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YLEISTÄ 	Tässä selvityksessä tarkastellaan, mitä säästöjä Naan- 

talin väylän syventärninen  10 m:n kulkusyvyisestä 12 m:n 

tai 13 m:n kulkusyvyiseksi  mandollisesti toisi.  Syven-
tämisen  kannalta sataman tavaraeristä  vain äljyllä, ki-
vihiilellä  ja  viljalla  on  merkitystä. 

Naantalin väylän syventämisestä  on  aikaisemmin tehty 
selvitys  21.12.1979.  Käsillä oleva  on  siis luonteeltaan 
tarkjstuslaskelma. 

ÖLJY 	 Laskelman pohjaksi  on  otettu  2,0  miljoonan tonnin raaka- 
öljymäärä.  Tästä tulee noin  1,6  milj, tonnia Ventspil-

sistä ja  bout 400.000  tonnia  osaksi Persianlandelta, 

osaksi Pohjanmereltä. 

Laskelmat säästöistä  on  esitetty liitteessä.  Ensin  on 

 arvioitu säästöt suurimoien väylällä mahtuvien alusten 

mukaan. Tämän jälkeen  on epävarmuustekijöiden tarkas-

telussa  päädytty varovaisempaan arvioon.  Sen  pohjana 

oli oletus, että tavaramääri]csj arvioidaan  100 % ennus- 
tetuista  määristä  ja makimialusten  oletettiin kuljetta-

van 80 % em. tavaramäärästä. Öljyliikenteen säästöik- 

si  saatiin: 

-  Jos  Naantalin väylä syvennettäisiin  12 m:n kulkusyvyi-
seksi nykyisestä  10 m:stä, öljyliikenteen todennäköi-

siksi säästöiksi  (20 v, 6 %)  tulisi  65  milj,  mk. 

-  Vastaavasti  13 m:n  tapauksessa säästöiksi saatiin  69 
 milj.  mk.  

1) Neste  Oy:n antama tieto  11.10.82 
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KIVIHIILI 	Imatran Voima Oy:n antamien tietojen mukaan tuotai- 

sun  hiiltä  l980 -luvulla  n. 300.000 tonnia/vuosi  ja  
siitä edelleen laskenta-ajan loppuun saakka määräksi 

arvioitiin  n. 500.000 tonnia/vuosi.  

Mainittakoon, että KTM:n  ja LM:n hiilityöryhinä  päätyi 

valtakunnalljsessa hiilisatamahankkeessa  mm.  siihen, 

että mikäli Naantalin väylän syventäminen todetaan 

tarpeelliseksi toteuttaa pääosin muista kuin  huh- 
syistä,  on  myös hiililaiturin syventäminen perustel-
tua. 

Laskelmat säästöist  on  esitetty hiitteessä. Ne  on 

 epävarmuustekijät huomioon ottaen tehty vastaavasti 

kuin öljyn kohdalla. Siis kokonaistavararnääräksi otet-
tiin  100 % ennusteesta  ja  suurten laivojen osuudeksi 
arvioitiin  70 %. Kivihjihjliikenteen säästöiksi  saa-
tiin: 

-  Jos  Naantalin väylä syvennettäisiin  12 m:n  kulku-
syvyiseksi nykyisestä  10 m:stä, kivihiililiikenteen 

todennäköjsiksj säästöiksi  (20 v, 6 %)  tulisi  16 
 milj,  mk. 

-  Myös  13 m:n  tapauksessa säästöiksi saatiin sama  16 
 milj,  mk.  

VILJA 	Valtion viljavaraston antamien tietojen mukaan joudu- 

taan  koko  laskenta-ajanjakson  (1982-2001)  tuomaan/ 
viemään viljaa  n. 300  milj, kg/a.  Tässä selvityksessä 
lähdettiin siitä, että  150  milj, kg/a  olisi tuontia  
ja  toiset  150  milj. kg/a  vientiä. Tuonti/vienti-suhde 

johtuu pääosin sääolosuhteiden aiheuttamista sato- 

vaihteluista mutta myös viljalajikohtaisista käyttö- 
tarpeista. 
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Laskelmat Säästöistä  on  esitetty liitteessä. Tavara-

määriksi  otettiin  100  % ennusteesta  ja  suurten alusten 

osuudeksi arvioitiin yhdet  täysinäiset laivalastit  
12  m:n  ja  13  m:n  tapauksissa  ja  pelkästään tuonnin 

osalta. Viennissä ei katsottu tarvittavan suuria alus- 

kokoja.  Viljaliikenteen säästöiksi  saatiin:  

-  Jos  Naantalin väylä  syvennettäisjin  12  m:n kulkusy-
vyiseksi  nykyisestä  10  m:stä, viljaliikenteen  toden- 
näköiseksi  säästöiksi  (20 v, 6  %)  tulisi  20,4  milj.  mk  

-  Vastaavasti säästöt  13  m:n  tapauksessa olisivat 

 40  milj,  mk. 

