

	

	vakustannuksina on pyritty käyttämään kanavaliikenteeseen soveltuvan laivan 

tähän tarkoitukseen laskettuja päiväkustannuksia sekä Saimaalla ja kanavas- 

- 	sa liikennöintiin liittyviä maksuja. 

Käytetty vertailutapa on ollut ns. poikkeaman periaate. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että pyritään selvittämään kustannukset vain niiden vaiheiden osalta, 

joiden kohdalla voidaan olettaa käytetyn ja uuden kuljetustavan kustannus-

ten poikkeavan toisistaan. Tämän periaatteen noudattamisen tarjoamista 

eduista mainitaan tutkimuksissa, että tällöin ei tarvitse (ulkomaisten kul-

jetusten ollessa kyseessä) kiinnittää huomiota lastaus- ja purkauskustan-

nuksijn ulkomaan satamassa, koska näihin kustannuksiin ei vaikuta aluksen 

lähtö- tai saapumissatama Suomessa. Merirandin määrään välillä ulkomaan 

satama - Kotka/Hamina ei myöskään tarvitse kiinnittää huomiota, koska uusi 

kuljetustapa eroaa yleisimmin käytetystä vain siinä, että ensiksi mainitus-

sa vesitiematka pitenee jälkiminäiseen verrattuna, mutta on muilta osiltaan 

yhteneväinen sen kanssa. 
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Näiden kustannusvertailujen perusteella on edellä esitetyissä Liiketalous-

tieteellisen Turkimuslaitoksen tutkimuksissa päädytty siihen, että "suhteel-

lisen varmasti" Saimaan kanavan kautta kuljetettaisiin vuoden 1961 tutki-

muksen mukaan 680 000 t tavaraa ja vuoden 1964 tutkimuksen mukaan 496 000 t 

tavaraa. "Tietyin edellytyksin" kuljetettaisiin ensimmäisen mukaan 575 000 

t tavaraa ja jälkimmäisen mukaan 733 000 t tavaraa. 

Näiden tavaravirtojen perustiedot on saatu virallisista tilastoista tai tuo-

tantolaitoksilta kokonaistavaravirtojna. Näiden tavaroiden tekninen sovel-

tuvuus eri kuljetusmuotoihin on ollut ensimmäinen rajoittava tekijä. Kus-

tannusvertailujen perusteella on tämän jälkeen määritetty kanavan kautta 

tapahtuvien kuljetusten kilpailukyky kuljetettaessa erilaisia tuotteita eri- 

pituisilla matkoilla. Tällöin on päädytty edellä esitettyihin Saimaan ka-

navan mandollisiin kuljetusvolyymeihin. 

Saimaan kanavan mandollista kuljetusvolyymia on pyritty selvittämään myös 

haastattelututkimuksin. Näissä tutkimuksissa on yrityksiltä kysytty minkä-

laisia tavaravirtoja nämä ennakoivat Saimaan kanavan kautta kuljettavansa. 

Kyselyjä on suoritettu ennen kanavan käyttöönottoa, jolloin lähtötietona 

ovat olleet edellä esitettyjen vertailujen kustannustiedot. Kyselyjä on 

suoritettu myös kanavan käyttötinoton jälkeen, jolloin jo on ollut kokemuk-

sia kanavan käytöstä. 

Näitä kenttätutkimuksja ovat Liiketaloustieteelljsen Tutkimuslaitoksen tut-

kimukset "Tutkimus Saimaan kanavan mandollisesta kuljetusvolyymistä, kent-

tätutkimus" (1961) ja "Haastattelututkimus Saimaan kanavan mandollisesta 

kuljetusvolyymista" (1967) sekä H. Vesan tutkimus "Selvitys Saimaan kana-

van tavaraliikenteestä vuoteen 1974" (1970). Ensimmäisen raportin mukaan 

kuljettaisivat yritykset mandollisesti kanavan valmistuttua 624 000 t tava-

raa, toisen mukaan 932 500 t tavaraa ja kolmannen mukaan vuonna 1970 195 000 

t tavaraa. 

Kustannusvertailuihin perustuvien tutkimusten sekä kenttätutkimusten Sai-

maan kanavan mandolliset kuljetusvolyymit on esitetty tarkemmin taulukois-

sa 1.1 ja 1.2. 
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Taulukko 1.1 	Saimaan kanavan mandollinen kuljetusvolyymi kokonaistavaravirtojen ja kustannusvertailujen 

perusteella 

1. LTT (1961) 2. LTT (1964) 
t t 

Suhteellisen varmasti' kanavan kautta kuljetettavat tavarat 

- 	 pyUre 	puutavara 175 000 

- 	 sahatavara 295 000 286 000 

- 	 rautaromu 70 000 - 

- 	kivihiili ja koksi 140 000 164 000 

- 	 glauberauola ja rikki - 46 000 

go 000 496 000 

Tietyin edellytykairi kanavan kautta kuljetettavat tavarat 

Tavarat, jotka ede1IyttUvt linja1iikennett tai linjaliiken-

teestU hakuliitenteeseen 8iirtymist 

- selluloosa 	 186 000 	176 000 

- kartonki 	 202 000 	159 000 

- paperi 	 - 	 43 500 

- vaneri yms. , lastulevy 	 - 	 59 500 

- kuitulevy 	 - 	 16 000 

Tavarat, jotka ede1lyttvt 1inja1iikennett 

- paperi 	 39 000 	- 

- vaneri 	 48 000 	- 

Tavarat, joiden kohdalla on muita ede11ytyksi 

- rikkirikaste 	 - 	 45 000 

- nestemiset polttoaineet 	 100 000 	233 500 

575 000 	733 000 

Taulukko 1.2 	Saimaan kanavan mandollinen kuljetusvolyymi yritysten ilmoitusten perusteella 

1. LLT (1961) 	4. LTT (1967) 	7. Vesa (1970) 

t 	t 	 t 
Ennuste vuodelle 1970 

Sahatavara 	 132 000 	79 000 

Kuitulevy 	 6 000 	10 000 

Vaneri, lastulevy ja rimalevy 	18 500 	24 000 

Selluloosa 	 90 000 	200 000 

Kartonki 	 30 000 	40 000 

Paperi 	 - 	10 000 

Kivihiili ja koksi 	 134 000 	110 000 

Glaubersuola ym. kemikaalit 	65 000 	6 500 

Hakkorauta 	 80 000 	27 000 

Nestemiset polttoaineet 	 68 500 	270 000 	95 000 

Pyre 	puutavsra 	 ei selvitetty 	156 000 	40 000 

624 000 	932 500 	195 000 
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Kustannusvertailuissa on nykyistä tilannetta ajatellen seuraavia kohtia, 

jotka voivat aiheuttaa virheptelmi: 

- rautatiekustannukset on otettu tariffeista 

- ns. poikkeatnan periaatetta kytettess on oletettu kuljetusten Haminan! 

Kotkan ja ulkomaanpn vlill tapahtuvan kaikissa tapauksissa kanavalii-

kenteeseen soveltuvilla aluksilla 

- ns. poikkeaman periaatetta kytettess on tehty olettamus, että kustan-

nukset Saimaalla ja merisatamissa ovat yhtä suuret 

Tutkimusten tavaravirrat (ulkomaisten kuljetusten ollessa kyseessä) eivät 

vastaa tavaravirtojen nykyistä jakaantumista ulkomaan pss. Todellis-

ten kuljetuslinjojen muodostamiseksi tarvitaan nm tiedot, jolloin voidaan 

mytis tarkastella ulkomaisten sisvesiteiden hyvksikyttimandollisuuksia. 

1.3 	Yhteenveto Saimaan kanavan nykyisestä liikenteestä 

Täydellisesti uudelleen rakennettu Saimaan kanava avattiin liikenteelle 

kesällä 1968. Vajaasta purjehduskaudesta ja liikenteen kokeiluluonteisuu-

desta johtuen kuljetettiin vuonna 1968 Saimaan kanavan kautta tavaraa aluk-

sula vain 23 583 tonnia. Uittokuljetusten suuruus oli 4 452 tonnia. 

Saimaan kanavan liikenteen kehittyminen vuosina 1969 - 1971 on esitetty tau-

1 	lukossa 1.3. Tssf taulukossa on esitetty myös vuoden 1972 tilanne heinä- 

kuun loppuun saakka. 

1 
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Taulukko 1.3 Saimaan kanavan liikenne vuosina 1969 - 1971 

Tavaralaji v. 1969 v. 1970 v. 1971 31.07.1972 
mennessä 

t t t t 

- 	 sahattu ja höylätty 5 232,7 531,1 1 564,5 - 

puutavara 

- 	 pyöreä puutavara ja muu 1 568,8 2 826,6 25 112,4 9,064,9 

muu raakapuu 

- 	 raakamineraalit ja maa- 2 786,0 3 252,6 - 2 805,1 

lajit (ei. malmit eikä 
turve) 

- 	 malmit, kuona ja romu 70,0 - - - 

- 	sementti ym. mineraali- - - 
- 10 104,0 

tuotteet 

- 	 puuhioke ja selluloosa 5 265,4 3 838,4 - -. 

- 	 muihin em. ryhmiin kuulu- 7 795,9 9 847,0 8 646,3 - 

mattomat raaka-aineet ja 
kemikaalit 

- 	 kivennäispolttoaineet 1 957,0 938,0 1 006,0 15 549,1 

- 	 nestemäiset ja kaasumaiset 9 668,0 55 823,9 55 556,4 77 615,0 

polttoaineet sekä voitelu- 
aineet 

- 	 vaneri, lastu- ja rimalevy 966,6 - 135,5 - 

- 	 paperi, pahvi ja kartonki 15 345,4 17 056,9 22 825,4 11 968,5 

sekä valmisteet niistä 

- 	 muut kuljetukset (tyhjät 0,5 - 3,7 - 

päällykset, posti, muutto- 
kuormat, yms. 

50 656,3 94 114,5 114,850,2 127 106,6 

- 	 uitto koko kanavan läpi 
- 	 uitto Suomen puolella 

26 
2 

721,0 
686,0 

32 
2 

957,6 
285,0 

6 
4 

689,3 
604,4 

59 
1 
568,0 
327,8 

80 063,3 129 357,1 126 143,9 188 002,4 Yhteensä 

Kokonaismäärät ovat vuonna 1971 taantuneet vuoteen 1970 verrattuna. Vuon-

na 1972 näyttävät kokonaismäärät kuitenkin kasvavan huomattavasti edelli-

sun vuosiin verrattuna. Aluskuljetukset ovat kanavan koko aukioloaikana 

lisääntyneet. Aluskuljetuksista näyttävät nestemäisten polttoaineiden kulje- 
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jetukset kasvavan melko nopeasti. Kivennäispolttoaineiden kuljetukset 

kasvavat 1972 edellisiin vuosiin verrattuna huomattavasti. Sementin kul-

jetukset ovat olleet tilapäisiä ja niistä on luovuttu. Uitto koko kana-

van läpi osoittaa vuonna 1972 selvää kasvua. 

Kanavan kautta kulkevat määrät eivät kuitenkaan ole toistaiseksi saavut-

taneet edellisessä kappaleessa esitettyjä ennen kanavan valmistumista teh-

tyjä ennusteita eivätkä kanavan yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden ra-

jaa, joksi on arvioitu n. 1 milj. tavaratonnia vuodessa. 

1.4 	Kanavaan liittyvät yleiset ehdot 

Kanava-alueen vuokrapäätt5s ratifioitiin 27.8.1963. Vuokra-ajaksi Sovit-

tiin 50 vuotta. 

Vuokra-aikana Suomi on sitoutunut maksamaan kanavan käytistä Neuvostolii-

tolle vuokraa vuosittain seuraavasti: 

- kuljetusvolyymi 	alle 1 milj. tonnia 	180 000 rupiaa 

- 	" 	1 - 1,5 	" 	210 000 " 

- 	1 ,5 - 2 	" 	240 000 1? 

- 	yli 	2 	" 	260 000 " 

Vuonna 1971 oli vuokra Suomen markkoina n. 840 000 mk. 

Suomen ja Neuvostoliiton keskeisillä sopimuksilla ratkaistaan, ketkä saa-

vat kanavassa liiken&iidä. Kanavan vuokrasopimuksen toisen artikian mukaan 

saavat Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan kautta kulkea peri-

aatteessa: 

- kaikki neuvostoliittolaiset alukset 

- suomalaiset alukset sotalaivoja lukuun ottamatta 

- kolmansien maiden kaupallisia tavarakuljetuksia ja hinauksia suoritta-

vat kauppa-alukset 
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Varsinainen kauppamerenkulku tapahtuu kanavalla normaalien merenkulun sn-

nsten mukaisesti, eikä aluksilta tai niiden miehisttiilt vaadita mitn 

poikkeavia asiapapereita. 

Neuvostoliiton aluevesill on kaikilla aluksilla luotsipakko. Kanavassa on 

luotsipakko kaikilla aluksilla suomalaisia pienaluksia ja alle 25 m:n kellu-

via esineitä lukuun ottamatta. Kanavakonttori voi erikoisehdoin mynt 

tietylle pUllik3lle oikeuden kuljettaa m rtty alusta kanavassa ilman 

luotsia. 

Neuvostoliitolle maksettavan kanava-alueen vuokran peittmiseksi peritn 

kanavaa kyttvilt aluksilta lupamaksuja. Lupamaksu peritUn vain siinä 

tapauksessa, että alus ylitt 	valtakunnan rajan, jolloin maksu suoritetaan 

sekä meno- että paluumatkalta erikseen. 
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2. 	TEHTÄVÄN KÄSITTELYPERIAATTEET 

2. 1 	Tutkimussuunnitelmasta johdettavat yleisperiaatteet 

2.1.1 	Tavoite- ja aikaperspektiivi 

Tutkimussuunnitelinassa on asetettu tytn yleiset tavoitteet sekä hahmoteltu 

tutkimusmenetelm. Pelkistetysti tavoite ilmenee lauseesta, jossa sano-

taan tavoitteena olevan "mandollisimman edullisten ku1jetusjrjeste1mien 

osoittaminen ja niiden toteuttamisessa vaadittavien toimenpide-ehdotusten 

laat iminen". 

Tutkimuksen otsikon mukaan on kysymystä lhestytty pyrkimllä mrittmn 

aluksi kanavaa kyttvt nykyiset ja potentiaaliset ratkaisut sellaisina, 

että nykytietmyksen pohjalta arvioiden kaikki tekniset ja organisatoriset 

mandollisuudet on käytetty mandollisimman tarkoin hyväksi. TstU periaat-

teesta seuraa mySs, että vaihtoehtoisiakin liikennemuotoja on tarkasteltava 

niiden kehittmismandollisuuksien puitteissa. Jrjeste1mi kaavailtaessa 

on myis otettava huomioon, että ert kanavaa kyttvt vaihtoehdot voivat 

toteutua kytnnt$ss vasta useita vuosia investointipUtiksen jälkeen. 

Toisaalta nykyisissä jrjestelmiss on tapahtumassa perustavaa laatua ole-

va muutosprosessi. Kotkan Hietasen terminaali avaa Kaakkois-Suomen teolli-

suudelle mandollisuuden terminaaleihin perustuvaan kuljetusketjuun, jossa 

kytetn suuria pendelijunia ja laivoja. Näiden hyvksikytin edellytyk-

sen ovat ratkaisevasti nykyistä suuremmat lastinksittelytehot. Tllai-

sesta ku1jetusjrjestelmst on jo nyt nhtvissU erit osia toiminnassa. 

Muutos alkanee kuitenkin nky tilastoissa vasta vuosina 1975-1976, jolloin 

varustamojen uudishankinriat on sijoitettu liikenteeseen ja toiminta on ps-

syt kunnolla vauhtiin. 

Voidaan todeta, että edellä kuvatun, tiedossa olevan kehityksen luonnetta ei 

1 	voida arvioida riittvn hyvin aiempaa kehitystä tarkastellen. Liikenne- 

muotojen kalusto- ja organisaatioratkaisujen mrittminen onkin katsottu 

1 
1 
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2.1.2 

parhaaksi suorittaa tavoiteajattelusta 1htien, kuitenkin siten, että tavoit-

teiden saavutusmandollisuuksista ja realistisuudesta on varmistauduttu eri 

tahoilta saatavissa olevien esimerkkien pohjalta. Tällaisen perustan va-

linta aiheuttaa erit laskennallisia ongelmia, joihin palataan mytihemmin. 

Periaatteesta seuraa myös, ettei nykyisifl tariffeja ja rahteja voida kyt- 

t 	vertailussa niin kuin tutkimussuunnitelmassa jo todettiin. 

Liiketaloudellisten ja yhteiskunnallisten kustannusten merkitys vertailussa 

Kuten tavoitteen asettelusta ilmenee, huomattava osa selvitystyöst muodos-

tuu kustannus- ja suoritearvojen mritttnisest sellaisille ratkaisuille, 

joita ei vielä ole kyttSss. Toisaalta VR:n kustannuslaskennasta ei vie1 

tutkimuksen suoritusaikana saatu suoraan aiheuttamisperiaatteen mukaisia 

kuljetussuoritteiden kustannuksia. Niinpä liiketaloudellisten kustannusten 

osuus se1vityksess muodostuukin huomattavaksi riippumatta siitä, nik mer-

kitys liiketaloudellisilla ja yhteiskunnallisilla kustannuksilla suorite-

tuille analyyseille ptiksen teossa annetaan. Ne toimivat pohjana yhteis- 

kunnallisia kustannuksia laskettaessa. 

Liiketaloudellisten kustannusten tehtUv on tässä tutkimuksessa kolmitahoi-

nen. Ensinnäkin niiden perusteella nhdn, minkä liikenteen kukin kulje-

tusmuoto pystyy kilpailussa hankkimaan, kun tunnetaan kuljetuskustannusten 

muodostumisperiaatteet ja yritysten pttSskriteerit. Toisaalta liiketalou-

dellisilla kustannuksilla voidaan karsia yhteiskunnallisia vertailuja var -

ten pt5svaihtoehtoja niin, että vain todella relevantit jUvt jlje1le. 

Lisäksi osa yhteiskuntataloudellisista kustannuksista voidaan konstruoida 

liiketaloudellisista kustannuksista lähtien. 

Yhteiskunnallisten vertailujen tarpeellisuus johtuu lhinn seuraavista 

tekijöistä: 

- investoinnin tai muun toimenpiteen kansantulovaikutusta ei voi suoraan 

nhd liiketaloudellisesta laskelmasta 
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yhteiskunta sijoittaa erityisesti liikennevdyliin huomattavia summia 

rahaa ja nit ei liiketaloudellisissa laskelmissa ksitell (paitsi 

perittvien verojen kautta, jolloin aiheuttamisperiaatteen toteutumi-

nen ei ole itsestn se1v) 

- v1ittimn kansantulovaikutuksen 1isksi yhteiskunnan ptt5ksentekijti-

den on otettava huomioon esim. tyillisyys ja maksutasevaikutukset 

- yhteiskunnalle saattaa aiheutua kustannuksia, joita ei muuteta hytidyke-

markkinoilla rahaksi (onnettornuudet, ympristtin erilainen saastuminen) 

1 	Mainittujen tekijt5iden huomioon ottaminen on tarpeen p tettess mandolli- 

sista yhteiskunnan toimenpiteistU liikenteen uudelleenallokoimiseksi. Eri- 

1 	tyisesti ensimmäisen ja kolmannen kohdan selvittmisess liiketaloudelliset 

kustannukset toimivat lhttikohtana. 

Liiketaloudellisten laskelmien laadinta voidaan suorittaa melko vakiintu-

neen kytnnön mukaisesti. Sen sijaan yhteiskunnallisten vertailujen suo-

rittaminen on tapahtunut eri tutkimuksissa varsin poikkeavilla tavoilla. 

Osittain tm johtuu siitä, että nit tutkimuksia suorittaneiden kesken 

ei olla yksimielisiä menetelmien tarkoituksenmukaisuudesta. Toisaalta 

mytSs ongelmat poikkeavat toisistaan huomattavasti. Tmn tutkimuksen poh-

jana on TVL:n ja VR:n yhteistytitoimikunnan laatima menetelmä, joka on esi-

tetty selvityksessä "Liikenneinvestointien edullisuusvertailu" sekä sen 

soveltamisesta Keitele - PijUnne kanavahankkeeseen laadittu raportti. 

Vaikkakaan Saimaan tutkimuksessa ei ole kysymys niinkn tiettyjen inves-

tointiprojektien vertailusta, on lhestymistapaa katsottu voitavan kyt- 

t 	sopivasti soveltaen. Myöskin Pohjois-Suomen satamatutkimuksen metodo- 

logisia ratkaisuja on käytetty apuna pyrkien näin varmistamaan tulosten 

kyttökelpoisuus yleisemmsskin mie1ess. 
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Kustannuslaskennallisten ongelmien ratkaisuun vaikuttavat tekijät ja 

niistä seuraavat sovellutukset 

2.2.1 	Tarkastelun lähtökohdat 

Tutkimussuunnitelmassa on asetettu työn yleiset tavoitteet sekä hahmotel-

tu tutkimusmenetelmää. Laskelmien suoritusta varten on jouduttu luonnolli-

sesti tekemään lukuisia ratkaisuja, joilla tutkimussuunnitelman periaatteet 

on saatu riittävän operationaalisiksi. Laskentaperusteiden kehittämisen 

lähtökohtana on päätöstilanteen perusteellinen analyysi, jonka pohjalta 

löytyvät tavoitteiden kannalta relevantit tekijät. Onhan tunnettua, että 

taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi ei ole kehitetty sellaista yleis-

tä menetelmää, jolla voitaisiin selvittää kaavamaisesti kaikki päätöstilan-

teet. 

Tässä työssä on jouduttu kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin kysy-

myksiin: 

- Mitkä kustannukset ovat päätösvaihtoehtojen kannalta relevantteja ja 

mitkä taas voidaan katsoa uponneiksi kustannuksiksi. 

- Miten kustannukset joustavat eri liikennemuotojen kuljetettaviksi aja-

teltavien tavaramäärien vaihdellessa ottaen huomioon tarkasteluperiodin 

pituus 

I 	Näiden kysymysten ratkaisujen lähtökohtana on tutkittava kuljetuksiin liit- 

tyvien tekijöiden luonnetta. Tässä yhteydessä tärkeät tekijät voidaan 

I 	
ryhmittää esim, seuraavasti: 

- kuljetustehtävä 

- kuljetusreitit 

1 	- 
1 	Näitä käsitellään yksityiskohtaisesti kappaleessa 3, mutta tässä yhteydesä- 

sä voidaan esittää niihin liittyviä yleisiä näkökohtia, jotka vaikuttavat 

laskentamenetelmien soveltamiseen ja päätt5svaihtoehtojen muotoiluun. 

1 
1 

2.2 

1 
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1 
2.2.2 	Tekijana1yysi 

1 Kuljetustehtvn muodostavat kustakin 1ht5pisteest 	eri mrnpihin kul- 

jetettavat tavaramrt tavaralajeittain. 	Tavaraa lhettvt tai vastaan- 

1 ottavat talousyksiktt ovat etupss 	varsin suuria. 	Tst 	seuraa, että 

jos tavaroita ei tarvitse erotella mrnpn mukaan, kuljetusvirrat ovat 

1 my5s oloissamme melko huomattavia. 	Jos sen sijaan 1hetykset on erotetta- 

va mrUnpn mukaan jo tehtaalla tai yliptäns 	ennen tavaran yhdist- 

mistä muiden tuotantoon, lastin kertymisest 	tulee keskeinen ongelma koti- I maankuljetusten ja merikuljetusten suorittamisessa. 	Näin on asianlaita 

eriss 	kanavaa kyttviss 	vaihtoehdoissa. 	Lastinkerytymisongelmaan 

I liittyvät 1heisesti ne eri tekijät, joiden perusteella yritykset tekevät 

kuljetusvalintojaan. 	Näitä on analysoitu lähemmin kohdassa 2.3. 	Tss 

1 yhteydessä voidaan todeta, että laskentaesimerkkien ja niihin liittyvien 

kalustoratkaisujen valinnassa on otettu huomioon tavaravirtojen kvantita- 

1 tiiviset ja kvalitatiiviset 

I 	Kuljetusten suorittamismandollisuudet muodostuvat kytettvist tai hankit- 

tavissa olevista kuljetusreiteistU, -vlineist ja -organisaatioista. Poh-

I 	
dittaessa Saimaan vaikutusalueen kuljetuksia on syytä kiinnitt huomiota 

muutamiin laskentatytSn kannalta keskeisiin seikkoihin. 

1 	- Kysymyksessä ei ole vertailu eri liikennemuotoihin tehtävien investoin- 

tien välillä, vaan tietynlainen 1  annetun kuljetustehtvn suorittamista 

1  koskeva laskentatilanne, jossa kaikkiin kysymykseen tuleviin kuljetus- 

reitteihin on tehty jo huomattavia investointeja. Ongelmana on valita 

kullekin kuljetustehtv1le sopivin reitti. 

I 	
- Huolimatta siitä, että merkittvimmt investoinnit on jo tehty, eri kul- 

jetusreitteihin liittyy niitä kuyttiön otettaessa, edelleen yl1pidettä-

ess tai kyttö tehostettaessa erit vlttmtttimi tai ainakin talou- 

1 

	

	dellisuutta lisvi investointeja. Tl1aisia kohteita olisivat Saimaan 

uudet syvvylt, sisvesi- ja rannikkosatamat sekä VR:n ratojen ja rata- 

1 	pihojen perusparannukset ja 
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Vaikka laskentatilanne on reittiratkaisuihin nähden operatiivinen, esil-

le otettavat kuljetuskalustovaihtoehdot merkit8evt tietyiltU osin uus-

investointeja. Pyk11aivojen osalta tosin on kytettviss runsaasti 

ulkolaista kalustoa. Kotimaisilla varustamoilla on jljell en muu-

tamia pykl1aivoja. 

Julkisessa keskustelussa on usein todettu kanavan kytt5n vakavimmat ra-

joitukset - sen rajoitettu koko ja osavuotinen käytt1mandollisuuS. Ts- 

s tutkimuksessa on pyritty kehittmUn trkeimmt ratkaisuvaihtoehdot, 

joilla kanavan mitat tulevat kytetty niin tarkoin kuin mandollista, 

ottaen huomioon jatkokuljetus merellä. Keskeiseksi osaksi tutkimusta 

muodostuu myös osavuotisuuden taloudellisen merkityksen kvantifioiminen. 

Samalla selvitetn liikennekauden pidentmisen kannattavuutta. 

2.2.3 	Sovellutusperiaatteet 

Laskenta-asetelman pe1kistmiseksi voidaan todeta pätbsti1anteen olevan 

I 	seuraavan: onko Saimaan kanavan kytttiin perustuvalla 1iikenteell mandol- 

lista alentaa tietyn tavaramrUn liiketaloudellisia ja yhteiskunnallisia 

kustannuksia, jolloin vastaava liikennemUr siirtyy pois sen nykyisilt 

1 	kuljettajilta, eli VR:1t tai autoilta. Uusien ku1jetustehtvien kyseessä 

ollen kanavan kyttU ei tietenkn vhennU muiden liikennemuotojen mri, 

mutta potentiaalisten virtojen poisjminen kuitenkin vaikuttaa kanavan 

kanssa kilpailevien liikennemuotojen edullisuuteen traditionaalisten teh-

tvien osalta. On siis se1vitettv eri vaihtoehtojen kilpailukyky liike-

taloudellisesti ja lisäksi verrattava niiden yhteiskunnallista edullisuut-

ta, jolloin tulosten perusteella yhteiskunta voi toimillaan tarvittaessa 

vaikuttaa liikennemuotojen jakautumaan. 

Merkillepantavaa laskenta-asetelman muotoilussa on se, että kanavan käytön 

täydellistu sulkemista ei ole otettu realistiseksi vaihtoehdoksi. Tst 

seuraa, että kanavaorganisaation ja yl1pidon toiminta-asteesta varsin 
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riippumattomia kokonaiskustannuksia (v. 1970 n. 3,3 milj, mk) ei ole otet-

tu mukaan yhteiskuntataloudelliseen vertailuun, koska ne ovat kaikissa 

vaihtoehdoissa samat. Liiketaloudellisiin kustannuksiin on sisällytetty 

tariffien mukaiset maksut kanavan käytöstä ja luotsauksesta. Jos sulkemis-

päätös olisi vaihtoehtona, kaikki juoksevat kulut tulisi ilmeisesti laskea 

kanavaa käyttävälle liikenteelle ja jos tarkasteltaisiin kanavainvestoinnin 

kannattavuutta, myös pääomakustannukset tulisi ottaa huomioon. 

VR:n kustannuksista huomattava osa on peräisin aiemmin tehdyistä investoin-

neista. Kustannuksia ei kuitenkaan ole katsottu uponneiksi, vaan ne edus-

tavat jatkuvan uusintainvestointitarpeen aiheuttamia kustannuksia. Perus-

parannusten osalta menettely ei ole periaatteessa oikea, koska perusparan-

nukset merkitsevät radan ja ratapihojen pysyvää parantamista, joka näkyy 

välittömänä kustannusten alenemisena tai tehokkuuden lisääntymisena. 

VR:lle kaavailtu liikenne ei edellytä perusparannuksia. Menettelyyn on 

kuitenkin päädytty lähinnä käytännöllisistä syistä. 

Pyrittäessä selvittämään hinta, johon tietty liikennemuoto on valmis mene-

mään kilpaillessaan muiden liikennemuotojen kanssa kuljetustehtävistä, nor -

maalin liiketoiminnan mukaisena perustana ovat ao. kuljetustehtävästä ai-

heutuvat erilliskustannukset. Näiden yli saatava kuljetusmaksun osa an-

taa katetta eri kuljetustehtävien yhteisille kustannuksille, jotka eivät 

vähene ko. kuljetustehtävän jäädessä pois. Erilliskustannuslaskelmia teh-

täessä on otettava huomioon seuraavat seikat: 

- VR:n hoidettavaksi jää Saimaan vaikutusalueen liikenteestä joka tapauk- 

sessa talvikautta vastaava osa (n. 38 7). Sen lisäksi osa tavaroista 

ei sovellu kanavaliikenteeseen, jolloin ne jäävät avovesikautenakin VR:n 

kuljetettavaksi (tarkemmin kappaleessa 3). 

- VR:n kuljetustehtävien ajallinen jakautuma on varsin tasainen. PSST:n 

keräämien tilastojen pohjalta voidaan todeta, että vaunutarpeella on 

lievä huippu talvella erityisesti pohjoisesta tulevien talvikuljetusten 

johdosta. Tästä seuraa, että aiheuttamisperiaatteen mukaan veturi- ja 
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vaunukaluston pääomakustannukset kuuluvat niille tavaramäärille, jotka 

siirtyvät kanavalta VR:n kuljetettavaksi talven ajaksi. Pääomakustannus-

ten poisjättäminen edellyttäisi, että VR:llä olisi nykyään vapaata kapa-

siteettia nimenomaan talvella ja että tämä kapasiteetti vastaisi talvek-

si kanavalta tulevaa liikennemäärää. On ilmeistä, että VR pyrkisi siir-

tämään osavuotisuudesta seuraavan yksikkökustannusten nousun tavaran 

lähettäjän maksettavaksi. 

- VR:n kustannuksista hyvin huomattava osa liittyy keskus- ja kenttäorga-

nisaatioon ja niihin ei juuri vaikuta kuljetussuoritteen määrä, jollei 

toimintaa jollain rataosalla lopeteta kokonaan. Tämä puolestaan ei ole 

talviliikenteen vuoksi mandollista. 

Voitaisiin perustellusti olettaa, että kilpaillessaan kuljetustehtävistä, 

VR:n kannattaa mennä rahtiin,joka on sama kuin erilliskustannukset. 

- On kuitenkin ilmeistä, että VR ei hinnoittelisi sille nykyisin tuotta-

vinta liikennettä erilliskustannusten mukaan, vaan pyrkisi saamaan koh-

tuullisen katteen yhteiskutannuksille. Tämän suuruudelle ei voida esit-

tää mitään itsestään selvää perustetta. Kustannuslaskelmissa on sovit-

tu käytettävän sellaista yhteiskustannuslisäprosenttia, jonka mukainen 

kate kaikkien VR:n liikennelajien erilliskustannuksiin lisättynä peit-

tää VR:n kaikki kustannukset. 

- Myös vesi- ja autokuljetuksien kustannuksista osaa ei voida kohdist.a 

millekään tietylle kuljetustehtävälle. Näissä liikennemuodoissa vain 

yhteiskustannusten osuus on vaatimaton VR:n kustannusrakenteeseen ver -

rattuna. On lisäksi ilmeistä, että, jos varustamot aloittaisivat suu-

rempimittakaavaisen liikenteen Saimaalla, siitä koituisi tiettyjä orga-

nisaatioon liittyviä lisäkustannuksia. 

Jotta edellä mainitut näkökohdat tulisivat riittävästi valotettua, sovel-. 

letaan liiketaloudellisissa laskelmissa seuraavia periaatteita: 
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- VR:n kustannukset lasketaan aluksi ympärivuotisina. Tällöin pyritään 

erilliskustannuksiin sisällyttämään kaikki ne erät, joihin löytyy jon-

kinlainen aiheuttamisperiaate. Erilliskustannuksiin lisätään VR:n il-

moituksen mukaisesti yleiskustannuslisä, jonka suuruus on 49,5 7 (ks. 

kohta 4.2.2) 

- Sisävesi-, meri- ja maantiekuljetuksille määritetään yleiskustannukset 

julkisista tilastoista ja taseista saatujen keskiarvolukujen perusteella. 

- Siinä tapauksessa, että VR:n kuljetus suoritetaan vain osavuotisena, 

ympärivuotisuutta edellyttävissä kuljetustehtävissä kustannuksista ero-

tetaan muuttuva osa, josta tonnikustannus pysyy vakiona, mutta kUn-

teä osa jaetaan osavuotista kuljetusta vastaavalla tonnimäärällä. 

2.3 	Vertailulaskelmien suoritustapa ja siihen vaikuttavat tekijät 

2.3.1 	Yritysten käyttämät kriteerit kuljetusmuodon valinnassa 

Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat tekijät jaetaan tässä neljään ryhmään: 

- kuljetuskustannukset 

- markkinatekijät 

- kuljetusmuototekijät 

- yritystekijät 

1 	Nämä ryhmät eivät ole selvärajaiset, vaan ne sitoutuvat käytännössä toisiin- 

sa. Normaalisti kuljetusmuodon valinta suoritetaan kuljetuskustannusten pe- 

I 

	

	rusteella määrätyn tason täyttävien kuljetusmuotojen välillä. Taso saadaan 

niin, että kussakin kuljetustehtävässä merkittäviksi katsotuille tekijbille 

I 

	

	määrätään niiden vaikutussuuntien mukaan joko maksimi- tai minimiarvot, 

jotka kuljetusmuodon on täytettävä. 

1 	Markkinatekijöistä voidaan mainita: 

- markkinoiden edellyttämät toimituseräkoot ja kuljetuseräkoot 

1 	- markkinoiden edellyttämät yhteystiheydet ja kuljetusten nopeudet 

- markkinoiden aiheuttamat heilahtelut kuljetusten volyymissa 

1 	- markkinoiden edellyttämät toimitusehdot 
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Kuljetusmuototekij5it ovat: 

- tuotteen vahingoittumisriski eri kuljetusmuodoissa 

- eri kuljetusmuotojen yrityksiltä vaatimien ttSiden laatu ja mr 

- eri kuljetusmuotojen yrityksiltä vaatimat joustavuudet siirtyä jaksoit-

tain kuljetusmuodosta toiseen 

Kuljetusmuototekijt voidaan kriteereit valittaessa ksite11 itsenisin, 

mutta niiden luonteen vuoksi kuljetusmuodon valinta yleensä ede1lytt nii-

den sisU1lyttmist myt5s kuljetuskustannuksiin. 

Yritystekijditi ovat: 

- yritysten valittavissa olevat kuljetusmuodot 

- yritysten kuljetusmuodon valintaa sitovat sopimukset 

Kuljetettavan tuotteen jalostusaste ja markkinoiden kehittyneisyys vaikut-

tavat ede11 esitettyjen tekijiiden merkitykseen. Kuljetuskustannukset, 

kuljetusmuoto- ja yritystekijt vaikuttavat aina kuljetusmuodon valintaan. 

Kuljetettaessa vhn jalostettuja tuotteita vhemmn kehittyneille markki-

noille ei markkinatekijt5ill ole kovinkaan paljon merkitystä. Hit korke-

ammalle jalostettuja tuotteita kuljetetaan ja mitM kehittyneemmt kohdemark-

kinat ovat, sitä enemmän on merkitystä markkinatekijtil1. Mit suurempi 

paino markkinatekijöi11 on, sitä suurempi varmuus, nopeus ja yhteystiheys 

kuljetuksilta vaaditaan. 

Tutkimuksen kuljetuksissa rajoittavat, kuten kohdassa 3.1.6 tarkemmin esi-

tetn, markkinatekijt joidenkin tuotteiden osalta osittain ja eräiden 

tuotteiden osalta 1hes kokonaan jykkien ja yhteystiheydeltn pienten 

ku1jetusjrjeste1mien kyttimandollisuuksia. Y1eens on kuitenkin kulje-

tuskustannuksilla huomattavin vaikutus tutkimuksen kannalta merkittävien 

tavaravirtojen ohjautumisessa eri kuljetusmuodoille. 

Niissä yhteyksissä, joissa kokonaistavaravirtoja kytetn, sovelletaan 

markkinatekijanalyysin mukaisia tavaramUri eri liikennemuodoissa. 
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2.3.2 	Vertailuesimerkkien laadinta 

Kuljetusvirtojen suuntautumiskombinaatioita on erittUin runsaasti tehtai-

den ja mränpiden reittien lukuisuudesta johtuen. Vaihtoehtojen mr 

nostaa lisäksi se, että tiety1l reitill voidaan kyttU erilaisia kalus-

toratkaisuja. Myös yhteystiheyksien ja lhetyserkokojen variointi 1is 

tarkasteltavien vaihtoehtojen mdrU. On siis selv, että laskentatyö 

tulisi erittäin suureksi, jos kuljetuskustannukset laskettaisiin koko kul- 

I jetustehtvll 	kUsittelemll 	riittvn monipuolisesti edellä mainittuja 

tekijöitä. 	Tmn vuoksi on pdytty siihen, että valitaan joukko esimerk- 

kejä, jotka ovat edustavia, kun otetaan huomioon 

I - 	 tavaralajit 

- 	 etäisyydet Saimaan satamasta 

1 - 	 tavaramrt 

- 	 tavaran mUrflp 

Alustavilla laskelmilla todettiin lisäksi, että esimerkkien perusteella 

ongelmakentt 	voidaan kattaa riittävästi. 

Jokainen esimerkki on laskettu vaihtoehtoisia kuljetusketjuja (kuljetus- 

1 kalustoratkaisuja) kytten. 	Laskelmissa on pitydytty tiettyihin stan- 

dardiluonteisiin juna- ja laivakokoihin. 

1 
Laskelmien tuloksia arvioitaessa on huomattava, että esimerkkien kustannuk- 

1 set eivät koske koko kuljetustehtvUn kustannuksia. 	Esim. 1500 t:n pende- 

lijunia ei voida ajatella kuin tiettyihin tehtäviin. 	Kustannukset voivat 

olla joissakin muissa tapauksissa, pienten mrien kyseessä ollen huomatta- I vastikin suuremmat. 	Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä liikenteen jakau- 

tumisen kannalta, koska pienet erät eivät tavaravirta-analyysin perusteel- 

1 la sovi kanavakuljetukseen tai jos sopivat, niin erittäin korkein kustan- 

1 
nuksin (pienestä osalastista johtuen). 
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1 	YhteiskustataloudelliSia kustannuksia laskettaessa on kuitenkin käytetty 

havainnollisuuden vuoksi sellaista laskentatapaa, että esimerkkien perus-

1 	teella on määritetty keskimääräinen kuljetuskustanrius eri liikennemuodois- 

sa ja näillä kustannuksilla on kerrottu kokonaistavaramäärät. Saatua ko-

1 	konaiskustannusta ei tule ajatella absoluuttisena arvona, vaan vaihtoeh- 

tojen välisillä eroilla on ainoastaan suuruusluokkaa osoittava merkitys. 

Näin osavuotisuuden merkitys saadaan selvästi esiin. 

2.4 	Laskentateknisiä ratkaisuja 

2.4.1 	Vertailukustannustaso 

Pääosa tarkasteluista suoritetaan vuoden 1970 tavaravirroin ja kustannuksin. 

Mainittu vuosi oli viimeisin, jolta oli käytettävissä riittävän yhtenäinen 

kustannusmateriaali. Ainoan poikkeuksen muodostivat laivojen hinnat, joi-

den perustana on tilausvuosi 1970 ja toimitusvuosi 1972 (proomujen osalta 

1971). Näillä perusteilla kerätyt, eri alustyyppien vertailuun soveltuvat 

hinnat olivat valmiina käytettävissä. Hinnat on redusoitu siten, että ne 

vastaavat toimitusvuotta 1970. Samalla on otettu huomioon se, että hinta- 

tiedot koskivat pykälälaivan osalta mandollisesti varustelutasoltaan liian 

korkealuokkaista laivaa, kun otetaan huomioon satamaolot, joissa sitä on 

ajateltu käyttää. 

Koska mittaushintataso vastaa vuotta 1970 ja suoritteet huomattavasti mytS-

hempää ajankohtaa, kuvastavat kustannusluvut rahtien reaaliarvojen kehitys-

tä. Nimellisrahtien kehityksen esittäminen vaatisi hintatason kehityksen 

ennakoimista ja todellisten perittävien kate-7:ien määrittämistä. 

Kustannuslaskelmissa ei ole otettu huomioon ajan mukana mandollisesti ta- 

1 

	

	pahtuvia hintasuhteiden reaalimuutoksia. Näin on menetelty lähinnä enna- 

kointivaikeuksista johtuen (palkkatason reaalikasvu lienee tosin ennakoi- 

1 

	

	tavissa varsin luotettavasti). Sen sijaan tarkastellaan vaihtoehtojen 

kustannuksia v. 1980. 

1 
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2 .4.2 	Pomakustannukset 

Yhteiskustannusongelmien lisäksi kustannusten laskennassa on hankaluutena 

se, että VR:ss suoritetaan laskelmat ns. rautatietaloudellisilla kustannuk-

sula. Koska ne poikkeavat huomattavasti y1eisest liiketoimintakytn-

nist ja koska VR harjoittaa suurten tavaramrien kyseessä ollessa normaa-

lialiiketoimintaamuistuttavaa kilpailua, ei sen kohdalla ole katsottu voi-

tavan noudattaa erilaista kytUnt kuin auto- ja vesikuljetusvaihtoehdois-

sa. Täten sekä poistot että korot poikkeavat VR:n normaalista kytnnöst. 

Poistojen perusteiden muuttaminen merkitsee lhinn taloudellisen pitoajan 

etusijalle asettamista. Koron suhteen kysymys on ym rrettv lhinn nor-

mittamiseksi muihin liikennemuotoihin nähden. Nill ratkaisuilla aiheu-

tetaan VR:n kustannuksiin nousua, mutta samalla varmistetaan, että rahti-

tuloilla voidaan rahoittaa nopean teknisen kehityksen vaatimat investoin-

nit. 

Korkoprosentiksi on valittu 10. Sen valinnassa ei ole luonnollisista syis-

t voitu ottaa huomioon tekijöitä, jotka mrvt yrityksissä poman kus-

tannukset (inflaation eri suuntaiset vaikutukset, rahoitusrakenne ym.). 

Effektiivinen reaalikorko vieraalle pomalle on tll hetkel1 pienempi 

kuin 10 7, mutta korkovalinta sislt myis olettamukset, että poman 

tuottovaatimus on suurempi kuin 10 ja että riskien varalta pomalta vaa-

ditaan kustannuksia suurempi tuotto. 

I 	Pitoaikoja m ritettess on otettu huomioon nopean teknisen kehityksen vaa- 

timien uudishankintojen turvaaminen. Vesikuljetuskaluston osalta pitoajat 

I ovat lyhyemmt kuin esim. Lehvosen selvityksessä on oletettu. Autokuljetuk-sissa on kalustoa kytettv niin tehokkaasti, ettU ajokilometrimr yleen-

s mritt pitoajan. Kun pitkät periodit ovat kyseessä, ei pitoajan ar- 

1 

	

	vioinnin tarkkuudella ole ratkaisevaa merkitystä, sillä esim. 10 7 korko- 

kannalla pomakustannukset alenevat vain n. 10 7 vaihdettaessa pitoaika 

1 	15 vuodesta 20 vuoteen. 
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Jnnösarvolla on katsottu olevan taloudellista merkitystä ainoastaan auto- 

kuljetuksissa, joissa pitoajat ovat varsin 1yhyit. Laivoillakin saattaa 

esiintyä melko suuria jnnösarvoja, mutta ne johtuvat usein suhdanteista. 

Toisaalta laivojen myyntihintojen reaaliarvot ovat varsin pieniä, vaikka 

pitkän pitoajan kuluessa inflaatio on nostanut nimellisjnnösarvoa huomat-

tavastikin. Deflatoidut jUnnt5sarvot diskontattuna nollahetkeen eivät juu-

ri laskelmiin vaikuta. 

Tulosten tulkinnan kannalta on merkittv 	se, että kustannukset on lasket- 

tu vuoden 1970 hintatason mukaisesti kaluston uushankintahinnoin. Saattaa 

olla, että kalustolla, joka on hankittu aiemmin alhaisemmilla hinnoilla, 

kyetn tarjoamaan kuljetuspalveluja halvemmin kuin nykyhankintahintoihin 

perustuvat laskelmat osoittavat. Koska tällaista kalustoa pystytn osoit-

tamaan, otetaan se myös huomioon tarkasteluissa. Pomakustannusten las-

kannan pohjana on tällöin aluksen arvioitu markkinahinta. Vaihtoehtoisen 

käytön puuttuessa pomakustannusta ei oteta huomioon lainkaan. Vanhan 

ja uuden kaluston vertailussa tulee tietenkin ottaa huomioon erot lastin-

käsittelytehoissa, miehityksess 'ym. 

Yhteenveto tehtv.n ksitte1yperiaatteista 

Edellä karkeasti esitetty tehtvn suoritusperiaate on muotoutunut itera-

tiivisen prosessin tuloksena, jonka vuoksi sen verbaalinen esitys j ep-

havainnolliseksi. Tmn vuoksi työn pvaiheet on esitetty myös lohkokaa-

viona (ks. kaavio 1). 

Ksitteit "kustannukset osavuotisina ja ymprivuotisina" voidaan selvent 

seuraavasti: 

Olkoon 

- suoritettava tasainen ku1jetustehtv 	G t/v 

- vastaava kokonaiskustannus rautatiekuljetuksessa 	C mk/v 

- siitä kiinteitä ja 	 C1  " 

- muuttuvia 	 C2  " 

1 
1 
1 

Li 
1 

2.5 
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Tarkastelussa 
relevanttien 
kustannusten 
mritys 

Kaavio 1. Tyn pvaiheet ja tulosmateriaali lohkokaaviona 

Kanavan mitat 
ja purjehdus- 
kausi 

Osavuotisuu- 
den kust. 
list 

Satamasovel lu-
tus Saimaalla 

"Hietanen' 
tyyppinen 
terminaali 

Pendel ii iikenn 
rautatiekulje-
tuksiin 

Laivalinja- 

L__J analyysi 
karkeasti 

Kalustotyyp-
pien, tavaran 
ksittelyteho-
jen yms. m-
ritys 

Kanavaan sovel 
tuvuuskr itee-
nt (kuljetus- 
nopeus, yht.ti 
heys, yms. 

Kuljetussuorit-
teiden simuloin 
ti matem. mal-
lilla 

Kustannuskom-
ponenttien mä-
ritys v. 1970 
hintatasolla 

LTK ympäri-
vuotisena 

LTK' esi-
merkeissä 
ympänivuoti-
s ina 

Ossvuotisuu-
den vaikutus 
LTK-laskelmiin 

YTK2  esi-
merkeissä 
ympr ivuo-
t i s ina 

LTK. YTK 
perusteet 

Kokonais YTK 
osavuotisuus 
huomioon otta- 

YTK: n 
osavuotista-
minen 

Laivainves-
toirttien ko- 
konaistalou- 
delliset 
vaikutukset 

Maksutase- 
vaikutukset 

YTK 
esimerkeis-
s osavuo- 

Tydllisyys-, 
tulo- ja 
tuontivaiku- 

Lhttkohtien 
keh itt minen 
tavoit tel den 
pohjalta 

Kustannuslas- 
kentaparamet- 
nien mMnitys _________ 
(esim. korko 
10 %) 

Kanavaan sovel-I 	1 Vertailu- 
jen poimiminen 	valinta 
tuvien virto- 	esimerkkien 

(ennen kustan- 
nusvertailuja) 

Tavaravirto- 	 Kanavan maks. 
jen keruu 	L-J 	 sekä VR:n min. 

] (ennen kust. 
vertailuju 

1) LTT( = liiketaloudelliset kustannukset 

2) YTK 	yhteiskuntataloudeliiset kustannukset 

- 	

tybvaihe 

raportissa esIintyvä v1i- tai lopputulos 
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Yksikk5kustannukset ovat ymprivuotisjna 

c = 	
= cl+c2 - c l  c2  

y 	G 	G 	- 

Jos ku1jetustehtv 	hoidetaan rautateitse vain 5/12 vuoden ajan, vastaa 

tt osaa tavaram rst yksikkt$kustannus 

_______ 
12 l 

c = _____ + - ° 

Liiketaloudellisten kustannusten yhteydessu selvitetn osavuotisuuden ai- 

heuttamien liskustannuksien suuruus. Kanavaa kyttuviss esimerkeiss ei 

ole otettu huomioon lainkaan sitä, että talvella joudutaan kyttmn rau-. 

tateitU, jolloin kustannus lisäksi on kohonnut C :st C :ksi. Täten ka- 
y 	os 

navaa kyttvien vaihtoehtojen kustannukset tulisi laskea siten, että mi- 

rttisiin painotettu keskiarvo kanavaa kyttvn ja rautateit osavuoti-

sesti kyttvn ketjun kustannuksista, painojen ollessa vastaavat tavara-

mrt. 

Laskelmien tulkinnan kannalta olisi se1vint, että osavuotisuuden vaikutus 

olisi sisällytetty esimerkkien kustannuksiin. Näin ei kuitenkaan menetel-

ty, koska kustannusten muodostuminen näkyy tällöin paremmin. On trke 

muistaa, että liiketaloudelljset kustannukset antavat todellisuutta edulli-

semman kuvan kanavaa kyttvist vaihtoehdoista. 



1 
1 

JAAKKO PÖYRY & CO 
CONSULTING ENGINEEPH 

k5LSINKI 	STOCKHOLM 	MUNICH 	BUENOS AIRES 1-419-Ejph-11 
26. 

1 
1 	LASKENTAESIMERKKIEN JA KULJETUSRATKAISUJEN VALINTA 

3.1 
	

Tavaravirta-analyysi 

3.1.1 	Y1eist 

I Kuten kohdassa 1.1 on esitetty, edellytettiin toimeksiannossa, että tutki-

muksessa keskitytn pUosiltaan Saimaan vesisttin vaikutusalueen, eli tut- 

U 	kimusalueen, volyymiltaan merkittäviin tai frekvenssiltn snnllisiin 

ulkomaan kuljetuksiin. Valtakunnan sisisist kuljetuksista sovittiin 

tarkasteluun mukaan otettavaksi 1hinn nestemisten polttoaineiden kulje- 

1 
Toimeksiantajien kanssa suoritetuissa tutkimuksen laajuutta koskevissa neu-

votteluissa sovittiin, että raakapuun kuljetuksista ainoastaan aluksilla 

1 	tapahtuvat vienti- ja tuontikuljetukset otetaan tarkasteluun mukaan. 

