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Näkymä Juustilan sululta. Sulun alasatamaan kerlyvätjäämassat  ovat yksi talviliikenteen 
ongelmakohdista. 

'Meri  on  merkinnyt yhteyttä ulkomaihin,  se on  merkinnyt vientiä  ja  tuontia,  se 
on  merkinnyt uusia vaikutteita samoin kuin kehitystä. Siksi meren yhteyteen  on 

 ensin  pyritty avaamaan kulkuväylä, ikään kuin hengitysreikä sisämaan 
liikennehätää potevalle kansalle." 

Eino  Puramo,  Helsingissä vuonna  1952  ilmestyneessä kirjassaan: "Itä-Suomen vesitielcysymykset  1800-luvulla. 
Erikoisesti Saimaan kanavaa silmälläpitäen vuoteen  1870." 
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Tiivistelmä  
Vuosina 	1995 	- 	2000 	suoritettujen 	talviliikenteen 	tehostamistutkimusten 	perusteella 
voidaan todeta, että sisävesiliikenteen jatkaminen ympärivuotisena  on  mandollista tietyin 
edellytyksin. Saimaan syväväylän järvialueet ovat talviaikana liikennöitävissä kalustohla, 
joka  on talvihiikenteeseen  suunniteltu  ja koneteholtaan  riittävän voimakasta. Eteläisellä 
Saimaalla ei ympärivuotisesta liikennöinnistä aiheudu suuria ongelmia, kuten  jo  nykyiset 
kokemukset 	Saimaan 	sisäisestä, 	ympärivuotisesta 	liikenteestä 	osoittavat. 	Sen 	sijaan 
Kallavedellä, Haukivedellä  ja Pyhäselällä  on hiikennöinti kovina  talvina vaikeaa. Kaivetut 
maakanavat 	tulevat olemaan ongelmallisia, 	erityisesti 	mikäli 	kanavista ei 	rakenneta 
riittävän 	syviä. 	Talvihiikenne 	lisää 	jään 	määrää 	oleellisesti 	laivaränneissä. 	Siten 
tavanomaisten alusten toiminta edellyttää jäänmurtajien avustusta käytännössä joka talvi. 
Uudensukupolven 	DAS-alukset 	kykenevät 	suoritettujen 	mail ikokeiden 	perusteella 
toimimaan myös paksun jääsohjon täyttämissä kanavissa aina  3.0 m rännijäänpaksuuteen  
asti. 

Talviliikennettä  voidaan helpottaa suluissa  ja  kanavissa erilaisin jäiden halhintamenetelmin. 
Jätelämmön  ja  teollisuuslaitosten hukkalämmön johtamisella ongelmakohtiin voidaan 
talviliikennöintiä 	helpottaa 	oleellisesti. 	Tällöin 	liikenteen 	sujuminen 	leutoina 	ja 
normaaleina  talvina nopeutuu  ja kovina  talvina varmistuu. Kanavapoikkileikkauksen  ja  
rakenteiden 	mitoitusta 	ei 	tällöin 	myöskään 	tarvitse 	suorittaa 	kaikkein 	ankarimpien 
olosuhteiden mukaan, mikä halventaa toteutuskustannuksia. 

Rinnan Saimaan kanavan talviliikennöinnin kanssa selvitettiin Kymijoen - Mäntyharjun 
kanavaparin 	talviliikennöitävyyttä. 	Mäntyharjun 	kanavan jääolosuhteet 	muodostuisivat  
varsin 	samantapaisi ksi 	Saimaan 	kanavan 	kanssa. 	Kymijoella 	virtaamattomien 
kanavaosuuksien 	lisäksi epävarmuutta talvihiikenteeseen tuottaa  j äiden kulkeutuminen  
virran 	mukana 	ja 	mandollinen 	jääpatojen 	muodostusmisriski. 	Mäntyharjun 
kanavahinj auksessa  epävarmuutta aiheuttaa tutkitun linjausvaihtoehdon  veden riittävyys,  
josta syystä kanavalle onkin suunniteltu pumppaamot sulkujen yhteyteen. Kanavahinjausta  
on  myös tehtyjen selvitysten nojalla muutettu,  ja  pyritty paremmin ottamaan huomioon  
mm. ympäristöseikkoja. 
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Matka Saimaalta merelle  on  Saimaan kanavan kautta noin  50 km,  ja  välillä  on  kandeksan  

I  sulkua, joista yksi jäisi pois mikäli kanavaa laajennettaisiin suunnitelmien mukaan. 
Vastaavasti Saimaalta matka merelle Kymijoen-Mäntyharjun kanavia pitkin  on  noin  200 
km,  ja  välillä  on  kaikkiaan  13  sulkua.  Matkojen  pituuden  ja sulutuksien  perusteella  

I kuljetukset sisämaasta merelle näyttäisivät kulkevan nopeammin Saimaan kanavan kautta. 