YHTEENVETO 	Laskemalla yhteen saadaan  kokonaissäästöiksi  Naantalin  
12  m:n  väylän tapauksessa  (20 v, 6  %) 

-  öljy 	65  milj,  mk  

- kivihlili 	16  milj,  mk  

-  vilja 	20  milj,  mk  

Yht. 	101  milj,  mk 

Vastaavasti Naantalin  13  m:n  väylän  säästöiksi  saadaan  

-  öljy 	69  milj,  mk  

- kivihiili 	16  milj,  mk  

-  vilja 	40  milj,  mk  

Yht. 	125  milj,  mk 

Laskelmissa huomioon otettujen  epävarmuustekijöiden 
 lisäksi  (tavaramäärät, aluskoko)  voidaan mainita vielä 

 mm.  että  

-  Naantalin  öljyjalostamon  ikää ei pystytä ennustamaan 

 ja  näin ei tiedetä, toimiiko  se  koko  laskenta-ajan-

jakson ajan. Tiedetään kuitenkin, että kolmena viime 

vuonna  Neste  Oy  on  investoinut Naantalin laitoksiin 

 n. 300  milj.  mk .  
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-  Saattaa käydä niin, että Naantalin liikenne kasvaa,  jos 

 jalostamon kapasiteettia myydään ulkomaille (esim. Ruot

-sun)  

- Kivihiilentuontimäärjin  vaikuttaa tulevien yhdivoima-

loiden mandollinen rakentaminen. 

-  Jyväskylän voimalaitoksen hiilihuollon  (100 000  tn/vuosi) 

 vaihtoehtoisia maahantuontisatamia ovat Naantali  ja  Tah-
koluoto.  Jos  Jyväskylän  huh  tuodaan Naantalin kautta, 

sitä kautta voitaneen tuoda myös Vanajan voimalaitoksen 

tarvitsema  huh,  joka  on n. 50 000  tonnia  vuodessa. Näi-
tä yhteensä  150 000  tonnia  vuodessa ei ole huomioitu sel-
vityksessä esitetyssä  300 000  tonnissa. 

-  Todettakoon, että  13  metrin väylä mandollistaa Panamax-

luokan alusten käytön  ja  näin  ollen  kaukohiilen  tuonnin 
myös Naantahiin.  On  todennäköistä, että tällöin Naanta -
lim  ei tuoda  vain  Puolan hiiltä, koska amerikkalainen 

 huh  sopii Naantalin kattiloille paremmin. Tämän selvi-

tyksen laskelrnjssa ei kuitenkaan  13  m:n syväyksisiä 

 aluksia ole otettu huomioon. Hiilen säästöt  13  m:n  tapauk-

sessa saattaa näin olla minimiluokkaa. 

-  Viljan  kohdalla sääolojen lisäksi vaikuttaa kotimaisen 

osuuden kasvattaminen ts. lisättäisiinkö viljelypinta- 

alaa nykyisestään. Naantalin viljavaraston kapasiteettia 

 on  viime vuosina kasvatettu  70  milj.  kg:sta  240  milj.  
kg  :  aan. 

Laati 	
Risto Lehvonen 

Tarkasti  
Heikki  Pertovaara 



LuTE  

NAANTALIN  VYL1i, 
 LAS  KENTAPE  RUS TEET 

 JA  LASKELMAT 

ÖLJY  

NEste  Oy:n antamien tietojen mukaan laskelmien pohjaksi voidaan 
ottaa  2,0  miljoonan tonnin  raakaöljyrnäärä..  Tästä tulee  1,6  milj-
joonaa  tonnia  Ventspilsistä  ja  loput  400.000  tonnia  osaksi  Per

-sianlandelta,  osaksi Pohjanmereltä.  

Ventspilsin  liikenne 

Lasketaan  ensin  Ventspilsin  liikenteen  mandollistamat  säästöt. 
 MatkaVentspilsistä Naantaliin  on 201  Mpk  ja  12  solmun  nopeudel-

la tämä  vie  aikaa  n. 17  tuntia eli  0,71  vrk. Edestakainen  matka- 
aika  on  vastaavasti  1,42  vrk  eli  '  1,5  vrk.  Seuraavassa  on  esi-
tetty laskelmissa käytetyt alukset, täydet  lastit  ja  vastaavat 

 syväykset  sekä kustannukset merellä  ja  satamassa  v. 1982  tasos-
sa. 

Syväys  Aluskoko  Lasti  Vuorokausikustannukset  
puut  tonnia  

Merella  Satamassa  
m  mk/vrk mk/vrk  

10 25.000 23.000 87.500 58.600 
12 50.000 47.500 126.000 77.200 
13 65.000 62.500 144.200 85.600 
15.3 115.000 112.000 180.000 97.100  

Laivojen  pumopujen  tehon  on  oletettu vastaavan aluksen kokoa. 
Tästä syystä kaikille aluksille  on  otaksuttu  lastausajaksi  1  vrk 

 ja  purkausajaksi  1  vrk.  