I 	Tutkimuksessa pdyttiin siihen, että tarkempaan erittelyyn mukaan otetta- 

vat tavaravirrat koostuvat seuraavien tuotannonalojen kuljetuksista: 

- puunjalostusteollisuus 

- kyllstmt5teol1isuus 

- puumassa- ja paperiteollisuus 

- sahateollisuus 

- levyteollisuus 

1 	- metallien perusteollisuus 

- kemian teollisuus 

I 	- kaivannaisteollisuus 

- rakennusaineteollisuus 

Näiden tuotannonalojen merkittävien kuljetusten lisäksi tarkastellaan tutki-

musalueen polttoainehuollon vaatimia kuljetuksia. 

1 
1 
1 
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Sekä teollisuuden että polttoainehuollon vaatimia kuljetuksia selvitettiin 

pasiassa yrityskyselyn avulla. Tuotantolaitosten osalta tiedustelu kos-. 

ki  vientiä, tuontia sekä tutkimusalueelta kotimaan rannikolle ja kotimaan 

rannikolta tutkimusalueelle suuntautuvia valtakunnan sisisi kuljetuksia. 

Kaikista nist kysyttiin kokonaismri. Lisäksi kysyttiin kuljetusten 

jakaantumista lhteviss kuljetuksissa mrpaikan mukaan ja tulevissa kul-

jetuksissa lhtipaikan mukaan. Näiden lisäksi tiedusteltiin ulkomaisissa 

kuljetuksissa toimitusehtoja ja vientikuljetuksissa toimitusaikoja sekä 

yhteystiheyksi nykyisin eri maihin suuntautuvissa kuljetuksissa. 

PolttoaineyhtiLille osoitetussa kyselyss tiedusteltiin tavaravirtoja eri-

teltyn lht5- ja mrpaikan mukaan. 

Tuotantolaitoksille osoitettuun kyselyyn jätti kokonaan vastaamatta yksi 

kartonkitehdas, viisi sahaa, kaksi levytehdasta ja yksi kalkkitehdas. Ky-

selyyn vastasi ilmoittaen viennin osalta vain kokonaismrt yksi kartonki-

tehdas, yksi paperitehdas, yksi saha ja kaksi levytehdasta. 

Kokonaan vastaamattta jttneist sijaitsee kolme sahaa tutkimusalueen 	ri- 

laidoilla, minkä vuoksi ne jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. 

Muiden osalta selvitettiin tavaramrtietoja haastatteluin. Puumassa- ja 

paperiteollisuuden tuotantolaitosten osalta on voitu myis kytt 	aikaisem- 

min kerttyj tietoja, jotka on pyritty muuttamaan vastaamaan vuoden 1970 

tavaramäri. Sahatavaran kohdalla on käytetty puutteellisten tietojen 

tydennykseksi maakohtaisessa jaottelussa Suomen Sahanomistajain Yhdistyk-

sess tehtyä tutkimusta "Havupuusahatavaran merikuljetuksista 1967". Nii-

den levytuotteiden osalta, joiden tiedot ovat puutteellise4 on käytetty 

yrityskyselyjen keskiarvojakautumaa maakohtaisessa jaottelussa. 

Toimitusehtoja, toimitusaikoja ja yhteystiheytt koskevat tiedot on saatu, 

paitsi yrityskyselyst, myJs haastatteluin ja aikaisemmin kertyst materi-

aalista. 

1 
1 
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1 
Raskaan polttoöljyn osalta saatiin Neuvostoliitosta tuotantolaitosten ja 

Suomen Petroolin varastoihin tuotavat määrät teollisuudelle osoitetusta 

1 	kyselystä. Näistä puuttuvat Kuopion määrät. Muiden nestemäisten polttoai- 

neiden osalta jätti neljä pienehköä polttoaineen toimittajaa vastaamatta 

1 	polttoaineyhtiöille osoitettuun kyselyyn. Kokonaismäärät on selvitetty 

haastatteluin. 

Polttoainehuollon vaatimaa varastointia selvitettiin haastatteluin. 

Tutkimusalueella sijaitsevista edellä mainittujen tuotannonalojen tuotanto- 

laitoksista pyrittiin karsimaan niiden kuljetusten pienuuden ja satunnai-

suuden perusteella tutkimuksen kannalta epäoleelliset pois. Yksityisten 

pylväänviejien määriä ei tutkimuksessa ole selvitetty, koska määrien yhdis-

tämistä kanavan kautta tapahtuvien tehokkaiden aluskuljetusten edellyttä-

miksi kokonaisuuksiksi ei nykyhetken valossa ole pidetty mandollisena. 

Jäljelle jääviä tuotantolaitoksia, joiden kuljetukset ovat volyymiltaan 

merkittäviä tai frekvenssiltään säännöllisiä, kutsutaan myös kohdetuotanto- 

laitoksiksi. 

Kohdetuotantolaitokset jakautuvat sijainnin perusteella periaatteessa kah-

teen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän (ryhmä 1) muodostavat ne tuotantolaitok-

set, jotka sijaitsevat lähellä (yleensä korkeintaan 10 km:n säteellä) Sai-

maan vesistöalueen valmiita tai rakenteilla olevia syväsatamia. Toisen ryh-

män (ryhmä II) muodostavat satamien takamaastossa sijaitsevat kohdetuotanto-

laitokset. 

Tutkimuksen kannalta merkittäviksi syväsatamiksi todettiin seuraavat: 

- Lappeenranta 

- Kaukopää 

- Ristiina 

- Savonlinna 

- Varkaus 

- Kuopio 

- Joensuu 

Tässä luettelossa ei lähekkäin sijaitsevia satamia ole eroteltu. 
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Ensimmäiseen ryhmään kuuluvia tuotantolaitoksia otettiin tutkimukseen mu-

kaan 26 kpl ja toiseen ryhmään kuuluvia 28 kpl. Tarkemmin näiden jakautu-

minen tuotannonaloittain selviää taulukosta 3.1. 

Kohdetuotantolaitosten tarkasteluun mukaan otetut tavaravirrat vuonna 1970 

on esitetty taulukossa 3.2. 	Nämä määrät ja kohdissa 3.1.2-6 esitetyt 

tiedot perustuvat suoritettuun yrityskyselyyn, jota on täydennetty edellä 

esitetyllä tavalla. 

Taulukko 3.1, 	Tarkasteluun mukaan otetut tuotantolaitokset tuotannon- 

aloittain 

Ryhmä 1 	Ryhmä 11 
Tuotantolai- 	Tuotantolai- 
toksia, kpl 	toksia, kpl 

Kyllästämö 	 1 

Sellutehdas 	 2 	2 

Kartonkitehdas 	 3 	3 

Paperitehdas 	 2 	1 

Paperin ja kartongin jalostustehdas 	1 	1 

Saha 	 7 	7 

Vaneri-, rimalevy-, 

kuitulevy- ja lastulevyteidas 	9 	3 

Terästehdas 	 1 

Kemiallinen tehdas 	 1 

Rikastamo 	 6 

Kalkkitehdas 	 1 	2 

Rakenriusainetehdas 	 1 

3.1.2 	Kohdeyritysten vienti 

KohdetuotantolaitoStefl volyymiltaan merkittävät tai frekvenssiltään sään-

nt5lliset vientikuljetukset on analysoitu tuotteittain Saimaan vesistUalu-

een satamien ja edellä esitettyjen tuotantolaitosryhmien funktiona. Tämän 

tarkastelun tulokset on esitetty taulukossa 3.3. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Taulukko 3.2 	 Kohdetuotantolaitosten tarkasteluun mukaan otetut tavaravirrat vuonna 1970 

(Nestemäiset polttoaineet eivät ole mukana) 

Vienti 1970 tavararyhinittäin Tutkimusalueelta lähtevät valtakunnan sisäiset kulje- 
tukset vuonna 1970 tavararyhmittäin 

t 70 
Pylväät 16 000 1 t 70 
Selluloosa 489 000 20 
Kartonki 612 000 26 Hake 	 70 000 L3 
Paperi 211 000 9 Selluloosa 	 14 000 3 
Paperin ja kartongin jalosteet 11 500 0 Paperi 	 14 000 3 
Sahatavara 584 000 24 Sahatavara 	 12 000 2 
Levytuotteet 340 000 14 Levytuotteet 	 12 000 2 
Metallit 72 000 3 Raakamineraalit ja maalajit 	5 000 1 
Nestemäiset kemikaalit 21 000 1 Rikasteet 	 346 000 66 
Rikasteet 37 000 2 Kalkki ja sementtituotteet 	52 000 10 

Yhteensä 2 393 500 100 Yhteensä 	 525 000 100 

Tuonti 1970 tavararyhmittäin Tutkimusalueelle tulevat valtakunnan sisäiset kulje- 
tukset vuonna 1970 tavararyhmittäin 

t 
Pyöreä puutavara, puujäte, hake 322 000 46 t 7. 
Metallirornu 100 000 14 Selluloosa 	 14 000 9 
Kivennäispolttoaineet 207 000 29 Metallit 	 54 000 36 
Raakamineraalit ja inaalajit 12 000 2 Nestemäiset kemikaalit 	 10 000 6 
Nestemäiset kernikaalit 17 000 2 Muut kemikaalit 	 51 000 34 
Muut keinikaalit 44 000 6 Kalkki- ja sernenttituotteet 	22 000 15 
Tulet 6 500 1 Yhteensä 	 151 000 100 
Yhteensä 708 500 100 0 

_ 
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Taulukko 3.3 Tutkimusalueen teollisuuden volyymiltaan merkittvt ja 

frekvenssi1tn sUUnn511iset vientikuljetukset 

Tuote Satama 

Tuotantolai tosryhm 
1 	II 
1970 	1970 
t/v 	t/v 

Py1vt Joensuu - 16 000 
Yhteensä - 16 000 

Selluloosa Lappeenranta 221 000 181 000 
Varkaus 35 000 - 

Joensuu - 52 000 
Yhteensä 256 000 233 000 

Kartonki Kaukop 442 000 11 000 
Kuopio 112 000 20 000 
Joensuu - 27 000 
Yhteensä 554 000 58 000 

Paperi Kaukop 11 000 21 000 
Varkaus 179 000 - 

Yhteensä 190 000 21 000 

Paperin ja kartongin Varkaus 3 000 - 

jalosteet Joensuu - 8 500 
Yhteensä 3 000 8 500 

Sahatavara Lappeenranta 218 000 71 000 
Ristiina - 7 000 
Savonlinna 11 000 10 000 
Varkaus 37 000 - 

Kuopio 27 000 16 000 
Joensuu 59 000 128 000 
Yhteensä 352 000 232 000 

Levyt Lappeenranta 59 000 8 000 
Ristiina 42 000 13 000 
Savonlinna 57 000 7 000 
Varkaus 34 000 - 

Kuopio 95 000 - 

Joensuu 25 000 - 

Yhteensä 312 000 28 000 

Metallit Kaukop - 72 000 
Yhteensä - 72 000 

Nestemiset Lappeenranta - 3 500 
kemikaalit Kaukop - 17 500 

Yhteensä - 21 000 

Rikasteet Joensuu - 37 000 
Yhteensä - 37 000 
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Tmn selvityksen perusteella ksittvt puunjalostusteollisuuden kuljetuk-

set vuonna 1970 yli 90 7 tarkasteluun mukaan otetuista kohdetuotantolaitos-

ten vientien tavaravirroista. Metallit, nestemiset kemikaalit ja rikas- 

teet ksittvUt n. 5 7. Seuraavia tuotteita vietiin tutkimusalueelta eo. 

tarkastelun mukaan yli 100 000 tonnia vuonna 1970: 

- 	 kartonkia 612 000 t 

- 	 sahatavaraa 584 000 t 

- 	 selluloosaa 489 000 t 

- 	 levytuotteita 340 000 t 

- 	 paperia 211 000 t 

Merkittvimmt lhtialueet ensimmäiseen ryhmään kuuluvien kohdetuotanto-

laitosten osalta olivat vuonna 1970 seuraavat: 

- Lappeenranta 	498 000 t 

- Kaukop 	453 000 t 

- Varkaus 	288 000 t 

- Kuopio 	234 000 t 

Edellä olevista on huomattava, että Lappeenrannan satamien 

tuotantolaitokset sijaitsevat melko hajallaan, kun ne Kaukopss ja Varkau-

dessa ovat keskittyneet pienelle alueelle. 

Toiseen ryhmään kuuluvien tuotantolaitosten merkittvimmt 1htöa1ueet vuon-

na 1970 olivat seuraavien satamien takamaastoissa: 

- Joensuu 	269 000 t 

- Lappeenranta 	264 000 t 

- Kaukop 	122 000 t 

Niss mriss on myös kohdeyrityksilt Neuvostoliittoon suuntautuva vien-

ti mukana. 



jP 

l-419-Ej ph-l1 
33. 

Taulukossa 3.3 esitetty jen rnrien 1jsksi arvioidaan Kiteen Puhoksella 

rakennetun lastulevytehtaan vientituotannon mrksi n. 240 000 m 3  vuo-

sittain. Samalta alueelta vietiin mainittujen mrien lisksj vuonna 1970 

yli 10 000 t sahatavaraa. 

Edellä olevien tuotteiden lisäksi on tutkimusalueella rikkirikasteen pasu-

tusjtteen potentiaalinen kuljetustarve. Vuosittain pasutusjtett syntyy 

n. 180 000 t. Vuoteen 1972 mennessä oli pasutusjtett kertynyt Siilinjr-

velle varastoon jo yli 350 000 t. Pasutusjtett arvioidaan eo. vauhdilla 

syntyvän ainakin vuoteen 1980 asti. Myynti on korkeiden kuljetuskustannus-

ten takia ollut kannattamatonta. 

Näiden määrien lisäksi selvitettiin Lappeenrannan, Kaukopään, Savonlinnan, 

Varkauden, Kuopion ja Joensuun lähiympäristbn ja Lappeenrannan takamaaston 

puunjalostusteollisuuden vientikuljetusten suuntautumista ulkomaanpäässä. 

Lappeenrannan takamaaston puunjalostusteollisuus on otettu tähän tarkas-

teluun mukaan sen keskittyneisyyden ja kuljetusten suuren volyymin takia. 

Nämä tiedot on esitetty taulukossa 3.4. 

Tässä tarkastelussa mukana olevat määrät kattavat tutkimuksen kannalta mer- 

I kittävistä puunjalosteiden kuljetuksjsta vähintään 90 7. kaikkien muiden sa- 

tamien kuin Savonlinnan osalta ja Savonlinnan osalta n. 75 	. 

Nämä kuljetukset suuntautuvat voimakkaimmin Englantiin sekä Länsi-Saksaan, 

I 
Hollantiin ja Belgiaan sekä 

taan suurimmat määräalueet 

viimeksi mainittujen takamaastoon. Volyymil- 

vuonna 1970 olivat ulkomaan satama-aluejttajn 

seuraavat: 

1 - Englanti 547 000 t 

- Länsi-Saksa 267 000 t 

1 - Hollanti 192 000 t 

- Tanska ioo 000 t 

I -  Ranska 95 000 t 

1 
- Belgia 89 000 t 



,jP 

l-419-Ejph-ll 
34. 

Taulukossa 3.4 olevat ulkomaan satama-alueet jakautuvat kytnniss kukin 

useaan satama-alueeseen. Tutkimuksessa on ollut kytettviss taulukossa 

3.4 esitetyt tavaravirrat yksityiskohtaisemmin jaoiteltuna tuotteittain 

ja ulkomaan satama-alueittain. Ulkomaan satama-alueet sisltvt myis 

niiden takamaastoon suuntautuvan viennin. 

Eri mralueiden merkitys lhtt5alueittain poikkeaa jonkin verran tst 

yhteenlasketusta jakautumasta, mutta erot eivät ole kovin suuria. 

Tss analyysissa ei kohdeyrityksilt Neuvostoliittoon suuntautuva vienti 

ole mukana. Kohdetuotantolaitoksilta vietiin Neuvostoliittoon 1970 pasi-

assa selluloosaa, kartonkia, paperia sekä paperin ja kartongin jalosteita. 

Yhteensä tm vienti oli n. 50 000 tonnia. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tutkimuksen kannalta merkittvimpien puunjalostuskeskusten viennin jakautuminen ulkomaan satama-alueittain 

Taulukko 3.4 	
(Ulkomaan satama-alueet sisNltNvt mytis niiden takamaastoon suuntautuvan viennin. Vienti Neuvostoliittoon 

ei ole mukana. Peittvyys vaihtelee keskuksittaifl 75ii - 95.) 

1 hHu,1,,p 

Lappeenranta Lappeenrannan KaukopNN Savonlinna Varkaus Kuopio Joensuu Yhteena 

takamaasto 

t/v t/v t/v t/v t/v t/v t/v 

Satama-alue t/v 

4 000 2 000 29 000 - 6 500 4 000 3 000 48 00 

Ruotsi 

10 000 6 000 24 000 - 2 000 1 500 - 43 500 

Norja 

9 500 19 000 - 34 000 7 000 8 500 100 000 

Tanska 22 000 
- 3 000 

- 3 000 - - - 

Islanti - 
- 31 500 

Puola 10 000 13 000 8 500 - - - 

-. 1 000 - 11 500 

Itä-Saksa 4 500 6 000 - - 

7 500 31 000 43 000 2 500 267 000 

LUnsi-Sakaa 60 000 21 000 102 000 

43 000 41 000 69 000 7 000 6 000 20 000 6 000 192 000 

Hollanti 

12 000 23 000 500 6 000 18 000 5 000 88 500 

Belgia 24 000 

37 000 500 4 500 8 000 2 500 94 500 

Ranska 17 000 25 000 

191 000 66 000 52 000 35 000 83 000 81 000 39 000 547 000 

Englanti 
500 7 000 1 500 3 000 32 500 

Irlanti 16 000 4 500 - 

9 500 9 000 1 000 30 500 

Espanja 500 3 500 7 000 - 

- 4 500 
- 4 500 - - - 

Portugali - 

7 500 1 500 - 42 500 

Italia 13 000 7 500 13 000 - 

Aibania, Buigaria, Jugostavia, Romania, Unkari 500 - 500 - 1 000 500 - 2 

57 

500 

000 
28 000 2 500 14 000 - 1 000 7 000 4 500 

VNlimeren etelN- ja itoaat 
6 000 500 32 000 

Muu Afrikka, Arabian niemimaa 3 000 2 500 20 000 - 
- 

3 500 86 000 
5 000 3 500 3 000 - 54 000 17 000 

Pohjois-Amerikka 
11 000 2 500 - 42 000 

V1i- ja Etelä Amerikka 3 500 22 000 3 000 - 

- 10 500 

Australia, Uusia Seelanti 4 500 3 000 3 000 - - - 

22 000 

Muu Kauko-ItN 2 500 6 000 11 000 - 
- 2 500 - 

462 000 256 500 445 500 51 000 264 000 231 000 79 000 1 789 000 

YHTEENSÄ 

,.,, - 
•J, 	1 

1 
0 
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1 
3.1.3 	KohdeyritykSille suuntautuva tuonti 

1 	KohdetuotantolaitokSille muualta kuin Neuvostoliitosta suuntautuva volyy- 

miltaan merkittävä tai frekvenssiltään säänni1linen tuonti käsittää lähes 

I 	yksinomaan kivennäispolttoaineiden, muiden kuin nestemäisten kemikaalien 

sekä raakamineraalien ja maalajien kuljetuksia. 

Näistäkin muiden kuin nestemäisten kemikaalien sekä raakamineraalien ja 

maalajien tuontimäärät olivat vuonna 1970 alle 40 000 tonnia. 

1 
Kivennäispolttoaifleita tuotiin muualta kuin Neuvostoliitosta kohdetuotanto-

1 	laitoksille vuonna 1970 n. 150 000 tonnia. Pääasiassa tuonti tapahtui Puo- 

lasta ja suuntautui Saimaan vesistc5n eteläosaan. 

Neuvostoliitosta kohdetuotantolaitoksille tuli vuonna 1970 yli 650 opo m3 

 pyreää puutavaraa, puujätettä sekä haketta. Metalliromua tuotiin n. 

100 000 tonnia, kivennäispolttoaineita yli 50 000 tonnia ja muita kuin nes-

temäisiä kemikaaleja lähes 10 000 tonnia. Raskasta poltt&iljyä tuotiin 

tuotantolaitoksilla oleviin varastoihin n. 370 000 tonnia. Osan tästä mää-

rästä käyttävät ko. tuotantolaitokset itse, osa toimitetaan edelleen ja 

osa palvelee varmuusvalmiutta. 

Tutkimusalueen puolivalkaistun tai valkaistun selluloosan tuotantomäärät 

ovat jo tällä hetkellä niin suuret, että valkaisuun tarvittavan kloorin 

kulutus on lähes 40 000 tonnia vuodessa. Tällaisia määriä valmistava kloori- 

tehdas tarvitsisi raaka-aineekseen vajaat 70 000 tonnia suolaa vuosittain. 

Koska selluloosan tuotannossa siirrytään voimakkaasti valkaistuihin laatui-

hin, on todennäktiistä, että alueelle voitaisiin kulutusmäärien mukaan perus-

taa valkaisukemikaaleja valmistava tehdas, jonka suolan kulutus olisi lähes 

100 000 tonnia/vuosi. 

Vuorisuola tai vakuumisuola soveltuisivat em. prosessin raaka-aineiksi, 

koska niitä saadaan läheltä. Vuorisuolan hankinta-alueet sijaitsevat Puo-

lassa ja Itä-Saksassa ja vakuumisuolan Englannissa ja Hollannissa. 

1 
1 
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Alueen puumassa- ja paperiteollisuuden ern realistisena jalostusasteen 

nostomandollisuutena on hiokepitoisten painopapereiden valmistus. Voidaan 

arvioida, että t11ainen tehdasyksikkö vaatisi tydell kapasiteetilla toi-

miessaan tyteainetta yli 50 000 tonnia/vuosi. 

Tyteaineen hankintamaina tulisivat kysymykseen esim. Englanti ja Yhdys-

vallat. 

3.1.4 	Valtakunnan sisäiset kuljetukset 

Nestemisten polttoaineiden kuljetukset ksite1ln omassa kappaleessaan. 

Tutkimusalueelta lhtevist kotimaan rannikolle tai rannikon läheisyyteen 

1 

	

	suuntautuvista valtakunnan sisisist kuljetuksista ovat rikasteiden, hak- 

keen sekä kaikin ja sementin kuljetukset huomattavimmat. Ne kattavat n. 

I 90 7 tarkasteluun mukaan otetuista kohdetuotantolaitoksjlta kotimaan ranni-

kolle suuntautuvista ku].jetuksista. Jäljelle jvt avaravirrat muodostu- 

I 

	

	vat selluloosan, paperin, sahatavaran, levytuotteiden sekä raakamineraalien 

ja maalajien kuljetuksista. 

Rikastelukuljetukset ovat suurin ryhmä. Niiden lhtia1ueet sijaitsevat yleen-

s vesiteihin nähden epedu11isesti ja ne suuntautuvat pasiassa Harjavai-

taan, joka ei myiskän sijaitse suoraan vesireitin varrella. Lisäksi nii- 

den kuljetukset tapahtuvat thn tarkoitukseen hyvin soveituvalla VR:n eri-

koiskalustolla. 

Vuonna 1970 kuLjetettiin haketta tutkimusalueelta rannikolle n. 70 000 ton-

nia. Kuljetuksissa on trendi yritysten antarnien tietojen perusteella voi-

makkaasti laskeva. 

Kaikkia ja sementti kuljetettiin rannikolle n. 50 000 tonnia vuonna 1970. 

1 
Ii] 
1 
1 
1 
11 
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Tutkimusalueelle kuljetettiin kotimaan rannikolta metalleja yli 50 000 ton-

nia vuonna 1970. Nm kuljetukset suuntautuivat Imatralle. Muita kuin nes-

temisi kemikaaleja kuljetettiin kotimaasta vuonna 1970 tutkimusalueelle 

n. 50 000 tonnia ja kalkki- ja sementtituotteita yli 20 000 tonnia. Yhteen- 

s eo. ryhmät kattoivat vuonna 1970 n. 85 7. tarkasteluun mukaan otetuista 

kotimaan rannikolta kohdetuotantolaitoksille suuntautuvista tavaravirroista. 

Loput 15 7 ksittivt selluloosan ja nestemisten kemikaalien kuljetuksia. 

3.1.5 	Nestemisten polttoaineiden kuljetukset 

Vuonna 1970 arvioitiin moottoribensiinin, dieselöljyn, kevyen polttoöljyn 

ja raskaan polttoöljyn kulutuksen olleen Saimaan kanavan vaikutusalueella 

yhteensä 1,4 milj. tonnia. Yrityskyselyn mukaan tuli alueelle Neuvostolii-

tosta raskasta polttoöljy 370 000 tonnia ja muita polttonesteit vajaat 

100 000 tonnia. Kotimaisilta jalostamoilta ja rannikkovarastoilta tuli n. 

900 000 tonnia. Tst mrst kanavan kautta tuli 55 000 tonnia. 

Koska Saimaan kanavan vaikutusalueen eteläisen osan, Lappeenrannan ja Imat-

ran alueen, polttoainehuolto suoritetaan huomattavalta osin suoraan Neuvos-

toliitosta, on tarkoituksenmukaista jtt 	tm alue jljempn tarkastelus- 

ta pois. Jlje1le jvn Saimaan alueen kulutus oli vuonna 1970 0,8 milj. 

tonnia. Nykyisin tulee myös t11e alueelle suoria kuljetuksia Neuvosto-

liitosta. 

Tutkimusalueella on tl1 hetkellä valmiina tai rakenteilla varastotilaa 

(sisltävt myös varastot, joiden rakentamisptös on tehty) sellaisilla 

paikoilla, joilla aluskuljetukset ovat mandollisia seuraavasti: 

1 

Varkaus 

- kevyille polttonesteille 

- varmuusvarastoja 	300 000 
- myynti- ja kyttövarastoja 27 000 m 

raskaille polttotsljyille 

- varmuusvarastoja 	- 
- myynti- ja kyttövarastoja 	-  

Kuopio 

105 000 m3  
25 000 

200 000 m3 
 30 000 m3 
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Esitetyt varastojen tilavuudet ovat nimellisarvoja. 

Varmuusvarastojen sisltti pyritn nykyisen kytnnt$n mukaan vaihtamaan 

kokonaisuudessaan kerran viidessä vuodessa, eli vuosittain vaihdetaan n. 

20 7. Tmn perusteella saadaan normaalin käytön aikana vuosittaiseksi 

kuljetustarpeeksi nhin varastoihin kevyille polttoaineille n. 65 000 ton-

nia ja raskaille polttoöljyille n. 40 000 tonnia. 

Myynti- ja kyttövarastoissa saattaa kiertonopeus vaihdella suuresti tuot-

teen, alueen ja ko. kulutuksen mukaan. Keskimriseksi kiertonopeudeksi 

voidaan olettaa n. 2 - 4. Kun otetaan huomioon kiertonopeus ja tuotteiden 

ominaispainot, saadaan vuosittaiseksi kuljetustarpeeksi myynti- ja kyttb-

varastoihin kevyille polttonesteille n. 140 000 tonnia ja raskaille poltto-

tiljyille n. 100 000 tonnia. 

Uusien varmuusvarastojen tyttminen suoritetaan yleensä melko nopeasti. 

T1liin myis kuljetustarve on suurempi kuin normaalin käytbn aikana. 

• 	Valtion vuoden 1972 budjetissa on koko valtakunnan varmuusvarastoinnin ta- 

voiteeksi asetettu 3 kk. Tt varten on vuosiksi 1973-1977 osoitettu varat 

I 	.. 

vuosittain 600 000 m :n varmuusvarastojen rakentamista varten. Varaston 

rakentaminen kest 	n. 2 vuotta, joten vuoteen 1979 mennessä on nykyisen 

I 	. 	. 
suunnitelman mukaan valmistunut kaikkiaan 3 milj. m uutta varmuusvarasto-

tilaa. Varastojen paikkakysymyst ei vuoden 1972 toukokuussa oltu vielä 

1 

	

	ratkaistu. Varastojen sijoitukseen vaikuttaa kuitenkin kulutus eri alu- 

eilla. 

3.1.6 	Saimaan kanavan kytttmandollisuuksia rajoittavat tekijät 

1 	Periaatteessa voitaisiin kanavaa kytt 	kuljetuksiin kandella eri tavalla. 

Nit tapoja kutsutaan syt5tttiliikenteeksi ja suoraksi liikenteeksi. Kana- 

1 

	

	van kautta tapahtuvassa sydttUliikenteess kuljetettaisiin tuotteet Saimaan 

vesistiin sataman ja Suomen etelrannikon sataman v1ill aluksilla. Etelä- 

I rannikon satamassa tuotteet siirrettisiin kuljetusten suunnan mukaan joko 

sisvesialuksesta merialukseen tai merialuksesta sisvesia1ukseen. Merikul- 
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jetusosa tapahtuisi tss vaihtoehdossa periaatteessa samalla tavalla kuin, 

jos tavara Saimaan vesisttSalueen ja etellirannikon sataman väuiilli kuljetet-. 

taisiin maakuljetusvliuineellli. 

1 	Suorassa liikenteessli kuljetetaisiin tavara Saimaan vesistdn sataman ja 

ulkomailla tai kotimaassa sijaitsevan purkaus- tai lastaussataman vliuillli 

I 	samassa aluksessa. Tlillainen alus voisi olla myUs proomu, joka merimatkan 

ajaksi otettaisiin proomuemlilaivaan. 

Kun kanavan kautta tapahtuvissa kuljetuksissa kliytetn tarkoituksenmu-

kaisia kuljetusjlirjestelmili, estlili suorassa liikenteessli tutkimusalueelta 

ulkomaille suuntautuvien tavaravirtojen koko yhteystiheyttä muodostumasta 

eri kuljetuslinjoilla kovin suureksi. Sytitt5liikenteessli on mandollista 

saavuttaa Saimaan vesisttSn satamien ja Suomen etellirannikon satamien yli-

lisissli kuljetuksissa melko suuria yhteystiheyksili. Sytitttiliikennettli 

kuitenkin hidastaa uudelleen lastaus etellirannikon satamassa ja kuljetusten 

yhteensovittaminen merikuljetusvaiheen kanssa. 

Tutkimuksessa tarkastellut tuotteet soveltuvat teknisesti hyvin kuljetetta-

vaksi kanavan kautta sekli syitttSliikenteessli ettli suorassa liikenteessli. 

Samaan kappaletavara-alukseen voidaan yhdeilli kertaa lastata seuraavia 

tuotteita: 

- puumassa- ja paperiteollisuuden tuotteita 

- sahatavaraa 

- levyjli 

- metalleja 

Muita tutkiuriksessa mukana olevia tuotteita voidaan yleensli kuljettaa vain 

yhtli tuotetta kerrallaan. Merikuljetuksissaei kappaletavara-alua sovellu 

seuraavien tuotteiden kuljettamiseen, vaan ne vaativat irtolastialuksen: 

- metalliromu 

1 	- 
- raakamineraalit ja maalajit 

1 

1 
1 
1 
1 
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- rikasteet 

- kalkki ja sementti 

- muut kuin nestemiset kemikaalit 

Nestemisten aineiden merikuljetukset suoritetaan tankkialuksilla tai for-

maaleilla aluksilla kuljetussiliiss. 

Yleensä kaikki tässä tutkimuksessa tarkastellut tavaravirrat, mutta erikoi-

sesti vientikuljetukset vaativat ympäri vuoden tapahtuvia snnöllisi kul-

jetuksia. Kustannusten pienentmiseksi pyritn kaikilla tuotannonaloilla 

nopeuttamaan tavaran kiertoa. Tm koskee myts ns. varastotuotteita, joi-

ta voidaan valmistaa ilman, että ostajilta on saatu eriteltyj tilauksia. 

Muiden tuotteiden osalta estvt jo ostajien erilaiset tilaukset laajamit-

taisen varastoinnin. Nist syistä ei kuljetusten ajoittaminen vain kana-

van aukioloajaksi ole mandollista kuin joissakin erikoistapauksissa. 

Merkittvimmn tällaisen erikoistapauksen muodostaa nestemisten polttoai-

neiden valtion pUtdkse11 suoritettu varmuusvarastointi. Varmuusvarasto-

jen tyttt$- ja tydennysku1jetukset voitanee ajoittaa tapahtuvaksi Saimaan 

kanavan liikennekauden ajaksi. 

Kohdassa 2.2 on todettu kuljetuskustannusten vaikuttavan voimakkaimmin 

kuljetusmuodon valintaan, kuljetettaessa tss tutkimuksessa tarkasteltu- 

ja tuotteita. Samassa yhteydessä esitetyt markkinatekijt rajoittavat joi-

denkin tuotteiden osalta jykkien ja yhteystiheydeltn pienten kuljetus- 

järjestelmien kyttLimandollisuuksia. Rajoitukset kohdistuvat voimakkaimmin 

tutkimusalueelta lhteviin vientikuljetuksiin. 

Toimitusehtojen vaikutuksista kuljetusmuodon valintaan on oletettu, että 

kun toimitusehdot poikkeavat ko. tuotteiden kohdalla yleisistU kauppatavois-

ta, voidaan kuljetuksia kehitt vain niiltä osin, mitkä ovat myyjn vaiku-

tuksen alaisena. Yleisen kauppatavan mukaisista toimitusehdoista on ole- 
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1 
1 tettu, että kuljetuskustannukset vaikuttavat kuljetusmuodon valintaan ja 

kuljetuksia voidaan kehitt 	myis niiltä osin, mitkä ko. toimitusehtojen 

mukaan eivät ole myyjn vaikutuksen alaisena. Tm 	koskee erityisesti sa- 

hatavaraa, joka vielä viedään fob-ehdoilla, joiden mukaan myyjn vaiku- 

I tusmandollisuudet ulottuvat vain lastaussatamaan saakka. Muut tarkastelus- 

sa mukana olevat tuotteet viedn yleisimmin cif- ja d!d-ehdoilla, joiden 

mukaan myyjä valitsee myts merikuljetustavan. 

MarkkinatekijSist 	rajoittavat toimitusten nopeuteen kohdistuvat vaatimukset 

1 voimakkaimmin mandollisuuksia kyttU 	kanavan kautta tapahtuvaa sy5tttflii- 

kennett 	ja suoraa liikennettä. 	Toimitusten kiireellisyyden aiheuttamat 

1 rajoitukset kohdistuvat jossain mrin eri tavalla sytsttbliikenteeseen ja 

suoraan liikenteeseen. 

Paperin ja kartongin jalosteiden, vanerin ja metallien toimituksissa edel- 

lytt 	kilpailutilanne yleensä toimituksia heti tavaran valmistuttua. 	T- I män vuoksi on tutkimuksessa oletettu, että näiden kuljetusten siirtäminen 

kanavalle vaatisi hyvin lyhyin vajein tapahtuvia kuljetuksia. 

Kartongin, paperin sekä levyjen viennin Pohjoismaihin on oletettu vaativan 

markkinatilanteen ja hyvien maakuljetusyhteyksien takia niin nopeita kulje- 

tuksia, etteivät kanavan kautta tapahtuvat kuljetukset mytiskn tulisi ky - 

1 
Muualle Länsi-Eurooppaan suuntautuvista kartongin ja paperin kuljetuksista I osa tapahtuu lyhyellä varoitusajalla, minkä vuoksi on oletettu, ettei kana- 

van kautta tapahtuvan syittbliikenteen nopeus tai suoran liikenteen yhteys- 

1 tiheys kaikissa tapauksissa riit 	vaan tarvitaan mytSs nopeampia yhteyksiä. 

1 Kuljetusten eptasaisuus rajoittaa myös jonkin verran kuljetusmandollisuuk- 

sia kanavan kautta. 

- 	Edellisen mukaan voidaan todeta, ettei ole mandollisuuksia siirt kaikkia 

I 	kuljetuksia kanavan purjehduskauden aikana kanavankautta tapahtuviksi, vaan 

aina joudutaan kyttmn mybs maakuljetusvlineit. Asiaa tarkastellaan 

lähemmin kohdassa 5.3. 
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1 
1 	3.2 	Mandolliset kuljetusketjut 

1 	TavaravirtatarkaStelun perusteella jakautuvat kuljetukset vientikuljetuk- 

sun, tuontikuljetuksiin ja valtakunnan sisäisiin kuljetuksiin, joissa kus-

1 	sakin mandolliset kuljetusketjut jonkin verran eroavat toisistaan. 

I 	Mandolliset kuljetusketjut voidaan my5s jakaa kanavaa kyttäintttimiin ja 

kanavaa kyttviin. Kanavaa kyttvt kuljetusketjut ovat ainoastaan osa- 

I 	
vuotisia. Jesteiden tehdessä kanavan kyttin mandottomaksi on siirrytt- 

v kanavaa kyttmtt5miin kuljetusketjuihin. 

1 	Vientikuljetukset Saimaan vesistt5n vaikutusalueelta muualle kuin Neuvosto- 

liittoon tapahtuvat yleensä seuraavaa kaavaa noudattaen: tuotantolaitoksel-

1 	ta suomalaiseen merisatamaan tapahtuvat kuljetukset maateitse enimmäkseen 

rautateitse, mutta myös autoilla, suomalaisesta merisatamasta kuljetetaan 

I 	tavarat laivoilla ulkomaiseen purkaussatamaan saakka. Kuljetukset Neuvos- 

toliittoon tapahtuvat pääasiallisesti rautateitse. 

Jonkin verran kuljetetaan tavaraa tutkimusalueella sijaitsevista satamista 

laivoilla suoraan ulkomaisiin purkaussatamiin asti. 

1 
Muualla kytbss ja suunnitteilla olevista jrjestelmist soveltuvat ky-

1 	symyksess oleviin kuljetuksiin teknisesti parhaiten tyiintSproomu- ja proo- 

muemlaivajrjesteltnt. 

Kytettess tyintiproomuja eroaa kuljetusketju ensimmisest vaihtoehdos-

I 	
ta välillä tuotantolaitos - suomalainen merisataina. Tytinttiproomuja käy- 

tettUess kuljetetaan tavara tuotantolaitokselta maakuljetusvlineell 

1 
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Saimaan vesistöalueen satamaan, josta tavara kuljetetaan proomuilla kana-

van kautta suomalaiseen merisatamaan. TUlt kuljetukset jatkuvat laivoil-

la. Maakuljetukset, vUlill tuotantolaitos - Saimaan vesisttialueen satama, 

voivat tapahtua rautateitse, autoilla tai traktorijunilla. 

roomuemlaivajrjestelmiss kuljetus tuotantolaitokselta merisatamaan ta-

pahtuu kuten työntt5proomuja kytettäess. Merisatamassa tai sen lhetty-

villU proomut lasteineen otetaan proomuemlaivaan, jolla merikuljetus suo-

ritetaan. 

Tuontikuljetuksissa ovat mandolliset kuljetusketjut samat kuin vientikulje-

tuksissa, mutta jokaisessa ketjussa toimintajrjestys on päinvastainen. 

Valtakunnan sisisiss kuljetuksissa voivat kuljetukset lhti- ja mr-

alueen vlill tapahtua maakuljetusvlineill joko rautateitse tai autoilla 

tai kanavan kautta laivoilla tai tyinttiproomuilla. Kanavaa kyttviss 

vaihtoehdoissa kuljetetaan tavara tarvittaessa maakuljetusvlineill sata-

maan ja satamasta. 

Tutkimusalueen vastakkaissuuntaisten kuljetusten yhdistmismandollisuudet 

1 	rajoittuvat lhinn tutkimusalueelta suomalaiseen merisatamaan suuntautuvien 

puunjalostusteollisuuden vientikuljetusten ja merisatamassa olevalta neste- 

1 	misten polttoaineiden varastolta tai kotimaiselta tiljynjalostamolta tutki- 

musalueelle suuntautuvien kuljetusten yhdistmiseen. 

Tutkimusalueella on nykyisinkin kyttiss ns. mepa-autoja. Nm autot kul-

I 	jettavat kuivalastia tutkimusalueelta merisatamiin ja nestemisiU polttoai- 

neita rannikolta tutkimusalueelle. 

1 	Muualla maailmassa on kyttiss mytis yhdistelmproomuja. Nm soveltuisivat 

teknisesti kytettUvUksi mytSs tutkimusalueen kuljetuksissa, jolloin ne 

1 	operoisivat kuten mepa-autot. 

1 
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Tavaravirtojen puolesta tulisivat tutkimusalueelta etelrannikolle suun-

tautuvien kuljetusten paluukuljetuksina kysymykseen etelrannikon kautta 

1 	tapahtuvista tuontikuljetuksista kivennispolttoaineiden, 

ja maalajien sekä muiden kuin nestemisten kemikaalien kuljetukset Saimaan 

1 	vesistin 

1 	Volyymiltaan merkittvimmän ryhmän kivennispolttoaineiden kanavan kautta 

tapahtuvia kuljetuksia haittaa vastaanottoalueen sijaitseminen melko kau-

I 	kana satamasta. Tmn lisäksi aiheuttaisi proomun puhdistaminen kivennis- 

polttoaineiden kuljetuksen jälkeen huomattavia vaikeuksia. 

3.3 	Vesikuljetustekniset ratkaisut 

3.3.1 	Saimaan kanavan rajoitukset 

Saimaan kanavan ja syvvy1ien mittoja märttess suoritettiin pitkän 

thtimen arvioita aluskannan muutoksista seuraavien vuosikymmenien ai-

kana. Kanavan suunnittelun alkuvaiheessa niin kutsutulla pykllaivalla 

eli aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 500 brt, oli erittäin suuri 

merkitys Suomen kauppalaivastossa. Suuri osa kauppalaivastomme uudisraken-

muksista oli tuohon aikaan pykällaivoja. Suomen ja Euroopan v1inen meri-

liikenne suoritettiin suureksi osaksi pykllaivoi1la ja kanava-aluksen 

tarkoitushan oli yhdist Saimaan kanavan vaikutusalue rannikkosatamien 

tapaan suoraan muuhun Eurooppaan. 

Saimaan kanavan tyyppialukseksi valittiinkin kuivalastialus, joka täytti 

edelld mainitun pyk1laivaehdon. Suoritettujen ennusteiden perusteella 

"kanavalaivan" pmitoiksi valittiin 78,0 x 11,0 x 4,2 m. Mitat olivat 

pituutta lukuunottamatta likimain samat kuin 60-luvun alun pykllaivoi1la. 

Pituuden suurentaminen perusteltiin sil1, että alusten nopeudet tulevat 

seuraavien vuosien aikana kasvamaan ja suurempi nopeus vaatii yleensä 

pitemmän laivan. 
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Pykl1aivojen erinustettua pituuden muutosta ei toistaiseksi ole vie1 ta-

pahtunut, päinvastoin, alusten leveys on kasvanut pituuden silyess samana. 

Leveyden kasvun syynä on ilmeisesti ollut entistä suurempien yhtenisten 

lastitilojen aikaansaaminen. Uusien pykllaivojen leveys on melkein aina 

suurempi kuin suurin sallittu leveys Saimaan kanavassa ja usein vielä suu-

rempi kuin sulkujen kokonaisleveys. 

Yleisen merikuljetuksissa tapahtuneen voimakkaan kehityksen mytit myis suo-

malaiset varustamot alkoivat uusia tonnistoaan 1960-luvun loppupuolella ja 

samassa yhteydessä myivt suurimman osan pykllaivoistaan. 

Kanavassa saavat nykyisin voimassa olevien asetusten mukaan liikennöid 

alukset, joiden mitat ovat korkeintaan seuraavat: 

1 	- pituus 	82,0 m 

- leveys 	11,8 m 

I 	- syvys 	4,35 m 

Poikkeusluvalla voivat vieläkin suuremmat alukset kulkea Saimaan kanavan 

— 	kautta. 

Kanavan sulkujen mittojen muuttaminen lienee niin utopistinen suunnitelma, 

ettei uusien maksimilaivamittojen teoreettinen tarkastelu liene mie1ekst. 

Laivojen lasteja voitaisiin tosin useissa tapauksissa suurentaa ja siten 

kuljetusten taloudellisuutta parantaa, mik1i kanavassa olisi sallittu 

suurempi syväys. Kanavan mataluus rajoittavana tekijn tulee esiin muun 

muassa tankkilaiva Esso Saimaan lasteissa; laivan kantavuus on noin 

2200 tdw, mutta Saimaan kanavan maksimisyvydell 4,35 mkantavuus on vain 

noin 1800 tdw. 

Talvi vaikuttaa hyvin voimakkaasti Saimaan kanavan laivaliikenteeseeri. 

YleensU kanava sulkeutuu viimeistn joulukuun loppuun mennessä ja 

avautuu jitten lhtiess vapun aikoihin. Kanavan aukipitmiseksi on 

suoritettu tutkimuksia (vrt. EurO - Korhonen - Latvalahti) ja nytt 
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todennkbiselt, että itse kanava ja Saimaan syvvy1t voitaisiin pit 

avoinna ympäri vuoden sopivalla jnmurtokalustolla. Saimaan kanavaa 

muistuttava, mutta hieman etelmpn sijaitseva Trollhttanin kanava on 

tarkoitus avata ymprivuotiseen liikenteeseen Suomessa rakennettavan jfl-

murtajan valmistuttua vuoden 1973 lopussa. Saimaan kanavan aukipitminen 

ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen asia. Viipurinlanden kapenevasta 

muodosta johtuen jiden ahtautuminen lnsituulen vallitessa aiheuttaa läpi-

psemttimi jvalleja. Vyl voitaisiin ehkä erittäin vahvojen jn-

murtajien avulla pitU avoinna, mutta tm ei liene jrkev eikä talou-

dellisesti kannattavaa. Kysymystä tarkastellaan lähemmin luvussa 5.2. 

Saimaan kanavan rajoitukset huomioon ottaen kanavassa ja siten myds Saimaan 

syvvylill on mandollista liikenniidU ainakin seuraavan tyyppisill 

aluksilla: 

I i. Konventionaaliset alukset 

2. Hinaaja-prootnuyhdistelmät 

I 	
- suojaisille vesialueille tarkoitetut sytittbliikenneproomut 

- avomeriproomut suoraan liikenteeseen 

3. Proomuemlaivasysteemien proomut 

1 
3.3.2 	Konventionaaliset alukset 

Tähä'n ryhxnn kuuluvat kaikki Saimaan kanavassa sallitut mitat tyttvt 

konventionaaliset alukset. Tutkimuksessa tarkastellaan kuitenkin vain 

aluksia jotka ovat mandollisimman suuria lastikapasiteetiltaan ja siten 

saavuttavat mandollisimman hyvän taloudellisuuden. 

KuivalastialukSikSi on valittu tutkimukseen tyypillistä suomalaista pykl-

laivastoa edustava ms Bore XI (kanavan koeajoja suorittaneen Bore IX sisar- 

alus), sekä laivojen uutta suuntausta edustava avointa tyyppiä oleva kana- 

valaiva. 
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TankkilaivakSi on tutkimukseen Saimaan kanavassa liikenntiivist tankkilai-

voista valittu mt Esso Saimaa, joka alunperin rakennettiin Saimaan kanavan 

liikennettä silmll pitäen. 

3 .3 .3 	Hinaaja-proomuyhdiStelfllät 

Saimaan kanavan rakennusaikana tutkittiin muun muassa Oy  Finnlines Ltd:n 

toimesta tyt5nttiproomuvaihtoehtoja kanavaliikenteeseen. Mytis Tie- ja vesi-

rakennushallitus suoritti omia tutkimuksiaan. Finniines luopui kuitenkin 

suunnitelmista lähinnä siksi, että ko. aluksella tulisi hoitaa liikenne 

Lyypekkiin asti ja proomujen ei katsottu selvivän Itämeren yli 

vahingoitta. 

Hinaaja-proomuyhdistelmllä on seuraavat edut puolellaan verrattuna kon-

ventionaaliseen laivaan: 

Parempi 'tkyttt5suhde". 	Hiriaaja-proomuyhdistelmän propulsio-osa (hi- 

naaja) on koko ajan liikkeessä ja lastiosa (proomu) on jatkuvasti 

laivaajan kytettviss. Konventionaalisessa laivassa propulsio-osan 

kyttt on sidottu lastiosan kytt5tin. 

Jos otetaan tyypillinen 3 proomun ja yhden hinaajan kiertosysteemi 

1 

	

	(1 proomu lastaa, 1 purkaa ja 1 on hinaajan mukana) ja oletetaan, etti 

hinaaja-proomuyhdistelnin nopeus on sama kuin konventionaalisen laivan, 

1 

	

	niin tarvitaan jopa 3 konventionaalista laivaa tyttmn sama kulje- 

tustehtv. 

- Pienemmät pomakustannukset. 	On mandollista rakentaa yksi hinaaja ja 

I 	yksi proomu pienemmin pomakustannuksin kuin saman kapasiteetin omaava 

konventionaalinen laiva. Yksi hinaaja toimii koneistona usealle proo-

I 	
mulle, jolloin pomakustannukset kuljetettua tonnia kohti vielä ale- 

nevat. 
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- Pienempi miehistö. Hinaaja-proomuyhdistelmät voivat purjehtia 2-vahti-

järjestelmällä, koska hinaajan bruttovetoisuus on alle 500 brt (pykälä- 

laiva). Tästä on seurauksena palkkakustannusten aleneminen. 

- Pienemmät maksut. Useissa maissa (ei tosin Suomessa) proomut luokitel-

laan miehittämättömiksi ja siten ne joutuvat maksamaan pienempiä satama- 

maksuja kuin konventionaaliset laivat. 

Varastointimandollisuudet. Useassa tapauksessa proomu voi toimia jatku-

vasti satamassa olevana varastona. Missä tämä on mandollista, voidaan 

välttää lastin moninkertainen käsittely satamanvarastojen kautta. Samal-

la saadaan aikaan säästöjä pienempien satamavarastojen takia. Satama- 

varastojen rakentaminen voidaan joissakin tapauksissa väittää kokonaan. 

Pienempi syväys. Proomun syväys on aina pienempi kuin vastaavan konven-

tionaalisen laivan. Tästä on seurauksena, että proomut voivat käyttää 

sellaisia satamia ja lastauspaikkoja, joihin saman vetoisuuden omaavat 

konventionaaliset laivat eivät voi saapua. 

Proomujen kuljetus on traditionaalisesti suoritettu hinaamalla proomua. 

1 	Hinauksella on kuitenkin lukuisia haittoja ja proomujen työntäminen onkin 

melkein kaikilla suojaisilla vesialueilla syrjäyttänyt vetohinauksen. 

Työntöhinauksen edut verrattuna vetohinaukseen: 

- Työnttikytkyeen ohjattavuus on huomattavasti parempi kuin vas-

taavan vetohinausyhdistelmän. 

- Proomussa ei työnnettäessä tarvita ohjauseviä ja proomun vastus on siten 

pienempi ja samalla koneteholla saavutetaan suurempi nopeus. 

- Paremmat ohjailuominaisuudet aiheuttavat myös sen, että nopeus voidaan 

säilyttää myös kapeilla ja matalillaväylillä. (Tyt5nttiyhdistelmä ei 

vaadi enempää tilaa kuin konventionaalinen alus.) 

- Hinausvaijeri ei aiheuta lisävastusta. 

- Jäissäkulkuominaisuudet ovat paremmat kuin vetohinauksessa. 
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Työntdhinauksen ainoa, mutta sitäkin suurempi haitta ja vaikeus on liitok-

sessa syntyvät suuret vaimennettavat voimat. Suojaisilla vesialueilla 

nämäkin ovat pienen aallokon vuoksi vältettävissä. 

Vetohinauksella on kuitenkin avomeriolosuhteissa puolellaan helposti hal-

littavat liitosvoimat. Muita vetohinauksen etuja ovat: 

- Hyvin yksinkertaiset ja luotettavat liitäntälaitteet 

- Joustavuus: mikä tahansa hinaaja voi hinata mitä tahansa proomua 

- Proomun lastitilanne sekä trimmi eivät vaikeuta liittämistä. 