Sisävesiliikenteen talviliikennöinnin  hoitaminen edellyttää myös sisävesialusten  

I 	liikennöimistä  Suomenlandella  ja  Itämerellä. Jääolosuhteet  ja jäänmurtoavustus  on 
nykyvalossa 	arvioiden 	helpompaa 	Kotkan 	kuin 	Viipurinlanden 	edustalla. 
Kiintojäävyöhykkeen ulkopuoliset ahtojäävallit ovat myös tunnetusti hankalia Viipurin  

I  landella, mutta ne voivat myös olla vaikeasti läpäistäviä sielläkin, missä tullaan avomereltä 
saariston suojassa kulkevalle rannikkoväylälle. Nykyistä tehokkaammalla  j äänmurtaja

-avustuksella liikenne kuitenkin kyettäisiin hoitamaan myös Viipurinlandella. 

Pohdittaessa molempien kanavaratkaisujen kuljetustaloudellisuutta tulee 
talviliikenneratkaisuja punnittaessa ottaa myös huomioon  se  tosiseikka, että valtaosa  

I 	ympärivuotisen liikenteen  kul jetuksista  tultaisiin kuitenkin suorittamaan avovesikautena. 
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Alkusanat  
Suomen sisävesjljjkenteen talvimerenkulun tehostamiseksi Merenkulkulaitos tilasi vuonna 

 1995  Valtion teknilliseltä tutkimuskeskukselta esiselvityksen, jossa kirj allisuustutkimuksena 
 ja  haastatteluihin perustuen selvitettiin erilaisia jäidenhallintarnenetelmja  ja  niistä saatuja 

kokemuksia. Esiselvityksen yhteydessä arvioitiin myös niitä jatkotutkimustarpeita, joita 
katsottiin olevan sekä Saimaan kanavan, että Kymijoki - Mäntyharju - kanavaparin 
talviliikenteen  toteuttamisen osalla. 

Edellä mainitun esiselvityksen jälkeen Merenkulkulaitos  on  yhdessä VTT Valmistustekniikan 
kanssa tehnyt pitkäjänteista tutkimus-  ja selvitystyota, ja  vuodesta  1995  tähän päivään asti  on sisävesistön talviliikennettä  koskevia tutkimuksia valmistunut  jo  noin kolmekymmentä. 

Suoritetuista  tutkimuksista merkittävä  osa  on  käsittänyt ympäristöä koskevan tiedon 
keräämistä, jossa vesistön jäätymiseen, kanavien talviliikennöitävyyteen, satamien aukipitoon 

 ja  jäiden kehittymisen ennustamista palvelevat tiedot ovat olleet etusijalla. Saimaan kanavaa 
koskevissa tutkimuksissa  on  kerätty tietoja kanavanpitäjiltä, luotseilta  ja  Saimaan 
järvialueella liikennöiviltä tahoilta sekä suoritettu sekä miehitettyja että pitkänajan mittauksia 
sisävesialuksilla. Saimaan kanavan avausta  on  seurattu useana keväänä  ja  mitattu avaustapahtumassa jäänmurtokykyä  ja vaadittavaa tehontarvetta.  

I 	Kymijokea koskevissa talviliikennetutkj muksissa  on  näytellyt pääosaa virtaavasta vedestä 
mandollisesti aiheutuvat jään  ja supon kulkeutumishaitat, navigointi  virtaavassa  vedessä ja liikennöinnistä 	voimalaitoksille 	mandollisesti 	aiheutuvat 	haitat. 	Mäntyharjun  
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kanavasuunnitelman toteutuskelpoisuutta  tutkittiin lähinnä  veden  riittävyyden mielessä  ja 

 selvitettiin kanavalinjauksen toteutuskelpoisuutta talvimerenkulun ehdoilla. 

VTT:n toteuttamia  tutkimuksia  on koordinoinut  työryhmä, johon tilaajan puolelta ovat 
kuuluneet piiripäällikicö Aimo Heiskanen,  DI  011i  Holm, toimialapäällikicö  Jouni  Kokkonen, 

 merenkulkuneuvos Keijo Kostiainen,  ins.  Seppo Piironen  ja  DI  Timo Rekonen. VTT:n 
puolelta tutkimuksia ovat toteuttaneet  DI Matti Hellevaasa,  TkL Juha Laasonen, Tekn.tri  Li Zhijun, DI  Tapio  Nyman, DI  Timo Riipi  ja  TkL Jorma Rytkönen. Yhteistyössä ovat olleet 
mukana myös ins.tsto  Peter Reiter,  Pirkanmaan ympäristökeskus  ja  Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskus Kymijoen jäätymistä koskevassa tutkimuksessa. Kanavassa tapahtuvaa 
ohjailua  ja  aluksen kukyä ajaa jäärännissä tutkittiin myös yhteistyössä VTT:n  ja Kvaerner-Masa Yardsin  arktisen tutkimuslaitoksen (MARC) kanssa pienoismallikokejn 

Espoo,  15.04.2000  

Jorma Rytkönen, VTT:n tutkimushankkeen vetäjä. 
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I  Johdanto 