Naantalin nykyisen väylän  kulkusyväys  on 10 m  ja  Venpilsin  12 m. 
 Suurin  aluskoko  on  ed.  taulukon mukaan  25.000  dwt.  Yhden kierrok-

sen kustannuksiksi välillä Naantali -Ventspils  saadaan  

1,5 x 87.500  + (l± 1 )x  58.600  mk  =  
131.250  +  117.200  =  248.450  mk 

eli  kuljetettua  tonnia  kohden 

 248.450/23.000  =  10,80  mk/tonni  

Jos  Naantaliln  johtaisi  12,0  m:n  väylä, olisi suurin  aluskoko 
 50.000  dwt.  Vastaaviksi kustannuksiksi saataisiin  

1,5 x 126.000  +  2 	77.200  =  343.400  mk 

eli  kuljetettua  tonnia  kohden  

343.400/47.500 	7,23  mk/tonni 
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Jos  Naantalin väylä  syvennettäisiin  13 m:iin,  eivät säästöt  ii-
sääntyisi,  koska  Ventspilsin  väylän syväys  on 12 m,  jos  kuiten-
kin  Ventspils syvennettäisiin  tulevaisuudessa  13 m:n kulkusyvyi

-seksi, olisivat säästöt seuraavat.  Aluskokoa  65.000 dwt  vastaa-
vat  kierroskustannukset  olisivat  

1,5 x 144.200 + 2 	85.600 	387.500  mk  

ja tonnia  kohden  

387.500/62.500 	6,20 mk/tonni  

Välin  Naantali -Ventspils  tuloksiksi saatiin: 

Naantalin väylän 
syväys,  m 

lu  ffi  
12m 
(13 m)  

Syväystä  vastaava 
 yksikkökustannus  

mk/tonni 
ln  ,80 
7,23 
(6,20)  

Säästö  10 m:n 
väylään  verrat-
tuna 

mk  /  ton  ni  

3,57 
(4,60)  

Persianlanden liikenne  

Toiseksi lasketaan säästöt  Persianlandelta  tuotavasta  raakaöl-
jystä.  öljy tuodaan sieltä  115.000 dwt:n  aluksilla Nesteen 
Porvoon  jalostamoon,  puretaan  ja  lastataan pienempään alukseen, 
joka  vie  sen  Naantaliin.  Tässä lasketaan, että välillä Porvoo- 
Naantali liikkuu aina suurin Naantalin  väylälle mahtuva  alus. 
Toisaalta lasketaan myös  se  vaihtoehto, missä  Persianlandelta 
tuotaisiin  lasti suoraan suurimmalla Naantalin  väylälle mahtu-
valla  aluksella. 

Matka  Persianlandelta Porvooseen/Naantaliin  on n. 7.700 mpk. 
 Täydessä  lastissa  oleva  115.000 dwt:n  kautta matkaa edestakai-

sin kertyy  n. 15.400 rnpk  joka  keskimääräisellä  12  solmun  nopeu-
della  vie  aikaa  n. 53 vrk.  Kun laivan oletetaan kummassakin 
päässä  viipyvän  yhden päivän satamassa, saadaan kierroksen  ko-
konajskustannuksjksj.  

53 x 180.400 +  2  x.97.l00 = 9.755.400  mk 

Tähän  on  lisättävä vielä Suezin maksut, jotka  painolastissa 
 eli siis mennessä ovat  n. 460.500  mk  ja  lastissa  eli tullessa 

vastaavasti  575.500  mk. Kaikkiaan saadaan kierroksen Porvoo- 
Persianlahti  kokonaiskustannuksjksj  10.791.400  mk eli  lastiton-
nia  kohden laskettuna  n. 96,35 mk/tonni.  

Matka Porvoosta  Naantaliin  on n. 196 mpk. Edestakaiseksi  ajo- 
ajaksi  12  solmun  nopeudella saadaan  32,6  tuntia eli  1,4 vrk. 
Jos  Naantalin väylän syväys  on 10 m,  saadaan kustannuksiksi  

1,4 x 87.500 + 2 	58.600 = 239.700  mk  

jos  lastitonnja  kohden laskettuna  on 10,42 mk/tonni 

Jos  Naantalin väylän syväys olisi  12 m,  olisivat vastaavat  kus- 
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tannukset  

	

1,4 x 126.000  +  2 	77.200  =  330.800  mk 

eli  lastitonnja  kohden  6,96  mk/tonnj.  