I Tutkimuksen aikana suoritettiin Saimaan laivaliikenteen harjoittajat ry:n 

jäsenten keskuudessa Saimaan hinaajia koskeva kysely. Kiertokyselyn tar-

koituksena oli kartoittaa mandollisimman tarkkaan Saimaan vesistialueen 

1 

	

	hinaajakanta ja näin saatujen tietojen perusteella koettaa käyttää hyväksi 

jo olemassa olevaa kalustoa Saimaan kuljetuksissa. Tutkimuksissa havait- 

1 

	

	tim kuitenkin että vanhojen hinaajien käyttti proomujen hinaamiseen tai 

tytintämiseen ei hinaajien liian pienen konetehon vuoksi olisi järkevää 

I 

	

	eikä taloudellista. Vanhojen hinaajien käyttt5 proomujen satunnaisiin 

siirtoihin esim. satamissa on kyllä mandollista. 

Avomeriproomujen käytttiä Saimaan kanavan kautta tapahtuvissa suorissa vesi- 

kuljetuksissa tutkittiin ulkomailta saatujen erittäin lupaavien tulosten 

johdosta. Avomeriproomuja käytetään hyvällä menestyksellä mm. Amerikan länsi-

rannikolla. Saimaan kanavan maksimialuskoko asettaa kuitenkin esteet jär-

kevän kokoisen avomeriproomun käyttille. Jotta avomeriproomu pystyisi 

kilpailemaan esimerkiksi pykälälaivan kanssa tulisi sen kuljettaa noin 

1,5-kertainen tavarainäärä. Tällaisen avomeriproomun mitat, ennenkaikkea 

leveys, ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin Saimaan kanavan mitat. 

Rannikko- ja sisävesiliikenteessä käytettävät tytinttiyhdistelmät soveltuvat 

avomeriproomuja paremmin kanavaliikenteeseen. Erilaisista vaihtoehdoista 

on tähän tarkoitukseen valittu seuraavat tytinttiyhdistelmät: 



1 
1 
1 

1-419-Ejph-11 
51. 

TT 
_________________________ 	82,Ö' 	- 

[o 

Kuva 3. 1 FEEDER-PROOMU 

/2000 
	

H 
— JAAKKO øvv s CD 



1-419-Ejph-11 
52. 

1 	1 	1 	1 	1 	.4j_ 	- 

1 
- 	 - 

- - 
- 	-, - -- 

- - I1 
1 --'1 - 

-: 

1 
_--. 	:t" 

1  __________ _______ __ 

1  JAAKKO PÖYV *00 

1- 
1 

Kuva 3.2 TANKKIPROOMU 

1 ___ 

1 
1 - 	 -.-. 	--- 1' 
1 -.\- /2600 

JAAKKO pøvmv * cc 	•• 
-I 

1 	
- %S 	OM* 	'V_'4 	P..'l 	U 	 149. 	_j 

1 

iEI ^ 

1 



l-419-Ejph-ll 
53. 

1. Tydntäjä + feeder-proomu (kuva 3.1) vientituotteiden kuljettamiseksi 

Saimaan alueelta merisatamaterminaaliin (Haminaan) 

2. Tytntäjä + tankkiproomu (kuva 3.2) iljytuotteiden kuljettamiseksi ran-

nikolla sijaitsevalta jalostamolta Saimaan alueella oleviin varastoihin. 

3. Tytintäjä + yhdistelmäproomu yhdistämään kaksi edellä olevaa kuljetus- 

tehtävää samalla kalustolla suoritettavaksi. 

Tydntäjän suunnittelun peruslähttikohtana on ollut tietyn nopeuden saavut-

taminen tytinnettäessä ko. proomuja. Tyt5ntäjän miehityksessä on kustannus-

ten pienentämiseksi pyritty minimimiehistt$tin. Merimies-Unioni ry:n kanssa 

käytyjen neuvottelujen tuloksena päädyttiin 6 hengen miehitykseen. 

Kaikkien kolmen proomutyypin suunnittelussa pyrittiin käyttämään Saimaan 

kanavan mitat niin hyvin hytidyksi kuin mandollista. Proomujen päämitat 

ovat samat kuin nykyisin voimassa olevat maksimialuksen mitat. Kuivalastia 

kuljettaviefl feeder- ja yhdistelmäproOmUiefl lastaustnenetelmän suunnitte-

lussa otettiin huomioon Saimaan satamien olosuhteet. Kaikkien proomujen 

lastikapasiteetti on noin kaksinkertainen verrattuna kanavalla liikenntii-

viin konventionaalisiin laivoihin. Yhdistelmäproomulla (tankkiproomu jossa 

katos kuivalastin kuljettamiselle) on pyritty saamaan hytityä myt5s siltä 

matkalta, jonka tankkiproomu normaalisti suorittaisi tyhjänä. 

Kaikki edellä esitetyt yhdistelinät on selostettu tarkemmin erillisselvityk-

sessä III. 

3.3.4 	Proomuemälaivat 

1 	Niinsanottujen proomuemälaivojen (barge carriers) kehittäminen ja rakenta- 

minen on aloittanut uuden aikakauden merenkulussa. Tässä kuljetussystee-

1 	missä kauppalaiva kuljettaa lastattuja proomuja suurina lastiyksikktiinä ja 

laskee ne veteen omilla lastauslaitteillaan. Tämän jälkeen proomut jatka- 

I 	vat matkaansa esimerkiksi hinaajan tytsntäminä lopulliseen päämääräänsä, 

joka voi sijaita merisatamassa tai pitemmällä sisävesireittien varrella. 

LI 
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Proomuemlaivasysteemin kuljetusketjun alku- ja loppuosaa, proomujen tyt5n-

tämistä sisävesillä, koskevat samat edut kuin hinaaja-proomuyhdistelmiäkin. 

Lisäksi systeemillä saavutetaan seuraavia etuja: 

- Lastaus- ja satama-aikojen lyhyys: 	Emälaiva lastaa lastinsa suurissa 

yksikt5issä. Täten saavutetut lastaustehot ovat suuria ja satama-aika 

lyhenee. 

- Riippumattomuus satamaviivästymisistä: 	Emälaivan lastausta eivät häi- 

ritse sade eivätkä muut konventionaalisen laivan lastauksen keskeyttävät 

tekijät. 

- Satama voi olla alkeellinen: 	Emälaiva ei itse tarvitse satamaa, las- 

taus voi tapahtua jollakin suojaisella alueella ja proomujen syväys on 

pieni. 

- Proomujen lastaus voidaan suorittaa normaaleina tytiaikoina. 

- Ovelta ovelle -liikenne mandollista: 	Suuri osa esim. Keski-Euroopan 

teollisuuslaitoksista sijaitsee joen tai kanavan välitttlmässä läheisyy-

dessä. Sisävesisatamat muuttuvat näin rnerisatamiksi ja siten vältytään 

tavaran uudelleenlastauksesta merisatamassa. Tästä on seurauksena las-

tin kärsimien vahinkojen pieneneminen. Mikäli käytetään standardisoi- 

tua proomua voidaan jatkokuljetukset järjestää erittäin helpoiksi ja 

nopeiksi. 

I 	Maailmassa on suunniteltu useita eri menetelmillä toimivia proomuemä- 

laivoja. 	Kaikkien näiden esi-isänä voidaan pitää kuitenkin toisen 

I 	
maailmansodan aikana Normandian maihinnousussa käyttSssä ollutta maihin- 

nousualusten emälaivaa LSD:tä (Landing Ship Dock). Eri suunnitelmien lu-

kuisuudesta huolimatta ainoastaan kolme menetelmää on saavuttanut laivan- 

1 
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varustajien hyväksymisen ja siten psseet toteutusvaiheeseen; amerikka-

laiset Lash ja Seabee sekä tanskalais-englantilainen Bacat. Laivojen 

kyttt5 sotilaallisiin tarkoituksiin, on varmasti nopeuttanut niiden kehi- 

tyst. Tutkimuksen tyyppijrjestelmksi on valittu Lash. 

LASH (Lighter Aboard Ship) 

Systeemin on kehittänyt amerikkalainen laivanrakennuskonsulttitoimisto 

Friede & Goldman. Jrjestelm on ollut kytliss vuoden 1969 lopusta lh-

tien ja siihen soveltuvia aluksia on rakennettu tai on rakenteilla useil-

le varustamoille (n. 15 vuonna 1972). Kaikki varustamot ovat uskollisesti 

noudattaneet alkuperist suunnitelmaa. 

1 	Lash-emlaivoja ovat rakentaneet ainakin seuraavat telakat: 

- Sumitomo, 	Japani 

I 	- Avondale, 	USA 

- Cockerill, Belgia 

Maailman ensimmäisen Lash-emlaivan ins Acadia Forest'in rakensi Sumitomo. 

Emlaivoja on rakennettu kahta eri tyyppiä, toinen on puhdas proomuem-

laiva, toinen kuljettaa my1s 20 ft:n kontteja. 

Lash-emälaiva lastaa proomut suurella 500 tonnin pukkiriosturilla (gantry 

crane), joka liikkuu skanne1la aluksen pituussuuntaan. Nosturi nostaa 

hinaajien poikittain sytittmt proomut erikoisrakenteisen perun kautta ja 

siirt ne oikealle paikalleen aluksen ruumaan. 	Proomut pinotaan ruumaan 

p11ekkin kuten kontit. 



1 
I 	 l-419-Ejph-l]. 

56. 

1 
1 	Lash ja kaksi muuta rakenteilla olevaa proomuemlaivasysteemi soveltuvat 

melko huonosti Saimaan kanavan liikenteeseen. Minkään ko. järjestelmän 

proomut eivät ktytä kanavan mittoja täysin hyväksi. Lisäksi proomujen 

lastitilavuuden ja uppouman suhde on hyvin epäedullinen suomalaisille 

1 

	

	vientituotteille; proomujen lasti (paperia, kartonkia, jne.) on vain 

noin 60 - 70 7 maksimilastista. 

Float on -emälaiva 

Uuden järjestelmän suunnittelun lähtt5kohtana oli mandollisimman hyvin 

Saimaan kanavan mitat hyväksikäyttävä lastiyksikkt5 eli proomu. Proomun 

mittoja valittaessa otettiin huomioon mytSs jatkokuljetusmandollisuudet 

Euroopan vesiteillä. Lastitilan ja uppouman suhde pyrittiin saamaan 

optimiksi kuljetettaessa paperia tai muita suomalaisia vieritituotteita. 

Näin proomun lastitilasta tuli hyvin suuri ja proomusta melko korkea ver-

rattuna muihin eniälaivasysteemeihin (kuva 3.4). Proomun lastausmenetelmäs-

sä pyrittiin ottamaan huomioon Saimaan satamien ja toisaalta vastaanottaja- 

alueen Euroopan satamien erilaiset olot. Lastaus voikin tapahtua kandella 

eri menetelmällä, trukilta trukille tai lift on/lift off -menetelmällä. 

Emälaivan (kuva 3.3) lastausmenetelmäksi valittiin float on/float off lä-

hinnä siksi, että suuren yksikLn nosto emälaivaan vaatisi suuria nostolait-

teita. 

Float on -emälaiva kuljettaa suunnitellussa versiossaan 9 proomua yhdellä 

kannellaan. Kaksikantinen float on -periaatteella toimiva emälaiva ei 

tullut kyseeseen suuren lastaussyväytensä vuoksi. 

Float on -emälaiva muistuttaa lastaustapansa puolesta uivaa telakkaa. 

Emälaiva upottautuu lastaussyväyteen täyttämällä painolastitankkinsa. 

Tämän jälkeen proomut uitetaan hinaajien avulla emälaivaan ja emälaiva 

pumppaa tämän jälkeen painolastiveden pois ja kohoaa takaisin kulkusyväy-

teen. 

1 
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Kuva 3.3 FLOAT ON—EMÄLAIVA 
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Float on -menetelmän eduista voidaan mainita muun muassa: 

- mitä tahansa uivia esineitä voidaan kuljettaa, myt5s muiden systeemien 

proomuja 

- lastaus/purkaus erittäin nopeata 

- proomujen paikkaa on helppo vaihtaa lastitilassa 

- emälaivaa (suunnitellussa muodossa) voidaan käyttää pienin muutoksin 

kontti- tai ro-ro -laivana. 

Float on -emälaivan vertailukohteeksi tutkimukseen valittiin Lash-emälaiva 

seuraavista syistä: 

- Lash on ainoa toiminnassa oleva 

- Lash emälaivasta on mandollista rakentaa pienempi ja siten paremmin 

Suomen oloihin sopiva versio kuin nykyiset olemassa olevat 

- Lash'ista on saatu melko tarkat hintatiedot 

- Lash tulee ilmeisesti olemaan johtava proomujenkuljetusemälaivasysteemi 

maailmassa usean vuoden ajan. 

3.3.5 Haminan terminaalin kautta tapahtuvassa ulkomaan liikenteessä käytetyt 

alukset 

Haminan kautta tapahtuvien ulkomaan vienti- ja tuontikuljetusten hoitamiseen 

on pyritty valitsemaan siihen (tämän hetken tietämyksen mukaan) parhaiten 

soveltuvaa kalustoa. Ulkomaan liikennettä hoitavat 1-laminasta seuraavat 

alustyypit: 

1. Float on -emälaiva 

2. Lash-emälaiva 

3. Linjalaiva 

4. Irtolastilaiva 

Float on ja Lash-emälaivat selostettiin jo edellisessä kohdassa. 
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Linjalaivaksi on valittu avointa tyyppiä oleva noin 6500 dwt:n kuivalasti-

alus. Ttllaisia aluksia on suomalaisilla varustamoilla kyttss tai tilauk-

sessa melko suuri mr (Finnlines'illa 8 kpl, SHO:lla 3 kpl jne.). Alus- 

tyyppi on osoittautunut erittäin edulliseksi juuri Suomen ja Euroopan väli-

sess liikenteessä. Lastiruumien suorien seinmien vuoksi avoin laiva 

soveltuu hyvin puunjalostusteollisuuden tuotteiden kuljetukseen. Itämeren 

liikenteessä on tarkasteltu mytis hieman pienemp, n. 5000 dwt:n avointa 

linjalaivaa. 

Irtolastilaivaksi (vuorisuolan kuljetukseen) on valittu edellä mainitusta 

linjalaivasta yksinkertaistettu versio. 

Alusten pmitat on esitetty taulukossa 3.5. 



Taulukko 3.5 

Pituus 
(ui) 

Pykllaiva (vanha) 	 71,6 

Pykllaiva (uusi) 	 78,0 

Tankkilaiva 	 78,0 

Tyintjä + fder-prootnu 	20,0+82,0 

Tyntj 	± tankkiproomu 20,0+82,0 

Tyntj 	+ yhdistelmproomu 20,0 +82,0 

Float on -emälaiva 170,0 

Float on -proornu 30,0 

Lash-em1aiva 183,0 

Lash-proomu 18,7 

Linjalaiva 124,0 

Irtolastilaiva 101,0 

Alusten pämitat 

Leveys Sivukor- Syvys Koneteho Nopeus LastitilavuuS Hytstylasti 

(m) keus (m) (m) (hv) (s) (cu.ft.) 	- (t) 

11,0 - 4,3 1 400 12,5 100 000 1 250 

12,5 7,5 4,3 1 800 13,0 110 000 1 400 

11,0 5,4 4,3 1 640 13,0 2 600 (m3 ) 1 760 

12,0 - 4,2 1 000 12,5 (kmlh) 202 000 2 700 

12,0 - 4,3 1 000 12,5 (km/h) 4 300 	(ui3 ) 3 100 

12,0 - 4,3 1 000 12,5 (km/h) 4 300 (m3 )/90 000 3 100/1 200 

28,5 16,5 7,0 12 000 18,0 - 9 proomua 

11,5 - 3,5 - 
- 75 000 1 000 

32,2 17,7 7,0 15 500 18,0 - 
55 proomua 

9,5 4,3 - - 
- 19 500 250 

19,1 12,5 5,9 5 500 16,0 405 000 5 400 

20,0 10,0 7,0 3 300 13,0 - 7 500 
0'I- 

t1 
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Valitut esimerkit ja niissä mandolliset kuljetusketjut 

1 	3.4.1 Valitut esimerkit 

1 	Kuten kohdassa 2.3 on esitetty, on tutkimuksessa pdytty kustannusvertai- 

lujen suorittamiseen laskentaesimerkkien avulla. 

Tutkijoiden käsityksen mukaan pystytn kohdassa 2.3 esitetyt vaatimukset 

I tavaravirtojen suhteen toteuttamaan esimerkei11, jotka valitaan tutkimus-alueen viennin, tuonnin ja valtakunnan sisäisten tavaravirtojen tärkeyden 

perusteella kuljetettavien mrien suhteessa. Kussakin esimerkiss vertail- 

1 	laan niissU soveliaita 

1 	Tavaravirtatietojen perusteella on vertailulaskelmien suorittamiseksi va- 

littu kuusi kuljetusesimerkki. Nist esimerkeist kolme ensimmist ku-

vaavat puhtaita vientikuljetuksia, neljäs kuvaa tuontikuljetuksia, viides 

nestemisten polttoaineiden kuljetuksia ja kuudes vastakkaissuuntaisten 

• 	kuljetusten yhdistmist. 

Laskentaesimerkit ovat seuraavat: 

- Esimerkki 1. Sahatavaran kuljetus Rauma-Repola Oy:n Joensuun sahalta 

1 	ja levytuotteiden kuljetus Oy Wilh. Schauman Ab:n Joensuussa sijaitse- 

vilta tuotantolaitoksilta LEnsi-Saksaan Lyypekkiin. 

- Esimerkki 2. Kartongin kuljetus Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Kaukopn 

Kartonkitehtaalta Hollantiin Amsterdamiin ja Belgiaan Antwerpeniin. 

- Esimerkki 3. Paperin ja selluloosan kuljetus A. Ahlstrim Osakeyhti3n 

1 	Varkauden tehtailta Englantiin Lontooseen. 

L 
1 
1 
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- Esimerkki 4. Vuorisuolan kuljetus Puolasta Gdanskista potentiaalisen 

teollisuuslaitoksen varastoalueelle, jonka paikaksi on tarkemmin psesi-

fioimatta valittu Lappeenrannan kaupungin alue. 

- Esimerkki 5. Nestemäisten polttoaineiden kuljetus Neste Oy:n Sk3ldvikin 

jalostamolta Kuopioon Oy ESSO Ah:n Kelloniemen varastoon. 

Esimerkki 6. Paperin ja selluloosan kuljetus Varkaudessa olevilta tuo-

tantolaitoksilta ilaminaan yhdistettynä nestemisten polttoaineiden kul-

jetukseen Skfldvikin jalostamolta Varkauteen Valtion Polttoainekeskuksen 

Akonniemen varastoon. 

Vientiesimerkit 2 ja 3 edustavat suuria tavaravirtoja sekä maakuljetuksia 

että kanavan kautta suoraan ulkomaille suuntautuvia kuljetuksia ajatellen. 

Esimerkiss 1 Joensuusta lhtevt kokonaistavaravirrat vaativat maakulje-

tuksissa melko suurta kapasiteettia. Kanavaa pitkin suoraan ulkomaille 

suuntautuvaa liikennettä ajatellen eivät Joensuusta lhtevt mrt edelly-

t tysili aluslasteja sUnnillisess liikenteessä. Joensuu on kuitenkin 

valittu yhdeksi lhtialueeksi Kaukopn ja Varkauden lisäksi, koska näin 

valituilla esimerkeill saadaan kartoitetuksi eripituiset matkat Saimaalla. 

1 

	

	Joensuusta lhtevien kuljetusten mUralueeksi on valittu Lyypekki, koska 

näin esimerkkien mralueet ovat edustavia koko kuljetustehtv ajatellen 

I 

	

	ja koska esimerkeiss eri tekijät merikuljetusten osalta ovat siinä mrin 

toisiaan vastaavia, että merikuljetusosia voitaisiin vaihdella. Esimerkki- 

I 

	

	en erilaisten tuotteiden aiheuttamat virheet eivät tutkimuksen tarkkuusta- 

solla muodostuisi merkittviksi. 

1 	Pieniä tavaravirtoja kuvaavia esimerkkejä ei ole valittu, koska riittvien 

lastien kokoamista kanavan kautta tapahtuviin kuljetuksiin ei ole pidetty 

1 

	

	tarvittavan yhteystiheyden ja vaaditun kuljetusajan puitteissa mandollisena. 

Pienten tavaravirtojen kuljetuksissa ei oleteta saavutettavan esimerkeiss 

I 

	

	esitettyj suoritteita, joten kustannusvertailut koskevat vain suuria, myös 

kanavalle ajateltavissa olevia tavaravirtoja. 

II 
II 



- 	 - 

l-419-Ejph-ll 
64. 

Tuontiesirnerkki, eli esimerkki 4, ei myt5skn vastaa tavaravirta-analyysin 

osoittamaa kuljetustarvetta. Vuorisuolan valintaa kuljetettavaksi tuotteek-

si perustellaan sillä, että tutkimualueen selluloosateollisuus mandollis- 

taa suuruutensa puolesta vuorisuolaa raaka-aineenaan kyttvn valkaisuke-

mikaaleja valmistavan tuotantolaitoksen perustamisen tutkimusalueelle. T-

mn lisäksi esimerkki kuvaa melko tarkasti myös kivennispolttoaineiden 

kuljetustilannetta. 

Suomen etelrannikon satamaksi on valittu Hamina, koska se on tutkimusalu-

etta lhinn oleva merisatama. 

Tutkimusalueen ja Neuvostoliiton tavaranvaihdon kuljetuksia ei ole otet-

tu vertailuihin mukaan, koska toimeksiantajien kanssa kydyiss neuvot-

teluissa todettiin, että kanavan kytttimandollisuuksien selvittäminen 

niissä kuljetuksissa on suoritettava virallisella tasolla. 

Esimerkkien maantieteellinen sijoittuminen ja tavaravirtojen mandolliset 

kuljetusreitit on esitetty kuvissa 3.5-6. 
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Kuva 3.5 	Lask 
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3.4.2 	Mandolliset kuljetusketjut laskentaesimerkeiss 

Mandollisista kuljetusketjuista on valittu eri esimerkkeihin soveltuvat 

kuljetuvaihtoehdot. 

Vientiesimerkit 

1. Kuljetus tuotantolaitokselta Haminaan tapahtuu rautateitse. Haminas-

sa tuotteet puretaan terminaaliin, josta tavarat lastataan avoimeen 

linjalaivaan kuljetettavaksi purkaussatamaan. 

2. Kuljetus tuotantolaitokselta Hamimaan tapahtuu rautateitse. Haminassa 

50 7. tavarasta kulkee terminaalin kautta ja 50 7. lastataan suoraan. 

Tavarat lastataan float-on-proomuihin, jotka lastataan float-on-proomu-

emlaivaan. Tll suoritetaan kuljetus purkaussatamaan. 

3. Kuljetusketju on muuten samanlainen kuin vaihtoehdossa 2, mutta float-

on-järjestelmän tilalla on LASH-jrjestelrna. 

4. Tuotteet kuljetetaan tehtaalta Haminaan autoilla. Haminasta eteenpäin 

vaihtoehto on samanlainen kuin vaihtoehto 1. 

1 	5. Tuotteet kuljetetaan tehtaalta autoilla tai traktorijunilla Saimaan 

vesisttn satamaan lastattavaksi feeder-proomuun. Tll suoritetaan 

1 	kuljetus Haminaan, jossa tuotteet puretaan terminaaliin. Haminasta 

eteenpäin vaihtoehto on samanlainen kuin vaihtoehto 1. 

6. Kuljetus tehtaalta Saimaan vesistdn satamaan suoritetaan samoin kuin 

I 	
vaihtoehdossa 5. Saimaan vesistbn satamassa lastataan tuotteet pyk- 

llaivaan kuljetettavaksi ulkomaan purkaussatamaan. 

1 	7, 8. Vaihtoehdot ovat kuljetusteknisesti samanlaiset kuin vaihtoehto 6. 

Erona vaihtoehdoissa 6, 7 ja 8 on pyk1laivan kustannusperusteiden 

1 	erilaisuus. Vaihtoehdossa 6 on oletettu, että pykllaiva on uusi, 

1 
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ja vaihtoehdossa 7, että pyk1U1aiva on käytetty. Vaihtoehdossa 8 

on oletettu, että pykllaiva saataisiin liikenteeseen ilman poma-

kustannuksia. 

9. Tuotteet kuljetetaan tehtaalta autoilla tai traktorijunilla Saimaan 

vesistdn satamaan lastattavaksi float-on-proomuun. Proomu kuljete-

taan Haminaan, jossa se lastataan enilaivaan. Tll suoritetaan kul-

jetus purkaussatamaan. 

10.Vaihtoehto 10 on muuten samanlainen kuin vaihtoehto 9, mutta float-on-

jrjestelmn tilalla on LASH-jrjestelm. 

Tuont ies imerkki 

1. Ulkomaan satamassa lastataan vuorisuola irtolastilaivaan, jolla lasti 

kuljetetaan Haminaan. Haminassa tavara puretaan terminaaliin, josta 

se kuormataan rautatievaunuihin kuljetettavaksi Lappeenrantaan. Tl- 

1 vuorisuola puretaan tehdasvarastoon. 

2. Ulkomaan satamassa lastataan vuorisuola pykä11aivaan, jolla lasti 

kuljetetaan Lappeenrantaan. Tll lasti puretaan tehdasvarastoon. 

3,4 Vaihtoehdot ovat kuljetusteknisesti samanlaiset kuin vaihtoehto 2. 

Erona vaihtoehdoissa 2, 3 ja 4 on pykllaivan kustannusperusteiden 

erilaisuus. 

Nestemisten polttoaineiden kuljetusesimerkki 

1. Kuljetus Skölvikin jalostamolta Kuopioon varastoon suoritetaan rauta-

teitse. 

2. Kuljetus suoritetaan kanavan kautta tankkilaivalla. 

3. Kuljetus suoritetaan tankkiproomulla. 
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Meno paluu -esimerkki 

1. Kuivalasti kuljetetaan Varkaudesta meno paluu -autolla Haminaan. Tl- 

1 lasti puretaan. SktSldvikin jalostamolta haetaan autolla polttoaine- 

lasti. Polttoaine kuljetetaan Varkauteen varastoon ja tehtaalta hae-

taan uusi kuivalasti, minkä jälkeen eo. kierros suoritetaan uudelleen. 

2. Kuivalasti kuljetetaan Varkaudessa kuivalastisatamaan lastattavaksi 

yhdistelmproomuun. Lasti kuljetetaan proomulla Haminaan, jossa lasti 

puretaan. Proomulla haetaan Skt$ldvikin jalostamolta polttoainelasti. 

Tm kuljetetaan Varkauteen varastoon ja proomu siirretn kuivalasti-

satamaan, johon autoilla tuodaan kuivalasti lastattavaksi. Tmn jl-

keen eo. kierros suoritetaan uudelleen. 

Eri esimerkkeihin valittujen kuljetusvaihtoehtojen periaatteet on esitetty 

kuvissa 3.7-10. 
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Kuva 3,7 	Kuljetusvaiheet ja vaihtoehtoiset kuljetusketjut vienti- 

esimerkeiss 

Kuormaus tuotantolaitoksella 

Purkaus ui- Purkaus ulkomaan 
komaan meri- sisvesisatamassa 
satamassa 



ji _______ 

l-419-Ejph-1l 
71. 

Kuva 3.8 	Kuljetusvaiheet ja vaihtoehtoiset kuljetusketjut tuonti- 

esimerkeiss 

Lastaus ulkomaan satamassa 

Irtolastilaiva 	 kllaiva 

Purkaus ja 
suomalaises 

Rau 

Purkaus Saimaan vesisttin satamavarastoon 

Kuva 3.9 	Kuljetusvaiheet ja vaihtoehtoiset kuljetusketjut nestemisten 

polttoaineiden ku1jetusesimerkiss 

Lastaus suomalaisella öljynjalostamolla 

Rautatie 	Pykllaiva 	Feeder-proomu 

Purkaus Saimaan vesisttin satamavarastoon 
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Kuva 3.10 	Kuljetusvaiheet ja vaihtoehtoiset kuljetustavat meno paluu 

-esimerkissä 

Kuormaus tuotantolaitoksella 

Meno paluu -auto 	Lhikuljetusvline 

Lastaus Saimaan 
vesisttSn satamassa 

Yhdistelmäproomu 

Purkaus suomalaisessa meri- 
satamassa 

Lastaus suomalaisella i1jyn-
jalostamolla 

Purkaus Saimaan vesistn sata-
mavarastoon 
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4. 	ESIMERKKIEN LASKENTAPERUSTEET 

	

4.1 	Laskentatekniset ratkaisut 

Tutkimukseen valittujen kuljetusesimerkkien laskenta on suoritettu luvun 

2.3.1 mukaisesti. Kunkin ku1jetusv1ineen kustannukset on pyritty ent-

telemUn aiheuttamisperiaatteen mukaisesti mandollisimman pitkälle. 

SelvitettessU laskentaesimerkkien kustannuksia, joudutaan ensin ratkaise-

maan, kuinka kuljetus teknisesti suoritetaan ja sitten mitä se näin suon-

tettuna maksaa. Molemmissa vaiheissa on kohtia, jotka eivät ole yksiselit-

teisi ja joiden kohdalla tutkimuksen suorittaja on joutunut tekemään rat-

kaisun harkintansa mukaan. Kuljetustekniikassa näitä lienee enemmän. 

Kuljetuskustannuksiin vaikuttaa suuresti 

puolestaan vaikuttaa matka, kulkunopeus, 

jne. Näiden määnittäminen on suoritettu 

U 

	

	sesti saavutettavissa olevan kuljetustek 

ja rautatiekuljetusten kohdalla käytetyt 

kuljetuskaluston kiertoaika, mihin 

lastaus /purkausteho, viivytykset 

joko jo saavutetun tai tekni- 

aiikkatason mukaisina. Maantie- 

arvot vastaavat tilannetta Suo- 

messa jo olemassaolevissa tehokkaimmissa kuljetusjärjestelmissä. Samoin 

on tilanne tehdaskäsittelyn ja tankkilaivakuljetusten kohdalla. Sen si-

jaan muissa vesikuljetuksissa ovat poikkeamat suurimmat nykyhetken tasos-

ta. Tämä koskee erityisestilastaus/purkaustehoja. Ne on kuitenkin va-

littu muualla saavutettujen (mm. Ruotsissa) tehoarvojen perusteella ja nii-

tä on pidettävä realistisina olettamusten mukaisissa liikennejärjestelyis-

sä. 

Kustannusten kohdalla on ollut harkinnantarvetta vähemmän merikuljetus-

kalustoa lukuun ottamatta. Kaluston hankintahinnat, sekä eri käytttikus-

tannuserät on saatu useista lähteistä. Hankintahinnoissa osoittautui ole-

van huomattavia eroja, erityisesti suurten alusratkaisujen kohdalla. Kos-

ka tutkimuksen tarkoituksena on eri kuljetusmuotojen keskinäisen edullisuu-

den selvittäminen, käytetyt hankintahinnat on valittu siten, että ne ovat 
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keskenn oikeassa suhteessa mandollisimman hyvin. Tutkimuksen suoritta-

jalla oli kytettviss yhteniset eri alustyyppien hinnat, jotka vasta-

sivat vuoden 1970 tilausajankohtaa. Koska laskelmissa tarvittiin vuoden 

1970 luovutusajankohdan mukaista hintatasoa, jouduttiin em. hintoja pienen-

tmn harkinnanvaraisesti. 

Muun kaluston (trukit, autot, veturit, rautatievaunut) käytetyt hinnat ovat 

vuonna 1970 vallinneen hintatason mukaisia. 

Tässä luvussa esimerkit on jaettu kolmeen ryhmn vienti-, tuonti- ja 

kotimaankuljetukset. Ensimmäinen ryhmä käsitellään yksityiskohtaisimmin 

ja se peittää myds osan kanden jälkimmäisen ryhmän kuljetusvaiheista. 

Kaikissa laskelmissa vuoden pituutena on käytetty 350 vuorokautta (8400 h). 

4.2 	Vientikuljetukset 

4.2.1 	Käsittely tehtaalla ja Saimaan satamissa 

Lähetettäessä tavaraa rauta- tai maanteitse Haminaan voidaan lastaus suo-

rittaa suoraan ao. kuljetusvälineisiin tehtaalla. Kanavavaihtoehdossa on 

tavara sensijaan kuljetettava ensin Saimaan satamaan, missä se lastataan 

edelleen laivaan tai proomuun. Kaikissa tapauksissa kuormaus joko Saimaan 

satamaan tai Haminaan menevään kulkuneuvoon hoidetaan tarkoituksiin 

soveltuvilla trukeilla. Trukkien kustannukset lasketaan 2000 vuotuisen 

käyttt5tunnin perusteella ja kuljettajan palkka puunjalostusteollisuuden 

v. 1970 keskituntiansion mukaisena. 

Kuljetusratkaisu Saimaan satamiin vaihtelee esimerkeittäin. Joensuussa 

1 	sahatavara kuljetetaan traktorin vetäinällä perävaunulla, joita on kaksi 

järjestelmässä. Levytuotteet kuljetetaan kuorma-autolla piteinmästä kulje-

tusmatkasta johtuen. Kuorma-autotyyppi riippuu laivan/proomun lastaustek-

niikan asettamista tehovaatimuksista. 

1 
1 
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MySs Varkaudessa kytetUn kuorma-autoja ja KaukopUss kanden pervaunufl 

traktorijunaa. 

Pykl1aivat lastataan laivan omilla nostureilla. Feeder-proomujen las-

tauksessa käytetn trukilta-trukille -menete1m, kuten mytis float-on-

proomujen kohdalla mekaanisia puunjalostustuotteita lukuunottamatta. Nm 

lastataan mobiilinosturilla, jota sovelletaan mytis IASH-proomuille kaikkien 

tuotteiden osalta. Lastaustehot on mitoitettu vastaamaan tuotteiden yksik-

ktskokoa, lastauskaluston suorituskyky ja paikallisia satamaolosuhteita. 

Käytetyt tehot ja niitä vastaavat kokonaislastausajat i1menevt seuraavasta 

asetelmasta 
Lastausteho ja -aika 

Joensuu Varkaus Kaukopä 

Alustyyppi tlh yht. h t/h yht. h t/h yht. h 

Pykllaiva 70 23 80 	20 90 17 

Feeder-proomu 110 30 125 	29 150 22 

Float-on -proomu 60 20 55 	24 70 20 

LASH-proomu 30 12 30 	12 35 10 

Lastattaessa trukilta-trukille -menetelmällä oletetaan kytettvksi teh-

taiden trukkikalustoa. Varkauden ja Kaukopn kohdalla tm on ilmeisesti 

mandollista; sensijaan Joensuussa ei soveliasta kalustoa liene riittvsti 

saatavissa. Mobiilinosturit vuokrataan paikallisilta yrittjilt. 

Sekä kuormauksessa tehtaalla että lastauksessa satamissa on laskettu 8 

tunnin työvuorossa p stvn 6,5 tunnin teholliseen tytiaikaan. 

Alusten lastauksessa käytetyn tytivoiman mr ei vastaa nykyisin merisata-

missa sovellettavaa tytiryhmjrjestely. Laskelmiin on sisl1ytetty ainoas-

taan ne miehet, joita rationaalinen lastaustoiminta edellyttää. 
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4.2.2 	RautatiekuljetukSet 

Laskentaesimerkkeihin valitut kuljetustehtvt ovat volyymiltaan suiria ja 

ainakin kotimaan kuljetusvaiheen osalta tasaisia ja sUnnöllisi. Rauta-

teillä ne soveltuvat hyvin pendeliliikenteen mukaisiin kokojunakuljetuksiin. 

Pendeliliikennett, jolla tarkoitetaan saman vaunuston liikennt5imisl tiet-

tyjen pisteiden vlill snnöllisen aikataulun mukaisesti, VR harjoittaa 

jo nykyn huomattavassa laajuudessa myös tutkimuksen vaikutusalueella. 

Luvussa 2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti rautatiekuljetusten suorit-

teiden ja kustannusten laskenta on suoritettu analogisesti merikuljetusten 

kanssa. Tavoitteena on ollut tehokas liikenteenjrjestely sekä tämän poh-

jalta lasketut aiheuttamisperiaatteen mukaiset kustannukset. Liikennejr-

jestelyj suunniteltaessa on perustana ollut olemassaoleva pendeliliikenne. 

Näin ollen tmn tutkimuksen mukaisia liikenneratkaisuja on pidettv tlt 

dsin realistisina tehtyjen olettamusten puitteissa. 

Kaikki rautatieliikennett koskeva kustannustieto on saatu VR:lta. VR:n 

kus t annuskirjanpitOjr]eStelm5tä johtuu, ettei kaikkia kustannuseri ole 

pystytty erittelemän kuljetustapahtumittain. Tlltiin on jouduttu kyt-

tamn joko laajemman ryhmittelyn tai koko VR:n mukaisia keskiarvolukuja. 

Kaikissa esimerkeissä tietty vaunusto on sidottu esimerkin kuljetustehtä-

vään. Vaunujen nopea kierto alentaa yksikktipääomakustannuksia, mutta toi-

saalta esimerkkien kuljetusvirrat rajoittavat vaunukierron nopeuttamista. 

Veturit eivät ole sidottuja tiettyyn pendeliliikenteeseen, vaan niitä käy-

tetään joustavasti kuljetustehtävästä toiseen. Tämänkaltainen tehokas käyt-

tö edellyttää hyvää suunnittelua ja melko säännt5llisiä kuljetusvirtoja , mi-. 

hin on uskottu päästävän ainakin laskentaesimerkeissä. 
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II 

Veturien ajankyttt5 jakaantuu teholliseen tytihin, korjauksiin ja huoltoon 

sekä joutenoloon. Kaikissa esimerkeiss käytetyn Hr13-veturin korjauksiin 

ja huoltoon menevä aika on laskettu 50 70:ksi ajoajasta. Tehollinen tyiaika 

ksitt varsinaisen ajoajan sekä lhtt$valmisteluihin kuluvan ns. terminaali- 

ajan, jona on käytetty 2 tuntia kaikissa tapauksissa. 

I 

	

	Veturia ei aina voida ohjata vlittömsti uuteen tehtvn edellisen p.a- 

tytty. Joutenoloaikojen mrU on selvitelty kytttStilastojen perusteella, 

I 

	

	mutta laskenta-arvoja mriteltessU on otettu iiyis huomioon, että pendeli- 

liikenteessU olevien veturien kytt voidaan suunnitella keskimrist pa- 

I 	
remmin. Taulukossa 4.1 on esitetty veturien ajankyttS laskentaesimerkeis- 

s . . 

Kuljetuskustannukset koostuvat kolmesta pryhmsta: 

1. Kuljetustehtvän erilliskustannukset 

2. VR:n nykyisten liikennejrjestelyjen mukaiset erittelemttt5mt yhteis- 

kustannukset 

3. Vaihtotytikustannukset. 

Taulukko 4.1 	Veturien a1ankytttl tutkimuksen 1askentaesimerkeiss 

Laskentaesimerkki 

Joen- Kauko- Var- Hamina - Sktild- 

Ajankyttti suu - p 	- kaus - Lappeen- vik - 

Hamina Hamina Hamina ranta Kuopio 

Kulkuaika edest.1) 	h 16 8 15 7 28 
Terminaaliajat, 	h 4 4 4 4 4 
Huoltoaika, 	h 7,5 4 7 3 12,5 
Joutenoloaika, 	h 8,5 3 7 3 ______ - 

Yhteensä, 	h 36 19 33 17 48 

Veturin ajankyttin 
osuus vaunuston 
kiertoajasta, 	7 50 40 70 35 100 

2) 	h 4000 4500 4100 4700 4800 

1) VR:n ilmoituksen mukaan 
2) Kulkuaika + terminaaliajat; edellyttäen, että veturin kaytttiaste 

muissa tehtviss on sama kuin 1askentaesimerkeiss. 
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1 
1 	Erilliskustannukset 

1 VR:n antamien tietojen perusteella on ollut mandollista 	eritell 	kuljetus- 

tehtvn aiheuttamat kustannukset seuraavien ryhmien osalta: 

I - 	kaluston pomakustannukset 

- 	kaluston korjaus ja kunnossapito 

I - 	polttoainekustannukset 

- 	palkat 

- 	radan sekä ratapihojen korjaus ja kunnossapito 

Ensimmist 	kohtaa lukuunottamatta käytetyt kustannukset ovat eritasoisia 

1 keskiarvoja, jotka kuitenkin vastannevat näiden esimerkkikuljetusten kus- 

tannuksia melko tarkasti. 

Laskelmissa on käytetty uusinta ja tarkoitukseen parhaiten soveltuvaa ka- 

lustoa. 	Sekä veturien että vaunujen 	osalta on laskettu tarvittavan 4 % I varakalustoa korjauksen ja huollon aiheuttaman kaluston kytt5st 	poissaolon 

johdosta. 

1 
Kaluston korjaus- ja kunnossapitokustannukset on saatu VR:n tyyppikohtai- 

1 sista tilastoista. 	Poltto- ja voiteluainekustannukset ovat samaten VR:n 

tilastoista ja ne ovat Hrl3:lla 0,05 pennin vedetty 	bruttotonnikilometri 

1 kohden. 	Veturinkuljettajan ja koneapulaiseri palkkakustannukset 

peruspalkan lisäksi ylityti- ja muut list, sosiaalikustannukset sekä nor- 

malisoimattomat elkekustannukset. 

Radan korjaus- ja kunnossapitokustannukset on saatu VR:n tilastoista rata- 

1 	segmentittin vedetty bruttotonnikilometri kohden. Niihin sisältyy sekä 

raiteen ja tukikerroksen että radan kiinteiden laitteiden kunnossapito. 

1 	Laskettaessa ratapihojen kunnossapitokustannuksia kaikkien esimerkkien 

lähtti- ja märiratapihat on oletettu satamaratapihojen kustannustasoisiksi. 

1 
1 
1 
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Yhteiskustannukset 

Edellä esitettyjen erilliskustannusten lisäksi rautatieliikenteeseen koh-

distuu huomattava mr kustannuksia, joiden jakaminen aiheuttamisperiaat-

teen mukaisesti on käytettviss olevan informaation perusteella vaikeaa. 

Tmn vuoksi nm yhteiskustannukset lasketaan prosentteina erilliskustan-

nuksista. VR:n ilmoituksen mukaan junaliikenteen hoito, junapalvelu, rah-

ditus, juna- ja tavaratoimistoty$ sekä ratojen ja ratapihojen poistot ovat 

noin 15 7 erilliskustannusten summasta. Muut yhteiskustannukset, jotka ai-

heutuvat rakennuksista, hallinnosta, suunnittelusta, johdosta, onnettomuuk-

sista ja tyikoneista, ovat noin 30 7 edellisestä summasta. Laskelmissa so-

vellettu kokonaisyhteiskustannusprosentti muodostuu 49,5 70:ksi. 

Vaihtotyökustannukset 

Laskentaesirnerkkien mukaisessa pendeliliikenteess junien kokoaminen sekä 

vaunujen vaihto suoritetaan teollisuuslaitosten sekä Haminan satamatermi-

naalin toimesta. Kustannukset lasketaan olettamalla vaihtotytiss käytetyn 

kaluston ja tytvoiman olevan tyllistetyn muissa vaihtotehtviss näiden 

junien vaihtotytSjaksojen vli1l. 

4.2.3 	Maantiekuljetukset 

Maantiekuljetuksissa on huomattava pääoma sidottuna suhteellisen pieneen 

kuljetuskapasiteettiin. Tmn vuoksi tUt kapasiteettia on kytettv mah-

dollisiminan tehokkaasti hyväksi. Laskentaesimerkeiss kuorma-autoja käy-

tetn keskeytyvn 2-vuorotytin mukaisesti. Tt intensiivisemml1e tyt5-

aikajrjestelylle asettavat useat tekijät rajoituksensa: tehtaiden ja ter-

minaalin lähetys ja vastaanotto, kuljettajien tytsaika sekä autojen huolto. 

On mytis osoitettavissa, että kuljetuskustannukset eivät laske paljoa auton 

kytttsasteen kohotessa keskeytyvn 2-vuorotytin tasolta. 

Kaikissa laskentaesimerkeiss on kiytetty ajoneneuvona kolmiakselista, yksi-

akselivetoista vetoautoa varustettuna kaksiakselisella perävaunulla. Esi-

merkiss 6 autotyyppin on ns. Mepa- (meno-paluu) auto, joka kuljettaa 

toiseen suuntaan selluloosaa ja paperia, toiseen polttoöljy. 
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Autojen pitoaika on 3 vuotta ja vastaava ajoki1ometrimr riippuu kuljetus-

etisyydest. Lyhyest pitoajasta johtuen autoille lasketaan 10 7 jnnös- 

arvo muista liikennemuodoista poikkeavasti. 

Ajonopeutta m riteltess on otettu huomioon nopeuden riippuvuus kuljetus-

etisyyde8t. Öljykuljetuksia lukuun ottamatta kaikissa esimerkeiss on 

lastaus- ja purkausaikana käytetty 30 minuuttia. 

Kuljetukset vesitse 

Saimaalta alkavat vesitse tapahtuvat vientikuljetukset voidaan toteuttaa 

joko kuivalastialuksilla tai erilaisilla proomuilla. Kuivalastialukset, 

joiden maksimikoko mMrytyy kanavan mittojen perusteella, ksite11n lu-

vussa 4.2.6. Proomukuljetuksissa proomut Haminassa joko puretaan termi- 

naaliin tai siirretUn ema1ukseen. 

Laskettaessa proomukuljetusten kustannuksia kiertomatkaan kuluva aika on 

trkeimpi asiaan vaikuttavista tekijt$ist. Kiertomatka muodostuu kulku- 

ajoista sekä proomuen lastaus/purkausajoista tai proomujen vaihdoista. 

Usein proomujrjeste1m koostuu kolmesta proomusta (proomusarjasta) ja yh-

dest työntjst, jolloin työntj pystytn jatkuvasti tytflhistämän, 

koska kanden proomun lastaus/purkaus toteutetaan samanaikaisesti kolmannen 

proomun kuljetuksen kanssa. Niss 1askentaesimerkeiss on pdytty kyt- 

tmn vain yhtä proomua (proomusarjaa) työntj kohden aihaisempien kus-

tannusten johdosta. Float-on ja LASH-proomujen kohdalla tyt5ntj11e ei muo- 

dostu Haminassa pitk odotusta, koska proomut siirretn nopeasti em-

alukseen. Sen sijaan Saimaan satamissa odotusajat muodostuvat huomatta- 

viksi kaikkien proomuvaihtoehtojen kohdalla, kuten feeder-proomulle myös 

Haminassa. Koska tll on vaikutusta kuljetuskustannuksiin, on laskeirnis- 

sa tehty olettamus, että tyntj pystytn tyt5llistmn 50 7. seisonta-

ajastaan Saimaan satamissa muihin tarkoituksiin. T1laisia voisivat olla 

1hinn muut proomukuljetukset. 

1 
ii 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	

4.2.4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Kaikissa proomuvaihtoehdoissa kytetn samaa työntj, mutta johtuen 

erilaisista virtausvastuksista muodostuvat nopeudet sekä kanavassa että 

avovedell erilaisiksi. Saimaan syvvUylien kapeudesta ja mutkaisuudesta 

johtuen nopeudet Saimaalla on laskettu 1 km/h hitaammiksi kuin merellä 

Viipurinlanden ja Haminan vlillU. TytSnttiyhdistelmiin kuuluu tyUntjn 

lisäksi 1 feeder-proomu tai 4 float-on-proomua tai 6 LASH-proomua. Suu-

rempia yhdistelmi ei ole katsottu purjehdusteknisesti mandollisiksi. 

Kaikki laskelmat on suoritettu uudisrakennushintojen pohjalta. LASH-proo-

mua lukuun ottamatta, jonka rakennushinnat on saatu ulkomaisista lhteist, 

proomujen ja työntjn vuoden 1970 luovutusajankohdan mukaiset rakennushin-

nat perustuvat Saimaan alueen telakoilta saatuihin arvioihin. Käytetyt 

hinnat ovat: 

tydntj 	(1 000 hv) 	1 500 000 mk 

feeder-proomu 	(200 000 f3 ) 	1 350 000 mk 

float-on-proomu ( 75 000 f 3 ) 	450 000 mk 

LASH-proomu 	( 19 500 f3 ) 	120 000 mk 

Työntjäss on 6 hengen miehistö, joka työskentelee 2-vahtijrjestelmän 

mukaisesti. Peruspalkat ovat vuoden 1970 työehtosopimuksen mukaiset. Muut 

erilliskustannukset (korjaus ja kunnossapito, polttoaineet sekä vakuutuk-

set) ovat normaalin kytnnön mukaiset. 

Varustamotoiminnan yleiskustannuksina on käytetty 7 7. poma-, kunnossa-

pito-, vakuutus- ja palkkakustannusten summasta. 

Purjehduskauden pituudeksi on valittu 225 vrk. Tm vastannee kytnnöss 

1 

	

	saavutettavissa olevaa periodia, joskin alueen pohjoisosissa tm saattaa 

tuottaa vaikeuksia. Kuten luvussa 5.2.5esitetLn, tm tutkimus ei pyri ha- 

1 

	

	kemaan mandollisuuksia purjehduskauden pitkittrniseksi. Purjehduskauden 

osavuotisuus nostaa työntjn ja feeder-proomun päomakustannusosuutta. 

I 	Ei ole katsottu mandolliseksi sijoittaa työntUj 	esim. satamajnmurtaja- 

tehtäviin, koska koneteho ei ole thn riittv eikä rungonmuoto sopiva. 

1 
1 
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Float-on- ja LASH-proomut, jotka kuuluvat proomuemlaivasysteemiin, ovat 

luonnollisesti tydllistettyj ympäri vuoden. 

Alukset, proomut ja tyintj maksavat sekä Joensuussa että Haminassa sata-

mamaksun, joka kotimaan satamien vUlisess liikenteessä on 0,23 mk/nrt. 

Varkaudessa ja KaukopssU ei satamamaksua tarvitse maksaa. Kaikkien on 

maksettava lisäksi majakkamaksu. Saimaan kanavan kyttSst aiheutuvat mak-

sut ksittvt lupainaksun (0,75 mk/nrt), luotsausmaksun Neuvostoliiton puo-

lella (0,2 kop/mpk/nrt) sekä Infiotin asiamiesmaksun. Niss esimerkkikul-

jetuksissa käytetyt tytint5yhdistelmt oletetaan vapautetuiksi kanava- ja 

Saimaan luotsauksessa. 

4.2.5 	Haminan terminaali 

Haminassa oletetaan olevan nykyaikaisen terminaalisataman. Tt olettamus- 

ta tukee Haminan sataman uusi kehittmissuunnitelma. Suurin osa rautateit-

se, maanteitse tai feeder-proomulla saapuvasta tavarasta puretaan terminaali-

rakennukseen, josta se lastataan edel]een eri aluksiin merikuljetusta varten. 

Osa float-on- ja LASH-aluksilla kuljetettavista tavaroista :Lastataan suo-

raan näihin proomuihin. 

Satamassa on kaksi laituripaikkaa keskisuurille linjalaivoille, laiturit 

proomuille sekä terminaalirakennus. Rautatievaunut ja kuorma-autot voidaan 

purkaa terminaalirakennuksen sisss. Purkaus tapahtuu trukeilla ja las-

kentaperusteet ovat samat kuin tehtailla. Samaten feeder-proomujen pur-

kaus suoritetaan Saimaan satamien lastauksen mukaisesti. 

Lastattaessa linjalaivaa, mika on noin 6 500 dwt:n avoin alus, tavara siir-

retn laivan viereen trukeilla, mistä se nostetaan laivan nostureilla 

ruumaan suoraan paikalleen. Avoimen laivan lastausteho on paperituotteita 

lastattaessa 450 t/h ja sahatavaraa sekä levytuotteita lastattaessa 325 t/h. 