Tässä tiivistelmaraportissa  on  esitetty keskeisimmät tutkimustulokset  ja  niistä vedetyt 
johtopäätökset sisävesiliikenteen ympärivuotisen liikennöinnin mandollistamiseksj. 
Nykyiselläänhän Saimaan kanava  on  kiinni tavallisesti tammikuun puolesta välistä huhtikuun 
alkuun,  ja  nimenomaan talvesta  ja  jäistä aiheutuvien ongelmien vuoksi. Selvitystoiden 
lähtökohdaksi otettiin uudet kanavasuunnitelmat, joissa mitoitusaluksen pituus oli kasvatettu 
nykyisestä noin  80  metristä aina  135...140  metriin. Vastaavasti vesiteiden  ja  sulkujen  koko 

 kasvoi huomattavasti. Liitteissä  1  ja  2 on  esitetty uudet mitoitusaluksen, sulkujen  ja  kanavan 
poikkileikkauksen päämitat. 

Rinnan Saimaan kanavan  ja  Saimaan järvialueen syväväylien talviliikeimöitavyyden kanssa 
tutkittiin talviliikennenäkökohtia suunnitellussa Kymijoen-Mäntyharj un kanavaparissa. 
Kymijoen katsottiin myös virtaavan  veden  luonteensa vuoksi  tuovan  mukaan sellaisia 
lisäongelmia, joista ei aiemmin ole maassamme alusliikenteen kannalta kokemuksia. 
Kymijoki  on  tunnettu joulukuun lopun hyydöistä  ja  voimakkaasta supon muodostumisesta. 
Virtauksien mukana liikkuvat jäät  ja  itse aluksen ohjailu virtaavassa  vedessä  olivat keskeisen 
huomion kohteena. Mäntyharjun kanavalinjauksessa huomiota kohdistettiin  veden 

 riittävyyden varmistamiseen linjauksen kulkiessa kandesti vedenjakajan yli, sekä 
odotettavissa oleviin hankaliin jääongelmiin jäiden  koko  ajan paksuuntuessa liikenteen  ja 

 pakkasen vaikutuksesta laivaränneissä. 

Puhtaasti sisävesistöön liittyvien tarkastelun ohella  on tutkimushankkeessa  tarkasteltu myös 
Viipurinlanden jääolosuhteiden merkitystä. Päästäkseen Saimaan kanavalle joutuvat alukset 
Itämerellä  ja  Suomenlandelta ajamaan Viipurinlanden läpi, joka  on  tunnettu vaikeista 
jääolosuhteistaan erityisesti kevättalvella tuulten  aj aessa  j äitä  kasaan hankaliksi 
ahtojäävalleiksi. Tutkimusten aikana suoritettiin useita miehitettyjä  ja miehittämättömiä 
koeajoja  nykyisen Saimaan kanavan mittojen mukaisilla aluksilla  ja  määritettiin jäistä 
johtuvaa lisävastusta, arvioitiin tarvittavaa konetehoa sekä pohdittiin kanavalinjausten 
optimaalista muotoa. Yksi tärkeimmistä tehtävistä oli myös kerätä kaikki tekninen tietämys 
talviliikennöintiä helpottavista toimista  ja ympäristöolosuhteista,  jotta hankkeiden 
mandol lisessa toteutuksessa voitaisiin päätöksenteon pohjana käyttää mandollisimman 
tarkkoja tietoja. 

Tämän tiivistelmäraportin lopuksi  on  koottu luettelo tutkimushankkeessa julkaistuista 
raporteista, esitelmistä  ja  artikkeleista. VTT:n suorittamien töiden lisäksi  on  luettelossa 
mainittu ne  v. 1995 - 2000  aikana tilaajan teettämät muut tutkimukset, jotka talviliikenteen 
tehostamisen kannalta kuuluvat tähän kokonaisuuteen. Liitteessä  3 on  esitetty molempien 
kanavavaihtoehtojen sijainti.  
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2  Ympärivuotisen vesiliikenteen 
mandollisuudet Saimaalla 

Suoritettujen  talviliikennöintitutkimusten  perusteella näyttää siltä, että Saimaan sisäisen 
liikenteen järjestäminen  on  mandollista  ympärivuoden.  Jo  nykyiset kokemukset Saimaan 
sisäisestä liikenteestä osoittavat, että  talviliikennettä  kyetään hoitamaan ilman suuria 
ongelmia. Saimaalla jään paksuuden  on  todettu  v. 1998-99  suoritetuissa  kartoituksissa  olleen 

 laivaränneissä paksuimmillaan  noin  1.5 m,  kuva  1.  Keskimäärin  ränneissä  oli jäätä  80  -  90 
cm.  Vastaavaan aikaan oli järviä  peittävän kiintojään  paksuus  50  -  60 cm.  Saimaan alueen 
jäiden paksuus kasvaa etelästä pohjoiseen: Lappeenrannan  Lauritsalassa kiintojää  on 

 keskimäärin  49 cm  paksua, mutta  jo Pihlajavedellä ja Haukivedellä  keskimäärin noin  55 cm. 
 Saimaan pohjoisosista ei löydy luotettavia  pitkäaikaismittaustuloksia,  mutta suurempien 

 pakkassummalukujen  perusteella voidaan arvioida jään Saimaan pohjoisosissa olevan jonkin 
verran  paksumpaa  (60  -  65 cm).  Saimaalla  on  myös paljon  virtapaikkoja,  joihin ei kehity 
ollenkaan jäätä,  tai  jäätä esiintyy  vain  kylmimmän  jakson aikana  ohuelti,  kuva  2.  