Edelleen,  jos  Naantalin väylän syväys olisi  13 m,  olisivat  kus-tanriukset  

	

1,4 x 144.200  +  2 	85.600  =  373.080 ink  

eli  5,97  mk/tonni  

Välin  Persianlahti_Naantali  tuloksiksi saatiin  (115.000  dwt:n  aluksella Porvooseen  sielä pienemmullä Naantaljin)  

Naantalin 
väylän syväys  

ni  

10 
12 
13  

Syväystä  vastaava 
 yksikkökustannus 

mk/tonnj  

106,77 
103,31 
102,32  

Säästä  10  m:n väy-
lään  verrattuna  

mk/tonnj  

3,46 
4,45  

Katsotaan vielä tilanne, missä Naantalin öljy  tuotaisiin  suo-raan  Persianlandelta  12  m:n  ja  13  m:n  tapauksissa.  

Jos  Naantalin väylä olisi  12  ni,  tulisi  kierroskustannuksiksi 
Persianlahti_Naantali  

	

53 x 126.000  +  2 	77.200  =  6.832.400  mk 

Kun tähän  llstään  Suezin maksut eli  290.300  +  363.000  mk, saa- daan  kokonajskustanfluksiksi  7.485.700  mk, joka  lastitonnia  kohden  on 157,59  mk/tonnj.  

Vastaavasti  13  m:n  tapauksessa  

	

53 x 144.200  +  2 	85.600  =  7.813.800  mk  

ja  Suezin maksut  (328.000  +  410.000)  1isättyn  8.551.800  mk eli  lastitonnia  kohden  136,83  mk/tonnj.  

Toisin sanoen raakaöljy  Persianlandelta  kannattaa tuoda  115.000  dwt:n  aluksella Porvooseen  (=  kuten nyt)  ja  sieltä viedä  Naan-taijin  mandollisimman suurilla aluksilla 

Pohjanmeren liikenne 

Kolmanneksi lasketaan Pohjanmeren liikenteestä mandollisesti saa-
tavat säästöt. Matka Pohjanmereltä  Naaritallin  on n. 1200  Mpk.  
Kun nopeus  on 12  solmua tulee  edestakaiseks! kiertoajaksi  n. 8,5  vrk.  

Jos  Naantalin väylän syväys  on 10  ni,  saadaan kierroksen  kkonais- 
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kustannuksiksi  

8,5 x 87.500  +  2 x 58.600  =  860.950  mk 

eli lastitonnia kohden  37.43  mk/tonnj  

Vastaavasti  jos  Naantalin väylän syväys  on 12 m,  saadaan  

	

8,5 x 126.000  +  2 	77.200 	1.225.400  mk 

eli  25,80  mk/tonnj  

Edelleen,  jos  Naantalin väylän syväys  on 13 m,  saadaan  

	

8,5 x 144.200  +  2 	85.600  =  1.396.900  mk 

eli  22,35  mk/tonni.  

Katsotaan vielä tilanne, missä Pohjanrnereltä tuodaan Öljy  Por- vooseen  115.000  dwt:n  aluksella  ja  sieltä edelleen Naantallin 
väylän max.kokoa vastaavilla aluksilla 

Kierroskustanfluksiksi  115.000  dwt:n  alukselle tulee  9,0 x 180.400  +  2 	97.100  =  1.817.800  mk eli  16,23  mk/tonni.  Lisä- kustannus Naantaljin  10  m:n  väylän tapauksessa  on 10,42  mk/ tonnj,  12  m:n  tapauksessa  6,96  mk/tonnj  ja  13  m:n  tapauksessa  5,97  mk/tonnj.  Laskemalla vastaavat arvot yhteen, saadaan yk-
Sikkökustannuksiksi Naantalin  10  m:n  tapauksessa  26,6  mk/tonni,  12  m:n  väylän tapauksessa  23,19  mk/tonnj  ja  13  m:n  väylän ta-pauksessa  22,20  mk/tonni.  

Voidaan todeta, että  vain 13  m:n  tapauksessa kannattaa raaka- Öljy Pohjanerel 	tuoda suoraan Naantaliin. Tällöin ovat kus- 
tannukset lastjtonnja kohden samaa suuruusluokkaa kuin  jos  vjetäjsjjn  115.000  dwt:n  alukselle Porvooseen  ja  sitä kautta 
Naantaljin Matalepjlla väyläsyväyksillä  on  edullisernpj  kul-jettaa Porvoon kautta.  

Välin  Pohjanrnerj_Naaj tuloksjksj  saatiin: 

Naantalin väylän 
syväys  

m  

10 
12 
13  

Kokonaissäästöt  

Syväystä  vastaava 
yksikkökustannus 

mk/tonnj 

26,65 
23 ,19 
22,20 

Säästä  10  m:n väy-
lään  verrattuna 

mk/tonnj  

3,45 
4,45  

Seuraavassa  on  laskettu  em.  öljyllikenteen mandollistamat  diskon-tattujen säästöjen  summat. 