Float-on- ja LASH-proomut lastataan samoin kuin Saimaalla. Niiden siirto 

emaluksiin tapahtuu float-on -aluksilla 4 proomun tuntinopeudella (joko 

sisään tai ulos) sekä LASH-aluksilla 5 proomun tuntinopeudella. Tyt5 suo-

ritetaan hinaajien avustuksella. 
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Terminaalissa kytettyjen koneiden yksikkökustannukset ovat samat kuin 

Saimaan satamissa tai tehtailla. Työvoima on sen sijaan 25 7. kalliimpaa. 

Lisäksi ahtaustytin yleiskustannukseksi lasketaan 1 mk/t. 

I Tavaralle aiheutuu terminaalin kytöst terminaalimaksu, joka muodostuu 

terminaalirakennuksen ja ajoratojen poma- ja kyttökustannuksista. Li- 

I 	sUksi sataman omistajalle suoritetaan tariffien mukainen liikennemaksu, 

kuten myös pykUlUlaivalla Saimaalta alkavissa kuljetuksissa ao. Saimaan 

satamaan. Koska liikennemaksu on kaikissa kuljetusvaihtoehdoissa sama, si-1 	tU ei ole otettu mukaan laskelmiin. 

1 	Työskentely Haminan terminaalissa tapahtuu vastaanoton osalta 2-vuorotyönU 

6 pUivUnU ja lastauksen osalta 5 pUivUnU viikossa. Float-on- ja LASH-

I alusten proomujen vaihdot suoritetaan kuitenkin viikon jokaisena pUivUnU 

2-vuorotytinU. 

4.2.6 	Merikuljetukset 

1 	Merikuljetusvaiheeseen on luettu Haminan sekU esimerkkeihin valittujen 

ulkomaan satamien välinen alusliikenne sekU Saimaalta alkavat tai Saimaal-

1 	le pUUttyvUt suorat kuljetukset pykUlUlaivoilla. 

1 	Haminasta alkavissa vientikuljetuksissa kytetän linjalaivaa sck 

on ja LASH-aluksia, joiden kohdalla kustannukset lasketaan kolmen proomu- 

I 	sarjan mukaisesti. Alusten hankintahinnat, jotka on saatu pUäasiallisesti 

norjalaiselta tutkimuslaitokselta, ovat vuoden 1970 luovutusajankohtaan 

arvioituina seuraavat: 1 	- linjalaiva, 6500 dwt 	15,0 mmk 

- float-on -emUlaiva ja 27 proomua 	39,0 mmk 

1 	- LASH-emUlaiva ja 165 proomua 	51,0 mmk 

1 	Laskettaessa alusten pUUomakustannuksia on otettu huomioon telakoiden mytin- 

tm toimitusluotto OECD:n vuonna 1970 voimassa olleen sopimuksen mukaisesti. 

1 

1 
1 
1 
1 
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ErilliskustannukSet (korjaus ja kunnossapito, palkat, vakuutukset ja 

polttoaine) sekä varustamotoiminnan yleiskustannukset (7 7.) vastaavat 

vallinnutta kUytntt5 Pohjoismaissa 1970. Alusten tuntikustannuksiksi 

on saatu: 

merellä 	satamassa 

- linjalaiva 	520 mk/h 	450 mk/h 

- float-on 	1 265 mk/h 	1 055 mk/h 

- LASH 	1 540 mk/h 	1 320 mk/h 

Pykllaivasta on laskelmissa kaksi versiota: uusi, kanavan maksimimitto-

jen mukainen, sekä olemassaoleva, 1960-luvun lopulla rakennettu, hieman 

pienempi. J1kimmisen kohdalla sovelletaan kahta laskentatapaa: poma-

kustannukset 10 7 korkokannan ja 10 vuoden pitoajan mukaisina sekä koko-

naan ilman pomakustannuksia. Uuden pyk1ä1aivan hankintahinta on 7,0 

mmk ja käytetyn hinnaksi on arvioitu 4,0 mmk. Pyk11aivojen tuntikustan-

nukset ovat: 

mere1l 	satamassa 

- pykl1aiva, uusi 	245 mk/h 	220 mk/h 

- pykl1aiva, käytetty 	205 mk/h 	180 mk/h 

- pyk11aiva, käytetty 

ilman p.o. kustannuksia 	135 mk/h 	110 mk/h 

Alusten kiertomatkojen ja kuljetuskustannusten laskenta on suoritettu 

yksinkertaisen simulointimallin avulla. Eri alustyypei11 on suoritettu 

suuri mr kiertomatkoja tehtyjen olettamusten puitteissa ja kiertoaika 

sekä kustannukset on laskettu nist keskiarvona. 	k11aivoil1a kulku- 

ajat Haminan ja Saimaan satamien v1i1l on laskettu kanavakonttorin ilmoit-

tainien kulkuaikojen mukaisina. Kanavamaksut on laskettu luvun 4.2.4 mukai-

sesti. 

Linja1iikenteess ollessaan ei alusten tarvitse odottaa laituripaikkaa. 

Talven vaikutusta ei niss laskelmissa ole otettu huomioon. 
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Laivalle satamassa aiheutuvat erilaiset maksut on laskettu laskelmien yk-

sinkertaistamiseksj seuraavasti: 

1 	- kotimaassa 0,90 mk/nrt + 200 mk (+ 600 mk float-on- ja LASH-aluksille) 

- ulkomailla 2,00 mk/nrt + 1500 mk 

I 	Pykllaivojen vastaavat maksut ovat 

- kotimaassa 0,60 mk/nrt + 50 mk 

- ulkomailla 2,00 mk/nrt + 500 mk 

Laskelmat on ptetty terminaaliin ulkomaan satamissa. Koska tutkimuksen 1 	piiriin ei ole kuulunut selvitt 	iastinksittelykustannuksja ulkomaan sa-. 

tamissa, on laskelmissa käytetty Haminan terminaalin kustannuslukuja. 

4.3 	Tuontikuljetukset 

Tuontia edustaa laskentaesimerkeiss vuorisuolan kuljetus Gdanskista Lap-

I 	peenrantaan, missä kuvitellaan sijaitsevan sitä raaka-aineenaan kyttv 

teollisuutta. 

1 	Merikuljetusvaiheessa on kytettviss pykllaiva tai 7500 t irtolastilai-. 

va. Molemmat lastataan hihnakuljettimilla 300 t tuntiteholla. Merikulje-

1 	tuksen kustannuslaskenta suoritetaan vientikuljetusten mukaisesti. Irto- 

lastilaivan hinta on11,0 mmk ja tttntikustannukset 405 mk/h merellä ja 

I 360 mk/h satamassa. Yksinkertaiseniman teknisen rakenteen johdosta uuden 

pykllaivan hinne.ksi o arvioitu 6,0 mmk ja käytetyn 2,0 mmk. 

1 	Haminassa irtolastilaiva puretaan laivan nostureilla laivan viereen, suola 

siirretn edelleen kauhakuormaajalla vastatoalueelle, mistä kauhakuormaa-

1 	jalla lastataan rautatievaunuihin. Lappeenrannassa vaunut tyhjennetn 

kaatamalla. 

Pykllaivat puretaan laivan nostureilla tehtaan laiturissa Lappeenrannassa. 

1 
1 
1 
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4.4 	Kotimaan kuljetukset 

Nestemisten polttoaineiden kuljetukset Sköldvikist Kuopioon suoritetaan 

vesitse joko tankkilaivalla tai -proomulla. Näiden hankintahinnat ovat: 

- tankkilaiva 	5,0 mmk 

- tankkiproomu + tyntj 	3,0 mmk 

Tankkilaivan kustannuslaskenta voidaan rinnastaa pykl1aivaan ja tankki- 

proomu feeder-proomuun sill erolla, että miehisttn palkoissa on 10 70:n 

öljynkuljetusliS. 

Alusten lastaus- ja purkaustehot ja -ajat ovat seuraavat: 

Sktldvik 	Kuopio 

- tankkilaiva 	2,5 h 	4 h 

- tankkiproomu 	4 h 	8 h 

Niss tybvaiheissa tarvitaan vhn tytivoimaa, lhinn ainaostaan putkien 

kiinnityksessa ja irroituksessa. 

Nestemisten polttoaineiden rautatiekuljetukset suoritetaan luvun 4.2.2 mu-

kaisena pendeliliikenteen. 

Molempiin suuntiin tapahtuvissa kuljetuksissa kytetn kanavavaihtoehdois-

sa yhdistelmproomua ja maantievaihtoehdossa mepa-autoa. Yhdistelmproomun 

hankintahinta on 1,8 mmk ja koko tytinttiyhdistelmn 3,3 mmk. Öljykuljetuk-

set yhdistelmproomu1la tapahtuvat kuten tankkiproomulla ja kuivalastikulje-

tukset kuten feeder-proomulla. 
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1 
1 	. 	LIIKETALOUDELLISET KUSTANNUKSET KULJETIJSTEHTÄVÄN SUORITTAMISVAIHTOEHDOISSA 

5.1 	Laskentaesimerkkien analysointi 

5.1.1 	Kustannusten laskenta ja analyysin rakenne 

I 	Luvussa 4 esitettyjen ratkaisujen mukaisesti jokaisen esimerkin kuljetus- 

kustannukset on laskettu eri kuljetusvajhtoehdojssa. Ne ovat esitettyin 

taulukoissa 5.1 - 5.6 asianomaisten esimerkkien yhteydessä luvuissa 5.1.2 - 1 	5.1.4. 

Esitystarkkuutena taulukoissa on käytetty viittä pennifl, mika ei suinkaan 

ole laskelmien todellinen tarkkuus. Kustannuksissa on paljon osatekijöi-. 

t, joiden osuus tonnikohtaisista kokonaiskustannuksista on vUhinen, mut-

ta niiden suuruusluokan osoittamiseksi on pdytty sovellettuun estystark-

kuuteen. Osa nist tekijtiistu on sellaisia, että niiden kohdalla todelli-

nen tarkkuus on esitystarkkuuden tasolla (esim. kanavamaksut). Sen sijaan 

osaan muista osakustannuksista liittyy epvarmuustekijöit, joiden tydel-

liseen eliminoimiseen t11i tasolla tehdyllä tutkimuksella ei ole ollut 

mandollisuuksia. 

Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että ne perustuvat olettamusten mu-

kaisiin, tehokkaisiin 1iikennejrjeste1yihin ja että ne kanavavaihtoehdois-

sa ovat ainoastaan purjehduskautta koskevia. Ympäri- ja osavuotisten kul-

jetusten tarkastelu suoritetaan luvussa 5.2. 

Esitetyt laskentaesimerkkien kuljetuskustannukset ptevt kuljetustilanteen 

ollessa tehtyjen olettamusten mukainen. Koska todellisissa pt5sti1anteis-

sa joudutaan tarkastelemaan useiden muidenkin tekijiiden vaikutusta, pyri-

tn tss tutkimuksessa tuomaan esiin t1laisten tekijtiiden olemassaolo ja 

mandollisuuksien mukaan kvantifioimaan niitä. Analyysin pyrkimyksenä on 

se1vitt, kuinka hyvin todellinen, fyysinen kuljetustehtv soveltuu eri 
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1 
vaihtoehdoissa laskentaesimerkkitilanteisiin. Analyysissa otetaan huomioon 

seuraavat tekijät: 

- todellisten ja oletettujen tavaramäärien vastaavuudet 

- markkinatekijtiiden asettamat rajoitukset 

- jatkokuljetusten järjestäminen ulkomaan satamissa 

1 	Tavoitteena on pystyä asettamaan vaihtoehtoiset kuljetusketjut keskinäiseen 

edullisuusjärjestykseen sekä indikoimaan tähän vaikuttavien epävarmuusteki-

I 	j5iden määrä ja aste. Lisäksi tarkastellaan merikuljetuskustannuksia ja 

niihin vaikuttavia tekijiitä yksityiskohtaisemmin. 

5.1.2 	Vientikuljetukset 

Joensuu - Lyypekki 

Laskentaesimerkin kuljetuskustannukset ovat esitettyinä taulukossa 5.1. 

Tärkeimpien kuljetusvaihtoehtojen kiertoajat ja kuljetusmäärät ovat 

seuraavat: 

Kuljetus- 	Maa/vesi 
vaihtoehto kiertoalka 

1 	 3vrk 

5 	 8" 

6 	 - 

9 	 5 1  

10 	 6  

u1jetus Haminaan 
kulj. määrä 

96 000 t/v 

73 000 " 

100 000 " 

56 000 

Merikuljetus 
kiertoaika kuU. määrä 

7 vrk 250 000 t/v 

7 	" 250 000 " 

14 	ti  35 000 

5 700 000 " 

6 740 000 " 

Puunjalostustuotteiden kokonaisvieriti Joensuusta on vajaat 80 000 tonnia, 

mikä sisältyy kokonaisuudessaan laskeritaesimerkkiin. Rautatiekuljetukset 

edellyttävät 96 500 tonnin vuotuista kuljetusinäärää, mikä voitaneen saada 

täytetyksi lisäämällä Joensuun takamaan, erityisesti Uimaharjun, Haminaan 

suuntautuvat tavaravirrat näihin kokojunakuljetuksiin. Mikäli tämä ei ole 

mandollista, nousevat esimerkin rautatiekustannukset n. 10 mk:sta hieman 
yli 11 mk:aan tonnilta 70 000 tonnin kuljetusmäärällä. 
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Taulukko 5. 1 	Kuljetuustannukset aentaesimerkissä 1. 
Mekaanisen puunjato. usteoltisuuden tuotteiden (50 % sahatavaraa, 50 % lastulevyä 
ja vaneria) kuljetus Joensuusta Lyypekkiin 

KuIjetuustannukset mk/t 

KUSTANNUSLAJI 

KANAVAA KAYTTÄMÄT1ÖMÄT 

YMPÄR IVUOTISESTI LIIKE NNÖITÄVAT 

KANAVAA KÄYTTÄVAT 

KANAVAN PU RJEHDUSKAUDEN AJAN LIIKE NNÖ TAVAT 

KU LJETUSVAIHTOEFIOOT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rautatie 

linjalaiva 

Rautatie 

floet-on-sk 

Rautatie 
4. 

LA$H-&us 

Auto 
+ 

linjalaiva 

Feeder-proomu 

Iinj.ielva 

Pykililaiva 
uu 

Pykililaiva 
kiytatty 

Pykililaive 
Inw 

pöiomakust. 
FIo.t-on-alus LASH-.Ius 

1. Tehdas, yhteensä 

- lastaus 

- kuljetus satamaan 

1,30 1,30 1,30 0,95 1,95 2,30 2,30 2,30 2,60 3,45 

1,30 1,30 1,30 0,95 0,85 0,95 0,95 0,95 1,15 1,65 

- - - - 1,10 1,35 1,35 1,35 1,45 1,00 

2. Saimaan satamat, yhteensä 

- lastaus 

- satamamaksu 

- - - - 4,15 2,90 2,90 2,90 5,40 5,80 

- - - - 3,80 2,90 2,90 2,90 5,25 5,60 

- - - - 0,20 - - - 0,15 0,20 

3. Kuljetus Haminaan 10,10 10,10 10,10 31,00 11,05 - - - 6,55 10,85 

4. Kanavamaksut - - - - 1,90 0.90 1,00 1,00 1,85 1,90 

5. Haminan 1erminaaIi, yhteensä 

- purkaus terminaatiin 

- terminaalimaksu 

- lastaus 

- proomujen lastaus emälaivaan 

5,95 7,50 10,20 5,70 8,75 - - - 0,05 0,25 

1,40 0,70 0,70 1,15 4,20 - - - - - 

1,65 0,90 0,90 1,65 1,65 - - - - - 

2,90 5,55 7,50 2,90 2,90 - - - - - 

- ,35 1,10 - - - - - 0,05 0,25 

6. Merikuljetus .i satamamaksut 18,70 18,30 19,90 18,70 18,70 57,50 53,50 34,80 18,30 19,90 

7. Purkaus ulkomaan satamassa 4,55 6,80 9,50 4,55 4,55 3,70 3,70 3,70 6,80 9,50 

8. Kuljetudustannukset, yhteensä 40,60 44,00 51.00 61,80 51,05 67,30 63,40 44,70 41,55 51,65 

/ Vastaavat ympörivuotiaet. talven ajan vaihtoehtoja 1-4 käyttivit kuljetuskUltaflflUklt ovat esitettylä korkeanmat. 
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Vuoden 1970 vientitilastot osoittavat, että vientimrt eivät ole sahata- 

varan osalta tasaisesti jakaantuneet ympäri vuoden. Talvella ja kevll 

1 	mrät ovat keskitasoa selvästi pienemmUt, kun taas kes1l on selvä huip- 

pu havaittavissa. Tm johtuu lhinn siitä, että sahatavara kuljetetaan 

1 	pasiallisesti (90 7. FOB-kauppoja) pienillä aluksilla, ns. 

jotka yleensä eivät liikennW talviaikana. On kuitenkin odotettavissa, 

I että kauppatapojen muutosten, toimituserien pienenemisen ja toimitusaiko-

jen nopeutumisen myist coastereiden kyttti vähenee jyrkästi ja siirrytn 

I 

	

	merikuljetuksissa nopeaan, snn$lliseen linjaliikenteeseen. Tm puoles- 

taan takaa edellytykset kokojunaliikenteelle. 

1 	Tss, kuten muissakin esimerkeiss, kuorma-auton kytti on erittäin kal- 

lista. Syynä on kuljetusmatkan pituus sekä kuorman pienuus. 

1 
Feeder-proomujen kuljetuskapasiteetti ylitt 	esimerkin vientimrät yli 

I 50 7.:lla. Lisäksi kiertoaika on 8 vrk rautatiekuljetusten 3 vrk:ta vastaan. 

Näihin tekijiihin voidaan osittain vaikuttaa tyytmllL pienempn tyttö- 

I 	suhteeseen. Kuljetettaessa 2000 tonnia 2800 tonnin asemesta kustannukset 

nousevat 1,80 markalla tonnia kohden. 

Float-on ja LASH -jrjeste1mt eivät ole realistisia esimerkkien edellytt-

missä ku1jetusjrjeste1yiss. Vuotuiseksi kuljetussuoritteeksi tulisi Hami-

na - Lyypekki -linjalla edellisen kohdalla 750 000 tonnia ja jlkimmisen 

730 000 tonnia. T1laisia mri ei ole tll hetkellä osoitettavissa Hami-

nan takamaa-alueelta. Jatkokuljetukset eivät ole vesitse mandollisia Lyy-

pekist alkavan kanavaverkoston proomuille asettamien kokorajoitusten joh-

dosta. 

Joensuun vientimUrien ollessa Lyypekkiin vain 1000 t/v on koko esimerkkiä 

pidettv täysin epärealistisena suorien kuljetusten osalta. 

Edullisin ratkaisu kuljetusten suorittamiseksi on kokojunakuljetusten kyt-

Ui Joensuusta Haminaan, josta jatkokuljetus edelleen Lyypekkiin avoimella 

linjalaivalla. 



Kuljetus- Maa/vesikuljetus Haminaan 
vaihtoehto kiertoalka kulj.mr 

1 2 vrk 138 000 t/v 

5 5" 119000" 

6 - - 

9 8" 112000" 

10 10 " 38 000 

Merikuljetus 
kiertoaika kul j 

12 vrk 160 000 t/v 

12 " 160 000 " 

14 " 35 000 

8 " 400 000 " 

10 " 480 000 " 

II 
II 
II 
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Taulukossa esitetyt merikuljetuskustannukset perustuvat n. 6500 dwt:n 

(5000 lastitonnia) avomerialuksen kytUfln. Tm saattaa olla hieman 

liian suuri alus tälle alueelle, joskin jo nykyisin kytöss olevat ja 

pian kyttön otettavien roll-on/roll-off-alusten kuljetuskapasiteetti vas-

taa laskelmissa kytetty avointa alusta. Mikäli kuljetukset suoritettai-

sun pienemml1 linjalaivalla 5000 dwt (3750 lastitonnia), merikuljetus-

kustannukset olisivat 20 mk/t. Lastaustehoksi on tllt5in arvioitu 250 t/h. 

Pienemmn laivan kUyttill ei olisi olennaista vaikutusta kokonaiskustannuk-

sun eikä kuljetusvaihtoehtojen edullisuusjrjestykseen. 

Kaukopä - Amsterdam - Antwerpen 

Esimerkin taulukossa 5.2 esitettyj kuljetuskustannuksia vastaavat kierto- 

ajat ja kuljetusmrt ovat tmn esimerkin osalta: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
II 
II 

Kaukopn vienti satamien kautta oli vuonna 1970 n. 445 000 tonnia. Pen-

deliliikenteelle on näin muodoin edellytykset, kuten rnyUs feeder-proomun 

kytt5lle. Hollantiin ja Belgiaan vietiin 90 000 tonnia, mika ei riitä 

4 float-on-proomun tytt kapasiteettia vastaavaksi kuljetusmrksi 

(110 000 t/purjehduskausi). Lisäksi on huomattava, että 90 000 tonnia 

sis1t mytis muihin Hollannin ja Belgian satamiin suuntautuvan viennin. 

II 
II 
II 
Ii 
II 
II 
II 
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Taulukko 5.2 	Kuljetuskustannukset lasäentaesimerkisaä 2. 
Kartongin kuljetLls Kaukopäästä Amsterdamiin ja Antwerpeniin 
(50 % kumpaankin) 

Kuljetuskustannukset mkft 

KUSTANNUSLAJI 

KANAVAA KÄYTTÄMATTOMÄT 

YMPÄR IVUOTISESTI LI IKENNOITÄVÄT 

KANAVAA KÄYTTÄVÄT 

KANAVAN PURJEHDUSKAUDEN AJAN LIIKENNÖITAVAT 

KULJETUSVAIHTOEHOOT 	 _________ _________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rautatie 
4. 

linjalaiva 

Rautatie 
.p 

floeton-alus 

Rautatie 
4. 

LASH-alus 

Auto 
+ 

linjalaiva 

FasdsrprOomu 
+ 

linjilaiVa 

Pykiillalva PykiI&ava 
IJytStty 

Pykilölaivi 

pMomakust. 
FIOIOn-alUS LAS*#&us 

1. Tehdas, yhteensä 

- lastaus 

- kuljetus satamaan 

1,45 1,45 1,45 1,15 1,30 1,30 1,30 1,30 1,80 1,70 

1,45 1,45 1,45 1,15 105 0,90 0.90 0,90 1,80 1,20 

- - - - 0,25 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 

2. Saimaan satama, yhteensä 

- lastaus 

- satamamaksu 

- - - - 2,75 2,60 2,60 2,60 3,00 4,60 

- - - - 2,55 2,60 2,60 2,60 3,00 4,60 

- - - - - - - - - - 

3. Kuljetus Haminaan 6,10 6,10 6,10 14,40 6,70 - - - 2,95 8,70 

4. Kanavamaksut - - - - 1,85 ,90 1,00 1,00 1,80 1,80 

5. Haminan terminaali, yhteensä 

- purkaus terminaaliin 

- terminaalimaksu 

- lastaus 

- proomujen Jastaus emälaivaan 

6,05 6,30 9,55 5,65 7,35 - - - 0.05 0,25 

1,60 0,80 0,80 1,20 2,90 - - - - - 

1,65 0,90 0,90 1,65 1,65 - - - - - 

2,80 4,25 3,75 2,80 2,80 - - - - - 

- 0,35 1,10 - 	- - - - 0.05 - 0.25 

6. Merikuljetus + satamamaksut 29,50 32,40 31,70 29,50 29,50 60,10 56,30 37,40 32,40 39,70 

7. Purkaus ulkomaan satamassa 4,45 5,50 8,75 4,45 4'45 350 3,50 3,50 5,50 8.75 

8. Kuljetuskustannukset, yhteensä 47,55 51,75 57,55 55,1 53,90 68,40 64.70 45.80 47,50 	57,50 

4.) Vastaavat ympirivuotisst. talven ajan vaihtoehtoja 1-4 kayttävät kul1etuskustaflflUkset ovat esitettyja korkeammat. 
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Li 
Proomujärjestelmät tarjoavat kuitenkin tässä esimerkissä erinomaiset mah- 

dollisuudet jatkokuljetusten järjestämiseen Reiniä myöten. Täten tavara- 

1 	toihin voidaan liittää suurin osa Länsi-Saksan määristä, jolloin sekä 

float-on- että LASH-järjestelmien käyttiä on pidettävä tässä esimerkissä 

1 	realistisena kuljetusmäärien suhteen. Lisäksi jatkokuljetuksissa saavute- 

taan merkittäviä säästöjä, eräissä tapauksissa 3 - 5 mk/t. Float-on-kulje-

1 	tusten kiertoaikaa, n. 8 vrk, on pidettävä markkinatekijöiden suhteen hie- 

man liian pitkänä. LASH'lla se on vielä pitempi, 9,5 vrk. Saimaalta 

I 

	

	alkavissa kuljetuksissa on LASWin käyttö yli 10 mk/t kalliimpaa kuin float- 

on-järjestelmän. 

Sekä uuden että käytetyn pykälälaivan käyttö on melko kallista, paitsi las-

kettaessa kokonaan ilman pääomakustannuksia. Pykälälaiva on tällöin kus-

tannuksiltaan samaa luokkaa rautatie-liiijalaiva- ja float-on-järjestelmäfl 

kanssa. Pykälälaivan kohdalla kanden ulkomaan sataman kytkeminen kierto- 

matkaan on ilmeisen turhaa, koska lastimäärä voidaan suunnata yhteenkin 

satamaan. Mikäli Kaukopäässä voitaisiin lastata viikonlopun aikana, kier-

toaika lyhenisi ja kustannukset alenesivat sekä uuden että käytetyn pykälä- 

laivan kohdalla n. 7 mk/t. 

Varkaus - Lontoo 

Taulukossa 5.3 on esitettynä paperin/sellun kuljetuskustannukset Varkaudes-

ta Lontooseen eri kuljetusvaihtoehtoja käytettäessä. Näitä vastaavat kier-

toajat ja kuljetusmäärät ovat tärkeimpien vaihtoehtojen osalta seuraavat: 

Kuljetus- Maa/vesikuljetus Haminaan Merikuljetus 
vaihtoehto kiertoaika kulj.määrä kiertoaika 	kulj.määrä 

1 2 vrk 139 000 t/v 9 vrk 	200 000 t/v 

5 7 " 90 000 " 9 t 	200 000 " 

6 - - 14 35000" 

9 7 	" 124 000 " 7 430 000 " 

10 9 " 43 000 " 9 500 000 " 
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Taulukko 5 .3 	Kuljetudustannukset laskentaesimerkis 3. 
Selluloosan ja paperin (20/80 %) kuljetus Varkaudesta Lontooseen 

Kuljetuskustannukset mk/t 

KANAVAA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT 

YMPÄR IVLJOTISESTI LII KENNOITÄVÄT 

KANAVAA KÄYTTÄVÄT 

KANAVAN PURJEHDUSKAUDEN AJAN LIIKENNOITÄVÄT 

KULJETUSVAIHTOEHOOT _________ _________ _________ 

KUSTANNUSLAJI 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 

Rautatie 

linjalaiva 

Rautatie 

fto.ton-elue 

Rautatie 
.4. 

LASHaIus 

Auto 
+ 

linjaleiva 

Fesd.r-prOOmU 

Iinjaielva 

PykAlilaiva 
uusi 

Pykilälaiva 
kiyttty 

Pykilötaiv 
Mman 

pUcmakust. 
FIostoniIus L.ASH-aIus 

_________ 

1,80 1,80 1,80 1,40 2,40 2,90 2,90 2,90 2,80 3,00 
1. Tehdas, yhteensä 

- lastaus 

- kuljetus satamaan 

1.80 1,80 1.80 1,40 1,20 1,50 1.50 1,50 1,55 1,45 

- - - - 1.20 1,40 1,40 - 1,40 1,25 1,55 

- - 3,50 3,05 3,05 3,05 3,90 5,60 
2. Saimaan satama, yhteensä 

- lastaus 

- - 

- - - 
- 3,50 3,05 3,05 3,05 3,90 5,60 

- - -satamamaksu - - - - - - - - 

8,55 

- 

23,80 

- 

9,00 

1,75 

- 

0,90 

- 

1,00 

- 

100 

3,35 

1,80 

9,05 

1,70 
3. Kuljetus Haminaan 8,55 8,55 

4. Kanavamaksut - - 

9,50 5,60 8,30 - - 0.06 0.25 
5. Haminan terminaali, yhteensä 	 5,95 	6,25 

- purkaus terminaaliin 1,50 0,75 0,75 1,15 3,85 - - - - - 

- terminaalimaksu 1,65 0,90 0,90 1,65 1,65 - - - - 

- lastaus 

- proomujen lastaus emälaivaan 

6. Merikuljetus + satamamaksut 

7. Purkaus ulkomaan satamassa 

8. Kuljetuskustannukset, yhteensä 

2,80 

- 

22,90 

- 

43,65 

4,25 

0,35 

27,90 

5,50 

50,00 

6,75 

1,10 

28,00 

8,75 - 

56,60 

2,80 

- 

22,90 

4,45 

58,1_ 

2,80 

- 

22,90 

4,45 

52,30 

- 

- 

59,00 

3,75 

69.60 

- 

- 

- 55,10 

3,75 

65,80 

- 
- 

36,30 

3,75 

47,00 

- 
0,05 - 

27.90 

5,50 

45,30 - 

___________ 

- 0,25 

- 28.00 

8,75 

56,35 

1 Vastaavat ympärivuOtiset, talven  aian vaihloehtoja 1-4 kayttävät 	kuljetuskustannUkset Ovat esitettyia korkeammat. 
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Varkauden kokonaisvientimr (264 000 t 1970) takaa pendeliliikenteen 

kyttöede1lytykset ja samoin edellytykset feeder-proomun kytö1le. JU1-

kimmisen vaihtoehdon kustannukset tehtaalta Varkaudessa terminaaliin Hami-

nassa ovat kuitenkin selvästi (8,65 mklt) korkeammat kuin rautatiekuljetuk-

sissa. 

Varkaudesta Lontooseen menevä tavaramr on 60 000 tonnia. Tämä ei ole 

riittv 4 float-on-proomun snnölliseen kMyttöön, sillä float-on-emaluk-

sen Lontoon kiertoaikaa vastaava yhden proomun kuljetuskapasiteetti on l-

hes 50 000 tonnia. Float-on-jrjestelmn taloudellinen käyttö edellytti-

si Varkauden kohdalla useamman ulkomaansataman kytkemist samaan linjaan. 

Tällöin kiertoaika pitenisi, kuljetuskapasiteetti alenisi, mutta myös kes-

kimriset yksikkökustannukset nousisivat. Jlkimmist tekij 	saattai- 

si kompensoida huomattavasti se seikka, että nmU kuljetuskustannukset mui-

hin mrnpihin kuin Lontooseen tulisivat alhaisiksi muihin kuljetisjr-

jestelmiin nähden. Yhteystiheyden pidentminen yhdestä viikosta on tuskin 

kuitenkaan mandollista Lontoon markkina-alueella. 

Sinänsä Lontooseen menevä tavaramr Hamina - Kotkan takamaa-alueelta on 

niin suuri (n. 380 000 tonnia puumassa- ja paperiteollisuuden osalta vuonna 

1973), että float-on-jrjestelmn käyttö olisi mrien suhteen realistista. 

Yhdistämällä Varkauden kuljetukset esim. Kaukopän Lontoon kuljetusten kans-

sa saataisiin riittvt kuljetusmrt 4 float-on-proomun kytölle. Tllai-

sen järjestelyn keskimriset kuljetuskustannukset olisivat likipitäen sa-

mat kuin tss esimerkiss esitetyt. Kaukopn viennille aiheutuisi tul-

laisesta ratkaisusta kuitenkin ilmeisi liskustannuksia. 

Pykälälaivan käyttö Lontoon linjalla on kallista; vaikka alukselle ei las-

keta pomakustannuksia, se on rautatie-linjalaivavaihtoehtoa kalliimpaa. 

MUr (40 000 t/purjehduskausi) soveltuisi hyvin kanden pykl1aivan kulje-

tuskapasiteetille. 
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5.1.3 	Tuontikuljetukset 

Gdansk - Lappeenranta 

Tuontikuljetuksia edustavan vuorisuolaesimerkin ku1jetusmri voidaan ta-

pauksen hypoteettisuuden johdosta tarkastella sellaisinaan. Nykyistä käy-

tntiU vastaavat kivihiilen kuljetukset (150 000 t 1970) ovat varsin pit-

kalle rinnastettavissa thn esimerkkiin. Tuotteiden laadusta johtuen ym-

privuotiset kuljetukset eivät ole täysin vU1ttämttömi. 

Tutkituista kuljetusvaihtoehdoista on ilman pomakustannuksia laskettu 

pykllaiva edullisin. Varsinaisista perusvaihtoehdoista on irtolastilai-

va - rautatie paras, mutta käytetty pykllaiva ei j 	paljonkaan jälkeen. 

Sekä irtolasti- että pykllaivan kustannuksia nostaa lastaukseen nähden 

hidas purkausteho. Ainakin pykUl1aivan kohdalla ttU voitaisiin parantaa 

rakentamalla alus keulasta aukeavaksi, jolloin purkaminen voitaisiin suorit-

taa kauhakuormaajilla. 

Pyk11aivan ku1jetusmr on purjehduskaudessa 44 000 tonnia, joten useam-

pikin laiva voitaisiin asettaa liikenteeseen, mikäli vuotuinen suolan tar-

ve laskettaisiin n. 100 000 tonniksi. Irtolastilaiva pystyy kuljettamaan 

340 000 tonnia vuodessa, joten kuljetuskapasiteetti on liian suuri tarpee-

seen nähden. Asia olisi mandollisesti ratkaistavissa aika- tai matkarah-

dattujen alusten avulla. Trn nostaisi kuljetuskustannuksia kuitenkin jos-

sain mrin, mutta ei kuitenkaan niin paljoa, etteilUi irtolastilaiva -rau-

tatien kytt 	voitaisi pit 	taloudellisena ratkaisuna tälle kuljetusteh- 

tv11e. Kuljetukset kytetyll pykllaiva1la ovat kustannuksiltaan lähes 

irtolastilaivan tasoa. Ta1viliikenteess pykällaiva tulee kuitenkin irto-

lastilaivaa selvästi kalliimmaksi ratkaisuksi. Halpojen bulkkituotteiden 

ollessa kyseessä talvikuljetukset olisi kaiketi mandollista korvata varas-

toinnilla. Vientikuljetusten kytkeminen pyk1laivan kiertoon ei osoittau-

tune myiskän teknisesti mandottomaksi. Mandollisen teollisuuslaitoksen 

perustaminen jonnekin muualle, Lappeenrantaa kauemmalle paikkakunnalle, 

vaikuttaa vähemmän rautatie- kuin pykllaivakustannuksia nostavasti. 

H 
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Taulukko 54 	Kuljetuskustannukset laskentaesimerkissä 4. 
Vuorisuolan kuljetus Gdanskista Lappeenrantaan 

Kuljetuskustannukset mk/t 

KUSTANNUSLAJI 

KANAVAA KÄYT-
TÄMÄTTÖMÄT 
YMPÄRIVUOTISESTI 
LIIKENNÖITÄVÄT 

KANAVAA KÄYTTÄVÄT 	 * 
KANAVAN PURJEHDUSKAUDEN AJAN LI IKENNOITÄVÄT 

KU LJETUSVAIHTOEHDOT 	 _________________ 
_________________ 

1 2 3 4 

lrtolastilaiva—rautatie Pykälälaiva, uusi Pykälälaiva. käytetty 
käYtetW 

ilman paaomakustannuksia 

1. Merikuljetus + satamamaksut 11,60 30,20 22,40 18,40 

2. Haminan terminaali, yhteensä 3,15 - - - 

— purkaus terminaaliin 

- terminaalimaksu + lastaus vaunuihin 

1,30 

1,85 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. Kuljetus Lappeenrantaan 7,05 - - - 

4. Kanavamaksut - 0,90 1,00 1.00 

5. Purkaus Lappeenrantaan 0,15 1,35 1,35 1,35 

6. Kuljetuskustannukset, yhteensä 21,95 32,45 24,75 20,75 

/ 	Vastaavat ymparivuotiset. talven ajan vaihtoehtoa 1 käyttävät kuljetuskustannukset ovat esitett' ,a korkeammat. 
	 .. 

1 
1 
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Tss eaimerkiss kuorma-auton kyttti olisi rautateit taloudellisempaa, 

mikUli autolla olisi kuljetuksia molempiin suuntiin. Lappeenrannan kohdal-

la tilanne on näin jo tll hetkellä. Haminasta kuljetetaan kivihij1t ja 

Lappeenrannasta puunjalostustuottejta. Kustannukset muodostuvat tlltin 

n. 6 markaksi tonnia kohden. Rautatiekuljetuksiin on paluuliikenteen kyt-
keminen vaikeampaa erikoiskalustosta ja lastaus/purkausaikojen pituudesta 

johtuen. Tosin samoja vaunuja (kaato- tai avovaunuja) voitaisiin kyttä 

sekä vuorisuolan että puunjalostustuottejden kuljetukseen, mutta lastiti-

lan kyttöaste ja purkausteho laskisivat. Keskimriset kuljetuskustan-

nukset laskisivat 4 - 5 markkaan tonnilta, edellyttäen, että tällainen mo-

lempiin suuntiin tapahtuva pendeliliikenne olisi teknisesti toteutettavis- 

sa. 

5.1.4 	Kotimaan kuljetukset 

Sköldvik - Kuopio 

Nestemisi polttoaineita kuljetetaan Kuopioon huomattavia märiU, joista 

suuri osa on tiljyvarmuusvarastojen tydennyksi. Rautateiden vuotuinen 

kuljetussuorite on 142 000 tonnia ja kanavakuljetuksissa purjehduskauden 

suorite muodostuu tankkiproomulla 127 000 tonniksi sekä tankkilaivalla 

98 000 tonniksi. 	Sekä rautatie- että vesikuljetuksia voitaneen pit 

mrien suhteen realistisina, etenkin kun kaikki t5ljytuotteet otetaan huo-

mioon. 

Tankkiproomun kytti on suoritettujen laskelmien perusteella edullisinta 

dljyn kuljetuksissa Sktildvikist Kuopioon. Nybs tankkilaiva (Esso Saimaa) 

on rautatiekuljetuksia kilpailukykyisempi. Eri11 t51jy-yhti3i1l on suu-

rempia varastoja Kotkassa ja Haminassa. Mikäli kuljetukset suoritettaisiin 

sieltä, alenesivat kuljetuskustannukset seuraavasti: 

Skdldvik - Kuopio 	Kotka - Kuopio 

rautatie 
	

10,85 mk/t 
	

8,35 mk/t 

tankki laiva 
	

13,50 
	

11,70 

tankki pr oomu 
	

8,75 
	

7,85 
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Taulukko 5. 5 	Kuljetuskustannukset laskentaesimerkissä 5. 
Nestemäisten polttoaineiden kuljetus Sköldvikistä Kuopioon 

Kuljetuskustannukset mk/t 

KUSTANNIJSLAJI 

KANAVAA KÄYT-
TÄMÄTTÖMÄT 
YMPÄRIVUOTISESTI 
LIIKENNÖITÄVÄT 

KANAVAA KÄYTTÄVÄT 
KANAVAN PURJEHDUSKAUDEN 

AJAN LIIKENNÖITÄVÄT 	) 

KULJETUSVA IHTOEHDOT 

1 2 3 

Rautatie Tankkilaiva Tankkiproomu 

1. LastausSköldvikissä 0.15 0,10 0,10 

2. Kuljetus Kuopioon + satamamakit 11,25 9,75 7,05 

3. Kanavamaksut - 0,70 1,20 

4. Purkaus Kuopiossa 0,10 0,10 0,10 

5. Kuljetuskustannukset, yhteensä 11,50 	-- 10,65 8,45 

*) 	Vastaavat ympärivuotiset, talven ajan vaihtoehtoa 1 käyttävät kuljetuskustannuk t ovat esitettyjä korkeammat. 

'0 
'.0I 

L. 

1 
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Parhaillaan rakennetaan Kuopioon n. 230 000 m 3  raskaan polttoiljyn varas-

toa. Varaston tytti on suunniteltu suoritettavaksi joko rautateitse tai 

vesiteitse. Molempia vaihtoehtoja palvelevat rakenteet ovat toteuttamis-

vaiheessa. Tankkiproomua voitaisiin kUyttU nUihin kuljetuksiin lism1-

1 rakenteisiin lmmityslaitteet tiljyn juoksevana pitmiseksi. Tm nos-

taisi proomun hintaa arviolta 300 000 mk:lla, minkli vaikutukset kuljetus- 

kustannuksiin Sktildvik - Kuopio v1il1 olisivat 0,50 mk/t. 

Varkaus - Hamina - SktSldvik - Varkaus 

1 
Kuljetustalouden parantamismandollisuuksia on selvitetty tss esimerkis- 

I s kyttmll samaa kuljetusv1inett molempiin suuntiin (meno-paluu, 

vienti-tuonti) tapahtuviin kuljetuksiin. Tuonnin vaikutusta tarkastellaan 

I 

	

	lyhyesti seuraavassa luvussa. Koska kuljetettavat tuotteet ovat toisis- 

taan erittäin poikkeavia, joudutaan kuljetuksissa kyttumn erikoiskalus-

toa. Täksi on valittu mepa-auto ja yhdistelmproomu, jotka molemmat pys- 

1 	tyvt kuljettamaan sekä tiljy- että 

Kustannukset on jaettu meno- ja paluukuljetusten osalle siten, että kulje-

tusvaiheen osalta on käytetty yhteistä keskim rist kustannusta ja eril-

liskustannukset on laskettu aiheuttaneelle osapuolelle. Molempien tuottei-

den osalta proomu on autoa selvästi edullisempi. Vuotuinen kuljetuskapasi-

teetti on 108 000 tonnia tiljy ja 42 000 tonnia paperia/sellua. 

Mik1i öljylasti olisi saatavissa Haminasta, muodostuisivat kustannukset 

seuraaviksi: 

	

Polttotiljy 
	Sellu/paperi 

mepa-auto 	 14,50 mk/t 
	

16,55 mk/t 

yhdiste1mproomu 
	

6,40 mk/t 
	

16,30 mk/t 

1 
1 
1 

1 
1 
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Taulukko 5 . 6 	Kuljetuskustannukset laskentaesimerkissä 6. 
Selluloosan/paperin kuljetus Varkaudesta Haminaan ja samalla 
kuljetusvälineellä polttoöljyn kuljetus Sköldvikistä Varkauteen 

Kuljetuskustannukset mk/t 

KANAVAA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT KANAVAA KÄYTTÄVÄT 

YMPÄR IVUOTISESTI KANAVAN PU RJEHDUSKAU DEN 

LIIKENNOITÄVÄT AJAN LIIKENNÖITÄVÄT 	
) 

KUSTANN USLAJI KULJETUSVAIHTOEHDOT 

1 2 

Mepa—auto Yhd.stelmäproornu 

1. Tehdas, yhteensa 1,40 2,40 

- lastaus 1,40 1,20 

- kuljetus satamaan - 1,20 

2. Lastaus Varkaudessa - 3,50 

3. Kuljetus Varkaus - Hamina - Sköldvik - Varkaus 18,50 6,20 

4. Kanavamaksut 

- kuivalasti - 1,00 

- öljy - 0,60 

5. PurkausHaminassa 1,15 3,85 

6. Lastaus Sköldvikissä 0,25 0,10 

7. Purkaus Varkaudessa o,' 0,10 

8. Kuljetuskustannukset, yhteensä 

- sellu/paperitonnia kohden 21.05 16,95 

- öljytonnia kohden 19,00 7,00 

Vastaavat ympärivuotiset. talven ajan vaihtoehtoa 1 käyttävät kuljetuskustannukset ovat esitettyjä korkeammat. 

1• 
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5.1.5 	Merikuljetusten erikoispiirteet 

Useimmissa vientiesimerkeiss merikuljetusten osuus kokonaiskuljetuskustan-

nuksista vaihtelee 50 - 90 7,:iin. Tst hallitsevasta asemasta johtuen oli-

si merikuljetusvaiheeseen siihen liittyvine lastaus/purkaustoimintoineen 

kiinnitettv erityistä huomiota kuljetusten taloudellisuutta tarkastelta-

essa. Yhteenvetona tmn tutkimuksen vientiesimerkeist tarkastellaan las-

kelmissa kytettyjen merikuljetusjrjeste1mien kustannuskyttytymistU hie-

man tarkemmin. 

Proomuemlaivajrjestelmt sitovat runsaasti pomaa. Paitsi erikoisraken-

teista emlaivaa niihin kuuluu 3 sarjaa proomuja. Niinpä linjalaivaan ver-

rattuna lastitonnikohtaiset pomakustannukset ovat float-on-jrjestelmss 

1,5 ja LASH:ll 1,4-kertaiset. Tällaisia jrjestelmi on siis kytettv 

mandollisimman tehokkaasti, ts. kiertomatkan kesto on saatava lyhyeksi. 

Thn onkin psty lyhentm11 satama-ajan osuutta tehokkaan proomulastaus-

tekniikan ansiosta. 

Kuitenkin kuljetusmatkan 1isntyess kiertomatkan kesto kasvaa ja pitk 

matka-aikaa rasittavat korkeat pUomakustannukset, mitä harvoin tapahtuvien 

satamassakyntien tehokkuus ei täysin kompensoi. Vertailu linjalaivan 

kanssa osoittaakin proomujrjestelmien kilpailukyvyn heikkenevn matkan 

pidetess, joskaan ei kovin voimakkaasti (kuva 5.1). 

Proomuem1aivayhdiste1mt soveltuvat parhaiten lyhyiden matkojen kuljetuk-

sun tai kuljetustehtviin, joissa saman kiertomatkan puitteissa on joko 

vienti- tai tuontilastin tähden poikettava useampiin, lyhyehk3ill eti-

syyksill sijaitseviin koti- tai ulkomaan satamiin. Näin muodostuva kier-

tomatkan kesto, vaadittava yhteystiheys sekä suuri kuljetuskapasiteetti 

saattavat kuitenkin joutua t1ltSin ristiriitaan siinä mrin, että usean 

linjalaivan asettaminen samaa kuljetustehtv hoitamaan voi muodostua ta-

loudellisernmaksi ratkaisuksi. 

1 
1 
1 
1 
1 
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Kuva 5.1 Tutkimuksessa kytettyjen alustyyppien suuruusluokkaa osoittavat 
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Tapauksissa, jolloin tuonti- ja vientiliikenne saadaan kytketyksi samoista 

tai lähekkäin sijaitsevista satamista tapahtuviksi, proomujärjestelmät pys-

tyvät tarjoamaan edullisia kuljetuspalveluja. Emäaluksilta kestää saman 

ajan olla satamassa olivatpa vaihdettavat proomut tyhjiä tai lastattuja. 

Niinpä Hamina - Lontoo -esimerkissä merikuljetuskustannukset ovat pelkkien 

vientimäärien osalta 28 mk/t float-on-systeemissä ja 23 mk/t linjalaivalla. 

Mikäli tuontia saataisiin 50 7 lastikapasiteetista, olisivat kustannukset 

keskimäärin kaikkien tonnien osalta 19 mk/t float-on:lla ja 21 mk/t linja- 

laivalla. Tällt$in linjalaivalle olisi käytetty tuonnissa lähes samaa las-

taustehoa kuin viennissä. 

I 	Pykälälaivat noudattavat samansuuntaista, mutta jyrkempää kustannusten muo.- 

dostumislinjaa kuin proomujärjestelmät; matkan pidetessä kannattavuus heik- 

I  kenee (kuva 5.1). Syynä on lastin pienuus sekä alhainen nopeus. Lisäksi 

aluskoko asettaa rajoituksensa kansinosturien nostokyvylle, joten lastaus-

tehot jäävät suhteellisen alhaisiksi linjalaivaan verrattuna. Laskelmis- 

1 	sa käytetyt tehot ovat kuitenkin selvästi nykyistä käytänt5ä korkeammat. 

1 Linjalaiva, jolla siis tarkoitetaan tässä tutkimuksessa avointa, n. 	6500 

dwt suojakansialusta, on suoritettujen laskelmien perusteella edullinen 

1 kuljetusvaihtoehto puunjalostusteollisuuden vientituotteille. 	Sen kilpai- 

lukyky paranee kuljetusmatkan pidetessä. 	Käytetyillä lastaus/purkaustehoil- 

I la on merkittävä osuutensa kustannusten muodostumisessa. Käytetyt tehot 

ovat korkeammat kuin mitä tällä hetkellä saavutetaan Suomen satamissa, mutta 

I niitä on pidettävä realistisina terminaalisataman olosuhteissa. 	Mikäli te- 

hot jäävät alhaisemmiksi, muuttuvat merikuljetuskustannukset esimerkiksi 

seuraavasti: 

1 
Hamina - Lyypekki, lastausteho 325 t/h, merikulj.kust. 	18,70 mk/t 

250 t/h 	" 	" 	 18,80 mk/t 

Hamina - Lontoo, lastausteho 	450 t/h 	" 	" 	 22,90 mk/t 

320 t/h 	" 	" 	 27,60 mk/t 

1 
1 
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1 
Paitsi lastausteho, kustannuksiin vaikuttaa huomattavasti kunkin kuljetus- 

tehtvn kiertoaika, mihin puolestaan vaikuttaa viikonloppujen sijoittumi- 

1 

	

	nen lastaus/purkaustoimintaan nähden. Linjalaivan kohdalla on satamien tyti- 

aikana käytetty kaksivuorotytit viitenä pivn viikossa. Mikäli tybaikana 

I 

	

	sovellettaisiin yksivuorotybt, muuttuisivat merikuljetuskustannukset esi- 

merkiksi seuraavasti: 

I 	
Tytiaika 

last.teho 	2-vuorotyti 	1-vuorotyti 

Hamina - Lyypekki 	450 t/h 	17,30 mk/t 	17,30 mk/t 

1 	" 	 320 " 	17,40 " 	22,10 

Hamina - Lontoo 	450 " 	22,90 " 	25,50 " 

Tytlpivn jatkaminen, esim. 6 tai 7 piv 	viikossa, pienentäisi kustannuk- 

sia useimmissa tapauksissa. Pykllaivan kohdalla tm olisi ilmeisesti 

jrjestettvissU Saimaan satamissa, niin kauan kun lastaustyö voidaan hoi-

taa tehtaan tyt5voimalla. 

Merikuljetuksissa on edullista pyrkiä kanden sataman väliseen, sänntS11i- 

1 seen linjaliikenteeseen. 	Kuljetettavat tavaravirrat eivät suo thn kui- 

tenkaan aina tilaisuutta, vaan useampia satamia (lastaus tai purkaus) on 

1 kytkettv 	aluksen kiertomatkaan. 	Tällöin kuljetuskustannukset luonnolli- 

sesti nousevat. 	Kuten jo ede11 	esitettiin, satamatoiminnoiltaan tehokkaat 

kuljetusjrjeste1mt ovat tss 	tilanteessa kuljetustaloudellisesti edulli- 

sirnmassa asemassa. 	Nit 	satamassa tehokkaita järjestelmiä ovat tss 	tut- 

kimuksessa ksitellyist 	float-on ja LASH. 	On kuitenkin huomattava, että 

I ainakin nykyisten laskentaperusteiden mukaan proomuemlaivojen ulkomaiset 

sataniamaksut muodostuvat huomattavan korkeiksi (tutkimuksen mukaan float-on 

1 2,60 mk/t, LASH 2,40 mk/t), jolloin useammassa satamassa poikkeaminen vas- 

taa kuljetuskustannuksia varsin merkittvsti. 	Osalastien esiintyminen 

1 vaikuttaa lis 	myös sekä linjalaivan että pyk11aivan kustannuksiin. 

Erityisesti Saimaan alueella, missä kulkunopeudet jvt merellä saavutet- 

1 

1 
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tavia pienemmiksi, olisi vltettv useammasta satarnasta lastausta. Toi-

saalta aihaiset satamassa kyntikustannukset puoltavat tss pssä suori-

tettua lastin kerily verrattuna useammassa ulkomaan satamassa poikkeami-

seen. 