Nimismies  9.4.1999 
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Etäisyys rännin keskikohdasta  [m]  

Kuva  1.  Esimerkki Haukivedellä Nimismiehen luodon lähettyi'illä  9.4.1999  mitatuista 
laivarännin profluleista. 

Lumipeitteisyys  on  myös yksi jään kehittymiseen liittyvä tekijä.  Vähälumisina  talvina jäiden 
paksuus kehittyy oleellisesti suuremmaksi kuin  runsaslumisina  talvina, vaikka  pakkassummat 

 olisivat samaa suuruusluokkaa. Tuuli myös kuljettaa  lunta jääkantta  pitkin,  ja lunta  voi 
helposti  kerrostua laivaränneihin  paksuja kerroksia lisäten  kulkuvastusta  ja hidastuttaen 
laivaliikennettä. Hankalina  talvina joudutaan lumesta johtuen avaamaan paikoitellen uusia 

 laivarännejä  entisen, lumi-  ja jääsohjon täyttämän  rännin viereen, jotta  laivaliikenteen 
 suorittaminen yleensäkään olisi mandollista.  





Tutkijat ovat selvittäneet sitä kuinka paljon jäätä voisi kehittyä liikenteen jatkuessa läpi 
 talven, sillä tavallisestihan  helmikuu  on  Suomessa  kylmin  kuukausi,  ja  vielä maaliskuussa 

esiintyy tavallisesti kohtalaisia pakkasia kasvattaen järvien jäiden paksuutta. Keskimääräinen 
pakkassumma Saimaan kanavalla  on  noin  940  astepäivää,  ja kovina  talvina noin  1 470 

 astepäivää.  Saimaan syväväylän eteläosissa pakkassumma  on  keskimäärin  1000  -  1050 
 astepäivääja  syväväylän pohjoisosissa  1100  -  1200  astepäivää. 
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Kuva  3.  Esimerkki kanavassa  kehittyvästä  jäästä  liikennekauden  päättymisen aikoihin 
 (Kansola,  18.2.1985- 30.3.1999). 

Laivarännissä  jäiden paksuus kasvaa tasaisesti pakkassumman  ja  liikenteen vaikutuksesta. 
Mitä enemmän laivaliikennettä - sitä enemmän jäitä kehittyy pakkasilla. Ilmiö  on  kuin kastaisi 
kynttilää steariinikattilaán. Paksuuntuvan jäämurskan laivarännissä voidaan kuitenkin olettaa 
eristävän  ja hidastavan  jonkinverran jäätymistä,  ja  siten  talven  mittaan jäätyvän kerroksen 
paksuus ei todennäköisesti kehity rajatta. Varmaa  on  kuitenkin  se,  että keskitalvella 
jäärännissä  on  niin paljon jäitä, että kanavassa lisääntyneestä jäävastuksesta aiheutuen,  ja 
veden  myös loppuessa potkureilta, nykyinen Saimaan kanavassa liikennöivä rahtilaiva ei 
pääsisi omin avuin eteenpäin.  

3.2  Tutkimuksen tuloksia 
Tutkimusten perusteella talviliikennöinnin ongelmakohdat kohdistuvat kaivettujen  ja ahtaiden 
poikkileikkausten jäänmuodostuksen  ongelmiin  (kuva  4).  Saimaan kanavassa todetaan 
ympärivuotisessa liikenteessä normaalina talvina kehittyvän laivaliikenteen vaikutuksesta 
keskimäärin noin  2  metriä jäätä,  ja kovina  talvina jäätä voi olla noin  2½  metriä. Paikoitellen 
ahtaissa väyläpoikkileikkauksissa tämä merkitsee sitä, että laivaväylää reunustavat jäätelit 
ulottuvat jopa pohjaan asti. Tällöin alukselle aiheutuu jäistä tuntuvaa lis äkitkaa  ja potkureiden 

 vedensaanti vaikeutuu merkittävästi.  
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Kokemukset Saimaan kanavalta  ja  suoritetut mallikokeet osoittavat, ettei voimakaskaan 
tavanomainen alus ilman jäämnurtoavustusta selviydy kanavaliikenteestä jään paksuuden 
ollessa  1.5 - 2.0 m,  mikä kovana talvena saavutetaan tammikuun puolen  välin  tienoilla. 
Tavanomaisin potkurilaittein varustetun jäänmurtajan akselitehon tulisi olla noin  5 MW 
varaveden  vastaavasti ollessa  1.5  rn.  Mikäli kanavan vesisyvyys olisi puolta metriä 
matalampi, eli  5.5m  (varavesi 1.0 m)  tulee jäänmurtajan akselitehon olla  jo  10 MW.  