Ventpilsin  liikenne oli siis  1,6  miljoonaa  tonnia  vuodessa.  Jos  Naantalin väylän syväys olisi  12 m,  saataisiin vuosittain sääs-töä  

3,57 x  l.600.00o =  5.712.000  mk 
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Ja diskonttaamalla 
jen summaksi  

11,47 x 5.712.000  

Sama säästö saadaan 
Naantalin väylän  sy 

 13 rn,  saataisiin  

4,60 x 1.600.000 

(20 v, 6 %)  saadaan diskontattujen säästö- 

mk =  65.516.640  mk 

Ventspilsin  tapauksessa myös silloin, kun 
Jäys olisi  13 	Jos Ventspils  olisi myös 

=  7.360.000  mk  

ja  edelleen diskonttaamalla  84.419.200  mk 

Persianlanden  ja  Pohjanmeren tapauksissa säästöt mk/tonni oli-
vat sarnansuuruiset  12 m:n  ja  13 m:n  tapauksissa. Määrä yhteen-
sä oli siis  400.000 tonnia/vuosi.  Saadaan  12 m:n  tapauksessa  

3,45 x 400.000 = 1.380.000  mk 

 ja dikonttaama11a  15.828.600  mk 

Vastaavasti  13 m:n  tapauksessa saadaan  

4,45 x 400.000 = 1.780.000  mk 

 ja diskonttaamalla  20.416.600  mk 

Tulokseksi siis saatiin: 

-  Jos  Naantalin väylä syvenriettäisjin  12 m:n kulkusyvyiseksi 
 nykyisestä  10 m:stä, öljyliikenteen mandollistamiksi sääs

-töiksi  (20 v, 6 %)  saataisiin yhteensä  81,3  miljoonaa mark- 
kaa. 

-  Jos  Naantalin väylä syvennettäjsjin  13 m:n kuikusyvyiseksi 
 nykyisestä  10 m:stä, öljyllikenteen mandollistamiksi sääs-

töiksj (20 v, 6 %)  saataisiin yhteensä  85,0  miljoonaa mark-
kaa.  Jos Ventspilsiin  päästäisiin  13 m:n  aluksilla, olisi 
vastaava säästö yhteensä  104,8  miljoonaa markkaa. 

Epävarmuustekijöistä  

Laskelmien tuloksiin vaikuttavjsta tekijöistä tärkeimmät ovat 
ennustetut tavaramäärät sekä toisaalta suurimpien mandollisten 
alusten osuus tavaraljikenteessä 

Kivennäisöljvä  on  tuotu Naantaliin viime vuosina seuraavasti:  
1975 	2,562  milj. tonnia  
1976 	2,469 
1977 	2,751 
1978 	2,948 	II 

1979 	2,536 	II 

1980 	2,470 	U 

1981 	2,089 
1982 	1,711 	(neljän kuukauden seisokki) 

Ennusteena  laskelmissa käytettiin  2,0  miljoonan tonnin raaka- 



öljymäärää,  joten mitään kasvua  toteutuneisiin  lukuihin ei ole 
otaksuttu.  

Jos  öljy  tuotaisijn maksimialuksilla  edellyttäisi  se  vuosittain 
 aluskäyntejä  

2.000.000 12 m:n  tapauksessa 	=  43  kl  7.500 
2.000.000 13 m:n  tapauksessa 	=  32 kpl 62.500  

Tällöin  esim. Ventspilsin  liikenteen pystyisi hoitamaan yksi ainoa 
alus kummassakin tapauksessa. Nykyisin  n. 80 %  Naantalin lii-
kenteestä hoidetaan  max.aluksjlla.  Kun käyntejä tulisi niinkin 
vähän kuin  32-43, voitanee  otaksua, että sama  80 % pätenee  
myös suuremmille  väylille. 

Lopullisiksi säästöiksi öljyliikenteestä  saatiin siis  

12 m:n  väylä 
	

65  milj,  mk  
13 m:n  väylä 
	

69  milj,  mk  

XTVTT-TTTT.T  

KTM:n  ja LM:n hiilityöryhmä  päätyi valtakunnallisessa  hiilisata-
mahankkeessa  siihen, että Inkoon  13 m:ksi  ja Tahkoluodon  
15,3 m:ksi syvennettävät  väylät riittävät  1990 -luvun alkuun 
saakka  1)  Työryhmä katsoi edelleen, että mikäli Naantalin sa-
taman  ja tuloväylän  syventäminen  13 m:iin  todetaan tarpeelli-
seksi toteuttaa pääosin muista kuin  hiilisyistä,  on  myös  huh- 
laiturin syventäminen perusteltua. 

Koska  kaukotuonti  hoidetaan Inkoon  ja Tahkoluodon  kautta, keski-
tytään Naantalin tapauksessa Puolan tuontiin eli tuontiin 

 Gdansk.ista IVO  Oy:n antamien tietojen mukaan  tuotaisiin  hiiltä 
keskimäärin  300.000 tonnia/vuosi 1980 -luvulla 	vastaavasti  
n. 500.000 tonnia/vuosi  laskenta-ajan loppuun 	matka  Naanta- 
lista Gdanskiin  on n. 400 Mpk,  joten  edestakainen  matka  vie 
12  solmun  nopeudella  2,8 vrk 	3 vrk.  Seuraavassa  on  esitetty  
laskelmjssa  käytetyt alukset, täydet  lastit  ja  vastaavat  syväyk

-set  sekä kustannukset merellä  ja  satamassa  v. 1982  tasossa. 