Saimaan kanavan osavuotisen kyttin vaikutus kustannuksiin 

1 
1 
1 
1 
1 
1 	5.2 

5.2.1 	Osavuotisuuden ongelmat 

Luvun 5.1 kustannuslaskelmat on tehty olettaen VR:n, autojen ja satamien 

toimivan tasaisesti ympäri vuoden. Saimaan satamien ja Haminan vli lii-

kennt5ivUn kaluston on laskettu olevan kytiss 225 vrk/v. Laskelmat on 

suoritettu niin kuin osavuotisten kuljetusten kustannukset olisivat samat 

kuin ymprivuotistenkin. Menettelyn vaikutuksista erilaisissa ketjuissa 

voidaan todeta seuraavaa: 

VR:n ja autojen kustannuksiin osavuotisuus vaikuttaa voimakkaasti, koska 

suuri osa niiden kustannuksista on kuljetusmrst riippumattomia. 

Mrt, jotka kuljetetaan kanavan kautta, nostavat VR:n tai autojen kw-

tannuksia luvussa 5.1 esitetyist. Tmn vuoksi kanavan kyttö edel- 

lyttvien kuljetusketjujen kustannukset on korjattava. 

Esimerkkitapauksissa tavaroita lhettvt tehtaat sijaitsevat niin 1he1-

l Saimaan satamaa, ettU riittvt lastaustehot voidaan saavuttaa ilman 

suuria sijoituksia terminaaleihin ja lastinksittelykalustoon. Lisäksi 

tyintekijt on ajateltu saatavan tehtaan luhetysosastolta. Lastauskus-

tannukset ovatkin muodostuneet alhaiseminiksi kuin merisatamissa. Tul-

lainen järjestelmä on myös erittäin joustava kytettess eri vuoden-

aikoina eri kuljetusketjuja. Sen sijaan kauempana Saimaan satamasta si- 

U jaitsevien tehtaiden toimituksia varten tarvitaan terminaali riittvien 

lastaustehojen saavuttamiseksi sekä vakinainen tytintekijkunta ja las- 

I 	tinksittelykalusto. Nit voitaisiin kytt 	satamassa vain 7/12 v, 

jolloin käytetyt kustannukset ovat liian pienet kauempana sijaitsevil-

le tehtaille. 

1 
1 
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Merisatamien osavuotista kyttö syntyy kaikissa muissa kanavaa kytt-

viss vaihtoehdoissa paitsi syStti1iikenteess, jossa tavara kulkee jo-

ka tapauksessa merisatatuan terminaalin kautta. Osavuotisuuden vaikutus 

on suurin pykl1aivan kohdalla, sil1 se edellytt huomattavampia p-

omansijoituksia kuin float-on ja LASH-alukset. Merisatamissa suorite-

taan kanavan ollessa suljettuna float-on- ja LASH-alusten lastinksitte-

ly kokonaisuudessaan. Avovesikautena siellä tapahtuu ainoastaan proomu-

jen uittatninen ja tai nostaminen ema1ukseen. 

Koska autojen merkitys on jo luvun 5.1 kustannuslukujen perusteella var-

sin pieni ko. kuljetustehtviss, keskitytn osavuotisuuden tarkastelussa 

VR:n ja merisatamiin. Saimaan satamien tarkastelu jtetn pois, koska 

lhel1 satamaa sijaitsevat tehtaat ovat ilmeisempi kanavan kyttji kuin 

kauempana sijaitsevat, joille kanavan kytin kannattavuuteen vaikuttaa nega-

tiivisesti pieni ero maakuljetuskustannuksissa kuljetettaessa tavara Sai-

maan satamaan tai merisatamaan (ks. kohta 5.3). 

5.2.2 	Osavuotisuuden vaikutus VR:n kuljetuksiin 

Osavuotisiiuden vaikutuksen selvittmisess keskeinen vaikeus on mritt 

ne kustannukset, jotka 1iittyvt suoranaisesti tiettyyn ku1jetustehtvn. 

PSST:ss mritettiin muuttuvien kustannusten osuudet tietyissä kustannus- 

ryhmissä. Koska kustannuslaskelmat on suoritettu PSST:ss eri perustein 

kuin tss tutkimuksessa, ei lukujen soveltaminen suoraan ole mandollista. 

Ehdottomasti oikeaan tulokseen pseminen on ongelmassa mandotonta, minkä 

vuoksi ilmit kartoitetaan vaihtoehtoisilla olettamuksilla. 

Selvimmin kuljetustehtvn suoranaisiin kustannuksiin voidaan lukea (ryh-

m 1): 

- poltto- ja voiteluainekustannukset 

- kaluston kunnossapito- ja korjauskustannukset 

- veturitniesten ajopalkkiot (25 7. palkasta) 



1 	.11= 

l-419-Ejph-ll 
108. 

Kun pienet marginaalierät ovat kysymyksessä, voidaan ajatella, että suora-

naisia kustannuksia olisivat mytis (ryhmä II): 

- veturimiesten palkat kokonaan 

- veturien pääomakustannukset 

- vaihtotyt5kustannukset 

Vähäisiä muuttuvia kustannuksia sisältyy muihinkin enin, mutta niitä kom-

pensoi olettamus ryhmien 1 ja II kustannusten täydellisestä joustavuudesta. 

Seuraavassa asetelmassa esitetään esimerkin Kaukopää - Hamina kustannukset 

ympurivuotisena ja vaihtoehtoisilla olettamuksilla osavuotisina, vastaavien 

kuljetusmäärien ollessa 138 000 tonnia ja 57 500 tonnia. 

Vaihtoehto 	 Kustannus 
__________ 	 mk / t 

Ympärivuotinen (138 000 t) 	 6,10 

Osavuotinen 	( 57 500 t) 

- muuttuvia kustannuksia, ryhmä 1 	13,50 

- muuttuvia kustannuksia, ryhmät 1 ja II 	9,30 

Täten laskentatavan mukaan osavuotinen rautatiekuljetuskustannus on puoli-

toista tai yli kaksinkertainen yinpärivuotiseen verrattuna. 

Mer isatarnat 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	5.2.3 

1 Pykälälaivat 

I Pykälälaivat vaativat toimiakseen tehokkaasti terminaalin. Sen kustannuk- 

set voidaan katsoa täysin kiinteiksi. Mytis lastinkäsittelyn kustannuksis-

I 	ta huomattava osa on kiinteitä. Tässä selvityksessä oletetaan kiinteiksi 

terminaaliin purkauksessa ja aluksen lastauksessa tarvittavien trukkien 

pääomakustannukset ja tytintekijäin palkat (niihin sisältyviä urakkakustan-1 	nuksia lukuun ottamatta). Sen sijaan lastinkäsittelyyn liittyvien yleis- 

1 
1 



-- 	 - 

l-419-Ejph-1l 
109. 

kustannusten oletetaan joustavan täydellisesti. Seuraavassa asetelmassa 

esitetn kustannukset ymprivuotisessa toiminnassa osavuotisuus huomioon 

ottaen. Laskelman pohjana on kartongin kuljetus kakop.list. 

Kustannus 	Ympärivuot. Osavuot. 
__________ 	 mk/t rnk/t 

Terminaalikustannukset 	1,65 3,95 

Purkaus terminaaliin 	1,60 3,05 

Lastaus alukseen 	2,80 4,55 

6,05 11,55 

Float-on-alukset 

Edellisen asetelman tapaan saadaan float-on-aluksille seuraavat kustannuk-

set. 

Kustannus 	Ymprivuot. Osavuot. 
________ 	 mk/t mk/t 

Terminaalikust. 	0,90 2,15 

Purkaus terminaaliin 	0,80 1,50 

Lastaus alukseen 	4,25 7,05 

5,95 10,70 

5.2.4 	Yhteenveto osavuotisuuden vaikutuksista 

Osavuotisuuden vaikutuksen arviointi on jouduttu suorittamaan varsin kaa-

vamaisesti olettaen ertt kustannuskomponentteja mrist riippumattomiksi, 

jolloin jonkin resurssin varauksesta syntyy tietty kustannus ja kytbn 

mr vaikuttaa tonnikustannuksiin. Periaatteessa voidaan kysyä, vaikuttaa-

ko osavuotinen kyttt5 niin paljon pitoaikaa pidentvsti, että se tulisi 

ottaa huomioon. 	kalustolle voidaan myis pyrkiä 1tiytmn 

muuta kyttt5. Tss tutkimuksessa on oletettu teknisen kehityksen olevan 

niin nopeaa, että se pikemminkin kuin kuluminen mr 	pitoajan. Kehitys 
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1 
1 	vie myös vjmttä tasaiseen ja suunniteltuun toimintaan kaikilla aloil- 

la niin, että tilapäiskäytön löytäminen on tulevaisuudessa erikoiskalustol-

1 	le sattumanvaraista. Satamien vanhan työhönottojärjestelmän johdosta pal- 

kat olivat vuonna 1970 lähes muuttuvia kustannuksia. Kehitys johtaa kui-

I 	tenkin nopeasti vakinaisiin työsuhteisiin ja taattuihin peruspalkkoihin, 

joten palkoista tulee lähes kiinteitä kustannuksia. 

Laskelmien perusteella voidaan sanoa, että osavuotinen rautatiekuljetus on 

n. 3-7 mk/t ympärivuotista kalliimpaa. Satamakustannuksissa ero on n. 5 mk1 

t. Jos oletetaan, että ero on yhteensä 10 mk/t, merkitsee se koko kuljetus- 

tehtävälle n. 4 mk/t lisäkustannusta. Taulukoiden 5.1 - 5.3 esimerkeissä 

tulisi siis kanavaa käyttävien vaihtoehtojen olla vähintään sen verran hal-

vempia kuin ympärivuotisen vaihtoehdon, jotta vaihtoehdot olisivat liike- 

taloudellisilla perusteilla samanarvoisia. 

5.2.5 	Ympärivuotisen liikenteen mandollisuudet Saimaalla 

Kanavaa koskevissa laskelmissa on toistaiseksi oletettu, että kanavaa voi-

daan käyttää 225 vrk/v, joka on lähellä vakiintunutta käytäntöä (l.5.-lO.l2 

= 224 vrk). Tutkimus suunnitelman mukaan kantaa tuli ottaa myös purjehdus- 

kauden pidentämiseen. Tältä osin tehtävää on lähestytty käymällä läpi 

aikaisempien tutkimuksen tulokset. Ainoa realistiselta vaikuttava tekninen 

vaihtoehto on jäänmurtajien käyttö liikenteen avustuksessa. Tällöinkään 

tuskin päästään aivan yhtäjaksoiseen liikennekauteen, koska ahtojäät katkai-

sevat liikenteen Suomenlandenpohjukassa ainakin joksikin aikaa. 

Jäänmurtajien toimintamandollisuuksien ja -mallin selvittäminen on niin 

1 

	

	laaja tehtävä, että siihen ryhtyminen edellyttää jonkinlaista indikaatiota 

säästömandollisuuksien olemassaolosta. Kysymystä voidaan lähestyä laske- 

1 

	

	malla ympärivuotiseen kanavaliikenteeseen siirtymisestä koituva kuljetus- 

kustannussäästö. Tätä voidaan verrata karkeasti arvioituihin jäänmurtaja- 

I 

	

	kustannuksiin. Esimerkiksi valitaan kuljetustehtävä Kaukopää - Hamina 

syöttö- ja float-on-liikenteessä. 

1 
1 
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Float-on vaihtoehdossa on oletettu kiertomatkan jääolosuhteissakin pysyvän 

emälaivan kiertoajan puitteissa ja polttoainekulujen pysyvän hidastuneesta 

nopeudesta huolimatta matkaa kohti samana kuin avovesiliikenteessä. Lisäk-

si on vaihtoehtoisesti oletettu, että työntäjälle joko löytyy tai ei löydy 

muita tehtäviä emälaivan kiertoon jäävän hukka-ajan osalle. Tällöin kus-

tannukset välillä Kaukopää - Ramina ovat seuraavan asetelman mukaiset. 

On muita tehtäviä Ei ole muita tehtäviä 

O savuotinen 
	

3,15 mk/t 
	

4,45 mk/t 

Ympär ivuot inen 
	

2,90 
	

3,50 

Erotus 
	

0,25 mk/t 
	

0,95 mk/t 

Feeder-liikenteessä on oletettu jään hidastavan kytkyeen nopeutta kierto- 

matkaa kohti 1 vuorokaudella. Tällöin kustannukset ovat ympärivuotisina 

5,45 mk/t. Kun osavuotiset kustannukset ovat 6,80 mk/t, laskevat ne siis 

1,35 mk/t. 

Voidaan siis todeta, että kanavaa käyttävien vaihtoehtojen edullisuus ei 

mainittavasti parane, vaikka liikenne kävisi päinsä ympäri vuoden. 

Osavuotisuuden aiheuttama kustannuslisä rautatiekuljetuskustannuksissa on 

suurempi kuin säästö ympärivuotisesta liikenteestä. Syynä tähän on se, että 

purjehduskauden pidentäminen merkitsee n. 5/12 vuotta, mutta rautateiden 

joutoaika 7/12 vuotta. 

Kuljetuskustannusten säästön tulisi olla vähintäin jäänmurtajasta aiheutu-

vien kustannusten suuruinen. Sen lisäksi säästöllä tulisi peittää se ero, 

mikä taulukoissa 5.1 - 5.3 jää kanavaa käyttävien ja muiden vaihtoehtojen 

väliin. Kyseeseen tuleva jäänmurtaja maksaisi n. 8 - 10 milj, markkaa ja 

sen käyttökustannuksiksi voidaan karkeasti arvioida n. 900 000 markkaa 

avustuskautta kohti. Näiden lukujen perusteella on aivan selvää, että 

maksimiliikenteelläkään purjehduskauden pidentäminen ei ole taloudellista. 
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5.3 
	

Koko kuljetustehtävn tarkastelu 

5.3.1 	Tarkasteluperusteet 

Esimerkkien avulla voidaan vet 	varsin pitk1le johtopttksi niiden 

ulkopuolelle jvist tavaravirroista. Ensinnäkin voidaan todeta, että 

LASH-jrjestelmn tarkastelu koko kuljetustehtvn yhteydessä on tuskin 

tarpeen. Tm johtuu sen se1vsti suuretnmista kustannuksista verrattuna 

vastaavaan f1oat-on-jrjeste1mn, mika aiheutuu lastin ja proomujen kor-

keammista ksitte1ykustannuksista. Itse merikuljetuksissa jrjeste1mt 

ovat samanarvoisia. Mytis autokuljetukset ovat rautatiekuljetuksia huomat-

tavasti kalliimmat. Muiden vaihtoehtojen kyttbke1poisuutta koko kulje-

tustehtvn suorittamisessa tarkastellaan esimerkkien antamista viitteis-

t huolimatta kandessa vaiheessa. 

Aluksi selvitetn, mitkä kuljetukset voitaisiin sijoittaa kanavalle otta-

matta huomioon suoranaisesti kuljetuskustannuksia. T11iin kriteerein 

ovat 

- soveltuvuus, johon vaikuttaa voimakkaimmin kuljetusaika ja toimitusehto 

- tavaramrUn riittvyys standardeiksi asetettujen ku1jetusyksikiiden 

koon ja yhteystiheyden puitteissa 

- maakuljetusmatka tuota ntolaitoksen ja Saimaan vesistin sataman vli11 

- kuljetusmatka mrnphn 

Kaksi viimeksi mainittua kriteeri ovat oikeastaan kustannuspohjaisia. 

Nist ensimmisess pitkä maakuljetusmatka, Saimaan vesistialuee1le tuo-

tantolaitoksen ja Saimaan vesisttin sataman vlil1, aiheuttaa sellaisia 

kustannuksia, että lienee tarkoituksenmukaisempaa kuljettaa koko tuotanto-

laitoksen ja Suomen ete1rannikon v1i maaku1jetusv1ineel1 kuin kuljet-

taa tuotteita osan matkaa vesitiekuljetuksina kanavan kautta. 
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I 	Kuljetettaessa esimerkiksi kartonkia ja paperia Simpe1eelt Haminaan muo- 

dostuvat kustannukset rautateitse pende1iliikenteess pitemmän matkan vuok-

si n. 15 7. suuremmiksi kuin Kaukopst Haminaan. Muiden kustannusten voi-

daan olettaa olevan saman suuruisia kuin esimerkiss 2. Tllt$in olisi kus-

tannus Simpeleelt kuljetusvaihtoehdossa rautatie-linjalaiva n. 1 mk suu- 

1 	rempi kuin esimerkin 2 vastaava kustannus. 

Kytettess kanavakuljetuksia pit tavara kuljettaa ensin Kaukophn 

lastattavaksi. Tämä suoritetaan kuorma-autoilla. Kun kustannukset laske-

taan kuten kohdassa 4.2.T2 on esitetty, muodostuvat kuljetuskustannukset 
5,90 mk:ksi tonnia kohden. Auton lastaus maksaa 1,10 mk/t. Snntflhiset 

rautatiekuljetukset muodostuvat tt halvemmiksi, mutta rautatiekuljetus-

ten, kuormauksen ja purkauksen jrjestminen joustavaksi tuottaa melkoisia 

vaikeuksia. Esimerkin 2 kanavaa kyttviin vaihtoehtoihin tarvitaan eo. 

kuljetusvaiheen lisäksi vie1 v1ivarastointia Kaukopss. NUiden 1is-

kustannusten, mitkä muodostuvat purkauksesta terminaaliin ja terminaali- 

maksusta, suuruudeksi voidaan arvioida yhteensä 2,20 mk/t. 

Näiden laskelmien perusteella muodostuvat kustannukset kuljetettaessa ta-

varaa Simpeleelt ulkomaille edullisimmassa kanavaa kyttvss vaihto-

ehdossa n. 7 mk/t kalliimmiksi kuin vaihtoehdoissa rautatie-linjalaiva. 

I 	Ku1jetusvlin tuotantolaitokselta Saimaan vesistin satamaan ollessa edel- 

lista suurempi kasvaa ero maakuljetusvaihtoehdon eduksi markkinamrises-

ti vielä edel1isest. 

1 
Merikuljetusrnatkan kriteerin johdosta heikkenee erityisesti pykllaivojen, 

1 	mutta my5s proomujrjestelmien kilpailukyky linjalaivaan verrattuna matkan 

pidetess kuten kohdassa 5.1.5 on esitetty. Nm kaksi rajoitusta otetaan 

I 	niiden kustannuspohjaisuudesta huolimatta huomioon jo tässä vaiheessa, 

koska aluerajaus liittyy luontaisesti kahteen ensin maitittuun tekijn. 

1 
1 

1 

1 
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1 
1 	Toisessa vaihaess suoritetaan yhteenveto siitä, miten esimerkkien kus- 

tannukset voidaan yleist koskemaan muita tavaravirtoja. 

1 
Kaksivaiheisella tarkastelulla voidaan vltt 	tarpeettomat kustannussel- 

1 	vittelyt ja toisaalta sillä kehitetn tavaravirrat yhteiskuntataloudel- 

lisia vertailuja varten. 

5.3.2 	Saimaan kanavalle ajateltavissa olevat tavaravirrat 

Vienti - sytStttiliikenne 

Kohdassa 3.1.2, taulukossa 3.3 on esitetty tutkimuksen kannalta merkit-

tvät vientitavaravirrat. Kohdassa 3.1.6 on esitetty markkinarajoituksia 

ja teknisiä rajoituksia, jotka vaikeuttavat ja estvt vientitavaroiden 

kuljettamista syöttöliikenteen kanavan kautta Suomen etelrannikon sa-

tamiin. Rajoituksissa on myös oletettu, ettei realistisilla jrjestelyil-

l pystytä syöttöliikenteess kanavan kautta kaikissa tapauksissa riitta-

vn lyhyisiin kuljetusaikoihin, jolloin osa mrist j 	kanavan kautta 

tapahtuvan syöttöliikenteen ulkopuolelle. 

Kuten ede1l tarkasteluperusteissa on todettu, lienee tarkoituksenmukaista 

kuljettaa tuotteet kaukana Saimaan satamista sijaitsevilta tuotantolaitok-

silta maateitse etelrannikon satamiin. Tmn vuoksi on oletettu, ettei 

ole mie1ekst 	kuljettaa Saimaan satamien takamaaston eli tuotantolaitos- 

ryhmä 11:n tuotteita kanavan kautta. Merikuljetusmatkalla mrnphn 

ei ole vaikutusta syöttöliikenteess. 

Lappeenrannan takamaaston (Joutsenon) mrt on otettu syt5ttöliikenteeseen 

mukaan, koska ne saadaan lyhyellä maakuljetusmatkalla satamaan, jos tuotan-

tolaitosten läheisyyteen rakennetaan pioneerisatama feeder-.proomuja varten. 
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Kun edellä olevat seikat otetaan huomioon, saadaan Saimaan kanavalla ta-

pahtuvaan sytsttliliikenteeseen tarjolla olevat määrät, mitkä on esitetty 

taulukossa 5.7. Taulukossa on esitetty myis feeder-proomun lasti, kierto- 

aika ja kuljetussuorite eri tapauksissa. 

Kun otetaan huomioon tavaramäärien riittävyys standardeiksi asetettujen 

kuljetusyksiktiiden koon ja yhteystiheyden puitteissa, saadaan selville 

sydttiliikenteessä Saimaan kanavalle ajateltavissa olevat tavaravirrat. 

Taulukosta 5.7 voidaan todeta, etteivät Ristiinasta, Savonlinnasta ja Joen-

suusta tarjolla olevat määrät riitä liikenteen aikaansaamiseen. 

Lappeenrannasta riittää tavaraa kandelle proomulle ja Joutsenosta sekä 

Kaukopäästä yhdelle. Jotta yhteystiheys Varkauden ja Kuopion osalta tu-

lisi tarpeeksi suureksi, on näiden määriä kuljetettava samassa linjassa, 

jolloin tavaraa riittäisi kandelle proomulle. 

I 	
Näiden linjojen yli jäävistä määristä voitaisiin Lappeenrannan, Joutsenon 

ja Kaukopään määriä kuljettaa yhdellä proomulla. Tämän lisäksi riittäisi-

vät Kaukopäästä ja Varkaudesta vielä ylijäävät määrät yhdelle proomulle. 

Proomuja näillä linjoilla tarvittaisiin yhteensä 8 kappaletta. Saimaan ka-

1 	navalle syittt5liikenteessä ajateltavissa oleva tavaramäärä olisi yhteensä 

n. 850 000 tonnia. Lappeenrannan, Joutsenon ja Kaukopään linjoilla kulki- 

1 	si yhteensä n. 480 000 tonnia, Varkauden ja Kuopion linjalla n. 160 000 

tonnia tavaraa ja kandella sekalinjalla n. 210 000 tonnia tavaraa. 

1 
1 
Ei] 
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Taulukko 5.7 	Syittöliikenteeseen tarjolla olevat mrt 

Tarjolla Feeder-proomun Kierto- Kuljetus- 
olevat lasti aika suorite 
mrt ______________ ______ t/225 vrk 

Lappeenranta 273 000 2 650 5 120 000 

Joutseno 154 000 2 700 5 121 000 

Kaukop 195 000 2 650 5 120 000 

Ristiina 15 000 2 600 6 96 000 

Savonlinna 7 000 2 600 7 83 000 

Varkaus 154 000 2 700 7 87 000 

Kuopio 77 000 2 700 8 77 000 

Joensuu 34 000 2 600 8 73 000 

Vienti - suoraliikenne 

Kanavan kautta suoraan Saimaan vesist5n satamasta ulkomaan m[äräsatamaafl 

suuntautuvan liikenteen kannalta ovat vain puunjalosteiden vientikuljetuk-

set laajemmin merkittvi. 

Kohdassa 3.1.2 taulukossa 3.4 on esitetty Saimaan vesisttin satamista 

lhtev merkittävien puunjalosteiden vienti. Tss taulukossa ovat muka-

na Saimaan vesistt5n satamissa ja niiden 1histi11 sijaitsevien tuotanto-

laitosten, eli ryhmä 1:n tuotantolaitosten ja Lappeenrannan takamaaston 

(Joutsenon) tuotantolaitosten kuljetukset. Tmn taulukon mrt eivät 

ole, vaikka Neuvostoliiton mrt otetaan huomioon, täysin samansuuruiset 

kuin taulukossa 3.3 esitetyt mrt. Taulukon 3.4 mrien pienemmyys joh- 

tuu siitä, että kaikki tehtaat eivät ole alueittaisessa jaottelussa ilmoit-

taneet satunnaisia tai hyvin pienifl eri. 
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1 
Kohdassa 3.1.6 on esitetty suoraan liikenteeseen kohdistuvia markkinara-

joituksia ja teknisiä rajoituksia. Sytittöliikennekohdassa on jo todettu, 

1 

	

	etteivät satamien takamaastossa sijaitsevien tuotantolaitosten määrät so- 

vellu kanavakuljetuksiin, jollei ole mandollista rakentaa tuotantolaitos- 

1 	ten läheisyyteen pioneerisatamaa. 

I Tässä on oletettu, että Joutsenon tehtaiden läheisyyteen voidaan rakentaa 

pioneerisatama, jossa proomuja voidaan lastata. Pykälälaivojen lastaus täl-

I 	laisessa pioneerisatamassa olisi hidasta, minkä vuoksi pykälälaivojen ei 

oleteta hakevan lastia Joutsenosta. 

Pitkän merimatkan aiheuttaman kilpailukyvyn menetyksen takia on tarkoituk-

senmukaista tarkastella vain sitä suoraa liikennettä, joka suuntautuu ns. 

Eurooppa-alueelle. Tällöin tulevat tarkasteluun mukaan Itämeren alueelle, 

Pohjanmeren alueelle, Englannin länsirannikolle, Irlantiin, Ranskan poh-

joisosaan, Espanjan pohjoisosaan ja Portugaliin suuntautuvat kuljetukset. 

Taulukossa 5.8 on esitetty suoraan liikenteeseen tarjolla olevat määrät, 

kun edellä olevat rajoitukset on otettu huomioon. 

Edellä olevan karsinnan perusteella jäljelle jäävistä määristä saadaan 

float-on-järjestelmään ajateltavissa olevat määrät selville, kun lisäksi 

otetaan huomioon tavaramäärien riittävyys järjestelmän koon ja yhteysti-

heyden puitteissa. 

Hyväksymiskriteerit ovat tarkemmin seuraavat: 

- float-on-proomu saadaan täyteen yhdestä satamasta 

- proomu puretaan yhdessä satamassa 

- emälaivan proomuista pitää vähintään 50 7 tulla Saimaalta 

- emälaiva purkaa proomuja korkeintaan kolmessa ulkomaan satamassa 

- Saimaalla täytyy työntökytkyeessä olla enemmän kuin yksi proomu 

- kun kiertoaika on n. 7-9 vrk, on yhden proomun purjehduskautinen 

suorite n. 25 000 - 35 000 tonnia. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Taulukko 5.8 	
Kanavan kautta tapahtuvaan suoraan liikenteeseen soveltuvat tutkimuksen kanna1t merkittNvimpien 

puunjalostuskeskusten vientimäärNt 

Lhtbalue 

Lappeenranta Lappeenrannan KaukopNN Savonlinna Varkaus Kuopio Joensuu YhteensH 

Satama-alue 
t/225 vrk 

takamaasto 
t1225 vrk t/225 vrk t/225 vrk t/225 vrk t/225 vrk t/225 v-rk t/225 vrk 

1 000 1 000 - - 2 000 500 1 500 6 000 
Ruotsi - 8 500 

Norja 5 000 3 500 - - - - 
12 000 6 000 - - 7 000 1 500 5 000 31 500 

Tanska - 2 000 

Islanti - - 2 000 - - - 
Puola 6 500 8 000 5 000 - - - - 19 500 

ItU-.Saksa 3 000 3 500 - - - - - 6 500 

LNnsi-Sakaa 33 000 13 000 63 000 3 500 17 000 26 000 - 155 500 

26 000 25 000 42 000 1 000 3 500 11 000 500 109 000 
Hollanti 

14 000 7 500 14 000 - 3 500 11 000 3 000 53 000 

Belgia 

5 000 15 000 23 000 - 1 000 5 000 1 500 50 500 
Ranska 

97 000 41 000 31 000 8 500 39 000 41 000 20 000 277 500 
Englanti 

Irlanti 10 000 3 000 - - 1 500 1 000 - 15 500 

500 2 000 4 500 - 3 500 5 500 - 16 000 
Espanja 

2 500 - - - - 2 500 
Portugali - - 

213 000 128 500 187 000 13 000 78 000 102 500 	31 500 	753 500 

YHTEENSÄ 

_ - 
- 1 

0 
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Kuten kohdassa 3.1.2 on todettu, on taulukossa 5.8 esitety1l1 ulkomaan 

sataman alueilla yleensä useita satamia. Tmn takia ei edellä esitettyjen 

mrien riittvyytt voi suoraan verrata taulukossa 5.8 esitettyihin m-

riin. Tutkimuksessa on ollut kytettviss tavaravirtatiedot esitettyä 

tarkemmin, joten mrien riitt1vyys on voitu ottaa huomioon. 

Kun rajoitukset otetaan huomioon, tulisi Saimaalta 7 proomullista tavaraa. 

Nist 3 tulisi Lappeenrannasta, 1 Joutsenosta ja 3 Kaukopst1. Proo-

muista 2 suuntautuisi Länsi-Saksaan, 3 Hollantiin ja 1 Englantiin. Ni-

den lisäksi 1 proomu suuntautuisi vuorotellen joko Länsi-Saksaan tai Hol-. 

lantiin. Nist tavaramrist voitaisiin muodostaa float-on-linja niin, 

että Haminasta lastattaisiin Saimaalta tulevien proomujen 1isksi 2 proo-

mua, jotka suuntautuisivat Englantiin. 

Tässä float-on-linjassa Saimaan vesist5a1ueelta suoraan lFitev tavaram-

r olisi purjehduskauden aikana n. 190 000 tonnia. Mrt on esitetty 

taulukossa 5.9. 

Taulukko 5.9. Suoraan Saimaan vesistdalueelta float-on jrjeste1män 

ajateltavissa olevat mrt 

Lappeenranta 	Joutseno 	Kaukop 
t/225 vrk 	t/225 vrk - 	t/225 vrk 

Länsi-Saksa 	25 000 	 45 000 

Hollanti 	25 000 	25 000 	40 000 

Englanti 	30 000 

Kiertoaika 7-9 vrk on erityisesti Kaukopst Länsi-Saksaan ja Hollantiin 

suuntautuvissa kuljetuksissa markkinatekijöiden kannalta melko pitkä. 

Markkinatekijt saattavat vaatia, että osa nist kuljetuksista tapahtui-

si nopeammin. T11in Kaukopst jäisi float-on-linjalle vain kaksi 

proomua ja Haminasta tarvittaisiin yksi proomu lis 	tydentUmn linjaa. 
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Pykllaivoilla tapahtuvaan suoraan liikenteeseen ajateltavissa olevien 

mrien hyvksymiskriteerit ovat seuraavat: 

- pykllaiva saadaan täyteen vhintn kandesta Saimaan vesisttin sata-

ma s t a 

- pykllaivaa puretaan korkeintaan kandessa ulkomaan satamassa 

- Eurooppa-reitill on pykllaivan kiertoaika n. 2 viikkoa, jolloin 

purjehduskautinen suorite on n. 20 000 tonnia tavaraa 

Kanden viikon yhteystiheys ei y1eens riita. Riittvn yhteystiheyden 
saavuttamiseksi on yhde11 linjalla oltava useimmiten kaksi laivaa. 

Pykl1aivojenkaan osalta ei mrien riittvyytt voi suoraan tarkastella 

taulukon 5.8 mrien mukaan. Kuten proomu-emlaivajrjestelmsskin, on 

mrien riittvyytt tarkasteltu esitettyj yksityiskohtaisempien tieto-

jen perusteella. 

Kun rajoitukset otetaan huomioon, saadaan Saimaan kanavalle ajateltavissa 

olevat pykllaivalinjat. Linjoja on yhteensu 10 ja niitU hoitamaan tar-

vittaisiin 19 laivaa. Ajateltavissa oleva yhteismr olisi n. 410 000 

tonnia purjehduskauden aikana. Tarkemmin nm linjat on esitetty taulu-

kossa 5.10. 
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Taulukko 5.10 Pykl1aivoil1a tapahtuvaan suoraan liikenteeseen ajatel-

tavissa olevat linjat ja purjehduskautiset tavaramrt 

Pykllaivat 
kpl 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

Lappeenranta - Lrisi-Saksa 
- 	 Hollanti 

- Belgia 
- Englanti 

- Englanti 
- 	 Englanti 

Lappeenranta - Englanti 
- Kaukop - Englanti 

- Länsi-Saksa 

Lappeenranta - Puola 
- Itä-Saksa 

- Kaukop - Puola 

Kaukop - Länsi-Saksa 

- Hollanti 

Kaukop - Belgia 
- Englanti 

- Kuopio - Belgia 

Varkaus - Länsi-Saksa 
- Englanti 

Kuopio - Länsi-Saksa 
- Englanti 

- Joensuu - Englanti 

Tavaramr t 
t/225 vrk 

25 000 
25 000 

15 000 
30 000 

20 000 
20 000 

20 000 
10 000 
15 000 

5 000 
5 000 

10 000 

45 000 

40 000 

15 000 
20 000 
10 000 

10 000 
30 000 

15 000 
10 000 
10 000 

Kohdassa 3.1.2 esitettyjen Kiteen Puhoksen huomattavien vientimrien ei 

ole ajateltu suuntautuvan kanavan kautta. Kiteen Puhoksen saaminen syvä-

vy1stiin piiriin vaatisi n. 35 km:n pituisen vy1n avaamista. Lähes puo-

leila vy1n kokopituudesta olisi suoritettava hyvin suuria ruoppaus- ja 

perkaustdit. Lisäksi vaadittaisiin satamainvestointeja. 
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Esimerkeiss on todettu, että vaihtoehto rautatie + linjalaiva on eri ta-

pauksissa kustannuksiltaan alhaisempi kuin edullisin kanavaa kyttv vaih-

toehto. Tmn vuoksi on katsottu, että on tuskin tarpeen tarkastella edel-

1 mainitun vyln rakentarnismandollisuutta. 

Kohdassa 5.3.1 on taas todettu, että lienee kannattavampaa kuljettaa tuot-

teet suoraan maakuljetusvlineell etelrannikon satamaan kuin kuljettaa 

niitä pitkän matkaa maakuljetusvlineell Saimaan satamaan lastattavaksi 

edelleenkuljetusta varten. 

Rikkirikasteeri pasutusjtteen kuljetuksia Sii1injrvelt ei ole myöskn 

nähty kannattaviksi ohjata kanavan kautta. Vaikkakin vyltyiit pasutjät-

teen varastopaikalle ovat huomattavasti helpommat kuin Puhoksen vylll, 

ne sekä tarvittava satama aiheuttavat sellaisia kustannuksia, että tsskin 

tapauksessa on katsottu vUyln rakentamismandollisuuden tarkastelu tar-

pettomaksi. Rikkirikasteen pasutusjtteen kuljetus Siilinjrvelt Kuo-

pioon lastattavaksj kanavan kautta kulkevaan alukseen on tuskin tarkoituk-

senmukaista siitä aiheutuvien lisUkustannusten takia verrattuna kokojuna-

kuljetuksiin suoraan rannikon satamiin. 

Tuonti 

Kohdas8a 3.1.3 on todettu kivennispolttoaineiden tuonnin olevan merkit-

tvn ryhmän kanavan kautta tapahtuvien kuljetusten kannalta. Nist suo-

riin kuljetuksiin soveltuvat Puolasta tulevat tuotteet, joita 1970 tuotiin 

Lappeenrantaan 125 000 t/v ja Kaukopn sataman vaikutusalueelle 30 000 t/v. 

Jos edellä oleva tavaramr voitaisiin kuljettaa kokonaisuudessaan purjeh-

duskauden aikana olisi Saimaan kanavalle ajateltavissa olevamr n. 150 000 

tonnia. Jos tarvittaisiin ymprivuotisia kuljetuksia olisi Saimaan kanaval-

le ajateltavissa oleva mr 90 000 tonnia. k11aivan kiertoaika reitil-

1 on n. 1 viikko. Purjehduskautinen suorite on n. 45 000 tonnia. 
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1 
Nestemisten polttoaineiden kuljetukset 

Nestemisten polttoaineiden Saimaan kanavalle ajateltavissa olevia mri 

1 	tarkastellaan kandella tavalla. Ensiksi tarkastellaan kuljetusmandolli- 

suuksia valmiiden, rakenteilla olevien tai rakentamisptksen omaavien 

1 

	

	varastojen kannalta. Toiseksi tarkastellaan kanavakuljetusten mandolli- 

suutta koko valtakunnan kulutuksen, tuotannon ja tuonnin eriaikaisuuden 

• 	valossa. 

Kohdan 3.1.5 mukaan ovat vuosittaiset kuljetustarpeet vesiteiden varsilla 

oleviin valmiisiin, rakenteilla oleviin tai rakentamispttSksen omaaviin 

varastoihin seuraavat: 

- kevyet polttonesteet 

- varmuusvarastot 	65 000 t 

- myynti- ja käytttivarastot 	140 000 t 

- raskaat polttoSljyt 

- varmuusvarastot 	40 000 t 

- myynti- ja kytttivarastot 	100 000 t 

Kevyiden polttonesteiden kuljetukset varmuusvarastoihin voitaneen yleensä 

suunnata kanavan aukioloajaksi. Myynti- ja käyttivarastoihin pit kulje-

tusten y1eens olla ymprivuotisia. Tmn mukaan voidaan purjehduskauden 

aikana kuljettaa varmuusvarastoihin 65 000 tonnia ja myynti- ja käyttö- 

varastoihin 90 000 tonnia kevyitä polttoaineita. 

Jos raskaan polttotiljyn kuljetukset uusiin varastoihin tapahtuvat koti-

maasta, voitaneen kuljetukset varmuusvarastoihin ajoittaa myis kesajaksi. 

Raskaan polttoöljyn kuljetustan myynti- ja kyttövarastoihin pit yleensä 

olla ymprivuotisia. T1lt5in voidaan purjehduskauden aikana kuljettaa 

raskasta polttoö1jy varmuusvarastoihin 40 000 tonnia ja kyttövarastoihin 

60 000 tonnia eli yhteensä 100 000 tonnia. 



j1' 

1.-419--Ejph-1.1 
124. 

Mik1i raskaan polttoöljyn kuljetukset em. varastoihin tulevat Neuvosto-

liitosta, tapahtuvat ne nykyisten sopimusten mukaan rautateitse, jolloin 

raskaan polttoöljyn osuus j pois kanavalle ajateltavissa olevista m-

rist. 

Tankkilaivan purjehduskautinen kuljetussuorite on n. 100 000 tonnia ja 

tankkiproomun n. 130 000 tonnia silloin, kun kuljetukset tapahtuvat Skt5ld-

vikist Varkauteen ja Kuopioon. Yhdistelmproomu kuljettaisi n. 110 000 

tonnia nestemisi polttoaineita ja n. 40 000 tonnia kuivalastia. 

Jos raskas polttoöljy j 	pois, ei minkn yksikön kapasiteetti riita yksi- 

nn, mutta kanden yksikön kyttti aiheuttaa huomattavan vajaakapasiteetin. 

Jos myös raskaan polttoöljyn kuljetukset ovat mandollisia, riitt kanden 

tankkiproomun kuljetuskapasiteetti. Tankkilaivoja tai yhdistelmproomuja 

tarvitaan kolme kappaletta, jolloin ne joutuvat toimimaan vajaakapasitee-

tilla. 

Jos kanavan kautta tapahtuvat t5ljykuljetukset voidaan jrjest 	niin, että 

ne eivät aiheuta osavuotisia kuljetuksia rautateille, ovat kanavakuljetuk-

set rautatiekuljetuksia edullisemmat. Koska kanavakuljetukset voivat ta-

pahtua vain purjehduskauden aikana, aiheuttavat ne talven kulutusta vastaa-

van varastotarpeen Saimaan alueella. Mikäli tmn varastoinnin kustannuk-

set rasittavat kokonaisuudessaan kanavakuljetuksia, tekevät ne kanavakulje-

tukset yleensä kannattamattomiksi. 

Nestemisist polttoaineista jakautuu dieselöljyn kulutus tasaisesti ymp-

ri vuoden. Tuotanto on myös täysin tasaista. Tmn vuoksi varastointikus-

tannukset rasittavat dieselöljyn kanavakuljetuksia, minkä vuoksi ne eivät 

nyt kannattavilta. 

Bensiinin kulutus on kesl1 jonkin verran suurempaa kuin talvella. Kesä- 

huipun kanavakuljetukset voidaan kuljettaa kanavan kautta. Bensiinin perus-

kulutuksen kohdalta tilanne on samanlainen kuin dieselöljyn. 

1 



ji=  

1-419-Ejph-ll 
125. 

Polttodijyjen kulutus on talvella selvästi suurempaa kuin keslla. Koska 

tuotanto ja tuonti ovat melko tasaisia, aiheutuu tst huomattava varasto- 

tarve koko valtakuntaa ajatellen. Kanavakuljetukset ovat mandollisia sa-

maan aikaan kuin varastotilan tarve koko valtakunnan kannalta on suurimmil-

laan. Tmn vuoksi voidaan kanavakuljetuksilla siirt 	osa tst varasto- 

tarpeesta jalostamoilta ja rannikolta Saimaan alueelle. Tm on myds mah-

dollista siinä mielessä, että kuljetus suoraan autoilla kuluttajille on 

aiheuttamisperiaatteen mukaisilla kustannuksilla laskettuna eptaloudelli-

sempaa kuin niiden kuljettaminen halvimmalla tavalla jakeluvarastoihin ja 

sie1t autoilla kuluttajille. Kanavakuljetuksilla ei ole kuitenkaan mah- 

dollista kokonaan vltt 	ylimrisen varastotilan tarvetta. Tm johtuu 

siitä, että koko valtakuntaa ajatellen varastotilantarve kntyy laskuun 

huomattavasti ennen purjehduskauden pttymist ja siten huomattavasti ennen 

kuin varastotarve kntyy laskuun Saimaalla. 

Koko valtakunnan kannalta kuljetukset meritse Pohjois-Suomen satamiin ovat 

Saimaan kautta tapahtuvia kuljetuksia luonnollisempia eriaikaisuuden tasaa-

jia. Jos oletetaan, että kuljetukset Kemin - Vaasan satamien kautta kes-

keytetn jesteiden takia, tasaavat nm kuljetukset eriaikaisuuden muual-

la maassa edel1yttm varastotarvetta niin paljon, että Saimaan kanavan 

kautta tapahtuvan raskaan polttotiljyn kuljetusten aiheuttama 1isvarasto-

tarve tekee kanavakuljetukset kannattamattomiksi. 

Kevyen polttoöljyn osalta on kannattavaa suorittaa kuljetukset Saimaan alu-

eelle kokonaan kanavan kautta. Jos oletetaan, että Oulun - Kemin satamien 

kautta tapahtuvat kuljetukset keskeytetn j.Uesteiden takia, voidaan myös 

raskaan polttoöljyn talven kulutushuippu kuljettaa kanavan kautta. 

Kevyen polttoöljyn osalta voidaan tällöin kuljettaa kanavan kautta vuoden 

1970 mri vastaten n. 250 000 t/v. Raskaan polttoöljyn osalta on vastaa-

va mr kanavakuljetusten ollessa mandollisia n. 60 000 t/v. Bensiinin 

keshuippu on n. 20 000 t/v. Jos raskaan polttoöljyn kuljetukset eivät 

ole mandollisia, voitaneen Saimaan kanavan kautta kuljettaa öljytuotteita 
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yhteensä 270 000 tiv ja jos raskaan polttoöljyn kuljetukset ovat mandolli-

sia n. 330 000 t/v. Näihin mriin sisltyvt kevyen polttoöljyn osalta 

kokonaan ja raskaan polttoöljyn osalta osittain myös varmuusvarastojen 

kautta menevät mrt. 

Edel1 on todettu, että kuljetukset varmuusvarastoihin voitaneen suorittaa 

kanavan kautta. Tällöin ovat eo. mrien lisäksi kanavakuljetuksiin mandol-

lisia varmuusvarastojenensitytön edel1yttmt kuljetukset sekä bensiinin 

ja dieselöljyn tydennyskuljetukset ja raskaan polttoöljyn eo. mriin si-

s1tymttörnt tydennyskuljetukset. 

bijytuotteiden kuljetuksia ksitte1evn liitteen mukaan tulevat eo. kanava- 

kuljetukset mandollisiksi kuitenkin sitä mukaa kuin kulutuksen kasvun edel-

1yttm varastotilaa rakennetaan, muualle Suomeen rakentamisen asemesta, 

Saimaan alueelle. 

Kevyen polttoöljyn, 250 000 t/v, kuljettaminen kanavan kautta edellytt 

n. 140 000 tonnin varastotilaa. Raskaan polttoöljyn, 60 000 t/v, kuljet-

tammen ede1lytt 	25 000 tonnin varastotilaa. Kaupallisia tai suurkulut- 

tajien varastoja on kevyelle polttoöljylle valmiina tai rakenteilla yhteen- 

s 35 000 t ja raskaalle polttobijylle 30 000 t. 

Tarkemmin nm laskelmat on esitetty eri1lisess 1.iitteessL 

Niss laskelmissa esiintyy mm. seuraavista rajoituksista johtuvia virhe-

mandollisuuksia: 

- tarkastelussa on oletettu, että polttoainehuollosta vastaa koko maassa 

vain yksi osapuoli 

- selvitys on suoritettu pelkstn keskiarvolukujen perusteella 

- kuljetusten ja varastotilan kustannuksia on tarkasteltu vain Saimaan 

alueen osalta 

- tarkastelualueelle Neuvostoliitosta rautateitse on oletettu tulevan 

vain raskaan polttoöljyn kuljetuksia 
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5.3.3 

- se1vityksess ei ole otettu huomioon, että alueelle tulee Skhldvikin 

lisäksi kuljetuksia myt5s Hamina/Kotkasta 

- varmuusvarastojen kytti ei ole kytketty selvitykseen mukaan 

Kuljetuskustannukset eri vaihtoehdoissa 

Vienti - svt5tttfluikenne 

Purjehduskauden aikaisissa kuljetuksissa syittdliikenne proomuilla on 6-10 

mk/t kalliimpaa kuin ymprivuotinen rautatieliikenne (vrt. taulukot 5.1-5.3, 

kuljetuskustannukset yhteensä). Tmn 1isksi talvikauden rautatiekuljetuk-

set kohottavat kustannuksia n. 2 mk/t, joten vesitse tapahtuvan syötttflii-

kenteen kustannukset muodostuvat 8-12 mk/t korkeammiksi kuin ymprivuoti-

sessa rautatieliikenteess. Varsinaisen kuljetusvaiheen kustannukset ovat 

likipitäen samat molemmissa kuljetusmuodoissa, mutta proomuvaihtoehto edel-

1ytt useammin ja kalliimmin suoritettavaa 1astinkäsitte1y. 

Vienti - suoraliikenne 

Ede11isess luvussa muodostettu Saimaan ainoa float-on-linja liikenntii kol-

meen ulkomaan satamaan, joten kustannuksiltaan se noussee hieman esimerkkiä 

2 (Kaukop 	- Amsterdam - Antwerpen) korkeammaksi. Ilman talvikauden rauta- 

tieosuuden vaikutusta float-on olisi kustannuksiltaan samaa suuruusluokkaa 

kuin vastaava rautatie-linjalaivaratkaisu, mutta talvikauden liikenteen jr-

jestelyt nostavat float-on-jrjestelmn kustannuksia n. 5mk/t. On kuiten-

kin korostettava, että linjalaivan kustannuslaskelmat perustuvat varsin 

korkeisiin lastaus/purkaustehoihin. Mik1i lastausteho olisi sovelletun 

450 t/h (sellu, paperi ja kartonki) asemasta 320 t/h, nousisivat varsinai-

set kuljetuskustannukset 0,5-5 mk/t sekä lastauskustannukset n. 1 mk/t. 

Toisaalta float-on-emaluksen laskelmissa käytetty hankintahinta saattaa 

olla liian alhainen. Tm epäilys perustuu kotimaisten telakoiden ilmoit-

tamiin huomattavasti korkeampiin hinta-arvioihin. 
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Lisättäessä float-on-kuljetuksia siten, että vähemmän kuin 50 7 lastista 

tulee Sairnaalta, kohoavat kuljetuskustannukset proomujen kuljetuksissa Sai- 

maalta Haminaan. Toisaalta talvikauden kustannuslisät jäävät edellä esi-

tettyjä alhaisemmiksj. Mikäli float.-on-kuljetuksissa pääpaino siirtyy 

muualta kuin Saimaalta tuleville tavaramäärille, linjalaivan ja float-on-

järjestelmän osalta kilpailutilanne koskee Haminasta alkavia kuljetuksia, 

joissa linjalaiva on osoittautunut paremmaksi. Tapauksissa, jolloin jatko- 

kuljetukset voidaan ulkomailla järjestää vesitse, järjestelmien väliset 

kustannuserot pienenevät. 

Saimaan kanavaa varten rakennettu uusi sekä muutaman vuoden ikäinen nykyai-

kainen pykälälaiva ovat kustannuksiltaan selvästi muita kuljetusratkaisuja 

kalliimpia. Mikäli kaluston pääomakustannuksia ei lasketa, pykälälaiva 

on purjehduskauden aikaisissa kuljetuksissa rautatie-linjalaivavaihtoehdon 

tasoa, mutta talvikauden aiheuttamat lisäkustannukset huomioon otettuna 

3-10 mk/t kalliimpi. Ilmaisia pykälälaivoja tuskin on saatavissa, joten 

tätä kuljetusvaihtoehtoa on tarkasteltava teoreettisten minimikustannusten 

osoittajana. Vanhaa pykälälaivakalustoa on kyllä tarjolla varsin alhaisin 

hinnoin, mutta niiden kohdalla käytetyt laskentaparametrit, kuten esim. 

lastaus/purkausteho eivät pidä paikkaansa. 

Tuonti 

Saimaan alueelle suuntautuva tuonti on joukkotavaraa. Laskentaesimerkkien 

perusteella irtolastilaivan ja rautatiekuljetusten käyttö on edullisinta, 

mikäli kuljetukset ovat säännöllisiä. Pykälälaivan käyttö ei ole kuiten-

kaan kovin paljoa kalliimpaa tapauksissa, jolloin ympärivuotiset kuljetuk-

set eivät ole välttämättömiä ja tarkoitukseen soveltuvaa kuljetuskalustoa 

on saatavissa uushankintahintoja huomattavasti halvemmalla. Kuljetusten 

taloudellisuutta voitaisiin huomattavasti parantaa, mikäli samoilla aluk-

silla suoritettaisiin vientikuljetuksia Saimaan alueelta. 
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Kotimaan kulietukset 

Laskentaesimerkkien tulokset osoittavat polttoainekuljetuksissa kanavavaih-

toehdon olevan parhaimmillaan. Purjehduskauclen aikaisissa kuljetuksissa 

tankkiproomun kyttti on n. 3 mk/t halvempaa kuin rautatiekuljetusten. Mytis 

tankkilaivan kustannukset ovat rautatievaihtoehtoa alhaisemmat. Ympäri-

vuotiset kuljetukset nostavat kanavavaihtoehtojen kustannuksia lMhes 5 mar-

kalla tonnilta (keskimtin ympäri vuoden). Kuljetettaessa i1jytuotteita 

esim. Kotkasta, alenevat kustannukset kaikilla kuljetusmuodoilla suunnil-

leen yhtä paljon. 

Koska kaikilla tiljytuotteilla pystytn saavuttamaan täysi lasti (3100 t) 

ei kuljetuskustannuksissa ole eroja nilt osin eri tuotteiden välillä. 

Ainoastaan raskaan polttoiljyn kuljetus on n. 0,50 mk/t kalliimpaa tarvit-

tavista lmmitys1aitteista johtuen. 