Suoritettujen jäämallikoetulosten nojalla  (kuva  5)  näyttäisi siltä, että uudet  nk. peruuttamalla 
 etenevät, kääntyvällä propulsiolaitteella varustetut alukset selviäisivät omin avuin aina  3 m 

rännijään  paksuuteen saakka, ilman jäänmurtaja-avustusta. Suoritetuissa kokeissa todettiin  3 
MW  teholla varustetun aluksen kulkevan sekä suorat että kaarreosuudet riittävän tehokkaasti.  

Kuva  4.  Pystysuorainen kalliokanava Nuamaalla,  jossa  jääolosuhteet  ovat hankalia.  

Alusliikenteen  vaikutuksesta laivaränniin kertyy tasaisen jään paksuutta runsaasti paksumpi 
murskaleisen jään peittärnä kerros. Laivarännin proflilille  on  ominaista, että rännin reunoilla 
jäälohkareet ulottuvat kiilamaisina muodostelmina hyvinkin syvälle,  kuva  6. 

On  laskettu, että leutona talvena Saimaan kanavalla muodostuu ahtaassa rännissä noin  1. 33  rn 
jäämassaa  ja keskimääräisenä  talvena vastaavasti noin  2.0 m.  Vastaavasti ankarana talvena 
(esim. talvi  1986/87)  muodostuu noin  2.5 m  jäätä keskimäärin laivaränniin, jolloin siis  on 

 oletettavaa, että kiilamainen  osa jäämuodostelmasta laivarännin  reunoilla voisi olla jopa  3 - 4 
m  korkea. Jäänmuodostuksessa ei laskennallisesti todettu olevan suuria eroja laskettaessa 
jäänkehittyminen Lappeenrannan  tai Anjalankosken pakkassummilla.  Kuvassa  7 on  esitetty 
arvio Saimaan kanavassa kehittyvästä jään määrästä pakkassummiltaan erilaisina talvina. 

Saimaan kanavan talviliikenteen helpottamiseksi  on  myös selvitetty mandollisuuksia keventää 
kanavan jääolosuhteita lämpimien lauhdevesien avulla. Alustavasti  on  arvioitu, että  130 MW  
lämpöteholla,  mikä  on  noin puolet Kaukaan Lappeenrannan tehtaiden Saimaaseen purkamasta 
jätelärnmöstä, kyettäisiin helpottamaan jääolosuhteita kanavalla oleellisesti. Mainitun putken 
rakentaminen edellyttäisi noin  130  miljoonan  markan investointia.  
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Kuva  5.  VTT:n  ja Kvaernerin  arktisen tutkimuslaitoksen kanssa yhteistyönä toteutettiin 
 jäämallikokeita  v. 1999. 

I 	Kuva  6.  Kanavan pohja  jaamallikokeessa  kuvattuna  läpinäkyvän pohjaikkunan  läpi. 
Todetaan jäiden  kasautuvan  aluksen rungon eteen  ja  viereen  ja  myös  kulkeutuvan  kölin alle.  
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Kuva  7.  Saimaan kanavan  liikennöidyssä  kanavassa muodostuva  jäämäärä 
pakkassummiltaan  erilaisina talvina.  Liikennemääräksi  on  oletettu noin  2.5 alusta/vrk 

3.3  Yhteenveto  

I Tehtyjen analyysien  ja  laskentojen  perusteella voidaan arvioida, että  liikennöidyssä  kanavassa 
 2  -  4  aluksen  päivittäisellä liikennemäärällä  muodostuu jäätä keskimäärin lähes kaksi metriä 
 ja  maksimissaan  noin  2½  metriä  (esim.  talvi  1986/87).  Alueellisesti ei  pakkassumniissa  ole  

I suurta eroa Saimaan kanavan  tai  suunnitellun Kymi-Mäntyharjun  kanavaparin  välillä, joten 
 kaivetuissa  kanavan osissa ei kehittyvän jään  määrillä  ole suurtakaan eroa. 

Joka vuosi tulisi  laivarännissä pysyvyyskäyrätarkastelun  nojalla olemaan  1.25  mjäätä,  ja  joka 
toinen vuosi  1.9  metriä  (50  %  pysyvyys),  kuva  8.  Ahtaiden kanavapoikkileikkausten  ohella 

 sulun alasatamien jäänhallintaa  tulee tehostaa,  kuva  9.  