Syväys  Alusko-  Lasti  Vuorokausikustannukset  
ko tonnia 

Merella  Satamassa  
m dwt mk/vrk mk/vrk  

10 27.000 25.000 90.700 60.700 
12 55.000 52.500 132.300 80.600 
13 75.000 72.500 153.100 88.400 

1) Hiulen kuljetusjärjestelmän  kehittyminen  1980-  ja  1990- 
luvuilla,  3.6.1982 Helsinki 

2) IVO  Oy,  21.12.1982 



7. 

Lastaustehot.  Gdanskissa  on aluskoosta  riippuen  n. 10.000-
15.000 tonnia/vrk.  Mikä tuntitehona merkitsee  n. 420-600 

 tonnia. Purkausteho  Naantalissa  on  tällä hetkellä  n. 6000 
tonnia/vrk (vrk:ssa  tehdään  2  vuoroa eli  16  tuntia) eli  n. 
250 tonnia/tunti. Purkaustehoksi  Naantalissa otaksutaan  
12 m:n  tapauksessa  500 tonnia/tunti  ja  13 m:n  tapauksessa 

 1000 tonnia/tunti.  

Seuraavassa lastausajat  

25.000 -  27.000 dwt; 	= 	2,48 vrk 420 

52.500 -  55.000 dwt; 	= -'3,65 vrk 600 

72.500 -  75.000 dwt; 	= -'5,03 vrk 600  

Vastaavasti purkausajat  

25.000 - -  27.000 dwt; 	4,17 vrk 250 	- 

52.500 - -  55.000 dwt; 	4,38 vrk 500 	- 

72.500 -  75.000 dwt; 	= - 3,02 vrk 1000 

Jos  Naantalin väylän syväys  on 10 m,  saadaan kierroksien Naantalj-
Gdansk kokonajskustannuksjksj 

3 x 90.700 + (2,48 + 4,17) x 60.700  mk =  675.755  mk 

eli lastitonnia kohden  27,03 mk/tonni 

Jos  Naantalin väylän syväys  on 12 m,  saadaan kierroksen kokonais-
kustannuksjksj  

3 x 132.300 + (3,65 + 4,38) x 80.600  mk =  1.044.118  mk 

 ja lastitonnia  kohden  19,89 mk/tonni 

Jos  Naantalin väylän syväys  on 13 m,  saadaan kierroksen kokonais-
kustannuksiksi  

3 x 153.100 + (5,03 + 3,02) x 88.400  mk =  1.170.920  mk 

 ja lastitonnia  kohti  16,15 mk/tonni  

Seuraavassa tulokset  on  esitetty taulukossa: 

Naantalin väy- 	Syväystä vastaava 	Säästä  10 m:n  väy- 
län syväys 	yksikkäkustannus 	lään verrattuna  

	

m 	mk/tonni 	mk/tonni 

	

10 	27,03 	- 

	

12 	19,89 	7,14 

	

13 	16,15 	. 	10,88 



Seuraavassa  on  laskettu  em.  kivih±jliliikenteen mandolijstaniat 
diskontattujen säästöjen  summat. 

Naantalin hiiljijikenne Gdanskjsta oli siis  l980 -luvulla  
300.000  tonnia/vuosi  ja  tämän jälkeen laskentajakson loppuun 

 500.000  tonnia/vuosi.  

Jos  Naantalin väylän syväys olisi  12 m,  saataisiin vuosittain 
maksimialuksjlia säästää  

7,14 x 300.000  =  2.142.000  mk 	(1980 -luku)  
744 x 500.000  =  3.570.000  mk 	(loppujakso) 

Diskonttaamalla  (6  %,  20 v)  saadaan diskontattujen säästäjen 
sumrriaksj  

6,209 x 2.142.000  =  13.299.678  mk 	(1980 -luku)  
8,38 x 0,627 x 3.570.000  =  18.757.708  mk (loppujakso) 

eli yhteensä 	32,1  milj,  mk.  

Jos  Naantalin väylän syväys olisi  13 m,  saataisiin vuosittain 
maksimialuksilla säästää  

10,88 x 300.000 	3.264.000  mk  
10,88 x 500.000  =  5.440.000  mk 

Diskonttaamalla  (6  %,  20 v)  ,  saadaan diskontattujen säästäjen 
sumrnaksj  

6,209 x 3.264.000  mk =  20.266.176  mk  
8,38 x 0,627 x 5.440.000  mk =  28.583.174  mk 

eli yhteensä  48,8  milj,  mk. 