1 	Yhdiste1mproomun kytti ei vaikuta sanottavasti Uljyn kuljetuskustannuksiin 

tankkiproomuun verrattuna. Sen sijaan kuivalastin kohdalla kuljetus yhdis- 

I te1mproomulla on esimerkiksi Varkauden la8kentaesimerkiss yli 3 mk/t hal-vempaa kuin feeder-proomulla. Rautatiekuljetus on kuitenkin n. 5 mk/t hal-

vempaa ja ero kasvaa otettaessa huomioon ymprivuotisen liikenteen vaikutus. 

5.4 	Laskelmien tulokset nykytariffeihin verrattuna ja vuoden 1980 tilanteessa 

Nykytariffit 

Verrattaessa laskentaesimerkkien kuljetuskustannuksia vuoden 1970 voimas-

sa olleisiin tariffeihin ja rahteihin pdytn sekä maa- että merikulje-

tusten osalta huomattaviin eroihin.. VR:n randit on laskettu vhentmlli 

normaalista tariffista kokojuna-alennus sekä saadusta randista arvioitu 

sopimusrahtialennus sek lism11 vaihtotyö- ja peitelis. Näin saa-

dut VR:n randit sekä tss tutkimuksessa lasketut rautatiekuljetuskustan-

nukset ovat esimerkeittin seuraavat: 
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1 
Laskenta- VR:n rahti Laskeutu kuljetus- I esimerkki mklt kustannukset, mk/t 

1 Joensuu - Hamina 

Kaukopää 	Hamina 

17,00 10,10 

- 11,00 6,10 

Varkaus - Hamina 16,50 8,55 

1 Hamina - Lappeenranta 9,00 7,05 

SkUldvik - Kuopio 19,00 11,25 

Maantiekuljetuksissa oli vuonna 1970 sopimustariffi (20 7 alennuksella) 

esimerkiksi välillä Kaukopää - Hamina 19,00 mk/t. Tässä tutkimuksessa 

lasketut kuljetuskustannukset ovat 14,40 mk/t. 

Merikuljetusrandit vaihtelevat suuresti kuljetettavien tuotteiden ja mää-

rien, liikennemuotojen sekä muiden tekijtiiden perusteella. Vuonna 1970 

kuljetettiin puumassa- ja paperiteollisuuden tuotteita laskentaesirnerkki-

en merikuljetuksissa seuraavin randein: 

Matka Tuote Rahti, mk/t 

Hamina - Lyypekki Paperi 51,50 

Hamina - Lontoo Paperi 64,00 

Hamina - Lontoo Sellu 55,50 

Hamina - Amsterdam Paperi 60,00 

Edellä olevat randit eivät ole täysin vertailukelpoisia esimerkkien meri- 

kuljetuskustannusten kanssa, koska randit sisältävät merikuljetuksen li-

säksi meripuolen osuuden lastaus- ja purkauskustannuksista. Mikäli täksi 

määräksi lasketaan 10 mk/t, päädytään seuraavaan vertailuun (merikuljetus-

kustannukset linjalaivan mukaan): 

1 Laskenta- 
esimerkki 

Merirandit Merikuljetuskustannukset 
mk/t 

Hamina - Lyypekki 41,50 187O 

I Hamina - Lontoo 52,00 22,90 
Hamina - Amsterdam - Antwerpen 50,00 29,50 

1 

1 
1 



1 
	

jI=  

l-4l9-Ejph-1l 
131. 

Lyypekin esimerkin kohdalla käytetty paperin rahti ei vastanne täysin saha-

tavaran merirahtia. 

Saimaalta alkavien suorien merikuljetusten randit ovat n. 10 mk/t kalliim-. 

mat kuin ede1l esitetyiss Etelä-Suomen merisatamista alkavissa kuljetuk-

sissa. 

I Koko kuljetusketjua koskeva vertailu on suoritettu Varkaus - Lontoo esi-

merkin osalta. Eri vaiheissa tapahtuva tavaranksittely aiheuttanee eni- 

I 

	

	ten epvarmuutta laskelmiin ja niss kohdissa on jouduttu osittain har- 

kinnanvaraiseen kustannusten arviointiin.. Vertailutulokset on esitetty 

taulukossa 5.11. Rautatie-linjalaivavaihtoehdon kustannukset poikkea- 

1 

	

	vat hieman taulukossa. 5.3 esitetyst, koska liikennemaksu on tss yhtey- 

dess lisätty kustannuksiin. 

Vertailun perusteella, ottamalla mytSs huomioon eri kustannuskomponenttei-

hin sisltyvt epvarmuustekijt, voidaan tehdä kaksi keskeistä ptelm. 

1. Tutkimuksen tehokkuuteen pyrkivien sekä olemassaolevien kuljetusjr-

jestelyjen v1i1l on erittäin suuri ero kustannuksissa. Posaltaan 

thn vaikuttaa merirahtien korkeus, mika suurelta osin aiheutunee ny 

kyisist heikkotehoisista satamatoiminnoista. Tm puolestaan johtaa 

alhaiseen merikuljetuskaluston kytt5asteeseen. Lisäksi vuonna 1970 

kyt5ss olleet laivat olivat kooltaan pieniä. 

2. Saimaalta alkavat suorat kuljetukset olemassaolevalla pykllaivaka1us-

tolla ovat ilmeisen kilpailukyisi rannikolta alkaviin kuljetuksiin 

verrattuna. Tehostamalla satamatytiskentely olisi mandollista alentaa 

Saimaan suoran liikenteen kuljetuskustarinuksia merkittvsti (vrt. las-

kentesimerkkien pyk1laivat). 

II 
1 
1 
1 
1 
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Taulukko 5.11 Paperin/selluloosan kuljetuskustannukset Varkaudesta 

Lontooseen vuoden 1970 tariffien ja rahtien sekä tmn 

tutkimuksen kuljetuskustannusten perusteella 

Kustannuslaji 

Tariffit 	Kulj. kustannukset 

Rautatie - 	kl- Rautatie - 	k1lai- Pykl1ai- 
linjalaiva laiva 	linjalaiva va (uusi) 	va (kyt.) 

__________ 	Kustannukset mk/t 	__________ 

	

2,00 	2,00 	2,00 	1,50 	1,50 

- 	2,00 	- 	1,50 	1,50 

	

16,50 	- 	8,50 	- 	- 

- 	8,00 	- 	3,00 	3,00 

	

5,50 	- 	7,50 	- 	- 

- 	74,00 	- 	60,00 	56,00 

	

62,00 	- 	23,00 	- 	- 

	

3,00 	3,00 	4,50 	3,50 	3,50 

	

89,00 	81,00 	45,50 	69,50 	62,50 

Lastaus 
Varkaudessa 

Kuljetus satamaan 
Varkaudessa 

Kuljetus rauta-
teitse Haminaan 

Lastinksittely 
Varkaudessa 

Lastinksittely 
Haminassa 

Kuljetus meritse 
Varkaudesta Lon-
tooseen 

Kuljetus Haminasta 
Lontooseen 

Purkaus Lontoossa 

Yhteensä 

Vuosi 1980 

Tavaravirrat 

Tutkimuksen kuluessa pyrittiin selvittmn tilannetta v. 1980 niiden teki-

jiiden osalta, joiden voidaan olettaa vaikuttavan ratkaisuihin. Tavaravir-

tojen alueittainen kasvu vuoteen 1980 mennessä osoittautui hyvin vaikeasti 

selvitettvksi. Kysymykseen liittyvät muun muassa seuraavat epävarmuus- 
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1 
tekijät: 	EEC-ratkaisu, MERA-ohjeirnan toteutuminen, harjoitettava teolli- 

I suus- ja aluepolitiikka, teollisuuden rakennemuutosten suunta ja yleisen 

talouspolitiikan onnistuminen. 	Tavaravirta-analyysiss 	(ES 1) todettiin 

1 puunjalostusteollisuuden vientituotannon kehittyvän koko maan osalta seu- 

raavasti: 

' Vuotuinen kasvu Vuosien 1980 ja 1970 
('I.,) 	v. 	1970-1980 mrien suhde 

1 
Selluloosa 	 -40 

Kartonki 

0,67 

ja paperi 	5,5 1,7 

Sahatavara 	 0,5 1,05 

1 Vaneri ja rimalevy 	2,5 1,3 

Lastulevy 	 10,0 2,6 

1 Kuitulevy 	 3,5 1,4 

I Tulosten perusteella puumassa- ja paperiteollisuuden tonnimrn riettolisäys 

on varsin vaatimaton, mika johtuu vientiselluloosan siirtymisestä kotimai- 

I 
seen jatkojalostukseen. 	Sahatavaran vienti nytt pysyvän miltei vakio- 

Sen 	levytuotteiden na. 	sijaan 	osalta kasvu on varsin huomattava. 	Koska 

levyjen mrt ovat kuitenkin 1htiti1anteessa varsin vaatimattomia, ei 

niiden mrn absoluuttinen 1isys ole kovin suuri. 

Jos tuloksia sovelletaan sellaisenaan Saimaan vaikutusalueen tavaravirtoi-

hin, saadaan seuraavat ilmeiset johtoptt5kset. 

- Mrien 1isykset eivät sellaisenaan vaikuta eri kuljetusmuotojen edul-

lisuuteeri suurestikaan. Lastin kertyminen j 	edelleenkin ongelmaksi. 

- Puumassa- ja paperiteollisuuden jalostusasteen nousu ja levyjen mrn 

1 	kasvu korostavat nopeiden kuljetusten ja suurten yhteystiheyksien merki- 

tySt. 

1 
EI 
EI 
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Kivennäispolttoaineiden tuontivolyymin trendi on laskeva. 

Öljyn kulutuksen ennakoidaan kasvavan Saimaan kanavan vaikutusalueella, 

kun maakaasun tuonti otetaan huomioon, vain 4 7. vuodessa. Kun tarkaste-

lun ulkopuolelle jätetään Lappeenrannan ja Imatran alue, arvioidaan 5ljyn 

kulutuksen kasvuksi Saimaan alueella 6 7., jolloin 1jyn kulutuksen kokonais-

määrä kasvaisi vuoteen 1980 mennessä 1,4 milj. tonniin. 

Tällöin kohdassa 5.3.2 esitetyt teoreettiset kanavakuljetusmandollisuudet 

kasvavat, silloin kun tilannetta tarkastellaan koko maan kulutuksen, tuo-

tannon ja tuonnin eriaikaisuuden valössa 450 000 tonniin vuodessa, jos kaiia-

v8k111jetukset raskaan polttoöljyn osalta eivät ole mandollisia ja 580 000 

tonniin, jos ne ovat mandollisia. Luonnonsuojeluun liittyvät näkökohdat 

saattavat tulevaisuudessa rajoittaa erityisesti raskaan polttoöljyn sisä-

vesillä tapahtuvia kuljetuksia. 

Teoreettinen varastotarve kevyen polttoöljyn osalta kasvaa 230 000 tonniin 

ja raskaan polttoöljyn osalta 70 000 tonniin. 

Kuten kohdassa 5.3.2 todetaan, esitetään tämä tarkastelu tarkemmin öljyn 

kuljetuksia käsittelevässä liitteessä. Myös vuoden 1980 tarkastelua koske-

vat samat rajoitukset, jotka on esitetty em. liitteessä ja kohdassa 5.3.2. 

Kustaunukset. 

Kustannusten kehittymisen ennakointitarve syntyy siitä, että kustannusla-

jien muuttumisnopeudet saattavat olla erilaisia. Jos eri kuljetusmuotojen 

kustannusrakenteet poikkeavat toisistaan huomattavasti, kuljetusmuotojen 

edullisuussuhteet muuttuvat. 

Kustannuslajien ennakointi pitemmällä tähtäyksellä on hyvin vaikeaa erityi-

sesti, koska syyt ovat osin oman taloutemme ulkopuolelta lähtöisin (esim. 

viimeaikainen öljyn hinnan nousu) ja toisaalta koska trendejä saattaa olla 

vaikea erottää mm. markkinoiden poikkeuksellisen kysynnän luomasta vaihtelus-

ta (esim. laivojen hinnat). 
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Erilliskustannusten rakenne on esitetty taulukossa 5.12. Siinä VR:n vaih-

totyit on eritelty varsinaisten kuljetuskustannusten joukkoon. Samoin on 

yhdistetty meri- ja sisvesiku1jetukseen tavaran käsittely satamissa. 

Taulukko 5.12. Eri kuljetusvaihtoehtojen erilliskustannusten prosentti- 

jakautuma laskentaesimerkiss Varkaus - Lontoo 

Kustannus 
________Merikuljetus Tyentb Saimaalta Rautatie 

kuljetus Floa yk1- Linja- Float- Feeder 
_________________ on laiva laiva on 

Pomakust. 48 45 45 45 45 49 

Korj. & huolto 12 11 13 13 13 13 

Polttoaine 14 26 12 12 11 6 

Palkat 19 10 23 27 27 17 

Vak. + muut 7 8 7 3 4 15 

Jakautumien perusteella voidaan todeta kustannusrakenteiden olevan varsin 

samanlaisia laskettaessa erilliskustannusten perusteella. Niiden nojalla 

ei kannata ryhtyä laskemaan kustannuksia v. 1980 tilanteessa yksistn jo 

kustannuksiin liittyvien epvarmuustekijbiden ja toisaalta kehitysennakoin-

nin vaikeuden vuoksi. 

Kustannusrakenteita arvioitaessa on kuitenkin syytä muistaa, että edel1 

olevasta taulukosta puuttuvat yhteiskustannukset. Rautatiekuljetuksessa 

njden osuus on selvästi suurempi kuin muissa kuljetusmuodoissa. Yhteis-

kustannuksiin sisältyy palkkoja kaikissa kuljetusmuodoissa, mutta VR:ll 

enemmän kuin muilla. Palkkojen osuus yhteiskustannuksista ratkaisee, mil-

lainen vaikutus palkkojen nousulla on kustannusrakenteeseen, jos oletetaan 

rationalisointiaste ja liikennemrt eri kuljetusmuodoissa vakioksi. Voi-

daan todeta, että ratkaisevaa kysymyksessä on erityisesti VR:n osalta vii-

meksi mainitun olettamuksen paikkansapitvyys. Jos oletetaan ettei suurem-

pia muutoksia nykytilanteessa tapahtu, palkkojen muita kustannuksia nopeam-

pi nousu ei vaikuttane olennaisesti liikennemuotojen edullisuuteen. 
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6. 	YHTEISKUNTATALOUDELLISET KUSTANNUKSET 

	

6.1 	Yhteiskuntataloudelliset yksikkikuljetuskustannukset 

Liiketaloudellisten yksikktikuljetuskustannusten perustana ovat markkina-

perusteisesti määritetyt hinnat kuljetusvälineisttflle, tytivoimalle ja poit-

toaineille. Tästä syystä niihin sisältyy eriä, joita ei voida pitää kus-

tannuksina yhteiskuntataloudellisesta näktikulmasta tarkasteltuna. Näitä 

eriä kutsutaan seuraavassa välillisiksi veroiksi. Toisaalta liiketalou-

delliset kustannukset eivät sisällä kaikkia kustannuseriä, jotka merkitse-

vät yhteiskunnan voimavarojen kulumista tarkastelun kohteena olevassa kul-

jetustapahtumassa. Näitä eriä kutsutaan seuraavassa lisäkustannuksiksi. 

Yhteiskuntataloudelliset yksikktlkuljetuskustannukset on johdettu liiketa-

loudellisista kustannuksista vähentämällä näistä välilliset verot ja lisää-

mällä näihin lisäkustannukset. 

Välillisiä veroja ovat mm. moottoriajoneuvovero, valmisteverot, tulli ja 

tuontimaksut. Nämä verot sisältyvät yleensä ns. välituotepanoksiin, eli 

sellaisiin hytidykkeisiin, joita yritykset ostavat kansantalouden muilta 

yrityksiltä. Lisäksi välillisiä veroja sisältyy käytettyjen pääomavälinei-

den arvoon, mistä syystä ne 1isvät pääomakustannuksia. 

Välillisten verojen arvioinnissa on käytetty pääasiassa vuoden 1965 panos-

tuotostutkimusta. Panos-tuotostaulun toimialan kustannusrakenne on tälitiin 

muunnettu liiketaloudellisten kustannusten mukaiseksi ja välilliset verot 

on arvioitu panos-tuotostaulun perusteella tälle kustannusrakenteelle. 

Välillisiin veroihin on tälltiin lisätty tulli ja tuontimaksu, jotka eivät 

sisälly varsinaisen panos-tuotostaulun välillisiin veroihin. Eräissä ta-

pauksissa ei laskelmissa ole käytetty panos-tuotostaulua. Nämä poikkeukset 

ovat polttoaineiden hintaansisältyvät välilliset verot, jotka on arvioitu 

erikseen ja autokuljetusten välilliset verot, joissa on käytetty Pohjois- 

Suomen satamatutkimuksessa esitettyjä arvioita. 
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Pomakustannuksiin sis1tyvt v1i11iset verot on arvioitu johtamalla 

pomahyödykkeeseen kertyneet vUlilliset verot. Tm kertym on arvioitu 

panos-tuotostaulun ns. knteismatriisin avulla, joka osoittaa paljonko 

tuotantoa tarvitaan kaiken kaikkiaan kansantalouden eri toirnialoilla, jot-

ta pomahyt5dykkeen tuottaneella toimialalla voitaisiin tuottaa yksi pää-

omavlineyksikkt5. V1i11isten verojen kertym saadaan painottamalla yhteen 

pomav1ineen tuottamiseen v1ittt$msti ja v1il1isesti osallistuvien toi-

mialojen tuotannon mri1l näiden toimialojen vli1listen verojen prosent-

tiosuudet. 

Liskustannuksia ovat esimerkiksi rautatieliikenteen, maantieliikenteen ja 

1 	kanavaliikenteen aiheuttamien onnettomuuksien kustannukset, tieliikenteen 

kustannukset tienpitjlle, Saimaalla tapahtuvan tsljykatastrofin aiheutta-

1 	mat kustannukset kuljetettua tavaratonnia kohden jne. Eräiden kuljetus- 

vaiheiden 1iskustannusten arviointi on mandotonta, koska niihin 1iittyvist 

I onnettomuusriskeist ei ole kytettviss empiirist tietoa. TmU koskee 

erityisesti kanavakuljetuksia. LisUkustannuksia ei ole mytiskn 1istty 

• 	rautatiekuljetusten kustannuksiin. 

Lisäkustannusten arviorinissa on rajoituttu vain tiekuljetusten aiheutta-

miin lisäkustannuksiin ja kanavavaihtoehtojen osalta kuljetusten osavuoti-

suuden aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Tieliikenteen lisäkustannukset on 

arvioitu Keiteleen - Päijänteen kanavahanke -tutkimuksen perusteella. 

Liikenteen osavuotisuuden aiheuttamat lisäkustannukset johtuvat osittain 

kuljetetuista tavaramääristä, mistä syystä niitä tarkastellaan kokonais-

kuljetuskustannusten yhteydessä. 

Korkokannan valinta on yhteiskuntataloudellisten kustannusten arvioirinissa 

keskeinen ongelma. Yleistä periaatetta kulloinkin käytettävän korkokannan 

valitsemiseksi ei ole. Tästä syystä laskelmiin liitetään yleensä herkkyys- 

analyysi, joka osoittaa, millä tavoin korkokannan muuttuminen vaikuttai- 

si vertailtavien investointivaihtoehtojen keskinäiseen asemaan. 
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Kanava- ja rautatiekuljetusvaihtoehdoissa vertailussa korkokanrian valin-

nalla on keskeinen asema. Tm johtuu siitä, että kaikissa vaihtoehdoissa 

pomakustannusten osuus on varsin suuri. Lisäksi pomakustannusten osuus 

vaihtelee varsin paljon juuri rautatie- ja kanavakuljetusvaihtoehtOjen v- 

lilla. 

Liiketaloudellisia kuljetuskustannuksia laskettaessa korkokannaksi on ase-

tettu 10 70 ja pUomavlineiden pitoajaksi 15 vuotta. Korkokannan ja p-

omav1ineen pitoajan valinnan vaikutusta yksikkt5kuljetuskuStaflnUksiifl on 

tutkittu siten, että rautatie- ja vesikuljetusten liiketaloudelliset kus-

tannukset on laskettu asettamalla korkokannaksi 6 7. ja pomavlineen pito- 

ajaksi 20 vuotta. Tmn jälkeen liiketaloudelliset kustannukset on muun-

nettu yhteiskuntataloudellisikSi kustannuksiksi. 

Laskelmien tulokset esitetn taulukoissa 6.1. - 6.4. Taulukoissa LTK 

tarkoittaa liiketaloudellisia kustannuksia, YTK yhteiskuntataloudellisia 

kustannuksia ja YTK 6 7.720 vuotta sellaisia yhteiskuntataloudellisia kus-

tannuksia, jotka on arvioitu asettamalla rautatie- ja vesikuljetuskaluston 

liiketaloudellisten kustannusten arvioinnissa korkokannaksi 6 7. ja poma-

v1ineen pitoajaksi 20 vuotta. 

Iii 
Ii 
1 
i:i 
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Taulukko 6.1 	Laskentaesimerkkieni, 2 ja 3 yhteiskuntataloudelliset kustannukset sekä koron ja 
	 LTK = liiketaloudeUit kustannukset 

pitoaikojen vaikutus tuloksiin, mk/t 
	 YT K = yhteiskuntataloudeli iset kustannu kset 

Laskentaesimerkki/ 
kustannuserät 

________________________________________________ 

Kanavaa käyttämättömät ympärivuotisesti 
liikennöitävät 

Kanavaa kayttävät kanavan purjehduskauden 
an liikennöitävät 	) 

KULJETUSVAIHTOEHDOT 	__________ __________ __________ __________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rautatie 
4- 

linjalaiva 

Rautatie 
+ 

float-on-alus 

Rautatie 
•1- 

LASH-alus 

Auto 
^ 

linjalaiva 

Feeder-proorn 
-# 	- 

linjalpiva 

Pykälälaiva 
uusi 

______________ 

Pykälälaiva 
käytetty 

_____________ 

Pykälälaiva 
ilman 
oaäomakust. 

Float-on-alus 
______________ 

LASH-alus 

1. LTK 

Väljllisetverot 

Veroton LTK 

Kustannukset 

YTK 

YTK 6 %i 20 v 

40,60 44,00 51,00 61,80 51,05 67,30 63,40 44,70 41,55 51,65 

.0.75 0,90 0,90 5,55 0,9 1,20 0,85 0,45 1,05 1,15 

39,85 43,10 50,1& 56,25 .50,10 66,10 62,55 44,25 40,50 50,50 

0,00 0,00 0,00 3,85 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

39,85 43,10 50,10 60,10 50,40 66,40 62,85 44,55 40,80 50,80 

36,90 40,25 46,75 60,10 46,20 58,30 56,40 44.55 37,55 46,40 

2. LTK 

Välillisetverot 

Veroton LTK 

Kustannukset 

YTK 

YTK 6 %/20 v 

47,55 51,75 57,55 55,15 53,90 68,40 64,70 45,80 47,50 57,50 

0.85 0,95 1,00 2,85 0,95 1,10 0.85 0,30 0,85 1,15 

46,70 50,80 56,55 52,30 52,95 67,30 63,85 45,50 46,65 56,36 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46,70 50,80 56,55 54,05 52,95 67,30 63,85 45,50 46,65 56,35 

42,20 45,95 51,45 54,05 47,95 59,05 57,40 45,50 41,85 50,65 

3. LTK 

Välillisetverot 

Veroton LTK 

Kustannukset 

YTK 

YT K 6 % / 20 v 

43,65 50,00 56,60 58,16 52,30 69,60 65,80 47,00 45,30 56,35 

0,80 0,95 1,00 4,35 1,05 1,15 1,00 0,30 0,85 1,10 

42,85 49,05 55,60 53,80 51,25 68,45 64,80 46,70 44,45 55,25 

0,00 0,00 0,00 2,85 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

42,85 49,10 55,60 56,65 51,35 68,55 64,90 46,80 44,55 55,35 

38,95 44,00. 50,25 - 	 56,65 - 46,90 59,85 56,45 46,80 39,85 49,60 

Vastaavat ympärivuotiset, talven ajan vaihtoehtoja 1...4 käyttävät kustannukset ovat esitettyjä korkeammat. 
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6.2 	Yhteiskuntataloudelluset kustannukset laskentaesimerkissä 4, sekä koron ja 

pitoaikoen vaikutus tuloksiin, mkft 

KLJSTANNUSE RÄ 

Kanavaa käyttä-
rnättömät ympäri-
vuotisesti liikenn. 

Kanavaa käyttävät kanavan purjehduskauden 
ajan liikennoutavät 	

) 

KULJETUSVA IHTOEH DOT 

1 2 3 4 

lrtoIastipajv- 
rautatie Pykälälaiva, uusi 

Pykälalaiva, 
käytetty 

Pykälälaiva 
ilman pääomakust. 

LTK 21,95 32,45 24,75 20,75 

Välilliset verot 0,40 0,55 0,30 0,15 

Veroton LTK 21,55 31,90 24,45 20,60 

Kustannukset 0,00 0.00 0,00 0,00 

YTK 21,55 31,90 24,45 20,60 

YTK 6 %/20 v 19,20 28,05 22,05 20,60 

Vastaavat ymparivuotiset, talven ajan vaihtoehtoa 1 käyttävät kustannukset ovat esitettyjä korkeammat. 

6.3 	Yhteiskuntataloudelliset kustannukset laskentaesimerkissä 5, sekä koron ja 

pitoaikojen vaikutus tuloksiin, mk/t 

KUSTANNUSE RÄ 

Kanavaa käyttö- 
mättomat ympäri- 
vuotisesti liikonnöitävät__L 

J 	Kanavaa käyttävät kanavan purjehduskauden 
ajan liikennöitävät *) 

KULJETUSVAIHTOEHDOT 

1 2 3 

Rautatie Tankkilaiva Tankkiproomu 

LTK 11,50 10,65 8,45 

Välilliset verot 0,30 0,10 0.15 

Veroton LTK 11,20 10,55 8,30 

Kustannukset 0,00 0,00 0,00 

YTK 11,20 10,55 8,30 

YTK 6 %/20 v 10,20 9,20 7,25 

Vastaavat ymparivuotrset, telveri ajan vauhtoehtod 1 kayttavät kustarnuukset ovat esitettyji korkeammat. 
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Taulukko 6.4 	Yhteiskuntataloudelliset kustannukset laskentaesimerkissä 6, seka koron ja 

pitoaikojen vaikutus tuloksiin selluloosalpaperitOflflia kohden. mk/t 

KLJSTANNUSE RÄ 

Kanavaa käyttämättömät 
ympärivuotisesti liikennöitävät 

Kanavaa käyttävät kanavan purjehdus- 
kauden ajan liikennöitävät *) 

KULJETUSVAIHTOEHDOT 

1 2 

Mepa—auto YhdistelmäproomU 

LTK 21,05 16,95 

Välit liset verot 3,00 0,25 

Veroton LTK 18,05 16,70 

Kustannukset 2,20 0.00 ____________________________ 

YTK 2025 16,70 

YTK 6 %/20 v 20,25 15,75 

Vastaavat ympärivuotiset, talven ajan vaihtoehtoa 1 käyttävät kuljetuskustannukset ovat esitettyjä korkeammat. 

1 
Taulukosta 6.1 voidaan havaita, että 1askentaesimerkiss 1 rautatie on 

yhtei skuntata loudel ii silta yksikkikuljetuskustannuksi itaan halvin vaihto-

ehto, 1askentaesimerkiss 2 pykl1aiva ilman pomakustannuksia ja float- 

I 

	

	on-alus ovat yksikkikustannuksi1taan rautatiekuljetusvaihtoehtoa halvempia, 

mutta laskentaesimerkiss 3 rautatiekuljetusvaihtoehto on halvin. Muut 

I 

	

	
kanavakuljetusvaihtoehdot eivät missn vientiku1jetusesimerkeiss ole rau- 

tatiekuljetusten kanssa ki1pailukykyisi. 

1 	Koron alentaminen 6 %:iin ja ptomav1ineiden pitoaikojen pidentminen 20 

vuoteen vaikuttaa laskelmien tuloksiin olennaisesti.. Mikäli liiketaloudel- 

1 

	

	liset kuljetuskustannukset lasketaan näiden mukaisesti, ön float-on-alus- 

vaihtoehto esimerkiss 2 noin 0,50 mk halvempi kuljetettua tavaratonnia 

I 	kohden kuin rautatiekuljetus ja laskentaesimerkeiss 1 ja 3 vajaan 1 mk 

rautatiekuljetusta kalliimpi. Muut kanavaa kyttvt vaihtoehdot ovat rau-

tatievaihtoehtoa selvästi epedullisemmat. 

1 
1 
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Tuontikuljetuksissa eivät yhteiskuntataloudelliset kustannuslaskelmat vai-

kuta liiketaloudellisten kustannusten perusteella saatuun edullisuusjrjes-

tykseen. Laskentaesimerkiss 4 on pykllaiva ilman pUomakustannuksia 

halvin vaihtoehto. Koron alentaminen 6 70:iin ja pUomavlineiden pitoajan 

pidentminen 20 vuoteen muuttaa tilannetta siten, että rautatievaihtoehto 

tulee edullisemmaksi. Esimerkiss 5 on tankkiproomu noin 3 mk muita kulje-

tusvaihtoehtoja halvempi kuljetettua bensiinitonnia kohden. Korkokannan 

alentaminen ja pitoajan pidentrninen ei olennaisesti vaikuta vaihtoehtojen 

suhteisiin. Esimerkiss 6 on yhdiste1mproomu huomattavasti Mepa-autoa 

halvempi kuljetusvaihtoehto. 

1 	Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että laskelmiin ei ole sis1lytetty 

osavuotisuuden aiheuttamia liskustannuksia. Nm vaikuttavat erityisesti 

I 	float-on-alus- ja pykllaivavaihtoehtoihin listen niiden yksikk3ku1jetus- 

kustannuksia. 

Lisäksi on huomattava, että v1il1iset verot on laskettu olettaen, että 

tarvittavat pomavlineet on valmistettu kotimaassa. Mikäli tt oletta-

musta ei tehdä, vlillisten verojen arviointi on erittäin hankala suorit-

taa, koska tll5in on tiedettv mm. v1ineiden hankintamaa ja hankinta- 

vuosi tullien ja tuontimaksujen arvioimiseksi. Rautatiekuljetusten osalta 

tehty olettamus on ilmeisesti oikeaan osunut, si11 kytetty kalusto on 

kotimaassa valmistettu. Mikäli kanavakuljetuskalusto valmistetaan ulkomail-

la, esitetyt laskelmat ilmeisesti muuttuvat jonkin verran. T1lin tulisi 

tarkasteluun kuitenkin mukaan kotimaassa ja ulkomailla valmistetun.. kanava-

kuljetuskaluston hintasuhde, josta ei tt se1vityst laadittaessa ole ol-

lut riittvn yksityiskohtaista tietoa. 

6.2 	Yhteiskuntataloudelljset kokonaiskuljetuskustannukset 

6.2.1 	Kokonaiskuljetuskustannusten tarkastelukehikko 

Seuraavassa tarkastellaan vain vientikuljetusten kokonaiskuljetuskustannuk-

sia. Tm johtuu siitä, että mikn laskentaesimerkeiss 1-3 tarkastelluis- 
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te kanavakuljetusvaihtoehdoista ei voi tulla kysymykseen yksinn edes ka-

navan aukioloaikana, vaan ne tarvitsevat rinnalleen rautatiekuljetuksia. 

Tm johtuu kuljetusmuototekijtiiden asettamista rajoituksista. 

Jotta arvioitujen yhteiskuntataloudel listen yksikktikuljetuskustannusten 

merkitys voitaisiin selvitt 	kokonaiskuljetuskustannusten valossa, on 

konstruoitava sellainen kuljetusmalli, joka mandollisimman hyvin kuvaa kul-

jetusten vientirakennetta eri kuljetusvaihtoehdoissa. T1laisen mallin 

konstruoinnissa on otettava huomioon markkina- ja kuljetusmuototekijtSiden 

asettamat rajoitukset siten, että kokonaiskuljetuskustannusten arvioinnissa 

kytettvut tavaravirrat vastaavat mandollisimman hyvin eri kuljetusvaihto-

ehdoille mandollisia tavaravirtoja. 

Markkina- ja ku1jetusmuototekijtiden huomioon ottamisen jälkeen maksimaa-

liset kanavan kautta kuljetettavissa olevat tavaravirrat ovat syöttöliiken-

teess 0,85 milj. tonnia, float-on-alusliikenteessa 0,19 milj. tonnia ja 

pyk1laiva1iikenteess 0,41 milj. tonnia. Kussakin vaihtoehdossa loppu-. 

osa 2,4 milj, tonnin kokonaistavaravirroista j rautateiden kuljetetta-

vaksi. Tavaravirtojen jakaantuminen niss kuljetusvaihtoehdoissa kanavan 

ja rautateiden kesken on esitetty taulukossa 6.5. 

Rautatiekuljetuskustannusten arvioimiseksi interpoloitiin liiketaloudelli-

set yksikkökuljetuskustannukset myis niille rautatiekuljetuksille, joita 

ei ole tarkasteltu laskentaesimerkeiss 1, 2 ja 3 	Tämä voitiin suorittaa 

varsin luotettavasti, sillä vientikuljetuksissa esiintyvien tavaravirtojen 

kuljetusmatkat eri lhtialueilta Haminaan jvät laskentaesimerkkien kat-

tamalle kuljetusmatka-alueelle. Nm yksikkikuljetuskustannukset muunnet-

tim yhteiskuntataloudellisiksi yksikkkuljetuskustannuksiksi. Lopuksi 

laskettiin rautatieliikenteen kokonaiskuljetuskustannukset kertomalla joh-

detuilla yhteiskuntataloudellisilla yksikk'dkuljetuskustannuksil la taulukon 

6.5 mukaiset rautateitse kuljetettavat tavaravirrat. 
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Taulukko 6.5 	Vientikuljetusten jakaantuminen kanava- ja rautatiekuljetusten kesken maksimaalisen syt5ttt5- 

liikenteen, float-on-alusliikenteen ja pykä1laivaliikenteen vaihtoehtoisesti toteutuessa 

(Vaihtoehdot ovat toisensa poissulkevia eikä sekavaihtoehtoja ole tarkasteltu) 

Tavaramr 1000 t 

LhUialue 

Lappeenranta 
ja Joutseno 

Kaukop 

Varkaus 

Kuopio 

Joensuu 

Ristiina 

Savonlinna 

195 	380 85 	490 155 420 

154 	134 - 	 288 40 248 

77 	193 - 	 270 35 343 

- 	 353 - 	 353 10 343 

- 	 62 - 	 62 - 62 

- 	 85 - 	 85 - 85 

Syttliikenne 	F loat-on-alus liikenne 
	

k11aiva1iikenne 

Kanava 	Rautatie 	Kanava 	Rautatie 	Kanava 	Rautatie 

428 	334 
	

105 	657 
	

165 	597 

Yhteensä 
	

854 	1 541 
	

190 	2 205 
	

405 	1 990 

Kuljetus kuorma-autoilla maanteitse 

tT 
L. 

1 
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Laskentaesimerkkien perusteella ei voitu havaita sellaista riippuvuutta, 

että taulukossa 6.5 esiintyville laskentaesimerkkien 1-3 ulkopuolelle 

jville kanavalla kuljetettaville tavaravirroille olisi voitu johtaa yk-

sikktkuljetuskustannukset. Kanavalla kuljetettavien tavaravirtojen koko-

naiskuljetuskustannukset on tst syystä laskettu kytten laskentaesimer-

km 2 mukaisia yhteiskuntataloudellisia yksikkikuljetuskustannuksia sytittö-

liikenteelle, float-on-alusliikenteelle ja pyk1laivaliikentee1le. Tt 

ratkaisua voidaan perustella sil1, että vesikuljetusmatka KaukopUst Hami-

naan on 207 km, maksimaalisen sytittt5liikenteen vastaava keskikuljetusmatka 

246 km, float-on-alusliikenteen keskikuljetusmatka 187 km ja pyk1laiva-

liikenteen 242 km. 

Kokonaiskuljetuskustannusten arvioinnissa on merikuljetusten osalta kytet-

ty laskentaesimerkin 2 mukaisia merikuljetuskustannuksia. 

6.2.2 	Osavuotisuuden vaikutus kuljetuskustannuksiin 

Kanavakuljetusten osavuotisuus aiheuttaa kuljetuskapasiteetin vajaakyttt5i-

syyttä ja 1is t11 tavoin liiketaloudellisten kustannusten perusteella 

johdettuja yhteiskuntataloudellisia kustannuksia. Kanavakuljetusten osa-

vuotisuuden aiheuttama kuljetuskapasiteetin vajaakytttiisyys kanavan auki-

oloaikana on ilmeinen, sil1 rautatieliikenteen kysyntä on kanavan kiinni-

oloaikana yleensä suurempi kuin vuoden aikana keskimrin. 

Osavuotisuuden kustannusvaikutuksia voidaan ryhtyä arvioimaan tutkimalla 

sen kuljetuskapasiteetin suuruutta, jonka kanavalta talviaikana rautatiel-

le siirtyv liikenne Sitoo. Jos kuljetukset suoritetaan talvikautena lii-

ketaloudellisten kustannuslaskelmien edellyttmUn pendeliliikenteen, si-

too tm liikenne sytittöliikenteess 280 tavaravaunua, float-on-liikentees-

s 60 vaunua ja pykllaiva1iikenteess 140 vaunua. 

Osavuotisuuden aiheuttaman kustannuslisyksen kompensoinnin minimimrn 

voidaan pit 	sitU, että tmn kaluston vajaakytttiisyys kanavan aukiolo- 
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aikana 1istn kanavakuljetusten kustannuksiin. Kaluston pomakustannuk-

set kanavan aukioloaikana ovat syt5ttJ1iikennevaihtoehdo1le 0,68 milj, mk, 

float-on-vaihtoehdolle 0,14 milj, mk ja pykllaivavaihtoehdolle 0,33 milj. 

mk . 

Tni ei kuitenkaan riittne korvaamaan kapasiteetiri vajaakyttiisyyden ai-

heuttamaa rautatieliikenteen kustannusten lisyst. 

Kun kohdassa 5.2.2 esitetyt muuttuvat kustannukset vhennetn liiketalou-

dellisista kuljetuskustannuksista, j jlje1le ernlaiset kiintet kus-

tannukset. Laskettaessa näiden kiinteiden kustannusten suuruus kanavakul-

jetusvaihtoehtojen mukaisille tavaravirroille, saadaan osavuotisuuden ai-

heuttamaksi kustannusten lisykseksi: 

- syittdliikenne 	2,28 milj, mk 

- float-.on-alusliikenne 	0,45 milj. mk  

- pykl1aiva1iikenne 	1,07 milj, mk 

T1l tavoin lasketut rautatiekuljetuskapasiteetin vajaakytt5isyyden ai- 

1 

	

	heuttamat lis'kustannukset ovat kuljetettua tavaratonnia kohden sy'dtti1ii- 

kenteess 2,65 mk, float-on-a1usliikenteess 2,35 mk ja pykllaivaliiken- 

1 

	

	teeess 2,65 mk. Nm liskustannukset ovat ernlainen minimiarvo. Rau- 

tateiden kustannusfunktiosta johdettaessa ne ovat ilmeisesti huomattavasti 

1 	suuremmat. 

I 	Osavuotisuus aiheuttaa kustannusten lisyst myis merisatamissa. Liiketa- 

loudellisissa kustannuslaskelmissa on lähdetty olettamuksesta, että termi- 

naalien kytt5 on yinprivuotista. PykMllaiva- ja float-on-alusvaihtoeh-

1 	doissa joudutaan kuitenkin liikenne kanavan kiinnioloaikana hoitamaan ter - 

minaalin kautta, mikäli tt merikuljetuskalustoa kytetn myt5s talvikau- 

1 	tena. Tst syystä joudutaan rakentamaan terminaalien liikakapasiteettia,jo- 

kaonkyttttdmn kanavan aukioloaikana. Terminaalin kiintet kustannuk-

I 	set kanavan aukioloajalta on tst syystU katsottava ko. kuljetusvaihtoeh- 

tojen liskustannuksiksi. 

L 
Li 



ji- 

l-419-Ejph-l1 
147. 

Pykl1aiva- ja float-on..-alusvaihtoehdoissa terminaalien vajaakyttöisyys 

on suuri, sillä ymprivuotisena niiden kautta kulkisi 150 7 suurempi tava-

ramr. Kun kiinteksi kustannuksiksi oletetaan kohdassa 5.2.3 esitetyt 

kustannukset, saadaan osavuotisen toiminnan liskustannuksiksi: 

- float-on-alusliikenne 	0,42 milj, mk 

- pykllaivaliikenne 	0,93 milj, mk 

Kuljetettua tavaratonnia kohden 1iskustannukset ovat float-on-liikentees-

s 2,20 mk/t ja pykllaiva1iikenteess 2,30 mk/t. 

Osavuotisuuden aiheuttamat 1iskustannukset yhteensä kuljetettua tonnia 

kohden ovat syttSliikenteess 2,65 mk, f1oat-on-a1us1iikenteess 4,55 mk 

ja pyk1laiva1iikenteess 4,95 mk ede1l esitettyjen olettamusten mukaan 

laskettuna. 

6.2.3 	Vientikuljetusten yhteiskuntataloudelliset kokonaiskuljetuskustannukset 

Kappaleessa 6.2.1 hahmoteltujen periaatteiden mukaan lasketut vientikulje-

tusten kokonaiskuljetuskustannukset on esitetty taulukossa 6.6. Kustan-

nuksiin on lisätty myiskin osavuotisuuden aiheuttamat 1is'kustannukset eri 

kuljetusvaihtoehdoissa. Taulukossa kuljetusketjun rautatie + linjalaiva 

kokonaiskuljetuskustannukset koostuvat kulje tuskustannuksista tehtaalta 

rautateitse Haminaan ja edelleen Haminasta linjalaivalla laskentaesimerkin 

2 mukaiseen mrpaikkaan Antwerpeniin ja Amsterdamiin. Vastaavasti kana-

vakuljetusketjun kokonaiskuljetuskustannukset muodostuvat kuljetuksista 

Kaukopst Haminaan eri kanavakuljetusvaihtoehtoja kytten ja edelleen 

ketjuun liittyv merikuljetusvlinett kytten kuljetuksesta Haminasta 

Antwerpeniin ja Amsterdamiin. Rautatiekuljetuskustannukset ovat taulukon 

6.5 mukaisten tavaravirtojen kuljetuskt tannuksia. Kanavavaihteohtojen 

kuljetuskustannukset kanavalla ovat laskentaesimerkin 2 mukaisia. 

Kytettyjen keskimriskustannusten johdosta tuloksia on tarkasteltava 

1hinn'a suuruusluokkaa osoittavina. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Taulukko 6.6. 	Eri kuljetusvaihtoehtojen yhteiskuntataloudelliset kokonaiskuljetuskustannukset (milj, mk) 

Kustannuslaji/kuljetusketju 	Rautatie + 	Float-on-alus 	Pykälälaiva 	Pykälälaiva 	Pykälälaiva 	Feeder-proomu + 
linjalaiva 	 uusi 	käytetty 	ilman pääoma- linjalaiva 

kustannuksia 

YTK 

Rautatie + linjalaiva 

Kanavakul jetusketju 

Osavuotisuuden lisäkust. 

Yhteensä 

YTK 67/20 v 

Rautatie + linjalaiva 

Kanavakuljetusketju 

Osavuotisuuden lisäkust. 

Yhteensä 

114 	106 95 	- 95 95 	- 74 

- 	 9 27 26 18 45 

- 	 1 2 2 2 2 

114 	115 124 123 116 122 

103 	95 	- 86 86 86 	- 67 

- 	 8 24 23 18 41 

- 	 1 2 2 2 2 

103 	104 111 112 106 110 

Py5ristysten johdosta summat eivät aina ole kustannuserittelyn mukaiset 

.pS I 
• 1-. 

tJ 



jI= 	 - 

1-419-Ejph-ll 
149. 

Taulukossa 6.6 liskustannukset on laskettu liiketaloudellisten kustannus-

ten perusteella. Esim. float-on--vaihtoehdossa, jonka kokonaiskustannukset 

ovat melko lhell rautatievaihtoehdon kokonaiskustannuksia, käytetyt lisä-

kustannukset ovat "YTK 67/20 vuotta' tapauksessa vain vajaat 20 7 suurem- 

mat kuin yhteiskuntataloudellisilla perusteilla lasketut. Koska liskus-

tannusten osuus kokonaiskuljetuksista on melko pieni, ei tehdä merkittv 

virhettä, vaikka nit liskustannuksia kytettisiinkin yhteiskuntatalou-

dellisten kustannusten perusteella laskettujen liskustannusten asemesta. 

Taulukossa 6.6 on oletettu, että kanavaa kyttmttimien kuljetusten meri-

kuljetusosuus tapahtuu linjalaivalla. Kanavaa kyttviss vaihtoehdoissa 

pykllaiva- ja float-on-alusliikenteen rautateille siirtyv merikuljetus-

osa on kuitenkin suoritettava kanavan sulkeutumisen jälkeen pykllaivoi1la 

tai float-on-aluksilla. Merisatamasta merisatamaan -liikenteessä näiden 

kustannukset ovat selvUsti linjalaivan kustannuksia suuremmat. Float-on-

vaihtoehdossa tUmU lis 	kokonaiskustannuksia n. 0,1 milj. mk . Pykllaiva- 

vaihtoehdossa kustannusten lisäys on huomattavasti suurempi. 

6.2.4 	Tulosten tarkastelu 

Kokonaiskuljetuskustannusten perusteella pelkän rautatieliikenteen kokonais-

kuljetuskustannukset ovat pienemmät kuin kanavaa kyttvien kuljetusvaihto-

ehtojen kokonaiskuljetuskustannukset. Erot float-on-alusliikennett kyt-

täviin kuljetusvaihtoehtoihin ovat kuitenkin varsin pieniä. Mydskin pykl-

laivaliikenne ilman pomakustannuksia on kokonaiskuljetuskustannuksiltaan 

varsin lhell pelkän rautatieliikenteen kuljetuskustannuksia, sillä tmn 

vaihtoehdon kokonaiskuljetuskustannukset ovat YTK:n mukaan vain 1,2 7 edel-

1isi korkeammat. Mikäli korkokanta alennetaan 6 70:iin ja pitoaika pidenne-

tn 20 vuoteen, nousevat tmn vaihtoehdon kokonaiskuljetuskustannukset 

rautatiekuljetuskustannuksjjn nähden. 

Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että erityisesti 

osavuotisuuden rautatieliikenteelle aiheuttamat liskustannukset on arvioi-

tu varovaisesti. Rautatietaloudelliset nktSkohdat voivat nostaa nit lisä-

kustannuksia huomattavasti. Lisäksi suhteelliset erot tulevat selvemmiksi, 

jos vertailu suoritetaan vain kanavakuljetuksia vastaavilla määrillä. 
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1 
6.3 	Mitattavat kokonaistaloudelljset vaikutukset 

1 	6.3.1 	Maksutasevaikutus 

I 	Kanavakuljetusvaihtoehtoihin voidaan katsoa liittyvän positiivinen maksu- 

tasevaikutus, mikäli niiden kyttminen merkitsee sitä, että vientikuljetuk-

set eivät jakaudu vientisatamassa tavalliseen tapaan kotimaisten ja ulko- 

1 

	

	maisten alusten kesken. Maksutasevaikutus on sitä suurempi, mitä pienempi 

osuus tarkasteltavasta vientituotteesta on aikaisemmin kuljetettu kotimai- 

1 	silla 

I Pykllaiva- ja float-on-kuljetuksissa maksutasevaikutus riippuu suuresti 

siitä, mitkä olisivat ulkomaisten ja kotimaisten varustamojen osuudet lii-

I 	kenteess, joka alkaisi Saimaalta. Arvioiden tekeminen on miltei mandoton- 

ta. On kuitenkin todettava, että kotimaiset pyk11aivat ovat nopeasti 

hvimss. Lisäksi ert Keski- ja Länsi-Euroopan maat subventoivat voi- 

1 	makkaasti pyk11aivaliikennett. Maksutasevaikutus saattaa täten erikoi- 

sesti pykl1aivavaihtoehdon osalta muuttua negatiiviseksi. Sytitttiliiken-

1 	teess ei t11aisia vaikutuksia ole. 

1 	Sahatavarasta kuljetetaan nykyisin noin 5 7 kotimaisilla aluksilla. Muis- 

ta vientituotteista kuljetetaan kotimaisilla aluksilla noin 50 7.. Mikäli 

I 	maksutasevaikutusta verrataan linjalaivan merikuljetuskustannuksiin, jotka 

esimerkiss 2 ovat n. 30 mk/t, merkitsee sahatavaran kuljetus pyk1laiva- 

ja float-on-liikenteess noin 29 markan positiivista maksutasevaikutusta 

1 	kuljetettua tonnia kohden. Muiden kysymykseen tulevien vientituotteiden 

osalta tm vaikutus on noin 15 mk/kuljetettu tonni. 

1 
Taulukon 6.5 mukaisissa vientikuljetusvirroissa on sahatavaran osuus pyk-

1 	llaivaliikenteess noin 25 7. ja float-on-liikenteess noin 32 7. Maksu- 

tasevaikutus on ede1lisess nUin ollen 18,50 mk/tonni ja jlkimmisess 

I 	19,50 mk/toimi. Mikäli kuljetetaan taulukon 6.5 mukaiset maksimimrt 

vientituotteita, saadaan pykllaivaliikenteen maksutasetta parantavaksi 

vaikutukseksi 7,5 milj, mk vuodessa ja float-on-liikenteelle 3,7 milj, mk. 
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6.3.2 	Kokonaistaloudelliset kerrannaisvaikutukset 

Edellit tarkastellun suuruinen float-on-alusliikenne vaatii toteutuakseen 

noin 39 milj, markan suuruisen kuljetuskalustoinvestoinnin. Vastaavasti 

2,4 miljoonan tonnin suuruinen vienti edellytt 	5 terminaaliyksikön ra- 

kentamista, joiden yksikktihinta on 5 milj, markkaa. Nill investoinneil-

la on huomattavat kokonaistaloudelliset kerrannaisvaikutukset. Terminaa- 

lien rakentaminen liittyy kuitenkin kaikkiin tarkasteltaviin kuljetusvaihto-

ehtoihin, joko vlittimsti tai osavuotisuuteen liittyvien kuljetusten yh-

teydess. TUst syystä terminaalien kerrannaisvaikutuksia ei voida katsoa 

erityisesti minkn kuljetusvaihtoehdon aiheuttamaksi. Siksi tarkastellaan 

vain 39 milj, markan float-on-kaluston rakentamisen kokonaistaloudellisia 

vaikutuksia ja rinnastetaan nit vaikutuksia muiden samansuuruisten inves-

tointien vaikutuksiin. 

Kerrannaisvaikutukset voidaan johtaa panos-tuotostaulukkoa hyvksikytt'aen 

tekem1l erit lisse1vityksi. Taulukossa 6.7 esitetn kokonaista-

loudelliset kerrannaisvaikutukset, kun suoritetaan 39 milj. markan suurui-

nen kanavakuljetuskalustoinvestointi tai vaihtoehtoisesti investoidaan tä-

m summa talonrakennuksiin, tai kytetn tm summa kansantaloudessa lop-

putuotteiden kysynnän lisykseen keskimrin. 

Taulukko 6.7 	39 milj, markan suuruisen investointimenon vaihtoehtoisten 

kyttt5jen kokonaistaloudelliset kerrannaisvaikutukset 

Float-on- 	Talonrakennus- 
	Suomen kansan- 

alus 	toiminta 	talous, keskim. 