— 	Tehtyjen  jäämallikokeiden  avulla todettiin, että tavanomaisen  ja  voimakkaan, hyvin jäissä  

I 	kulkevan aluksen kulku pysähtyy  kaivetussa  kanavassa ilman jäänmurtajan avustusta  sohjon  
paksuudella  1.5  -  2.0 m.  Ilman  lisälämmön  vaikutusta jäänmurtajaa tarvitaan siis käytännössä 
joka vuosi.  On  lisäksi huomattava, että  jäämallikokeissa  käytettiin alusten  tehoina  Super 1-A 

I 

	

	
luokan  tehoja,  ja  jopa puolitoista kertaa tätä suurempia, eikä sellaisia  tehoja  suinkaan ole 
nykyisissä  sisävesialuksissa.  
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Kuva  8.  Rännissä  kehittyvän jään paksuuden pysyvyys Lappeenrannan  pakkassummien 
 perusteella.  Liikennetiheydeksi  on  oletettu kaksi läpimenoa  /vrk  Tilastossa  talvien  1961/62  - 
 1998/99  lämpötilat.  

Kuva  9.  Laiva  kulussa  kohti  Saimaata.  Laivan mukana  sulkuun kulkeutuvat  jäät haittaavat 
 sulutusprosessia.  
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I 	Ympärivuotisen vesiliikenteen  
i 	mandollisuudet Kymijoen-Mäntyharjun 

kanava parissa  
I 
1 	4.1  Taustaa  

Ryhdyttäessä  tarkastelemaan Kymijoen suunnitellun kanavan  talviliikennöitävyyttä  oli  I selvitysten  alla  ensiksi kaksi  linjausvaihtoehtoa,  Tavastilan  ja Korkeakosken  linja. Sittemmin 
tehtyjen selvitysten nojalla, joissa erityistä painoa esitti  alusliikenteen  vaikutusten arviointi  

I
i äiden Iiikkumiselle,  alusten  navigointi, sähkövoimantuotannol  le  mandollisesti aiheutuvat 
haitat  ja ympäristönäkökohdat  on  linjausta muutettu,  ja  uusimmassa Kymijoen kanavan 

 yleissuunnitelmasta  käytetään nimeä  Summan  linjaus.  

Summan  linjaus kulkee  Liitteen  4  mukaan  Kotkan  itäpuolelta  Päijänteelle.  Matkan 
kokonaisputouskorkeuden kattaminen  järjestetään yhdeksällä  sululla.  Pisin yhtenäinen 

 maakanavaosuus  on  Summan  kanava, pituudeltaan noin  20 km.  Muut  maakanavaosuudet 
 (Anjalan kartano,  Myllykosken  kanava,  Värälä  ja Kimola )  ovat  3 -  5 km  mittaisia. Matka 

merellä  Päijänteelle  on 145 km  ja  merellä Mäntyharjun kanavan alkuun  105 km.  

Mäntyharjun kanava kulkee  Konnivedeltä Saimaalle,  Lute 5.  Sen kokonaispituus  on 95 km  ja 
vedenpintojen  erojen tasoittaminen hoidetaan viiden  sulun  avulla.  Kaivettavaa 
avokanavaosuutta  on 17 km.  Mäntyharjun kanavan länsiosissa  pakkassumma  on  keskimäärin 

 860 astepäivää  ja kovina  talvina jopa  1430.  Itäosissa  pakkassumma  on  keskimäärin  1000 - 
1050 astepäivää. 

4.2  Tutkimuksen tuloksia 

Kymijoen-Mäntyharjun  kanavaparin talviliikennöitävyys  noudattaa pääosin  samoj  a  linjoja 
Saimaan kanavan kanssa. Epävarmuutta Kymijoen  kanavoimisessa  aiheuttaa jäiden 

 kulkeutuminen  virtauksen mukana  ja  mandollinen  jääpatojen  muodostuminen. Alusten 
 navigointia  vaikeuttaa myös  virtaava  vesi. 

Mäntyharjun kanavan heikkoutena  on  sen  kulku kandesti vedenjakajan yli,  ja  mandollinen 
 veden riittävyysongelma: kanavalinjaa  onkin ensimmäisten  yleissuunnitelmaluonnosten 
 jälkeen muutettu  nykyisekseen. Kanavareitin  varrella olevat vesistöt ovat valuma-alueeltaan 
 pieniä, joiden  järvisyysprosentti  on  suuri.  Talviaikaiset  virtaamat ovat pieniä  ja 

 keskimääräinen  valunta  on vain 8,4 l/s/km 2 ,  ja  virtaamat  alle  10 m3/s.  Tästä seuraa, että 
 vesistössä  virtausten  sulattava  vaikutus  on  vähäinen. Mäntyharjun  linj ausvaihtoehto  kulkee 

myös erittäin  pienipiirteisten  ja kapeiden järvialueiden  kautta, jotka suureksi osaksi ovat 
 virkistyskaytössa.  Mandollinen  talviliikennöinti  katkaisee  järvialueiden  poikki tapahtuvan 

kulun,  ja  haittaa  virkistyskäyttöä.  