Tulokseksi kivihijleri osalta siis saatiin 

-  Jos  Naantalin väylä syvennetään  12  m:n kulkusyvyiseksi  nykyi-
sestä  10  m:stä  sekä sataman purkausteho nostetaan  500  tonniin/ 
tunnissa, kivihjiljijikenteen mandolljstamjksj säästöiksi 

 (6  %,  20 v)  saataisiin  32,1  milj,  mk. 

-  Jos  Naantalin väylä syvennettäisiin  13  m:n kulkusyvyiseksi  ny-
kyisestä  10  m:stä,  sekä sataman purkausteho nostetaan  1000 

 tonniin tunnissa kivjhijliljjkenteen mandollistamiksi säästöik- 

	

si  saataisiin  n. 48,8  milj,  mk. 	 I  

Epävarmuustekijöistä 

Kivihijitä  tuotiin Naantaljjn seuraavasti:  

1975 0,325  milj, 	tonnia  
1976 0,150 
1977 0,490 
1978 0,404 
1979 0,258 1 

1980 0,380 
1981 0,550 
1982 0,347 II  



Laskelmissa otaksuttiin, että  1980-luvulla tullaan tuomaan kes-
kimäärin  0,3  milj, tonnia  vuodessa  ja  siitä  ed. laskentajakson 

 loppuun  0,5  milj, tonnia.  Ts.  ennusteet pysyvät nykyisessä 
tuonnin suuruus luokassa.  

Jos kivihiili tuotaisiin maksimialuksilla,  tulisi aluskäyntejä  

	

300.000 	500.000 - 12 m:n  tapauksessa 	6 kpl; 	10 kpl 52.500 	52.500 - 

	

300.000 	500.000 13 m:n  tapauksessa 	
72.500 	5 kpl; 	

72.500 = 7 kpl  

eli pyöreästi  5-10 kpl  vuosittain.  Ts.  yksi alus pystyisi hel-
posti hoitamaan tämänkin liikenteen. 

Imatran Voima Oy suunnittelee purkaussysteemin uudistamista 
Naantalissa. Tehoksi tulisi arvioiden mukaan  n. 1200  tonnia/ 

 tunti. Purkausjärjestelmän (hihnakuljettimet) uusiminen maksai-
si  n. 10  milj,  mk. Purkaus ei edellyttäisi nostureita,  sillä 

 kuljetuksiin käytettäisiin itsepurkavia aluksia. IVO:n  huh- 
kuljetuksista vastaavalla Etelä-Suomen Laiva Oy:llä  on  käy-
tössään modernimpanaaluksenaan  31.850 dwt:n ms. Kontula,  joka 
täydessä lastissa vaatii syväystä  10,8 m.  Tilauksessa  on  vajaa 

 50.000 dwt:n  alus, joka täydessä lastissa vaatii syväystä  n. 
11,8 m. 

Jos  otaksutaan, että puolet hoidettaisjin uudenkokojsjlja 
aluksilia, tulisi Säästöjksj:  

12 m:n  väylä 	16  milj,  mk  
13 m:n  väylä 	16  milj.  mk  

VILJA 

Viljan varastointipolitiikassa  on  tapahtumassa tällä hetkellä 
muutoksia. Nykyisestä  n. 250  milj,  kg:n varastos 	kasvatetaan  
n. 900  milj.  kg:n varasto vuoteen  1987  mennessä 	. Lisäys 
pyritään saamaan kotimaisesta tuotafinosta, vaikka tämä edellyt-
täisi huomattavaa viljelysmaan  pinta-alan lisäämistä. 

Ottaen huomioon sääoloista johtuvat satovaihtelut sekä  vilja-
lajikohtajset  käyttötarpeet, voidaan pitää reahistisena arvio-
na sitä, että vuosittain  koko  laskenta-ajanjakson joudutaan 
tuomaan/viemään  n. 300  milj.  kg . Laskelinissa on  lähdetty sii-
tä, että  ko.  300  miljoonasta kg:sta puolet olisi tuontia  ja 

 puolet vientiä. Tuonti tapahtuu osin Euroopasta, osin suuril-
ta järviltä ja Meksikonlandelta.  Suuret  12 m:n  ja  13 m:n  sy-
väykset  tulevat kysymykseen  vain  Meksikon landelta tulevilta 
aluksilta. Tuonti  on  pääasiassa vehnää  ja  se  jakautuu eri vehnä-
laatujen perusteella siten, että  n. 2/3  tulee suurilta järviltä 

 ja  fl. 1/3  Meksikon landen alueelta. Vientiä tapahtuu Itä-Euroo-
pan valtjoihin sekä toisaalta Itä -Afrikan  maihin. Myöhemmin 
saattaa myös  Intia tulla  kysymykseen.  On  huomattava, että vien-
nissä ei käytetä valtion viljavaraston ilmoituksen mukaan 
suuria aluksia.  

1) Y1.os.joht.  Jussi Kotipelto, Valtion Viljavarasto  3.1.1983 



lo.  