Muutos vaikutuskohteessa 

Julkisen talouden tulot, mmk 

Kuluttajien tulot, mmk 

Yrittäjien tulot, mmk 

Kilpaileva tuonti, mmk 

Kilpailematon tuonti, mmk 

Tyil1isyys (tydvuosia) 

5,3 7,2 5,5 

18,2 23,9 23,9 

3,9 3,6 5,1 

9,8 3,5 3,1 

1,9 0,9 1,2 

2400 2800 2800 
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1 
1 	Taulukosta voidaan havaita, että float-on-kaluston rakentamiseen kotimaassa 

käytetyn investointimenon kerrannaisvaikutukset eivät ole yhtä suotuisia 

1 

	

	kuin sen vaihtoehtoisten kyttt5jen vaikutukset. Vaikutus tuloihin on yleen- 

s pienempi ja samoin vaikutus tyillisyyteen. Toisaalta investointi float- 

I 

	

	
on-kalustoon lisUisi tuontia ja erityisesti kilpailevaa tuontia huomatta- 

vasti enemmän kuin sen kytt5 muihin taulukossa esitettyihin tarkoituksiin. 

MikUli kanavakuljetuskalusto rakennetaan ulkomailla, nit kerrannaisvai-

kutuksia ei synny. 

6.3.3 	Vaikutukset kokonaiskuljetuskuStaflflUkSiifl 

Tarkasteltujen kuljetusvaihtoehtojen kokonai skul jetuskustannuksia voidaan 

pyrkiä vertaamaan nykyisiin kuljetuskustannuksiin. Nm voidaan maakulje-

tusten osalta johtaa seuraavasti. Arvioidaan nykyiset rautatierandit si-

ten, että normaalista tariffista vhennetn kokojuna-alennus ja näin saa-

dusta randista arvioitu sopimusalennus 10 7. ja lismll tähän vaihtotyi-

ja peite1is. YksikkikuljetuskustannukSet johdettiin tl1 tavoin kaiku-

le taulukon 6.5 . tavaravirroille. Kun laskettiin kokonaiskuljetuskuStan-

nukset kuljetuksille tehtaalta Haminaan koko 2,4 milj, tonnin vientikulje-

tusmäärälle, päädyttiin 13 milj, markkaa korkeampiin kokonaiskulletUskUS 

tannuksiin kuin taulukossa 6.6. 

Näin suuri rautatiekuljetuskustannusten ero nykytilanteeseen verrattuna 

voidaan väittää kanavakuljetusten luoman kilpailutilanteen aiheuttamaksi. 

Tämä väite on kuitenkin osin virheellinen. Rautatiekuljetuskustannustefl 

ero johtuu pääasiassa siitä, että tarkastelun kohteena on sellainen kul-

jetustoiminta, joka esiintyy tulevaisuudessa. Kustannusten ero johtuu 

ennenkaikkea tuottavuuden kasvusta käytettyä kuljetusyksikktSä kohden. 

Jonkinlaisen käsityksen pendeliliikenteen tuottavuudesta saa, kun verra-

taan siinä tuotettuja tonnikilometrejä vuodessa yhtä tavaravaunua kohden 

nykyiseen rautatieliikenteen tuotokseen. Vuonna 1968 rautateiden tavara-

liikenteessä oli keskikuljetusmatka 267 km ja nettotonnikilometrejä yhtä 

1 
1 
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1 
1 	tavaravaunua kohden oli 0,208 milj. Vaunujen keskimrinen kantavuus oli 

samana vuonna 21,2 tonnia. Pende1iliikenteess saadaan liiketaloudellis- 

I ten laskelmien perusteella 282 kilometrin matkalla (Varkaus - Hamina) ai-

kaan 22 tonnin kantavuista vaunua kohden 0,933 milj. tonnikilometrin suon- 

te. Tm vaikuttaa hyvin olennaisesti kuljetuskustannuksijn. 

Mainitun markkamrisen vertailun nykyisen liikenteen kustannuksiin tekee 1 mandottomaksi mytis se tosiasia, että rautateiden tavaraliikenteen suhteel-
liset hinnat ovat alentuneet hyvin voimakkaasti. Bruttokansantuotteen hin-

taindeksi oli vuonna 1970 noin 170, kun perusvuotena on 1960 (1960 = 100). 

Vastaava rautateiden tavaraliikenteen hintaindeksi oli 113. Rautateiden 

I tavarakuljetusten suhteelliset hinnat olivat mainitun kymmenvuotiskauden 

kuluessa alentuneet nUin ollen noin 34 7. Kun tm suhteellisten hintojen 

I alaneminen yhdistetn edel1 esitettyyn vaunuston tuottavuutta koskevaan tarkasteluun on todettava, että mainittu 13 ' miljoonan markan kustannus-

sstti on täysin reaalinen, sillä se merkitsisi rautatiekuljetuskustannus- 

1 ten hinnan alenemista noin 46 70:lla. Tm lienee saavutettavissa pendeli-
liikenteen tehokkuuden ja suhteellisten hintojen alenemisen avulla. Näin 

ollen nykyisten taniffien korkeus ei ole sellainen tekijä, jolla voitaisiin 

perustella kanavavaihtoehtojen yhteiskuntataloudellista edullisuutta pelk-

kn rautatielijkenteeseen nähden. 

6.4 	Muut vaikutukset 

Nikli halutaan vertailla kanavakuljetusvaihtoehtoja pe1kn rautatiekulje-

1 	tuksen vaihtoehtoon, on todettava, että mitn enityisi 

vaikutuksia ei ole ltiydettiviss. Saimaan alueelta 1htevien vientikulje-

1 	tusten suhteelliset hinnat tulevat alenemaan rautatiekuljetusten tehokkuu- 

den lisntyess ilman kanavavaihtoehtojen kilpailuvaikutustakin. Kanava- 

I kuljetusvaihtoehtojen ja rautatiekuljetusten v1inen yksikktikustannusten 

ero on niin pieni, että näiden vaihtoehtojen keskinäinen vertailu on käy- 

I 	tnnti1lisesti katsoen mandotonta. Erityisiä tulonjaon tasoittumiseen tai 

tytivoiman kysynt-tarjontasuhteen tasapainottamiseen johtavia vaikutuksia 

1 
1 
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ei myiskn voida lukea kanavavaihtoehtojen hytidyksi, sillä kanavaliiken-

teen tytiulistv vaikutus on hyvin pieni. Rautatiekuljetusten vhenemisen 

vuoksi kanavavaihtoehdoilla saattaa tss suhteessa olla jopa negatiivinen 

vaikutus, sillä kanavakuljetuksissa on pomakustannusten osuus suurempi ja 

vastaavasti pomatulojen osuus suurempi kuin rautatieliikenteess. 

Kanavavaihtoehtojen toteutuminen merkitsisi erityisesti vientikuljetuksissa 

nykyisen kuljetusjUrjestelmän monimutkaistumista ja kuljetusten tarjonnassa 

liikakapasiteetin muodostumista. Koska kuljetusten tarjonta joudutaan jo 

muutenkin mitoittamaan huippukysynnun mukaan, on tällaisen liikakapasiteetin 

luominen kansantalouden voimavarojen tuhlausta. Liikakapasiteetin muodos-

tumisesta on vistmtt seurauksena kilpailutilanteen syntyminen, joka 

saattaa johtaa kuljetuskustannusten alenemiseen. On kuitenkin ilmeistä, 

että tm mandollinen kuljetuskustannusten aleneminen voidaan saavuttaa 

halvemmillakin keinoilla kuin uhraamalla thn tarkoitukseen 39  mmk:n in-

vestointi. 

Kanavakuljetusvaihtoehdot nyttvät tarkoituksenmukaisimmilta tuontikulje-

tuksissa sekä erityisesti nestemisten polttoaineiden kuljetuksissa, jois-

sa kuljetettavat hytsdykkeet eivät joudu kuljetusmuoto- ja markkinatekijtii-

den vaikutuksen alaiseksi kuten vientikuljetukset. Molemmat hytidykkeet 

soveltuvat ominaisuuksiensa ja alhaisen yksikktihintansa vuoksi varastoi-

taviksi, mika osaltaan helpottaa osavuotisuuden vaikutuksia. 
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1 
7. 	YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTt5KSET 

7.1 	Tutkimusmenete1m 

7.1.1 	Tavoitteet ja tehtvn asettelu 

Tutkimussuunnitelmassa tutkimuksen tavoitteet mriteltiin seuraaviksi: 

I i. Tutkimuksessa selvitetn mandollisimman tarkasti Saimaan kanavan kyt-

tmisest aiheutuvat kustannukset sovellettaessa erilaisia kanavaliiken-

teeseen sopivia alus- ja satamateknisi ratkaisuja (sis1tä myös uusi- 

1 

	

	en mandollisten ratkaisujen esittelemisen). Kustannukset selvitetn 

mandollisuuksien mukaan kuljetusketjun osalta, joka ulottuu kotimaisel- 

1 

	

	ta tuotantolaitokselta ulkomaiseen satamaan sekä tuonnin että viennin 

osalta. 

2. Edellä saatuja kustannuksia verrataan vaihtoehtoisten ku1jetusjrjestel-

I 	
mien kustannuksiin tavararyhmittin ottaen huomioon vuodenaikojen aihe- 

uttamat muutokset ja heijastusvaikutukset kuljetusjrjeste1missä. 

3.
Tarvittaessa esitetn toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kuljetus-

ten kannattavuutta kokonaisuutena voidaan parantaa. Kysymykseen tule-

vat sekä tekniset toimenpide-ehtotukset että mandolliset liikennepoliit-

tiset suositukset. 

Nit tavoitteita tsmennettiin tutkimussuunnitelmassa ede1lyttmll kus- 

tannusselvityksi1t seuraavaa: - kustannuslaskelmien perustaksi osoitetaan olemassaolevia ja potentiaa- 

lisia kuljetusvaihtoehtoja mandollisimman edullisten kuljetusjrjestel-

mien löytämiseksi 

- kustannukset lasketaan mandollisuuksien mukaan aiheuttamisperiaatteen 

mukaisesti  
- erilaisia tariffeja ja rahtisopimuksia ei sellaisenaan kytet vertailu- 

jen pohjana 

1 
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Vaikka tavoitteet on ilmaistu se1vsti, niiden toteuttaminen on osoittau-

tunut varsin vaikeaksi. Ennen kaikkea tm johtuu tutkimuksen pitkst 

thtyksest. 

Tutkimuksen otsikon mukaan on kysymystä lhestytty pyrkim1l mrittmn 

aluksi kanavaa kyttvt nykyiset ja potentiaaliset ratkaisut sellaisina, 

että nykytietmyksen pohjalta arvioiden kaikki tekniset ja organisatoriset 

mandollisuudet on käytetty mandollisimman tarkoin hyväksi. Tst periaat-

teesta seuraa myös, että kilpaileviakin liikennemuotoja on tarkasteltava 

niiden kehittämismandollisuuksien puitteissa. Järjestelmiä kaavailtaessa 

on myös otettava huomioon, että eräät kanavaa käyttävät vaihtoehdot voivat 

toteutua käytännössä vasta useita vuosia investointipäätöksen jälkeen. 

Aikaisempaa kehitystä tarkkailemalla voidaan todeta, että tekniikan ja tuot-

tavuuden kehitys ei tapandu tasaisesti, vaan usein varsin jyrkinkinharppa-

uksin. Parasta aikaa onkin toteutumassa erittäin voimakkaita rationalisoin-

tisuunnitelmia, jotka parantavat sekä maa- että merikuljetuksien taloudel-

lisuutta terminaaleihin perustuvalla tehokkaalla satamatoiminnalla. 

Voidaan todeta, että edellä kuvatun, tiedossa olevan kehityksen luonnetta 

1 ei voida arvioida riittävän hyvin aikaisempaa kehitystä tarkastelenialla. 
Liikennemuotojen kalusto- ja organisaatioratkaisujen määrittäminen onkin 

katsottu parhaaksi suorittaa tavoiteajattelusta lähtien, kuitenkin siten, 

että tavoitteiden saavutusmandollisuuksista ja realistisuudesta on var- 

U 

	

	mistauduttu eri tahoilta saatavissa olevien esimerkkien pohjalta. Tällai- 

sen perustan valinta aiheuttaa eräitä laskennallisia ongelmia, joihin pa- 

I 
lataan myöhemmin. Periaatteesta seuraa myös, ettei nykyisiä tariffeja ja 

rahteja voida käyttää vertailussa niin kuin tutkimussuunnitelmassa jo to-

dettiin. 

1 
Alusta pitäen on ollut selvää, että kanavan käyttömandollisuuksiin vaikutta- 

I vat voimakkaasti: 

- kanavan koko 

- kanavan osavuotinen purjehduskausi 
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1 
1 	- riittvn lastin kertyminen suorassa liikenteessä Saimaan satamasta 

tiettyyn ulkomaiseen m rnpUhän markkinoiden sallimissa puitteissa 

1 
Laskelmissa on tarkasteltu sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka kyttvät 

1 	kanavan mitat mandollisimman tarkoin hyidyksi. Osavuotisuuden ja lastin 

kertymisen merkitystä on pyritty kvantifioimaan perusteellisesti. 

Lisäksi on painotettava sitä, että laskenta-asetelman muotoilussa kanavan 

I kytn tydellist lopettamista ei ole otettu vaihtoehdoksi. Kysymys on olemassaolevan liikenneverkon optimaalisesta hyvksikytt5st tilanteessa, 

jossa sekä kanavalla että rautateill on kiinteä organisaatio kyseessä 

1 	olevien tavaravirtojen eri liikennemuodoille suuntautumisesta riippumatta. 

1 	7.1.2 	Suoritetut laskelmat ja niiden liittyminen toisiinsa 

Tutkimus jakautuu kahteen posaan, toisaalta liiketaloudellisilla ja toi-

saalta yhteiskuntataloudellisilla ( yhteiskunnallisilla) perusteilla teh-

tyihin laskelmiin. 

Liiketaloudellisten kustannusten tehtv on tss tutkimuksessa kaksitahoi-. 

nen. Ensinnäkin niiden perusteella nhdn, minkä liikenteen kukin kulje-

tusmuoto pystyy kilpailussa hankkimaan, kun tunnetaan kuljetuskustannusten 

muodostumisperiaatteet ja yritysten ptiskriteerit. Lisäksi osa yhteis- 

kuntataloudellisista kustannuksista konstruoidaan liiketaloudellisista kus-

tannuksista 1htien. 

I 	Liiketaloudellisten kustannusten perustana ovat markkinaperusteisesti mä- 

ritetyt hinnat kuljetusv1ineist&5lle, tytSvoimalle ja polttoaineille. Tst 

syystä niihin sisältyy erifl, joita ei voida pit 	kustannuksina yhteiskun- 

1 	nan näktikulmasta tarkasteltuna (vlil1iset verot). Toisaalta liiketalou- 

delliset kustannukset sis1tvt erifl, jotka merkitsevät yhteiskunnan voima- 

1 	varojen kulumista tarkastelun kohteena olevassa kuljetustapahtumassa (seu- 

raavassa 1iskustannukset). 

1 
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Yhteiskuntataloudelliset kuljetuskustannukset on johdettu liiketaloudelli-

sista kustannuksista vhentm1l nist vlil1iset verot ja lis mll 

näihin 1iskustannukset. 

Korkokannan ja pomavlineist5n pitoajan muuttumisen vaikutuksia on tar-

kasteltu samassa yhteydessä herkkyysanalyysin. 

1 	Koska ert vaihtoehdot merkitsisivt toteutuessaan huomattavia investoin- 

teja, on selvitetty myis niihin liittyviä kerrannaisvaikutuksia, kuten jul-

kisen sektorin, kuluttajien ja yrittäjien tulonmuodostusta sekä tuonti- ja 

tyillisyysvaikutuksia. Maksutase on myts huomattava taloutemme kehitystä 

I 

	

	stelev tekijä. Sen vuoksi on kartoitettu maksutaseessa mandollisesti 

tapahtuvia vaikutuksia. 

Ennen varsinaisten kustannuslaskelmien suorittamista analysoitiin tavara- 

virtojen soveltuvuutta kanavakuljetuksiin tuotteittain ja kuljetustehtävit-

täin. Tässä tarkastelussa otettiin huomioon 

- kuljetusten nopeus 

- toimitusehto 

- tuotantolaitoksen sijainti 

- tavaramäärät 

- tavaran mränpää 

- eri kalustoratkaisuilla saavutettavissa olevat yhteystiheydet 

Selvityksen perusteella saatiin mritetyksi maksimitavaramäärät (ennen kus-

tannusvertailuja), jotka erilaisissa teknisissä ratkaisuissa kanavaan voidaan 

ajatella. Kustannuslaskelmien pohjalta ratkaistavaksi jäi, onko näiden tava-

ramäärien kuljettaminen kanavan kautta taloudellista. 

Varsinaisia kustannuslaskelmia varten valittiin laskentaty.in yksinkertaista-

miseksi ja vähentämiseksi esimerkkejä, jotka edustavat koko kuljetustehtä-. 

vää riittävästi, kun otetaan huomioon 

- tavaralajit 

- tuotantolaitoksen sijainti 

1 

1 
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- tavaramäärät 

- tavaran määränpää 

Jokainen esimerkki on laskettu vaihtoehtoisia kuljetusketjuja (kuljetus- 

teitä ja -kalustoja) käyttäen. Laskeirnissa on pitäydytty tiettyihin stan-

dardiluonteisiin juna- ja laivakokoihin. 

Laskelmien tuloksia arvioitaessa on huomattava, että esitnerkkien kustannuk-

set eivät koske koko kuljetustehtävän kustannuksia. Esim. 1500 t:n pende-

lijunia ei voida ajatella kaikkiin tehtäviin. Kustannukset voivat olla 

joissakin tapauksissa, pienten määrien kyseessä ollen, huomattavastikin 

suuremmat. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä liikenteen jakautumisen kan-

nalta, koska pienet erät eivät tavaravirta-analyysin perusteella sovi ka-

navakuljetukseen tai jos sopivat, niin erittäin korkein kustannuksin (pie-

nestä osalastista johtuen). 

Yhteiskuntataloudellisja kustannuksia laskettaessa on kuitenkin käytetty 

havainnollisuuden vuoksi sellaista laskentatapaa, että esimerkkien perus-

teella on määritetty keskimääräinen kuljetuskustannus eri liikennemuodois-

sa ja näillä kustannuksilla on kerrottu kokonaistavaramäärät. Saatua ko-

konaiskustannusta ei tule ajatella absoluuttisena arvona, vaan vaihtoeh-

tojen välisillä eroilla on ainoastaan suuruusluokkaa osoittava merkitys. 

Näin osavuotisuuden merkitys saadaan selvästi esiin. 

I 	Varsinaisissa kustannusvertailuissa on sekä liike- että yhteiskuntataloudel- 

listen laskelmien yhteydessä otettu huomioon kanavan osavuotinen käytt5 ja 

siitä muihin liikennemuotoihin seuraavat vaikutukset. Syysuhteiden osoit- 

1 

	

	tarniseksi on kuitenkin käytetty sellaista menettelyä, että kanavaa käyttä- 

vien kuljetusten liiketaloudelliset kustannukset on laskettu aluksi niin kuin 

1 	kuljetusmuodon vaihdosta talveksi ei tarvittaisi. Erikseen on selvitetty, 

miten osavuotisuus vaikuttaa VR:n ja satamien yksikkikustannuksiin ja miten 

nämä tekijät tulee ottaa huomioon verrattaessa kanavaa käyttävää ketjua 

ympäri vuoden maakuljetusta käyttävään ketjuun. Yhteiskuntaraloudellisissa 

1 
1 
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1 
1 	laskelmissa on yksikkt5kuljetuskustannukset määritetty aluksi siten, että 

osavuotisuutta ei ole otettu huomioon. Siirryttäessä laskemaan kokonais- 

1 

	

	tavaravirtojen kustannuksia, on osavuotisuuden vaikutus sijoitettu suoraan 

kokonaiskuljetuskustannuksiin. Niitä määritettäessä on käytetty tavara- 

I 

	

	virtojen allokoinnissa kanavaan soveltuvia tavaravirtoja, jotka määrittä- 

vät myiis maitse kuljetettavaksi jäävät määrät. 

7.1.3 	Keskeisimmät laskentaperiaatteet 

1 Kustannuslaskelmien 1ähttkohtana ovat kunkin kuljetustehtävän erilliskus- 

tannukset, eli ne kustannukset, jotka jäävät pois (tulevat mukaan), jos 

1 liikennemuodon osuus vähenee (lisääntyy) ko. kuljetustehtävän verran. 	Käy- 

tännt$ssä tosin on vaikea sanoa täsmälleen, mitkä kustannukset ovat pitkällä 

tähtäyksellä erilliskustannuksia. 	Näin on asianlaita erityisesti VR:n koh- I dalla. 	Koska VR:llä yhteiskustannukset muodostavat erittäin suuren osan 

kokonaiskustannuksista, on ilmeistä, että ne vaikuttavat kilpailukykyyn. 

I Tällä perusteella on päädytty siihen, että eri liikennemuodoissa lisätään 

erilliskustannuksiin yhteiskustannuksia.. 	VR:n osalta yhteiskustannuslisä- 

1 prosentti on sellainen, että kaikkien VR:n kuljetustehtävien erilliskustan- 

nuksiin lisättynä yhteiskustannukset saadaan peitetyksi. 	Vesi- ja autolii- 

1 kenteessä prosentti on määritetty tasetilastojen perusteella. 	Tuloksia 

tulkittaessa on kuitenkin muistettava, että kuljetustehtävistä kilpailtaes- 

sa liikennemuodot eivät välttämättä tarvitse katetta yhteiskustannuksille, I jos vajaus voidaan jotenkin rahoittaa. 	Kanavan käyttötinotto puunjalostus- 

kuljetuksissa merkitsisi VR:n nykyään lievän talvihuipun 	suu- 

I
teollisuuden 

renemista. 	Tämän vuoksi VR:n on luonnollista pysyä randituksessaan riittä- 

vän lähellä erilliskustannuksia. 

1 
Jo toteutettujen investointien kustannuksia ei laskelmiin ole otettu mukaan 

1 (uponneet kustannukset). 	Koska VR:n perusparannusten erottaminen uusinves- 

toinneista osoittautui vaikeaksi, tehtiin tällä kohtaa poikkeus. 	Laskelmat 

I on suoritettu vuoden 1970 hintatasolla ja tavaramäärille. 	Tämä ei kuiten- 

kaan merkitse, että vertailu koskisi mainittua vuotta. 	Liikennemuotojen 

suoritteet vastaavat 1970-luvun realistisia tavoitteita. 	Voidaan 	olettaa, 
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että saavutettaessa suoritteita vastaava kustannustaso,vuoden 1970 suhteel-

liset hinnat ovat muuttuneet. Tt ei ole otettu huomioon, koska ennakoin-

tivaikeudet ovat suuret ja koska eri kuljetusmuotojen erilliskustannusten 

rakenteet ovat varsin samantyyppisi. 

Suoritteet on mritetty kaikissa kuljetusmuodoissa edel1 mainitun tuotta-

vuustason mukaisen perusteellisen systeemianalyysin avulla, jolloin nykyisiä 

tilastoista ja muuten saatuja toteutuneita lukuja on käytetty ainoastaan 

kritiikkin. Vesi- ja autokuljetuksissa suoritteet on laskettu malleilla, 

joissa otetaan huomioon trkeimmt suoritteeseen vaikuttavat tekijät. VR:n 

suoritteet on laskettu pendelijuna-aikataluista. Satamakustannuksia ja sa-

taman 1astinksitte1ytehoja varten on kehitetty satamamalli, jolla eri las-

tinksitte1ymenete1mi voidaan verrata keskenn. 

Osavuotisuuden vaikutusta kvantifioitaessa on 1hdetty VR:n osalta siitä, 

että tavaramrn suhteessa tnuuttuvia kustannuksia ovat: 

- poltto- ja voiteluainekustannukset 

- kaluston korjaus- ja kunnossapitokustannukset 

- veturimiesten ajopalkkiot 

tai vaihtoehtoisestj edellisten lisäksi 

- veturimiesten peruspalkat 

- veturien pomakustannukset 

- vaihtotydkustannukset 

Johtoptiksiss on käytetty näiden eri tavoin laskettujen kustannusten 

keskiarvoa. 

7.2 	Kuljetustarve ja suorittamismandollisuudet 

7.2.1 	Saimaan vaikutusalueen tavaravirrat 

I Tutkimuksessa on kerätty yrityksiltä vuoden 1970 tavaravirtatiedot sekä 

lyhyen thtyksen ennakoinnit kyselylomakkein. Lisäksi on kytettviss 

I 	ollut muuta materiaalia. Tavaravirroista on erotettu volyymiltaan merkit- 

tvt tai snnilliset virrat lhemp 	tarkastelua varten. 
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Alueen vienti, jonka miUr vuonna 1970 oli n. 2,4 milj, tonnia, koostuu 

pasiassa puunjalostusteollisuuden tuotteista. Sen ulkomaiset mrnpt 

ovat keskittyneet Eurooppaan (Englanti, Länsi-Saksa, Tanska, Hollanti, 

Belgia, Ranska), mutta huomattavia mUri viedn myös Välimeren maihin, 

Pohjois- ja Ete1-Amerikkaan sekä Neuvostoliittoon. 

I 	
Koska tutkimusalueen ja Neuvostoliiton tavaranvaihto sekä raakapuun uitto- 

kuljetukset jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, jivt kivennispolttoai-

neet tuonnin merkit tvimmksi erksi (150 000 t/v). 

1 
Tutkimusalueelle kuljetettiin nestemisi polttoaineita kotimaasta lähes 

900 000 tonnia ja Neuvostoliitosta lähes 500 000 tonnia. Öljynkuljetuk-

sissa on tarkoituksenmukaista rajata tutkimusalueen etelosa tarkastelun 

ulkopuolelle, koska tälle alueelle tulevat kuljetukset pasiassa Neuvos-

toliitosta (nykyisten sopimusten mukaan rautateitse). Jljel1e jUv11e 

alueelle kuljetettiin n. 800 000 tonnia nestemisi polttoaineita. Tutki-

musalueella on vesireitin varrella varastoja, jotka ovat valmiita, raken-

teilla tai joiden osalta rakentamisptis on tehty n. 690 000 m 3 . Nist' 

n. 460 000 m3  on tarkoitettu kevyille polttonesteille. 

Muista valtakunnan sisisist kuljetuksista on rikasteilla ylivoimaisesti 

merkittävin osuus (350 000 t/v) 

Tavaravirtojen merkittvimpi kehityssuuntia vuoteen 1980 lienevät levyjä 

ja kappaletavaraa tuottavan teollisuuden melko voimakas kasvu ja jalostus-

asteen nousu puumassa- ja paperiteollisuudessa sellun viennin samalla v-

hentyess. Mainitut tekijät eivät merkitse kovinkaan suurta 1isyst ta-

varamriss, mutta edellyttvt entistä snnillisempi ja nopeampia kul-

jetuksia. 

1 

Ei 
Ei 

tiljyn kulutuksen arvioidaan tarkastelualueella kasvavan 0,8 milj. toimista 

1,4 milj. tonniin vuoteen 1980 mennessä. 
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1 	7.2.2 	Kuljetusvaihtoehdot 

1 	Kuljetusvaihtoehdoista on selvitetty sekä kuljetustiet että niissä käytet- 

tävä kalusto. Viennin kuljetusteiksi on valittu seuraavat: 

1. Maitse tapahtuva sytStttfliikenne. Tehtaan ja merisataman välinen kulje- 

I 	
tus suoritetaan maitse. Merisatamassa tavara siirretään merikuljetus- 

välineeseen. 

1 	2. Kanavan kautta tapahtuva syittt5liikenne. Saimaan sataman ja merisata- 

man välinen kuljetus suoritetaan vesitse. Merisatamassa tavara siirre- 

1 	tään 

I 	3. Kanavan kautta kautta tapahtuva suora liikenne. Tavara kuljetetaan 

Saimaan satamasta ulkomaan satamaan samassa kuljetusvälineessä. 

Tuonnin osalta kuljetusteinä on käytetty maitse tapahtuvaa liikennettä ja 

kanavan kautta tapahtuvaa suoraa liikennettä. Toiminta tapahtuu niissä 

päinvastaisessa järjestyksessä kuin viennissä. Kotimaan liikenteessä on 

tarkasteltu maateitse ja suoraan kanavan kautta tapahtuvaa liikennettä. 

Koska tutkimuksen tarkoituksena on ollut kattaa kaikki tiedossa olevat po- 

' 

	

	tentiaaliset kuljetusmandollisuudet, on selvitetty varsin perusteellisesti 

erilaisten ratkaisujen soveltuvuutta alueen kuljetuksiin ja käytettävissä 

I 

	

	
oleviin kuljetusteihin. Vertailussa käytetty kalusto edustaa kussakin 

vaihtoehdossa tällä hetkellä tavoitteeksi asetettavaa teknistä ratkaisua. 

1 	Maateitse tapahtuvan liikenteen on rautateiden osalta oletettu tapahtuvan 

pendeliliikenteen mukaisina n. 1500 tonnin kokojunakuljetuksina. Autokalus-

1 	tona on käytetty suurimman mandollisen kuorman antavaa perävaunuyhdistelmää 

tai sekä neste- että kuivalastien kuljetukseen soveltuvaa ns. Mepa-autoa. 

Merikuljetukset suoritetaan joko tehokkaaseen satamaterminaalitoimintaan 

pohjautuvana linjaliikenteenä n. 6500 dwt:n avoimilla aluksilla (lastinotto-

1 	kyky 5000-5400 t) tai proomuemälaivajärjestelmillä. Tämän tutkimuksen 
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yhteydessä kehitetty ns. f1oat-on-merikuljetusjrjestelm koostuu emaluk-

sesta sekä 1000 dwt:n proomuista (lasti = dwt), joita emalus pystyy otta-

maan 9 kpl lastikseen. LASH-merikuljetusjrjestelm on olemassaoleva proo-

muemlaivajrjestelm. LASH-proomuun mahtuu 250-300 tonnia puunjalostus-

teollisuuden tuotteita. Emalus lastaa proomuja 55 kpl. 

I 	Nm proomuemlaivajrjeste1mt voivat toimia joko niin, että proomut saa- 

vat lastinsa inerisatamasta, jossa proomut myös lastataan emalukseen tai 

I 	
niin, että proomut hakevat lastin työntjien kuljettamina Saimaalta ja ne 

lastataan ema1ukseen merisatamassa. 

1 	Merisatamien kautta tapahtuva tuonti on oletettu suoritettavaksi n. 9000 

dwt:n irtolastilaivalla. 

Syöttö1iikenteess tai kotimaan liikenteessä käytetty feeder-proomu on 

I 	mitoitettu kanavan suhteen maksimikokoiseksi. Se lastaa puunjalostusteol- 

lisuuden tuotteita 2700 tonnia. Vastaavan tankkiproomun lastikapasiteetti 

I 	
on 3100 tonnia öljytuotteita. Yhdistelmproomu lastaa nestemisi poltto- 

aineita 3100 tonnia ja kuivalastia 1200 tonnia. 

1 	Suorassa sekä vienti- että tuontiliikenteess käytettyä pykäl1aivaa on 

tarkasteltu sekä modernin kanavaan sopivan maksimialuksen että olemassa- 

1 	olevien kytettyjen alusten mukaisena. Tankkilaiva on valittu suurimman 

tällä hetke1l kanavaa kytt'vn aluksen mukaiseksi. 

Kuljetustehot on märitetty kussakin liikennemuodossa tavoitteeksi asetet- 

tavien liikennejrjestelyjen mukaisesti. Sekä VR:n että autoliikenteen 

1 	osalta on pdytty jo kytännöss saavutettuihin tehoihin. Merikuljetusten 

osalta sovelletut tehot edustavat tasoa, mihin on jo psty tietyissä yk-

1 	sittistapauksissa ja mika tullee olemaan vallitseva muutaman vuoden kulu.- 

essa. 	kllaivan osalta kuljetustehot ovat nykyistä selvästi korkeampia. 

1 

	

	Proomuratkaisuista ei kytnnön vertailupohjaa ole, mutta ne on asetettu 

toimimaan varsin tehokkaasti. 

1 

1 
1 

1 

1 
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1 
1 	7.2.3 Kanavan kautta tapahtuviin kuljetuksiin mandollisten tavaravirtojen 

rajaaminen 

1 
Ennen varsinaista kuljetuskustannusanalyysia on vientikuljetusten osalta 

I selvitetty markkina- ja kuljetusmuototekijiiden vaikutusta eri liikenne- 

muotoihin periaatteessa soveltuviin tavaravirtoihin. 

Markkinatekijät, joita ovat kuljetusaika ja toimitusehto, eivät rajoita 

merkittvsti VR:n kuljetuksia. Autokuljetukset pystyvät joustamaan ty- 

1 

	

	sin markkinatekijtiiden suhteen, mutta feeder-proomun hidas kiertonopeus 

rajoittaa sen kyttömandollisuuksia. Vesitse suoritettavan sy3ttöliiken- 

1 	teen ulkopuolelle j 	toimitusten kiireellisyyden vuoksi muun paperin kuin 

sanomalehtipaperin, muun kartongin kuin ulkopakkauskartongin ja lastulevyn 

1 

	

	Länsi-Eurooppaan suuntautuvat mUrt sekä n. 25 % ulkopakkauskartongin 

Länsi-Eurooppaan suuntautuvista mrist. 

Riittvan suurten ja tasaisten tavaravirtojen puute tekee suorat kanava- 

I 	
kuljetukset hitaammiksi kuin kuljetukset merisatamaterminaalista, joka pys- 

tyy kermn ja keskittmn liikennettä huomattavasti laajemmalta taka- 

maa-alueelta. Tuotteittain katsottuna kanavaliikenteeseen eivät sovellu 

1 	liian pitkän kuljetusajan vuoksi vaneri- ja metallituotteet eivätkä paperin 

ja kartongin jalosteet. Kanavan kautta ei voitane kuljettaa Pohjoismaihin 

1 	suuntautuvaa paperia, kartonkia ja 

I 	
Laskelmien perusteella on osoittautunut ilmeiseksi, että Saimaan satamasta 

kauempana sijaitsevien (yleensu yli 10 km:n steell) laitosten ei kannata 

I 	
kyttä kanavaa. Merikuljetuskustannusten perusteella pykllaivojen kil- 

pailukyky ei vaikuta riittvltä Pohjanmerta pitemmälle. Mybs float-on-

alusten kannattavuus vastaavan kokoisiin tavanomaisiin aluksiin verrattuna 

heikkenee kuljetusmatkan pidetess, mistä syystä ns. kaukomaat jätettiin 

pois kanavaliikenteen piiristä. 

1 
1 
1 
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Lisäksi tavaravirtoja on rajattu tarkastelemalla tavaramrn riittvyytt 

em. standardikokoisten kuljetusyksiktiiden kuljetussuoritteiSiifl riittvn 

yhteystiheyden puitteissa. Suoritteita m ritettess oletettiin float-

on-jrjestelmss, että 

- proomun lasti saadaan yhdestä satamasta ja jtetn yhteen satamaan 

- em1aivan proomuista on vhintn 50 7., Saimaalta 

- em1aiva purkaa korkeintaan kolmessa ulkomaan satamassa 

- Saimaalla täytyy tytinttikytkyeess olla enemmän kuin yksi proomu 

Pyk1laivan osalta katsottiin mandolliseksi vain 2 ulkomaista satamakyn-

ti saman kiertomatkan puitteissa 

Viennin kokonaistavaramrst, 2,4 milj, tonnia/vuosi, j 	kanavan auki- 

oloajalle yhteensä l48 milj. tonnia. Tst jUvt jlje1le edellä olevien 

kriteerien soveltamisen jälkeen seuraavat vaihtoehtoiset tavaramrt (kul-

jetusvaihtoehdot ovat toisensa poissulkevia eikä sekavaihtoehtoja ole tar-

kasteltu): 

Vaihtoehtoisesti erimuotoisiin 
kanavakuljetuksiin jäljelle j- 

Kriteerit, joilla mri on karsittu 	vt mrät (1000 t) 

Sytitttil. 	Float-on 	Pykl 

Osavuotisuus 

I Edellinen sekä markkinatekijt 1 050 
730 	610 

Edelliset sekä sijainti kaukana Sai- 910 
maan satamasta ja vienti kaukomaille 

1 Edelliset sekä jt1je1le jneen tava- 850 	190 	410 

ramäärn riittvyys kuljetuskaluston 
kapasiteettiin nähden 

1 
Rajausten perusteella on i1meist, että float-on-systeemi ede11ytt 	ent- 

I tin suuria tavaramni, joita on kuitenkin rajoitetusti tarjolla. 	Sen si- 

jaan sytstttiuiikenteeseen on tavaramrien ja niiden soveltuvuuden kannalta 

osoitettavissa oleva kuljetusmr 	suuri. Myis pyklillaivoille jv I tavaramr 	on varsin huomattava, etenkin kun otetaan huomioon pykl1aivan 

1 
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vuotuinen kuljetussuorite. Suoritetut rajaukset merkitsevät, että otta- 

matta vie1 eri vaihtoehtojen kuljetuskustannuksia huomioon, rautateitse 

ja inaanteitse hoidettavaksi j 	talviajan 920 000 tonnin lisäksi vhintän 

sytStti1iikenteess 630 000 tonnia, float-on-jrjestelmn perustuvassa 

kanavan kytt5ss 1 290 000 tonnia ja pykl1aiva1iikenteess 1 070 000 

tonnia. 

Tutkimuksessa ksite1tyjen joukkotavaroiden tuontiin ei kohdistu markkina-

tekijtiden aiheuttamia rajoituksia. Kivennispolttoaineita voitaneen täten 

tuoda kanavan kautta n. 150 000 t/v, silloin kun kuljetukset voidaan ajoit-

taa purjehduskauteen. Jos kuljetusten on oltava tasaisia ympäri vuoden, 

putoaa mr 90 000 tonniin vuodessa. 

I 	Öljytuotteiden kuljetuksiin ei myt5skn kohdistu em. rajoituksia. Kanava- 

kuljetusmandollisuus on täten bensiinin osalta 140 000 t/v, dieseltiljyn 

I 

	

	
osalta 115 000 t/v, kevyen polttot5ljyn osalta 290 000 t/v ja raskaan poltto- 

tiljyn osalta 250 000 t/v. 

bijynkuljetuksia rajoittavat kuitenkin varastointinktikohdat. 	Näiden vai- 

kutuksista jvt dieseltiljyn kuljetukset kokonaan kanavaliikenteen ulko- 

puolelle. 	Sen sijaan voitaisiin bensiinin keshuipun ja lähes kaiken ke- 

vyen polttotiljyn kuljetukset hoitaa kanavan kautta. 	Raskaan polttotiljyn 

osalta estnevt varastointinktlkohdat peruskulutuksen kanavakuljetukset. 

Talven kulutushuipun kanavakuljetusmandollisuudet riippuvat koko maan tal- 

vivarastotilanteesta. 

Vuoden 1970 kulutusmristä voitaisiin bensiini 	ja kevytt1 polttotiljyä 

edellisen mukaan kuljettaa kanavan kautta 270 000 t/v. 	ede1lyttisi 

140 000 tonnin varastotilaa. 	Jos mytis raskaan polttotiljyn kanavakuljetus 

olisi mandollista, kohoaisi kanavakuljetusmr 	330 000 tonniin vuodessa 

ja vastaava varastotarve olisi 170 000 tonnia. 	Tätä suuruusluokkaa olevat 

sUnntil1iset kanavakuljetukset tulevat mandollisiksi kuitenkin vasta sitU 

mukaa kuin koko maan kulutuksen kavun edellyttm.0 varastotilaa rakenne- 

taan Saimaan alueelle. 

Ii 
1 
1 

1 
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Kevyen polttotiljyn osalta esitetyt mrt sisltvt kokonaan ja raskaan 

polttoiljyn osalta osittain varmuusvarastojen kautta menevän kulutuksen. 

Kaikkien tiljytuotteiden varmuusvarastojen ensimninen tyttti ja vuosittai-

set tydennykset voitaneen kuitenkin suorittaa kanavan kautta, joten ne 

lisnnevt ajoittain nit mri. Öliynkuljetusten tarkastelu on suori-

tettu tarkemmin erillisess liitteess. 

7.3 	Kuljetuskustannuslaskelmien tulokset 

7.3 .1 	Kuljetuskustannukset laskentaesimerkeiss 

Laskentaesimerkkien avulla on kuvattu kanavaan teknisesti soveltuvien kulje-

tusvirtojen kustannuksia sekä kanavaa kyttvien että kyttämttömien kulje-

tusratkaisujen avulla. Esimerkit kattavat trkeimmt Saimaan kanavan vaiku-

tusalueelle kohdistuvat tavaravirrat, nimittäin 

- puunjalostusteollisuuden tuotteiden vienti It1meren ja Pohjanmeren 

alueelle 

- joukkotavaroiden tuonti Itämeren alueelta 

- tiljytuotteiden kuljetus Suomenlanden rannikolta 

Kaikkiaan laskentaesimerkkej on kuusi. Aluksi näiden liiketaloudelliset 

kustannukset laskettiin kanavavaihtoehtojeri osalta ymprivuotisina. Nm las-

kentatulokset ovat esitettyin taulukoissa 5.1-5.5. Koska osavuotinen kyttti 

vaikuttaa VR:n ja satamien yksikkökustannuksiin, nousevat kanavavaihtoehtojen 

kustannukset em. taulukoissa esitetyist. Vientiesimerkkien kuljetuskustan-

nukset muodostuvat täten seuraaviksi (vain kustannuksiltaan edullisiuunat kul-

jetusvaihtoehdot on otettu mukaan tarkasteluun): 

- 1) 	1) 1) Rautatie + Feeder-proomu Käytetty Float-on- 

I 
Laskentaesimerkki linjalaiva + linjalaiva pykllaiva alus 

_________________ Kustannukset, mk/t 

Joensuu - Lyypekki 41 53 67 48 

1 Varkaus - Lontoo 44 54 75 53 

Kaukop 	- Amst. - Antw. 48 56 73 54 

1 
talvikautena kanavakuljetusvaihe korvattu pendeliliikenteisill koko- 
junakuljetuksilla 
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Esitetyt kustannusluvut osoittavat, että laskentaesimerkkitapauksissa on ta-

loudellisinta kuljettaa puunjalostusteollisuustuotteet rautateitse tehtaalta 

merisatainaan, mistä terminaalin kautta edelleen linjalaivalla ulkomaiseen mää-

räsatamaan. Rautatiekuljetuksen korvaaminen syöttöproomulla kohottaa kulje-

tuksia 15-30 . Saimaalta alkavista suorista kuljetuksista float-on -ratkai--

sua voitaneen pitää melko kilpailukykyisenä (n. 10 % rautatie-linjalaivaa 

kalliimpi) näiden kustannuslukujen valossa, mutta systeemin tekninen valmius 

ja hankintahinta-arvion tarkkuus pakottavat suhtautumaan vaihtoehtoon varauk-

sellisesti. Pykälälaiva käytettynäkin (hankintahinta 4 mmk) hankittuna 

on selvästi kallein kuljetusvaihtoehto. Mikäli alus saataisiin käyttöön 

ilman minkäänlaisia pääomakustannuksia, mitä on luonnollisesti pidettävä 

täysin epärealistisena ajatuksena tällaisten laskelmien yhteydessä, kus- 

tannukset olisivat 1Ö-25% rautatie-linjalaivaa korkeammat. Lisäksi on to-

dettava, että nykyään käytössä olevat pykälälaivat ovat ns. konventionaali-

sia aluksia, joilla on vaikeaa päästä tässä tutkimuksessa esitettyihin kul-

j etu s suor itt e is i in. 

Edellä esitetystä asetelmasta poisjätetyistä kuljetusvaihtoehdoista on 

todettavissa, että 

- autokuljetus on selvästi (2-3 kertaa) kalliimpaa kuin rautatiekuljetus 

- LASH'in kustannukset ovat n. 10 mk/t float-.on-systeemiä korkeammat 

- float-on-järjestelmän käyttö on edullisempaa Saimaalta kuin merisata- 

mista alkavissa kuljetuksissa. 

Laskettaessa laskentaesimerkkien yhteiskuntataloudellisia kustannuksia on 

liiketaloudellisista kustannuksista vähennetty välilliset verot. Koron ja 

pitoajan selvittämiseksi on pääomakustannukset laskettu myös 6 7 korkokan-

nalla ja 20 vuoden pitoajalla (liiketaloudellisissa 10 7., 15 v). Erilai-

sista yhteiskunnallisista lisäkustannuksista on pystytty sisällyttämään 

laskelmiin vain tieliikenteen kustannukset tienpitäjälle sekä kanavavaihto-

ehtojen osalta kuljetusten osavuotisuuden aiheittamat kustannukset. Ilman 

osavuotisuuden vaikutusta kustannussuhteet eivät muutu eri vaihtoehtojen 
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1 
1 	v1ill autokuljetusta lukuun ottamatta, minkä kustannukset nousevat. Kos- 

ka osavuotisuus lis kanavavaihtoehtojen kustannuksia kuten liiketaloudel-

1 	lisissa laskelmissa, eivät yhteiskuntataloudelliset laskelmat muuta liike- 

taloudellisten pohjalta tehtyjä johtopttiksi. 

Joukkotavaran tuonnin kuljetuskustannukset ovat irtolastilaiva-rautatie -vaih-

I 	toehdossa 22 mk/t sekä kaytetyn pykllaivan kohdalla 29 mk/t. Mikäli ympari- 

vuotiset kuljetukset eivät ole vlttämttömi, alenee jlkimminen kustannus 

25 mk:aan/t. Yhteiskuntataloudelliset laskelmat eivät muuta vaihtoehtojen kus-

1 	tannussuhteita. Jttmll pykllaivan pomakustannuksia ottamatta huomioon 

liiketaloudelliset kustannukset muodostuvat n. 1 mk/t irtolastilaiva-rautatie 

1 	-vaihtoehtoa aihaiseminaksi. YhteiskuntataloudelliSeSti tilanne on päinvastoin. 

1 	Mikäli ymprivuotiset kuljetukset eivät ole vU1tt4mUttbmi1, dljytuotteiden kul- 

jetus kanavan kautta on sekä liike- että yhteiskuntataloudelliSeSti rautatie- 

kuljetusta edullisempaa, kuten seuraava asetelma osoittaa: 

Öljynkuljetuskustannukset Skt5ldvikist Kuopioon, mk/t 

Rautatie Tankkilaiva Tankkiproomu 

Liiketaloudelliset kust. 
	11,50 10,50 8,50 

Yhteiskuntataloudelliset kust. 	10,00 9,00 7,00 

Ymprivuotisten kuljetusten tarve kohottaa kanavavaihtoehdon liiketaloudelli-

sia kustannuksia 4,50 mk/t, jolloin edu1lisuusjrjestys muuttuu päinvastai-

seksi. Yhdistelmäproomun käyttö ei paranna merkittvsti kuljetusteri ta- 

loudel lisuutta. 

7.3.2 	Kokonaiskuljetusten tarkastelu 

Luvussa 7.2.4 eri kriteerein rajatut kanavakuljetuksiin soveltuvat tavara- 

virrat ovat laskentaesimerkkeihin rinnastettavissa. Viennin osalta on ky-

se puunjalostusteollisuuden tuotteista, jotka voidaan hoitaa suurina ja 

tasaisina kuljetuksina. Kustannuslaskelmat osoittavat kuitenkin, että ka-

navakuljetusten kilpailukyky j 	niss kuljetuksissa varsin heikoksi. 
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Feeder-proomu on kustannuksiltaan n. 10 mklt rautatievaihtehtoa kalliimpi 

ja pykl1aiva vielä ttkin epta1oude11isempi ratkaisu. Ainoastaan il-

man pomakustannuksia (t1liin voitaisiin puhua ilmaisesta pykUl1aivasta, 

jota ei ole tarkoitus uushankkia pitoajan kuluttua) pyk11aiva on kustan-

siltaan samaa suuruusluokkaa rautatie-linjalaivavaihtoehdon kanssa. Float-

on.-jrjestelm on edullisin kanavaa kyttvist kuljetusratkaisuista, mutta 

silti yli 10 7 rautatiekuljetuksiin perustuvia kuljetuksia kalliimpi. Li- 

suksi systeemiin sisltyvt muita vaihtoehtoja suuremmat epvarmuustekijät 

antavat aihetta varovaisuuteen. On siis todettava, että kuljetettaessa 

suuria puunjalostustuotteiden vientieri,1 kanavan kyttti ei vaikuta talou-

dellisesti edulliselta ratkaisulta. 

1 
Tarkasteltaessa pieniä tavaraeri, joiden kohdalla esimerkiksi kokojunakul-

1 	jetukset eivät voi tulla kysymykseen, pdytn samanlaiseen lopputulokseen. 

Vaikka vaunukuormittaiset rautatiekuljetuskustannukset olisivat rnoninker-

' 	taiset kokojunakuljetuksiin verrattuna, rautatie-linjalaivavaihtoehto olisi 

silti pyk1laivaa se1vsti edullisempi kuljetusratkaisu. Pykllaiva jou-

I 	
tuisi näet kermn osalasteja, mika nostaisi sen jo nyt korkeita kulje- 

tuskustannuksia. MyJs kaikkien prooniuvaihtoehtojen kustannukset kohoavat 

pienten tavaraerien kuljetuksissa. 

1 
Tapauksissa, jolloin tietylle markkina-alueelle suuntautuvien tavaraerien 

1 	vhyyden johdosta ei ole mandollista kyttä linjalaivaa, vaan merikuljetus- 

vaihe joudutaan suorittamaan pykllaivalla merisatamasta, on edullisempaa 

I 	hakea lasti pykdllaivalla Saimaalta kuin lhettä se rautateitse mensa- 

tamaan. 

Irtolastilaiva-rautatievaihtoehto on halvin ratkaisu joukkotavaroiden tuon-

nissa. Lisäksi Kotkan ja Haminan satamien kautta tapahtuva kivennispolt-

toaineiden tuonti takaa mrlliset edellytykset irtolastilaivan kaytdlle. 
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Näin ollen kivihiilen tuonti kannattanee keskitt merisatamaan ja kuljet-

taa sieltä rautateitse edelleen Saimaan kyttpisteisiin. Kivennispoltto-

aineiden käyttb tullee kuitenkin vhenemn alueella voimakkaasti, jolloin 

pykllaivan kttimandollisuudet paranevat. YleensUkin tapauksissa, jol-

loin tuontimrt ovat suhteellisen rajoitetut (alle 60-70 000 t/v), pyk-

1laivan käyttö on ilmeisen perusteltua. 

Edel1 (7.2.4) kanavalle rajatut iljyku1jetukset ovat my5s kustannusnk-

kohtien puolesta ohjattavissa mieluummin kanavalle kuin rautateille. 

7.3.3 	Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset 

Laskentaesimerkkien yhteydessä (7.3.1) tarkasteltiin jo yhteiskuntatalou- 

dellisia kustannuksia. 

V1itttmsti kuljetuksiin liittyvien kustannusten lisäksi on tarkasteltu I vaihtoehtojen kokonaistaloudellisia vaikutuksia. 	Nit 	ovat maksutasevai- 

kutus, kerrannaisvaikutukset julkisen vallan tuloihin, yrittäjien tuloihin, 

I tyUllisyyteen jne. 	Edelleen on tehty kvalitatiivisia arvioita ei mitatta- 

vista vaikutuksista. 

1 
Kanavakuljetusvaihtoehtoihin voidaan katsoa 1iittyvn positiivinen maksu- 

1 tasevaikutus, mikäli niitä kytettess 	kotimaisen tonniston osuus kasvaa 

nykyiselt 	tasölta. 	Erityisesti 	sahatavaran 	kohdalla pstisiin lähes 

30 markan positiiviseen maksutasevaikutukseen kuljetettua tonnia kohden. I On kuitenkin todettava, että kotimaisia pyk1laivoja on tll 	hetkellä 

varsin rajoitetusti liikenteessä, eikä niiden rakentaminenkaan vaikuta kor - 

I keiden kuljetuskustannusten johdosta mie1ekk1t. 