Kymijokeen johdetaan useiden eri tehtaiden lämpimiä  lauhde-  ja  jätevesiä. Tehtaiden 
 yhteenlasketuksi  jäiden  sulatustehoksi  on  laskettu  325 MW,  josta johtuen Kymijoen jäiden  
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paksuus ei ole niin suuri, kuin erilaiset empiiriset laskukaavat antaisivat. Tutkimusten aikana 
seurattiin Kymijoen jääpeitteisyyden kehittymistä,  ja  kahtena talvena todettiin joessa olevan 
avoimia osuuksia  40 - 60 %  koko  joen  pinta-alasta. Kuvassa  10 on  esitetty ilmakuva 
Kymijoelta, josta todetaan joulukuun puolivälissä muuten avoimen jokiosuuden rannoilla 
rantajäätä. 

Kymijoen vesivoimalaitosten energiantuotannon menetysten perusteella ei myöskään nähty 
kannattavaksi juoksuttaa vettä maakanavaan jääkannen sulattamiseksi. Vuotuiset 
sulatuskustannukset  0.2 mkfkWh energiahinnaila  ovat huomattavia  jo  pienillä 
virtausnopeuksila. Jään ohentaminen juoksutusten avulla yhdellä senttimetrillä arvioitiin 
maksavan  75 000 -110 000  mk. 

Mikäli haluttaisiin johtaa Mäntyharjun kanavaan talviliikennöintiä helpottamaan lämpimiä 
lauhde-  tai  jätevesiä, jouduttaisiin vastaava lämpömäärä tuottamaan erikseen rakennettavalla 
lämpövoimalaitoksella, koska kanavareitin varrella ei ole yhtä helposti hyödynnettävää 
hukkalämpöä olemassa kuin Saimaalla.  

Kuva  10. Kymoki Voikkaan  voimalaitoksen alapuolella  16.12.1998. 

U  •• UU 5  Suomenlanden  jaaolot  

Suomenlandella mitatut kiintojään paksuudet ovat samaa luokkaa kuin Saimaan järvialueella 
mitatut jäänpaksuudet. Tätä osoittaa  Kotkan  edustan  ja Haukiveden Oravin  mitatut 
jäänpaksuudet,  kuva  11.  ilman lämpötilat Suomen etelärannikolla ovat hivenen korkeampia  
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I kuin Saimaan  järvialueella.  Myöskään  kiintojääalueen  sisällä  laivarännit  eivät kehity 
 raskaammiksi  kuin Saimaalla, jossa sisäistä liikennettä  on  joka vuosi läpi  talven.  

Poikkeuksen muodostaa  Viipurinlanden  suulla sijaitseva  Hallin  alue, jossa  Harninasta  tuleva 
 rannikkoväylä  yhtyy  Viipurinlandelle  menevään  syväväylään.  Tällä alueella  jääkenttä 

' valluintuu  tavallisesti alkutalvesta,  ja  vallit  jäävät myöhemmin talvella  kiintojääalueen  sisään 
 rannikoväylän  liikenteen ollessa pysähdyksissä Saimaan kanavan  liikenneseisokin  ajan. 

Huhtikuussa uudelleen avattu  rannikkoväylä  on  tavallisesti  Hallin  alueella muuta väylää  

I  

Kuva  11.  Vasen kuva:  Jään kokonaispaksuuden maksimi, keskiarvo  ja minimi Kotkan 
 edustalla  vv. 1937- 85  tilastojen perusteella. Oikea  kuva:  Jään paksuuden minimija maksimi  I Oravissa Haukivedellä vv. 1986-91  tilastojen mukaan.  

I 	Talviliikennöinnin  hoitaminen joko Saimaan kanavan  tai  Kymijoen-Mäntyharjun  kanavaparin  
kautta edellyttää alusten kulkua Suomenlandelle  ja  takaisin talvella, Suomenlandella 
suurimman esteen  sisävesiliikenteelle  muodostavat  kiintojääalueen  ulkopuolelle  kasaantuvat  

I  ahtojäävallit,  jotka saattavat olla usean metrin  paksuisia.  Tästä alueesta eivät  sisävesialukset 
 tavallisesti selviä ilman tehokasta jäänmurtaja-avustusta. Suunnitellun Kymijoen kanavan 

liikenteen avustamiseen  on  suomalaisten jäänmurtajien suorituskyky täysin riittävä, mutta  

I 

	

	
Viipurinlandella nykyisin toimivan jäänmurtajan suorituskyky ei riitä avustamaan Saimaan 
kanavalle menevää liikennettä,  kuva  12. 
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Kuva  12. Venäläismurtaja Vysotskin  edustalla. Jäänmurtaja kaipaa uusimista  ja  ei aina 
kykene avustamaan alusliikennettä toivotulla tavalla. 