Naantalin  varastotilojen  koko  sallii myös Neuvostoliiton mah-
dollisen  transitoliikenteen.  Asiaan  on  osoitettu  jo  tällä 
hetkellä mielenkiintoa. Tähän mennessä Neuvostoliitto  on  käyt-
tänyt  Amsterdamia  ja  Hampuria.  Koska kuitenkin mitään varmaa 
ei ole tiedossa, ei  transjtoljjkenteen  osalta ole tehty varsi- 
naisia laskelmia. 

Tuonnin  välimatkajçsi  otaksutaan tässä  5000  mpk.  Kun  nopeutena 
 on 12  solmua  vie  kierros tällöin aikaa  10.000/12  =  833  tuntia 

eli  n. 35  vrk. Laskelrnassa  käytettiin samoja aluksia kuin  kl
-vihiilen  kohdalla.  Purkaustehoksi  on  otaksuttu  500  t/tunti  

ja  lastaustehoksi  1000  tonnia/tunti. Lastausajaksi  saadaan näin  
25.000  -  10  m:n  alus: 	=  25  tuntia 	1  vrk 

-  12  m:n  alus:  52.500 	
52,5  tuntia  22  vrk  1000 

72.500 
 =  72,5  tuntia  3  vrk -  13  m:n  alus: 	

1000  

vastaaviksi  purkaustehojksj  saadaan  2-kertaiset  arvot  

Jos  Naantalin väylän syväys  on 10  rn,  saadaan kierroksen  kokonais-
kustannuksjksj  

35 x 90.700  +  (1  +  1) 60.700  mk  =  3.356.600  mk 

eli  tonnia  kohden laskettuna  134,26  mk/tonnj  

Jos  Naantalin väylä olisi  12 m,  saataisiin kustannuksiksi  

35 x 132.000  +  (2,2  +  4,4) 80.600  =  5.162.460  mk 

eli  tonnia  kohden  98,33  mk/tonni  

Jos  Naantalin väylä olisi  13 m,  saataisiin kustannuksiksi 

 35 x 153.100  +  (3  +  6) x 88.400  =  6.154,100  mk 

eli  tonnia  kohden  84,88  mk/tonni  

Tulokset  on  esitetty seuraavassa taulukossa: 

Naantalin  väy- 	Syväystä  vastaava Säästö  10  m:n väy- 
län  syväys 	yksikkökustannus 	lään  verrattuna  

m 	mk/tonnj 	mk/tonni  
10 	 134,26 	-  
12 	 98,33 	35,93 
13 	 84,88 	49,38  



1 	 11.  

Todennäköiset säästöt 

Viljaa  on  tuotu Naantaliin viime vuosina seuraavasti:  

1975 0,196  milj, 	tonnia  
1976 0,026 
1977 0,041 
1978 0,148 
1979 0,261 
1980 0,269 
1981 0,313 
1982 0,557  

Vastaavasti vienti  on  ollut:  

1975 	0,001  milj, tonnia  
1976 	0,175 
1977 	0,202 
1978 	0,091 
1979 	0,045 
1980 	0,009 
1981 	0,004 
1982 	0,005  
Tuonnissa tulevat suuret alukset  vain  Meksikon landelta.. Meksi-
kon landelta tuodaan syysvehnää  (hard winter) ,  jonka osuus  koko 

 tuonnista  on  noin  1/3.  Muu  osa  vehnästä  (2/3)  tuodaan suurten 
järvien alueelta  St. Lawrence  joen kanavien kautta, jolloin 
maksjmjalukset ovat  n. 30.000-35.000 t.  Näiden alusten osalta 
ei huomattavia säästöjä saavuteta Naantalin väylän syventämi-
sestä. Laskelmissa  on  otaksuttu kokemuksen perusteella, että  
12 m:n  että  13 m:n  tapauksessa yksi laivalasti  on  hyvin toden-
näköinen vuotta kohden. Näin  12 m:n  tapauksessa tuotaisiin  n. 
50.000  tonnia  (33 %  kok.  määrästä) suurilla aluksilla  ja  vas-
taavasti  13 m:n  tapauksessa  n. 70.500  tonnia (=  47 % kok.määräs- 
tä) 

Säästöiksi  saadaan  12 m:n  väylällä  35,93 x 50.000 = 1.797.000  mk 
vuodessa. Diskonttaamalla  (6 %, 20 v)  saadaan säästöjen summaksi 

 20,4  milj,  mk. 

Vastaavasti  13 m:n  väylällä saadaan säästöksi  49,38 x 70.500 = 
3.481.000  mk vuodessa,  ja säästöjen summaksi  40,0  milj,  mk. 

Tällöin lopullisiksi säästöiksi saadaan siis  viljan  osalta  

12 m:n  väylä 	20,4  milj.  mk  
13 m:n  väylä 	40,0  milj.  mk  

Mainittakoon, että  jo  tällä hetkellä  on  käytetty runsaasti  fl. 
30.000 dwt:n  aluksia, jotka joutuvat tulemaan Naantaliin vajau-
tetulla  lastilla. 
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