1 	Mik1i kanavavaihtoehto toteutetaan float-on-ratkaisun pohjalta, se edel- 

lyttä 39 milj, markan kalustoinvestointia yhdistelm kohden. Tmn in-

1 	vestointimenon kerrannaisvaikutukset (tuloninuodostus, työllisyys) eivät 

ole yhtä suotuisia kuin tarkasteltujen vaihtoehtoisten kyttöjen (talonra- 

1 
1 
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kennustoiminta, kansantalous keskimUrin) vaikutukset. Lisäksi tuonti, 

erityisesti kilpaileva tuonti lisntyisi. Vastakkaiseen suuntaan vaikut-

taisi investoinnin maksutasetta parantava vaikutus, edel1ytten, että tämä 

ku1jetustehtv siirtyisi ulkomaisilta aluksilta. 

Eri vaihtoehtojen vli1l ei ole lydettviss mitn erityisiä aluepoliit-

tisia vaikutuksia, ellei oteta lukuun mandollista proomujen rakentamisesta 

aiheutuvaa tytflhisyysvaikutusta, mika jäisi kuitenkin varsin lyhytaikaiseksi. 

7.3.4 Vertailu tariffeihin sekä esitettyjen kustannuslukujen saavutettavuus 

Kuten tutkimusmenetelmn kuvauksen yhteydessä on tuotu esille, voimassa- 

olevia rahteja ja tariffeja ei ole käytetty kustannuslaskelmien pohjana. 

Sen sijaan on haluttu suppeasti tarkastella aiheuttamisperiaatteen mukai- 

sesti laskettujen liiketaloudellisten kustannusten ja tariffien v1isi 

eroja. 

Vuonna 1970 voimassaolleet randit ja tariffit sekä tmn tutkimuksen vas-

taavat kustannukset ovat laskentaesimerkiss Kaukop - Amsterdam - Antwer -

pen likipitäen seuraavat: 

Tariffi 	Kustannus 
mk/t 

autokuljetus Kaukop - Hamina 	19 	14 

rautatiekuljetus Kaukop - Hamina 	11 	6 

merikuljetus Hamina - Amsterdam - Antwerpen 	50 	30 

Kaikki tutkimuksessa lasketut kuljetuskustannukset ovat alhaisempia kuin 

voimassaolleet perustariffit. On kuitenkin huomattava, että kilpailutilan-

teessa kaikki kuljetusmuodot, mutta erityisesti auto- ja rautatieliikenne, 

ovat valmiita alentamaan tariffejaan lhe11e erilliskustannuksia. 
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Pääosiltaan erot johtuvat laskentatilanteen erilaisuudesta. Tariffit on 

laskettu keskimrisen, vaihtelevan kuljetuskaluston ja -tehokkuuden mu-

kaisesti. TUten esimerkiksi VR joutuu ottamaan taiffi1la kuljetettavaksi 

minkä tahansa satunnaisen kuljetustehtvn. Lisäksi erilaisten riskiteki-

jdiden vaikutusmandollisuus sekä kokonaistoiminnan asettamat tuotontasoit-

tamisvaatimukset on pyritty ottamaan niissä huomioon. Sitävastoin tmn 

tutkimuksen laskentaesimerkeissU tarkastellaan suuria kuljetusvirtoja, mit-

k tarjoavat edellytykset tehokkaisiin, snntillisiin kuljetuksiin sekä 

sopivimman kuljetuskaluston kyttt5in. Kuljetukset on oletettu hoidetta-

viksi ilman ennalta aavistamattomia hiriöit, jotka vaikuttavat kaikkiin 

jrjestelmiin. Absoluuttinen kustannustaso nousee joka tapauksessa todel-

lisuudessa, kun otetaan huomioon kytnnön ja teoreettisen suoritteen väli-

nen ero. 

Kuten useassa eri yhteydessä on korostettu, kaikki kuljetusvaihtoehdot on 

pyritty toteuttamaan tavoitteeksi asetettavien, mutta realistisesti saavu-

tettavissa olevien järjestelyjen mukaisina. Auto- ja rautatiekuljetuksis-

sa esitetyt kustannukset ovat saavutettavissa, mikäli toimiataolosuhteet 

järjestetään esitettyjä vastaaviksi. Kalustoinvestointeja ei tarvita, mut-

ta rautatiekuljetukset edellyttävät tehokasta terminaalisatamaa (esim. Hie-

tanen). Tämän tarkastelun ulkopuolelle jää kokonaan kysymys, onko VR:n ja 

kuinka paljon hankittava näistä tehokkaista kuljetuksista ylim räistä ka-

tetta muulle toiminnalleen (esim. henkiUiluikenne). 

I 	Jotta muiden kuin proomujärjestelmien käyttöbn perustuvissa merikuljetuk- 

sissa päästäisiin esitetylle tavoiteteho- ja kustannustasolle, on lastin- 

käsittelyn satamissa perustuttava terminaalien käyttöin. Tämä edellyttää 

1 

	

	tiettyjä investointeja. Kalustoon niitä ei enää tarvita, koska kotimaisten 

varustamojen meneillään olevan investointiohjelman toteuduttua (n. 1974) 

1 

	

	tehokasta, puunjalostustuotteiden kuljetuksiin sopivaa laivakalustoa on 

hyvin runsaasti tarjolla. Paitsi em. satamainvestointeja tarvitaan lähinnä 

1 	kuljetusorganisaatioiden keskittämistä esitettyihin 

pääsemiseksi. Koska uuden tehokkaan tonniston ansiosta tuottavuuden nousu 

I 	ylittänee kustannusten kasvun, merirandit tuskin nousevat mainittavasti 

lähivuosina. 

1 
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1 	_____________ 

1 	Kanavan kyttt5mandollisuuksia rajoittaa voimakkaimmin liikenteen osavuo- 

tisuus. Niistä tavararyhmist, jotka eivät edel1yt ymprivuotisia kulje- 

1 

	

	tuksia ja jotka näin soveltuvat kanavaliikenteeseen, tiljykuljetukset muo- 

dostavat trkeimmn ja mrltn suurimman kuljetusern. Ymprivuotisia 

I 

	

	
kuljetuksia vaativat tavaravirrat tarvitsevat talvikaudeksi rinnakkaiskul- 

jetusjrjestelmn. Tst aiheutuvat liskustannukset tekevät kanavakulje- 

I 	
tukset suurissa kuljetustehtviss sekä liike- että yhteiskuntataloudelli- 

sesti varsin rajoitetusti kannattaviksi. Ymprivuotista kanavaliikennett 

on pidettv tmänhetkise11 tekniikalla taloudellisesti mandottomana. 

1 
Mikäli t5ljytuotteiden 1isntyvn kulutuksen aiheuttama 1isvarastotarve 

1 	rakennettaisiin ensisijaisesti Saimaan alueelle, nyttisi olevan mandol- 

lista kohottaa kanavan kautta tapahtuvat 1ljytuotteiden kuljetukset jopa 

I 	
500 000 tonniin vuoteen 1980 mennessä. Paitsi em. talvivarastojärjestely- 

jen toteuttamista, kuljetusten kannattavuuden edellytyksenä on, että varas- 

I 	
tointi Saimaalla ei muuta tuotteen nykyisiä hintasuhteita. Tälitiin Saimaan 

alueella suoritettavaa varastointia jää rasittamaan kuljetuskustannusten 

korko sekä ylimääräisen varastotilan (arviolta n. 100 000 t) aiheuttamat 

1 	kustannukset. 

1 	Neuvostoliitosta tällä hetkellä rautateitse tuotava tiljy muodostaa merkittä- 

vän liikennevirran kanavakuljetusten kannalta. Tutkimusalueen eteläosien 

I 

	

	
(lähinnä Imatra ja Lappeenranta) t5ljykuljetukset on oletettu hoidettaviksi 

näillä Neuvostoliiton rautatiekuljetuksilla, eikä näitä ole sisällytetty 

I 
em. kanavan kautta kuljetettaviin määriin. Olisi kaiketi mandollista ohja-

ta ainakin osa rautateitse tulevista dljymääristä kanavakuljetuksiin. Toi-

saalta taas, mikäli alueen pohjoisosiin toimitetaan tiljyä Neuvostoliitosta 

1 

	

	rautateitse, vähenevät kanavakuljetukset vastaavasti. Koska alueelle tule- 

va raskas polttotiljy muodostaa tärkeimmän rautatiekuljetuserän, ei tämän 

1 

	

	eikä ympäristt5suojelunäktikohtien johdosta raskaasta polttotiljystä ole si- 

sällytetty kuin pieni osa em. 500 000 tonniin. 

1 

1 



1-419-Ejph-ll 
176. 

Olemassaoleva öljynkuljetuskaluston kapasiteetti riitt 	nykyiselle ja 

melkoisesti suureinmallekin kuljetustarpeelle. MikUli kuljetukset lisUn-

tyvt edellä esitetyn mukaisesti, joudutaan hankkimaan uutta vesikuljetus-

kalustoa. Tutkimuksen laskelmien perusteella tankkiproomu on taloudelli-

sin kalustoratkaisu tsljynkuljetuksissa. Saimaan alueella olevat telakat 

pystyvt rakentamaan tällaisen proomun, kuten myös sitä varten tarvittavan 

työntjn. 

Myös muiden joukkotavaratuotteiden kuin öljyn kuljetuksissa Saimaan alueella 

kanavan käyttö saattaisi tulla kysymykseen tietyissä tapauksissa. Tllai-

sia olisivat sellaiset poltto- tai raaka-aineiden kuljetukset, mitkä pys-

tyttisiin hoitamaan kanavan purjehduskauden aikana ja mitkä mrien rajoi-

tetun koon johdosta eivät tarjoaisi edellytyksiä sUnnöllisiin rautatiekul-

jetuksiin. Maakaasun tulon myötä vhenev kivihiilen kulutus tarjonnee mah-

dollisuudet pykllaivan kytölle niss kuljetuksissa. Mikäli alueelle 

perustettaisiin kemiallista teollisuutta (esim. klooritehdas), saattaisi 

tarvittavien raaka-aineiden kuljetus olla kannattavaa joko erikoisesti 

suunniteltua kalustoa tai vanhaa pyk1laivakalustoa kytten. 

Viennin kohdalla kanavan käytön tehostamismandollisuudet eivät pitkll 

thtyksell nyt lupaavilta. Tll hetke1l saattaisi olla mandollista 

list kanavakuljetuksia ohjaamalla pienet, pasiallisesti ulkolaiset 

sahatavaraa kuljettavat alukset (ns. coasterit) hakemaan lastinsa Saimaan 

satamista rannikkosatamien sijasta. TUmU vientiliikenteen lisäys tulisi 

olemaan kuitenkin lyhytaikaista, sillä markkinatekijöiden asettamat 

vaatimukset pakottanevat siirtymän nopeisiin ja sUnnöllisiin linjakulje-

tuksiin myös sahatavaran viennissä. Muiden puunjalostustuotteiden kohdal-

la, joista alueen vienti pääasiallisesti koostuu, nämä samaiset markkina- 

tekijät rajoittavat voimakkaasti kanavan käyttöä. Lisäksi suoritetut kus-

tannuslaskelmat osoittavat näiden muuten mandollisten kanavakuljetusten 

muodostuvan tehokkaasti järjestettyä rautatie-linjalaivaliikennettä kalliim-

miksi. Tähän vaikuttavat suurelta osin kanavaliikenteen osavuotisuuden 

aiheuttamat lisäkustannukset. 



1-419-Ejph-ll 
177. 

Olemassaolevaa pykllaivakalustoa, jota korkeat pomakustannukset eivlit 

ilmeisesti rasita, kannattanee toistaiseksi kytt, milloin riittvn kes-

kitettyj tavaravirtoja on osoitettavissa tai kun merisatamasta alkavaa 

merikuljetusta ei voida suorittaa isommalla aluksella. Kotimaista kanava- 

kuljetuksiin sopivaa pykl1aivaka1ustoa on kuitenkin olemassa varsin ra-

joitetusti. Mikäli tt liikennemuotoa listn, merkitsee se kuljetusten 

suorittamista ulkomaisin aluksin (vrt. coasterit), mi1l olisi puolestaan 

maksutasetta heikentv vaikutus. Toisaalta kytettyj kanavaan sopivia 

aluksia on maailmanmarkkinoilta edullisesti hankittavissa. Uusia pykl-

laivoja ei kannata missn tapauksessa rakentaa kanavan käytt varten. 

Kustannuksiltaan kilpailukykyisimmksi kanavaa kyttvksi kuljetusvaihto-

ehdoksi osoittautui float-on-proomuemlaiVajrjeStelifl. Koska kyseessä 

I 

	

	on kokonaan uusi kuljetusjrjestelm, on lopullinen kannanotto sen kUyttti- 

kelpoisuudesta jUtettUv listutkimusten varaan. Tlliin tulisi tarkistaa 

I 	
erityisesti emaluksen alustava hankintahinta. Jrjestelmn edellyttmt 

suuret ja keskitetyt kuljetusvirrat rajoittavat kuitenkin sen kytttimandol-

lisuuksia laajemmalti. 

Harkittaessa uuden kanavakuljetuksiin soveltuvan vesikaluston hankkimista, 

olisi valinta kohdistettava cytSnttproomuihin. bijykuljetusten kohdalla 

todettiin jo tankkiproomujen soveltuvuus kanavaliikenteeseen. Mybs kuiva-

lastien kuljetuksessa tyUnttproomut ovat uusia pykllaivoja huomattavasti 

edullisempia. Osavuotisuuden aiheuttamat liskustannukset tekevät siitä 

kuitenkin melko kalliin kuljetusratkaisun. Kanavan mitat (erityisesti sul-

kujen kapeus) rajoittavat puolestaan riittvn suurikokoisten avomeriproo-

jen kytt. 
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1 
1 	ÖLJYTUOTTEIDEN KULJETUKSET SAIMAAN ALUEELLA 

1 	1. 	Öljytuotteiden kulutus ja kulutusjakautumat 

1 	Tss tarkastelussa pyritn selvittmn, aiheuttaako polttotiljyjen koko 

maan kulutuksen epUsuhtainen kuukausittainen jakautuminen niin suuren ke- 

I 	sn ajoittuvan varastotarpeen, ettei kuljetettaessa Saimaan alueen kulutus 

kokonaan tai osittain kanavan kautta, aiheuteta niin suurta ylimUrist 

varastotilan tarvetta, että se syti kanavakuljetuksilla aikaansaadut slistdt. 

Vuonna1970 arvioitiin moottoribensiinin, dieseU5ljyn, kevyen poltto5ljyn 

1 	sekU raskaan polttotiljyn kulutuksen olleen Saimaan kanavan vaikutusalueella 

1,4 milj, tonnia. Näiden iljytuotteiden kulutuksen arvioidaan, kun maakaa-

1 	sun tuonti otetaan mukaan, nousevan vuoteen 1980 mennessä 2,1 milj, tonniin. 

Seuraavassa tarkastellaan vain Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan l- 

I 	nien aluetta, jota kutsutaan jljempn Saimaan alueeksi. Saimaan kanavan 

vaikutusalueen etelinen osa, Lappeenrannan ja Imatran alue, on rajattu 

I 	
pois, koska on oletettu, että ttnUn alueen polttotSijyjen huolto suorite- 

taan pUasiassa Neuvostoliitosta rautateitse tapahtuvilla toimituksilla. 

Tilanne voi muuttua, mikäli Neuvostoliitosta tulevat toimitukset ohjataan 

1 	tapahtumaan kanavaan sopivilla aluksilla. Tt teknisesti olemassaolevaa 

mandollisuutta ei tss ole tarkasteltu. 

Kun edellä oleva rajaus otetaan huomioon, oli kulutus Saimaan alueella vuon-

na 1970 0,8 milj. tonnia. Kulutuksen arvioidaan vuonna 1980 olevan 1,4 milj. 

tonnia. 

Kulutus jakautuu eri tuotteiden kesken taulukon 1/1 osoittamalla tavalla. 

Tss on otettu huomioon, että myös jljel1e jvlle alueelle tulee ras-

kaan polttoöljyn toimituksia rautateitse Neuvostoliitosta. 



1-419-Ei ph-1l 
Liite 
2. 

Taulukko 1/1 Saimaan alueen t5ljytuotteiden kulutuksen jakautuminen 

eri tuotteiden kesken 

1970, 1000 t 	1980, 1000 t 

Bensiini 	 140 	255 

Dieselt5ljy 	 115 	180 

Kevyt poltto5ljy 	285 	475 

Raskas poltto5ljy 	220 	470 

760 	1 380 

Kuukausittainen kulutus vaihtelee huomattavasti eri vuodenaikoina. Seuraa-

vassa esitetUn vuosine1jnneksittinen kulutusjakautuma, joka perustuu vuo-

sien 1966-1971 koko maan keskimUrisiin jalostamoilta tapahtuvien luovutus-

ten kuukausittaisiin jakautumiin. 

Taulukko 1/2 bijytuotteiden jalostamoilta tapahtuviin luovutuksiin perus-

tuva kulutusjakautuma 

Bensiini Dieselöljy Kevyt poltto- Raskas po]tto- 

_______ 70 tiljy, 	7o öljy, % 

1.l.-31.3. 21 26 33 29 

l.4.-30.6. 26 25 18 20 

l.7.-30.9. 29 23 18 20 

l.l0.-3l.12. 24 26 31 31 

Ede1l olevan kulutusjakautuman perusteella diese1iljyn kulutus on melko ta-

saista, kun taas bensiinin kulutuksessa on olemassa se1v huippu kesll. 

Kun peruskulutus märtn talvikauden keskimrisen kulutuksen perusteella, 

on keshuipun suuruus n. 15 7 koko kulutuksesta. Poltto3ljyjen kulutus kes-

kittyy selvästi talveen. Kun peruskulutus mrtn keskauden keskimäri-

sen kulutuksen mukaan, on talvihuipun suuruus kevyellä polttoSljyll n. 40 7 

ja raskaalla polttoöljyll n. 30 7 koko kulutuksesta. 

uj 
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Polttoöljyjen kulutus jakautuu erilaisiin tyyppeihin. Koko maassa arvioi-

tiin vuonna 1970 kevyttä polttot5ljyä kuluneen 80 7 lärnmitystarkoituksiin. 

Suurin osa loppukulutuksesta tapahtui teollisuudessa ja maataloudessa. 

Raskaan polttoöljyn lämmitystarkoituksiin meneväksi osuudeksi arvioitiin 

n. 25 7. Suurin kuluttajaryhmä oli teollisuus, joka kulutti n. 50 7. 

Lauhdevoimaloiden kulutuksen osuudeksi arvioitiin n. 20 7. 

Lämmitykseen tarkoitetun polttoöljyn astepäivälukuun 	perustuva kulutus- 

jakautuma poikkeaa huomattavasti luovutusten perusteella tehdystä jakautu-

masta. Taulukossa 1/3 on esitetty astepäivälukujen jakauma vuosineljännek-

sittäin Jyväskylän korkeudella. Lisäksi tässä talukossa on esitetty ke-

vyen polttoöljyn kulutusjakautuma, kun oletetaan muun kuin lämmitystarkoi-

tuksiin käytetyn polttoöljyn sekä länimitystarkoituksiin käytetystä poltto-

öljystä n. 20 7 kuluvan tasaisesti ympäri vuoden. Raskaan polttoöljyn 

osalta jakautuma noudattaa melko tarkoin luovutuksiin perustuvaa jakautumaa. 

Taulukko 1/3 Astepäivälukujakautuma (Jyväskylän korkeudella) sekä kevyen 

polttoöljyn astepäivälukujakautumasta johdettu kulutusjakau- 

tuma 
Astepäiväluku 	Kevyt polttoöljy 

70 

l.l.-31.3. 46 39 

l.4.-30.6. 14 17 

l.7.-30.9. 5 12 

l.l0.-31.12. 35 32 

Jäljempänä suoritetuissa tarkasteluissa käytetään bensiinin, dieselöljyn ja 

raskaan polttoöljyn osalta taulukossa 1/2 esitettyjä kulutusjakautumia. Ke-

vyen polttoöljyn osalta käytetään taulukossa 1/3 esitettyä jakautuinaa. Tal-

vihuipun suuruudeksi oletetaan tällöinkin n. 40 70. 

x) 	. 	.. 	. . Rakennusten lmmonkulutus lasketaan astepivlukujen perusteella. Kuu- 
kauden astepäiväluku saadaan kertomalla lämmitysvuorokausien lukumääräl-
lä standardisisälämpötilan ja keskiarvoulkolämpötilan erotus. 
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Koko maan tiljytuotteiden kulutuksen, tuotannon ja tuonnin tasapaino 

I Normaalin tiljynjalostamon tuotantojakautuma ei vastaa Suomen kulutusjakau- 

tumaa. Tällä hetkellä tiljynjalostamojen kapasiteetti bensiinin ja diesel- 

I 	öljyn osalta vastaa melko hyvin kulutusta. Kevyen ja raskaan polttoöljyn 

kulutus ylittää huomattavasti tuotannon. Kevyen polttoöljyn tuotanto kat-

I 	toi vuonna 1970 vain n. 55 7. kulutuksesta. Raskaan polttoöljyn osalta tuo- 

tannon suhde kulutukseen oli 85 7. Kulutuksen tyydyttämiseksi suoritetta- 

va tuonti tapahtuu pääasiassa Neuvostoliitosta. Pitkällä tähtäimellä odo-

1 	tetaan tuotannon ja tuonnin suhteiden pysyvän melko muuttumattomina. 

1 Öljynjalostusprosessin luonteesta johtuu, että tuotanto on kautta vuoden 

suhteellisen tasaista. 	Tuonnissa taas on vuodenaikojen mukaan jonkin ver- 

I ran heilahtelua. 	Kevyen polttoöljyn tuonti Neuvostoliitosta tapahtuu n. 

80 7 aluskuljetuksina. Raskaan polttoöljyn tuonnissa aluskuljetusten osuus 

I on 

	

40 7.. 	Raskasta polttotiljyä ei yleensä tuoda meritse kovimpina talvikuu- 

	

kausina. 	Muuten meritse tapahtuva tuonti on melko tasaista. 	Kevyen polt- 

toöljyn kuljetukset meritse ovat ympärivuotisia. 	Ne ovat melko epäsäänntil- 

1 lisiä eikä niissä ole havaittavissa vuodenaikojen vaikutuksia. 	Loput polt- 

todljyistä tuodaan rautateitse tasaisesti ympäri vuoden. 

Dieselöljyn osalta kulutus ja tuotanto ovat edellä olevan mukaan melko hy- 

I ym tasapainossa eikä sillä ole kovin suurta varastotarvetta. 	Bensiinin 

osalta kulutuksen 	kesähuippu ja melko tasainen tuotanto edellyttävät varas- 

tointia. 	Polttotiljyjen talveen ajoittunut kulutus, 	tasainen tuotanto ja I melko tasainen tuonti vaativat huomattavia varastotiloja. 

1 	"Saimaan kanavan käytön tehostamisniandollisuuksia selvittelevän tutkimuksen" 

pääraportin mukaan ovat kanavan kautta tapahtuvat tiljynkuljetukset kuljetus- 

1  kustannusten puolesta rautatiekuljetuksia edullisemmat vain silloin, kun ka-

navakuljetukset syrjäyttävät kokonaan vastaavat rautatiekuljetukset tai kun 

jäljelle jäävä rautatiekuljetus on ympäri vuoden tasaista. Kanavakuljetuk- 

1 
1 

1 
1 

2 
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i 
1 	set ovat yleensä kannattamattomia, jos kanavakuljetusten Saimaan alueelle 

aiheuttaman varastoinnin kustannukset rasittavat niitä kokonaan. Bensii-

1 	nin kulutuksen huippu ajoittuu kuitenkin kanavan aukioloaikaan, joten hui- 

pun osalta kanavakuljetukset eivät aiheuta merkittv 	lisvarastotarvetta. 

Polttoöljyillä koko maan tilanteen kannalta ajoittuu huomattavin varasto- 

I 
tarve kanavan aukjoloajkaan. Kanavakuljetuksilla voidaan vhent 	tt 	va- 

rastotarvetta muualla kuin Saimaan alueella. 	Kanavakuljetusten oletetaan 

tapahtuvan tasaisesti kanavan aukioloaikana, jolloin ne kuitenkin aiheutta- 

1 vat jonkin verran lisvarastotarvetta. 	Tm 	johtuu siitä, että koko maata 

ajatellen varastotarve kntyy laskuun huomattavasti ennen kanavan purjeh- 

1 duskauden pUttymist 	ja siten huomattavasti ennen kuin varastotarve kn- 

tyy laskuun Saimaalla. 	Kanavakuljetusten edullisuutta selvitettess 	on 

I tarkasteltava kuljetuksissa saatuja sstt5j, Saimaan alueella tapahtuvan 

varastoinnin kustannuksia ja muualla maassa pienemmst 	varastotarpeesta 

I aiheutuvia sstij. 	Koska vain yhden osapuolen oletetaan hoitavan iljy- 

huoltoa, ei i5ljyn seisominen varastossa Saimaalla aiheuta ylimrisiä 

korkokustannuksia. 

1 
Jljempn 	suoritetaan kanavakuljetusten kannattavuuden tarkastelu kandessa 

1 vaiheessa. 	Ensimmisess 	tarkastellaan jakeluvarastojen kannattavuutta Sai- 

maan alueella. 	Tss1 vertaillaan rannikolta asiakkaille tapahtuvia suoria 

I kuljetuksia, rautateitse jakeluvarastoille ja sieltä edelleen autoilla ku- 

luttajille tapahtuviin kuljetuksiin. 	Toisessa vaiheessa selvitetn, ovat- 

I ko kanavakuljetukset jakeluvarastoille edeullisempia kuin rautatiekuljetuk- 

set. 

1 	. 	Saimaan alueelle perustettavien jakeluvarastojen kannattavuus 

Vertailtaessa jakeluvarastojen kannattavuuden selvittämiseksi suoria auto- 

kuljetuksia kuluttajille kuljetuksiin rautateitse jakeluverkoistoille ja 

sieltä edelleen autoilla kuluttajille kytetän lhtt$pisteen Sk5ldviki. 

1 
1 
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Kustannukset perustuvat JP & Co:n tutkimuksessa kyttmiin vuoden 1970 kus-

tannustason kustannuksiin, joten ne eivät edusta vuoden 1970 tariffeja ei-

vtk rahteja. Suorien autokuljetusten kustannuksina kytetn tysper-

vaunullisen ajoneuvoyhdiste1mn kuljetuskustannuksia ja jalostamolla tai 

satamavarastossa syntyvi lastauskustannuksia. Nm kustannukset perustu-

vat olettamukseen, että kuljetukset tapahtuvat tasaisesti ympäri vuoden. 

Öljynkuljetukset eivät kuitenkaan ajoitu tasaisesti, minkä vuoksi nm auto- 

kustannukset ovat jonkin verran liian pienet. 

Jakeluvarastojen kautta tapahtuvien kuljetusten kustannuksina on rautatie- 

kuljetusten osalta kUytetty pendeliliikenteen kustannuksia. Pendeliliiken- 

1 

	

	teen kustannuksia laskettaessa on oletettu, että kuljetukset ovat tasaisia. 

Jakeluvarastoihin tapahtuvissa kuljetuksissa tilanne on mytis näin. Lastaus 

I 	jalostamolla tai setamavarastossa sekä purkaus jakeluvarastossa on otettu 

kustannuksissa huomioon. Jakelukustannukset on laskettu autolle, joka las-

taa 10,5 t. Auton on oletettu olevan talvella keskeytyvss 3-vuorotytiss 

1 

	

	ja kesll keskeytyvss 2-vuorotytiss. Talvikautena tarvitaan t1löin kol- 

me kuljettajaa ja kesl1 kaksi. Keskautena on oletettu, että kolmas kul- 

1 

	

	jettajista voidaan tytillistää muissa tehtviss. Lisäksi niss jakelukus- 

tannuksissa on Otettu huomioon lastauskustannukset jakeluvarastolla. Jake- 

I luvarastojen kytt$n ei ole oletettu 1isvn kokonaisvarastotilan tarvetta 

eikä tuotteen ylimrist varastointia. Varastojen hajauttamisen aiheut- 

I 

	

	tamien y1imristen kyttökustannusten on oletettu sisltyvn jakeluvaras- 

tolla tapahtuvien purkausten ja lastausten kustannuksiin. 

Kun kuljetukset tapahtuvat Skt5ldvikist ja kun vastaanottoalueeksi oletetaan 

Kuopio, ovat suorien autokuljetusten kustannukset Kuopioon 35,00 mklt. Rauta-

tiekuljetusten kustannukset jakeluvarastolle ovat 11,50 mk/t. Kun lisäksi 

otetaan huomioon jakeluauton lastauskustannukset, jä erotukseksi n. 23,00 

mklt. Jakeluauton kustannukset ovat 110 km keskimrisell kuljetusmatkal-

la 23,00 mk/t. 
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Taloudellinen kuljetusalue on arvioitu edellä olevien tietojen pohjalta. 

Arviossa on otettu huomioon kustannuseron mu':ttuminen kuljetettaessa jake-

luvarastolta jalostamolle tai satamavarastolle päin tai poispin. 

Kun muidenkin mandollisten jakeluvarastopaikkojen osalta lasketaan taloudel-

liset kuljetusalueet eo. perustein saadaan koko taloudellinen kuljetusalue 

Saimaan alueella. 

Potentiaalisiksi jakeluverkostojen sijaintipaikoiksi on valittu seuraavat 

Saimaan syvvyln varrella olevat satamapaikat: 

- Joensuu 

- Kuopio 

- Varkaus 

- Savonlinna 

Kuljetusten tapahtuessa Skildvikist eo. jakeluverkostojen yhteinen talou-

dellinen kuljetusalue ulottuu U!hes koko Saimaan alueelle. 

4. 	Kanavakuljetusten taloudellisuus jakeluvarastojen tyttmisessä 

Edellä on todettu jakeluvarastojen kautta tapahtuvien kuljetusten olevan 

suoria kuljetuksia edullisempia. Kanavakuljetusmandollisuuksien selvitt-

miseksi on tarkasteltava, voivatko kanavakuljetusvaihtoehdot syrjyttä rau-

tatiekuljetukset. Koska osavuotisuus nostaa huomatta'asti rautatiekustan-

nuksia ja tekee yhdistetyt ku].jetukset kannattamattomiksi, on kysymys rele-

vantti vain tapauksissa, joissa kanavakuljetukset syrjytttvt rautatiekul-

jetukset kokonaan tai j'ljelle jv rautatiekuljetustarve on tasaista ym-

pari vuoden. 

Asiaa tarkastellaan vain kevyen ja raskaan polttoöljyn osalta, joiden kohdal-

la, kuten edellit on todettu, kulutuksen ja tuotannon sekä tuonnin välinen 

epsuhde aiheuttaa huomattavan varastotarpeen koko maan tilannetta tarkas-

teltaessa. Dieselöljyn kanavakuljetukset aiheuttaisivat joko hyvin huomatta-

vaa ylim rist varastotarvetta tai osavuotisia rautatiekuljetuksia. Ben- 
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simm keshuippu on oletettu kanavakuljetusten edullisuuden takia voitavan 
kuljettaa kanavan kautta. Peruskulutuksen osalta tilanne on sama kuin die-

seltfljyll. 

Kaytetyt vaihtoehdot kuljetuksissa Saimaan alueen jakeluvarastoihin ovat 

seuraavat: 

- koko mr rautateitse tasaisesti ympUri vuoden (S 0) 

- koko mr tyUntiproomuilla kanavan kautta (s 1) 
- perusosa rautateitse tasaisesti ympUri vuoden ja talven kulutushuippua 

vastaava mr työntt5proomuilla kanavan kautta (s 2) 

Taulukossa 4/1 esitetn kanavaa kyttvien vaihtoehtojen potentiaaliset 

kanavakuljetusmandollisuudet. 

Taulukko 4/1 Potentiaaliset kanavakuljetusmandollisuudetv. 1970 

Si 	S2 

l000t 	l000t 

Kevyt polttoiljy 
	290 	115 

Raskas polttoiljy 
	220 	65 

Kuten edel1ni on todettu, ei puhtaan rautatievaihtoehdon ole oletettu lisää-

vän kokonaisvarastotarvetta. Se ainoastaan siirt varastoja muualta maasta 

Saimaalle. 

Kanavaa kyttvt vaihtoehdot edellyttvt puhdasta rautatievaihtoehtoa suu-

rempaa varastointia Saimaan alueella ja samalla ne pienentvt muualla ke-

sn ajoittuvaa varastotarpeen huippua. Kanavakuljetusmandollisuuksiin vai-

kuttaa se, antavatko edulliseuimat kuljetukset taloudellisia mandollisuuksia 

lisvarastointiin, jonka suuruus mrytyy Saimaalla tarvittavan varastoti-

lan ja jalostamoilla tai satamavarastoissa olevan varastotilan tarpeen piene-

nemiseri erotuksena. 
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Tarkastelu suoritetaan vuoden 1970 mrien perusteella. Kanavaa kyttvien 

vaihtoehtojen varastotarve Saimaan alueella esitetUn seuraavassa taulukos-

sa, jossa varastotarve on selvitetty kulutuksen ja kuljetusten eriaikaisuu-

den perusteella. Tss on oletettu, että Kuopion ja Pohjois-Karjalan l- 

nien alueelle tulee rautateitse suoraan Neuvostoliitosta jonkin verran ras-

kasta polttoti1jy, jonka tarvitsema varastotila sisllytetn muualla tar-

vittavaan varastotilaan. 

Taulukko 4/2 Jakeluvarastotilan teoreettinen tarve Saimaan alueella v. 1970 

Varastotilan tarve 

SO 	Sl 	S2 

1000 t 	1000 	t 	1000 	t 

Kevyt polttodljy 	65 	160 	115 

Raskas polttotiljy 	25 	90 	35 

Kustannusten ja sst5jen selvittämiseksi on määritelty polttoöljyjen teo-

reettinen jakautuminen eri varastoille vuoden 1970 mrill, kuljetusten 

tapahtuessa Skt5ldvikist. 

Taulukkos 4/3 Potentiaaliset jakeluvarastot Saimaalla ja niiden kulutus 

Kevyt polttotsijy Raskas polttotsijy 

Lhttspaikka Skt$ldvik Sktsldvik 

Varastot 1000 t 1000 t 

Joensuu 65 25 

Kuopio 115 145 

Varkaus 60 35 

Savonlinna 30 10 

Yhteensä 270 215 
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Eri varastoihin tapahtuvissa kuljetuksissa kytetn samoja kuljetuskustan-

nuksia. Tss tapauksessa on valittu kuljetuskustannukset Kuopioon, sillä 

Joensuun,Kuopionja Varkauden osalta Kuopio edustaa suunnilleen keskiarvoa 

ja kuljetusmUrt Savonlinnan potentiaaliselle varastolle ovat melko pienet. 

KuljetuskustannukSet Skd1dvikist Kuopioon ovat rautateitse 11,50 mk/t ja 

tankkiproomulla kuljetettaessa kevyttä poltto5ljy 8,45 mk/t. Raskasta 

polttotljy tankkiproomulla kuljetettaessa kuljetuskustannukset ovat 8,95 

mk/t. Kanavakuljetusten kustannussUsttin kytetn tss kuljetettaessa 

kevyttä polttoi1jy 3,00 mk/t ja kuljetettaessa raskasta polttoi1jy 2,50 

mk/t. 

Ennenaikaisten kuljetusten korkokustannukset ovat eri kanavaa kyttviss 

vaihtoehdoissa huomattavasti alle 5 7 koko kuljetuskustannuksista. Niitä 

ei ole tarkasteluuri otettu mukaan. 

Varastojen ja pumppuasemien investointikustannuksiksi on arvioitu 100 mk/m3 . 

Kun varastojen pitoajaksi on oletettu 20 vuotta, on varaston pomakustan-

nuksiksi saatu annuiteettiperiaatteella kevyel1 poltt&i1jy1l 14 mk/t ja 

raskaalla polttoti1jyll 12 mk/t. KytUikustannusten on oletettu sis1tyvn 

rautatie- tai tankkiproomujen kuljetuskustannuksiin. Esim. raportissa 

"Jnmurtajat ja talviliikenne" esitetn kalliovarastojen keskimiUriisini 

rakennuskustannuksina vuoden 1969 hintatason mukaan 47 mk/m3 . 

Kun taulukossa 4/1 esitettyjen märien perusteella selvitetn kuljetusss-

tit ja kun otetaan huomioon varastokustannukset, saadaan selville, kuinka 

paljon ylimräist varastotilaa kanavakuljetusvaihtoehdot voivat aiheuttaa 

ennen kuin lisvaraston kustannukset sy$vt kuljetuksissa saadut sstöt. 

Taulukossa 4/4 on esitetty eri vaihtoehtojen suurimmat sallitut lisivarasto- 

tilat. 
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Taulukko 4/4 Kanavavaihtoehtojen aiheuttamat suurimmat sallitut 

lisUvarastotilat 

Sl 	S2 
1000 t 	1000 t 

Kevyt poltto51jy 	60 	25 

Raskas polttotiljy 	5 	15 

Taulukossa 4/5 esitetään koko maan kulutukset sekä tuotannon ja tuonnin 

eriaikaisuuden aiheuttama teoreettinen varastotarve. Tmn 1isksi esi-

tetän kanavavaihtoehtojen toteuttamisen tss teoreettiseessa tilanteessa 

aiheuttamat lisvarastotarpeet. 

Taulukko 4/5 Koko maanteoreettinen kokonaisvarastotarve sekä kanava- 

vaihtoehtojen aiheuttamat lisvarastotarpeet v. 1970 

Kokonais- 	Lisvarastotarve 
varastotarve 
	

Sl 	S2 
1000 t 
	

1000 t 	1000 t 

Kevyt polttotiljy 730 35 15 

Raskas polttotiljy 410 35 5 

Taulukon 4/5 mukaan ovat kanavavaihtoehdot rautatievaihtoehtoja edullisem-

mat tss teoreettisessa tilanteessa. 

Kytnntiss ei ole tarkoituksenmukaista käytt 	kaikkia olemassa olevia va- 

rastoja niin, että niissä täytttiaste pidetn jatkuvasti samana. Merenran-

nikolle siiuntautuvissa kuljetuksissa kytetn myös kotimaan sisisiss kul-

jetuksissa laivoja. Öljyn laivakuljetuksia Perämeren satamiin ei suoriteta 

ymprivuotisina, vaan ö1jy varastoidaan näihin satamiin talven kulutusta 

vastaavat mrt. Kotimaisilla tiljynjalostamoilla on huomattavat si1iöti1at 

varattuna tähän tarkoituksseen Permere11. T1laiset talvivarastot pienen-

tvt muualla kulutuksen, tuotannon ja tuonnin eriaikaisuuden vaatimia va- 

ra s to tiloja. 
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Taulukossa 4/6 on esitetty, kuinka suuri osuus kulutuksesta saa mennä muual-

la kuin Saimaalla talvivarastojen kautta ennen kuin ne tasapainottavat ku-

lutuksen, tuotannon ja tuonnin eriaikaisuuden aiheuttamaa varastotarvetta 

niin, että kanavavaihtoehtojen aiheuttaminen 1isvarastojen kustannukset 

syövät kanavakuljetuksissa saadut sstöt. Kuljetusten muualle kuin Sai-

maalla sijaitseviin talvivarastoihin on oletettu tapahtuvan tasaisesti vuo-

den kandeksan viimeisen kuukauden aikana. Taulukossa on esitetty myös vas-

taavat talvivarastojen suuruudet. 

Taulukko 4/6 Osuudet, jotka koko maan kulutuksesta voivat menne muualla 

kuin Saimaalla olevien talvivarastojen kautta sekä vastaavat 

talvivarastojen suuruudet 

Sl 	S2 
'7 	l000t 	7 	l000t 

Kevyt polttoöljy 	25 	400 	'5 	<70 

Raskas polttoöljy 	10 	160 	15 	190 

Perämeren satamiin sekä Saimaan kanavan vaikutusalueelle aluksilla tapahtu-

vat kuljetukset keskeytyvt luontaisesti vaikeixnman jäkauden ajaksi. Maa- 

kuljetuksissa ja etelranniko11e suuntautuvissa aluskuljetuksissa ei ole 

tl1aista luontaista katkoa talvella. Tinn perusteella näyttavt Perineren 

ja Saimaan syvvylien satamat olevan talvivarastojen luontaisia sijoitus-

paikkoja, mikäli kuljetuskustannukset ovat edulliset. 

TVH:n selvityksen "Kivennisö1jyn kuljetukset ja kuljetustarve Suomessa 

1960 - 1980" mukaan kulkee Pohjanlanden satamien Kemi - Vaasa kautta kaik-

ki Lapin, Oulun ja Vaasan lnien kivennisöljy sekä n. 20 7 Keski-Suomen 

ja 30 7 Kuopion lMnien kulutuksesta. Tmn mukaan kulkisi vuoden 1970 

mriU vasten niiden satamien kautta silloin, kun oletetaan kulutuksen nil-

1 alueilla jakautuvan samoin kuin koko maassa, 790 000 tonnia kevyttä 

polttoöljy ja 1 030 0000 tonnia raskasta polttoöljy. Jos oletetaan vain 

Kemi - Oulu satamien jo1osuhteiden edellyttvn talvivarastoja, pienene-

vt talvivarastojen vaikutuspiiriin kuuluvat ö1jymrt huomattavasti. 
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Näiden satamien kautta menevät mrt em. selvityksen mukaan vastaavat vuo-

den 1970 mri11 350 000 tonnia kevyttä poltto5ljy ja 460 000 tonnia ras-

kasta poltto1jy. 

Kulutusjakautumien perusteella vastaa ne1jn talvikuukauden kulutus kevyel- 

1 polttoi1jyl1 n. 50 % koko kulutuksesta ja raskaalla polttot$1jy1l n. 4O7. 

Taulukossa 4/7 esitetn eo. ku1jetusmrien mukaiset teoreettiset talvi-

varastotarpeet v. 1970 Kemi.- Vaasa tai Kemi - Oulu satamissa. 

Taulukko 4/7 Teoreettinen talvivarastotarve Kemi - Vaasa tai Kemi - Oulu 

satamissa 

Kemi - Vaasa 	Kemi - Oulu 
1000 t 	1000 t 

Kevyt poltto51jy 	380 	180 

Raskas polttotiljy 	410 	180 

T11 hetke11 on Pohjanlanden satamissa, Kemi - Vaasa kaupallisia varas-

toja yhteensä 1 343 000 m3 . Kemi - Oulu satamissa on kaupallista varastoti-

laa vain 683 000 m3 . Kaupallisista varastotiloista oli koko maassa kevyen 

polttotiljyn varastoja n. 45 7 ja raskaan polttotiljyn varastoja n. 30 7. Ti-

mn mukaan on Pohjanlanden satamissa Kemi - Vaasa varastotilaa kevyelle polt-

tot5ljylle 530 000 t ja raskaalle polttotiljylle 390 000 t. Kemi - Oulu sata-

missa on eo. mukaan varastotilaa kevyelle polttotiljylle 270 000 t ja raskaal-

le polttotiljylle 200 000 t. 

Arvioitu todellinen varastotila y1itt 	jonkin verran toteutuneiden kulje- 

tusten perusteella lasketun talvivarastotarpeen. Tämä johtunee siitä, että 

varastoja mitoitettaessa varaudutaan laskelmissa kytetty pitempn talvi-

varastointiin ja reserviin. 

Kun verrataan taulukossa 4/6 esitettyj talvivarastojen kokoja taulukon 4/7 

varastoihin, voidaan todeta, että kevyen polttotiljyn osalta taulukon vaihto-

ehdot mandollistavat Saimaan alueen kevyen polttotiljyn kulutuksen kuljetta-

misen kokonaisuudessaan kanavan kautta. 



l-419-Ejph-ll 
Liite 
14. 

Raskaan polttodljyn Saimaan alueen kulutuksen talvihuippujen kuljetus kana-

van kautta nytt kannattavalta silloin, kun oletetaan vain Kemi - Oulun 

satamien olevan luontaisia taivivarastopaikkoja. Koko Saimaan laueen ras-

kaan polttoöljyn kulutuksen kuljettaminen kanavan kautta ei näytä olevan 

kannattavaa. 

5. 	Yhteenveto 

Edella olevissa tarkasteluissa on oletettu, että Pohjois-Suomen satamat ovat 

talvivarastojen sijaintipaikkoina ensisijaisia vaihtoehtoja ja Saimaan syvä- 

väylien satamat vasta toissijaisia. Tätä voidaan perustella Pohjois-Suomeen 

tapahtuvien kuljetusten Saimaan alueelle suuntautuvia kuljetuksia selvästi 

pidemmällä matkalla, joka suosii merikuljetuksia, verrattuna rautatiekulje-

tuksiin. Tilanne saattaa muuttua, mikäli uusi öljynjalostamo perustetaan 

Pohj aniande lie. 

5 Pitkällä tähtäimellä arvioidaan Pohjois-Suomen kulutuksen suhteellisen osuu- 

den vähenevän, jolloin myös tänne sijoitettujen talvivarastojen, muun Suomen 

1 kulutuksen sekä tuotannon ja tuonnin eriaikaisuutta, tasaava vaikutus vähe- 

nee. 	Tämän vuoksi näyttää ilmeiseltä, ettei Pohjois-Suomen talvivarastojen 

1 tasaava vaikutus aiheuta kevyen polttoöljyn osalta kanavan kautta tapahtu- 

vissa kuljetuksissa niin suurta lisävarastotarvetta, että sen kustannukset 

I söisivät kanavakuljetuksilla saadut säästöt. 	Raskaan polttoöljyn osalta 

näyttävät kanavakuljetukset kannattavilta siinä tapauksessa, että Saimaan 

I alueen ulkopuolella vain Kemi - Oulu satamissa käytetään talvivarastoja. 

Tällöinkin 	 kulutuksen 	kannattaa kul- näyttää siltä, että vain 	talvihuippu 

jettaa kanavan kautta Saimaan alueelle. 	Jos kevyen polttoöljyn osalta voi- 

1 daan kuljettaa koko Saimaan alueen kulutus kanavan kautta, miltä eo. perus- 

teella näyttää, ja jos raskaan polttoöljyn talven kulutushuippu voidaan 

1 kuljettaaa kanavan kautta, on kuljetustarve vuoden 1970 ja 1980 arvioituja 

määriä vastaten eri varastoille taulukossa 5/1 esitetyn mukainen. 	Poten- 

I tiaalisiksi varastopaikoiksi on tässä otettu vain Joensuu, Kuopio ja Var- 

kaus. 	Savonlinna on karsittu pois, koska sen osalta on oletettu kuljetus- 

ja käyttökustannusten yksikköä kohti kasvavan melkoisesti 	varaston pie- I nuuden takia. 	Lähtöpaikaksi on oletettu Sköldvik, 

1 
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Taulukko 5/1 Saimaan kanavan kautta potentiaalisesti kuljetettavat tuot-

teet vuonna 1970 ja 1980. Raskaan polttoöljyn osalta on ole-

tettu, että Saimaan alueen ulkopuolella vain Kemi - Oulu sa-

tamissa on talvivarastoja 

Kevyt polttoöljy Raskas polttobijy 
1970 1980 1970 	1980 

1000 t 1000 t 

Joensuu 65 110 5 	10 

Kuopio 115 190 40 	85 

Varkaus 70 115 35 

Yhteensä 250 415 60 	130 

Jos näiden mrien 1isksi oletetaan myös bensiinin keshuipun, 19 000 t/v 

vuonna 1970 ja 35 000 t/v vuonna 1980 kulkevan kanavan kautta, saadaan yh-

teismrksi 330 000 t/v vuonna 1970 ja 580 000 t/v vuonna 1980. Jos ras-

kaan polttoöljyn kuljetukset jävt pois, on yhteismr 270 000 t/v vuon-

na 1970 ja 450 000 t/v vuonna 1980. Tt suuruusluokkaa olevat säännölli-

set kanavakuljetukset tulevat mandollisiksi kuitenkin vasta sitä mukaa 

kuin koko maan kulutuksen kasvun ede11yttm varastotilaa rakennetaan 

Saimaan alueelle. Ede1l olevissa mrisss on myös oletettu, ettei Poh-

janlanden satamien kautta kuljetettaisi kevyttä polttoöljy Kuopion l- 

niin kohdassa 4 esitettyj osuuksia. 

Näihin mriin sis1tyvt kevyen polttoöljyn osalta kokonaan ja raskaan 

polttoöljyn osalta osittain varmuusvarastojen kautta menevät märt. 

I Kuljetukset varmuusvarastoihin voitaneen suunnata kokonaan kanavan kautta 

tapahtuviksi. Tällöin eo. märi lisvt varmuusvarastojen ensityttö 

I 	sekä bensiinin ja dieselöljyn tydennyskuljetukset ja raskaan polttoöljyn 

eo. mriin sisltymttömt tydennysku1jetukset. 

1 	Tmn tarkastelun perusteella nytt 	si1t, että öljyn kulutuksen kasvun 

vaatimaa uutta varastotilaa pitäisi ohjata myös Saimaan alueelle, jotta ka- 

1 

	

	navakuljetuksissa saavutettavissa olevat sustöt voitaisiin ottaa käyttöön. 

Eo. mri vastaava varastotarve Saimaalla on kevyen polttoöljyn osalta 

140 000 t vuonna 1970 ja 230 000 tonnia vuonna 1980. Raskaan polttoöljyn 
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osalta varastotarve on 25 000 t vuonna 1970 ja 60 000 t vuonna 1980. Nis-

s varastotiloissa ei ole laskettu mukaan minknlaista reservi ja ne on 

laskettu keskiarvovuoden perusteella. Todellinen varastotarve on näin ol-

len suurempi. 

Saimaan alueella on tlL hetkel1 valmiina tai rakenteilla kaupallisia 

varastoja kevyille polttoöljyille n. 35 000 tonnia. Raskaille polttoöl-

jyille ei kaupallisia varastoja ole. Suurkuluttajilla ei ole varastotilaa 

kevyille polttoöljyille. Raskaille polttoöljyille on rakenteilla n. 30 000 

tonnia varastotilaa. Kevyille polttoöljyille tarvitaan vuoteen 1980 men-

ness uutta varastotilaa eo. perustein, kun lisäksi otetaan huomioon var-

muusvarastojen käyttö, 170 000 tonnia ja raskaalle polttoöljylle n. 30 000 

tonnia. Tss ei ole otettu huomioon reservivarastotarvetta eikä keskiar-

vosta poikkeavien vuosien aiheuttamaa ylim rist varastotarvetta. Jos 

alueella olevia varmuusvarastoja kytetän nykyistä 1heisemmss yhteis-

toiminnassa kaupallisten varastojen kanssa, ei uutta varastotilaa tarvita 

eo. 

Thn tarkasteluun sisältyy seuraavien rajoitusten aiheuttamia virhemandol-

1 isuuksia: 

Tarkastelussa on oletettu, ettU polttoainehuollosta vastaa vain yksi osa-

puoli. Kytnnössä toimivat alalla Neste Oy:n lisäksi useat öljy-yhtiöt, 

joista monet myös harjoittavat jalosteiden tuontia. Nil1 sekä kulutta-

jilla on melkoisia varastoja. Lisäksi valtio harjoittaa varmuusvaras-

tointia. Varastotila ja siten myös kulutuksen, tuotannon ja tuonnin 

eriaikaisuuden tasaaminen jakautuu kytnnöss usealle osapuolelle, joil-

la saattaa kytnnön syistä olla olettamuksista poiketen tasaukseen so-

pivaa tyhjää varastotilaa. 

Koska toiminnan on oletettu tapahtuvan vain yhden osapuolen toimesta, 

on myös oletettu, että öljyn hinta maksetaan kuljetustavasta riippumat-

ta samaan aikaan. Kytnnöss suoritetaan maksu öljyst sen siirtyessä 

osapuolelta toiselle. TIlöin muodostuvat korkokustannukset erilaisiksi 

eri osapuolille kuljetustavan mukaan. 
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