Tutkimusten yhteydessä suoritettiin myös Viipurinlahtea koskeva talvimerenkulku selvitys, 
jossa laskennallisesti simuloitiin  DAS-alusten kulkua rannikkoväylää pitkin Viipurista 
Haminan edustalle noin  95 km  matka. Johtopäätöksenä todettiin, että jääsäännön mukaiset lA 
Saimax-alukset pystyvät ränniajossa pitämään yllä raskaissakin olosuhteissa  7 - 8  solmun 
keskinopeutta.  Peruutuksen hyödyttävä vaikutus rajoittuu lähinnä  kovan talven  helmi- 
maaliskuuhun. Toisaalta Saimaan kanavassa tarvittaisiin  DAS-aluksen peruuttavaa moodia 
ellei kanavan jäätilannetta helpoteta jätelämmön avulla. Leutona talvena  ko.  alukset 
kykenevät vielä helmi-maaliskuussakin  n. 5  solmun keskinopeuteen ja  avustusta tarvittaisiin 
konventionaaliselle lA aluksellekin  vain  harvoin. Keskimääräisenä talvena helmikuun 
puolivälistä vielä huhtikuulle  DAS  alusten keskinopeudet putoavat  jo lievässä  jäiden 
puristuksessa  3 - 4  solmun  tasolle. Näillä nopeuksilla konventionaaliset  1A-alukset tavallisesti 

 jo  edellyttävät avustusta. Kovana talvena hankalien jääolosuhteiden vuoksi helmikuun 
puolivälistä huhtikuuhun saakka myös  DAS-alukset tarvitsevat avustusta (MARC,  2000b).  

Saimaan liikenteessä olevien alusten tyypillinen jääluokka  on lB. Jos  tarkastellaan lähteestä 
(Seinä  1994)  saatuja Haminan sataman liikennerajoituksia talvina  1980/81-89/90,  ovat 
liikennerajoitukset koskeneet jääluokkaan lA kuuluvia  2000 dwt:n  aluksia kolmena talvena 
kyseisenä aikavälinä. Varhaisin voimaanastumisajankohta  on  ollut  15.2.  ja myöhäisin  1.3. 

 Varhaisin päättymisajankohta  on  ollut  29.3.  ja myöhäisin  8.4.  Koska Viipurinlandelle 
suuntautuvalla rannikkoväylällä ovat voimassa samat liikennerajoitukset kuin Haminassa, 
tulisi, mikäli liikennerajoituksia pidetään kriteerinä, Saimaan kanavan talviliikenteessä 
olevien alusten olla jääluokaltaan lA  ja kantavuudeltaan  yli  2000 dwt,  mikäli 
liikennöimiskautta halutaan pidentää. Sama tarkastelu pätee myös suunnitellulle Kymijoen 
kanavalle suuntautuvalle liikenteelle. 

Koska jäänpaksuudet Suomenlanden rannikkoalueen kiintojäävyöhykkeellä eivät yhtä 
sisävesillä mitattuja paksuuksia, ei sisävesillä selviävillä aluksilla ole vaikeuksia myöskään 
Suomenlanden kiintojääalueilla lukuunottamatta  Hallin  alueella kulkevaa rannikkoväylän 





niin monta lauhdevesilinjaa, että  sillä  on  merkittävää keventävää vaikutusta Kymijoen 
jääolosuhteisiin.  Jo  nyt suoritetuissa kenttämittauksissa todettiin virtausten ohentavan 
jääpeitettä merkittävästi,  ja  joen olevan myös talviaikana suurelta osin avovesipeitteinen. 
Tämä toisaalta voi kasvattaa suppo-ongelmia. Mäntyharjun kanavalinjauksen vierellä ei löydy 
hukkalämpöä lauhdevesien muodossa, vaan mikäli kanavan jääolosuhteita pyrittäisiin 
helpottamaan jouduttaisiin rakentamaan pelkästään tätä tarkoitusta varten lämpöteholtaan 
noin  100 MW tehoinen lämpölaitosreservi. 

7  Talviliikennöitävyystutkimuksessa  
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LuTE  1  

korkeus  2450 m  

alikulkukorkeus 
Mäntyharj ulla  ja 

 Kymijoella  9.1 m, 
Saimalla  ja  Saimaan 
kanavassa  24.5 m 

syvâys  4.35  ni 	uusi syväys  4.5 m 

pftuus  8200  rn  

1  
uusi pituus  135...140 m 

teveys  12.20 rn 	uusi leveys  16.0 m  

Uuden  sisävesialuksen  mitat suhteessa nykyiseen  mitoitusalukseen.  

Taulukko: Nykyiset Saimaan sulkujen päämitat  ja  uuden suunnitelman mukaiset mitat. 

Päämitta  Nykyinen sulkukoko Uusi sulkukoko 

hyötypituus  n. 85.0 m 150.0 m  
leveys  13.2m 18.Om 
vesisyvyys  5.2 m 5.5 m  

Uuden suunnitelman mukaiset kanavien  päämitat: 

- pohjanleveys  45.0 m  (tutkittu myös  40 m  vaihtoehtoa), 
- vesisyvyys  5.5 m, 
-  normaali kaarresäde  1 400 m. 
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LuTE  3  

Saimaan kanava 

Saimaan kanavan  ja  suunnitellun Kym/oen-Mäntyharjun kanavaparin 
sjaintikartta.  
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Kymijoen 	kanavan 	linjaus, 	lähde 	yleissuunnitelma/SITO.  
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