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d 	

10.8.1978  klo  16.30  jälkeen  

I 
I  

Liikenneministeri Veikko Saarto  

I  
JUBLAPUHE  

Saimaan kanavan avaarniserc kymnrnenvuotjs-I 	 päivän johdosta pidettävässa suomalais- 
neuvostoljjttolajsessa juhlatilaisuu-I dessa  torstaina  10  päivänä elokuuta  1978 

Kunnioftettu  Herra  Neri1ajvastomjnjst e j Herriat  ministerit, 
arvoisat juhlavieraat 

Saimaan kanavalle kuuluu hyvää. 1eil1ä  on  täysi syy tyytyväl-
syyteen tänään kun uudelleenrakennetun Saimaan kanavan avaa-
inisesta  on  kulunut  10  vuotta. Kanava  on  osoittautunut tekn.jl-
lisessa mielessä lujaksi  ja varrnaksi vesitieksi,  ja iliken-
teellisessä  mielessä turvalliseksi  ja  helpoksi kulkea. Tavara.- 
liikenteen määrä lähentelee miljoonan tonnin rajaa  ja rnatkai-
luliikenteessä  kanavan suosio  on  kasvanut lähes räjähdyksen-
omaisesti. Kanavan merkitys Suomen  ja  Neuvostoliiton kaupalij

-sessa ja liikenteelljsessä  yhteistyössä  on  korostunut. Voimme 
hyvällä syyllä myös odottaa, että positiivinen suuntaus jatkuu 

 ja  että alkava kyrnmenvuotisjakso tulee olemaan kanavalilkenteen 
kehityksen lopullisen läpimurron aikaa, joka uuden, eri kanava-
lilkennelajejile soveltuvan vesikuljetuskalust0 myötä vakiin-

nuttaa kanavalijkenteen määrän tavoitteeksi asetetulle tasolle. 

Saimaan kanava ei ole  vain  kuluneet  10  vuotta. Saimaan kanava 
 on  ollut olemassa lähes  500  vuotta,  ensin  ajatuksina, sitten 

yrityksinä  ja  vihdoin  120-130  vuotta sitten toteutettuna 
liikenneväyläna, tuohon aikaan Itä-Suomen alueella lähes  aino- 
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/  

ana  mandollisuutena käydä kauppaa muiden  maiden  ja  oman maan 
rintamaiden, kanssa,  ja  sitä kautta vaurastua. Kanavan  tabu-
dellinen  merkitys oli Itä-Suomen kehitykselle ratkaisevaa. 
Maku1kuyhteyksien kehityskään  el  uhannut kanavalilkenteen 
asemaa, vaan kanavalla aloitettiin  1920  ja  1930  lukujen vaih-
teessa mittavat parannustyöt, joiden tavoitteena oli kanavan 
loppuunkäytetyn kapaslitee  tin -  noin miljoona  tonnia  vuodessa - 
olennainen lisääminen. Näinä työt  sota  keskeytti. 

Suomen taholta koettiin kanavaliikenteen katkeaminen ankarana 
iskuna Itä-Suomen taloudelle. Heti rauhan tultua  Suomi  teki 
aloitteen kauttakulkuliikenteestä kanavassa. Lukuisat olivat 
ne aloitteet, vierailut  ja  neuvottelut, jotka maittemme välil-
lä seurasivat toistaan. Tässä pätee - niinkuin monessa muus-
sakin - Paasikivi pani alulle  ja  Kekkonen toteutti. Kanava- 
asia ratkesi nimittäin myönteisesti Tasavallan Presidentti 
Urho Kekkosen virallisella valtiovierailulla Moskovassa vuonna 

 1960.  Tapahtumat seurasivat sitten nopeasti toisiaan: kolmi-
vaiheiset sopimusneuvottelut, vuokrasopimuksen - virallisel-
ta  nimeltään "sopimus Suomen Tasavallan  ja  Sosialististen 
Neuvostotasavaltojen Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvosto-
liitolle kuuluvan osan  ja  Malyj Vysotskij -saaren vuokraami-
sesta Suomen Tasavallalle" - allekirjoittaminen  ja  voimaan- 
saattaminen  27.  päivänä elokuuta  1963  sekä kanavan uudelleen- 
rakentaminen vajaassa viidessä vuodessa  ja  virallinen käyttöön 
vihkiminen  5  päivänä elokuuta  1968. 

' 	 Kanavalilkenne  oli siis keskeytyksissä lähes  30  vuotta. Tänä 
aikana järjestettiin Itä-Suomen  kul  jetukset rnaakuljetusten -  
tie-  ja  rautatiekuijetusten  varaan, joiden kapasiteetti saa- I tim  hyvin tyydyttämään myös kasvavia tarpeita. Kun kanava 
sitten avattiin, ei enää ollut kysymys siitä, että  se  vetäisi  

I liikennettä  sen  vuoksi, että  tie-  ja  rautatieliikenne  eivät 
olisi kyenneet suoriutumaan alueen kuljetustehtävistä. Kysymys  

I • oli pelkästään siitä, että kanavan kautta odotettiin roitavan 
kuljettaa edullisemrnin, ennen kaikkea halvemmalla.  

I .  
I  
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.1  
I kenteen  

Näin  ollen  on  Suomen oloissa täysin ymmärrettävää, että lii- 

käynnistyminen oli alkuun hidasta. Kun  maakuljetus- 
rutilnit  olivat kunnossa, merkitsi kanavakuljetuksiln siirty- 

I minen  uuteen kuljetustapaan siirtymistä. Tätä taustaa vasten  
on  luonnollista, että kanavaliikenteen kehittyminen  on  koko  

I ajan ollut uusien taloudellisten  ja  siihen liittyen hyv' 

teknisten ratkaisujen etsimistä. Aikaa tarvittiin siis ehkä  

I odotettua runsaaxnminkin.  

I Kun viisi vuotta sitten tällä samalla paikalla tarkasteltiin 

kanavaliikenteen  kehitystä, oli vuotuisten tavarankuljetusten  

I  kokonaisrnäärässä  päästy  540.000  tonniin. Viime vuonna saavu- 
tettiin  790.000  tonnia.  Kasvu  on  siis ollut noin  10 % vuo- 

I 	
. dessa.  Tänä vuonna odotetaan  850.000  tonnin tulosta. Tämän 

päivän tilanne  on se,  että laivakuljetuksissa olemme  12.000  

I van  

tonnia ja uitossa  18.000  tonnia  edellä viime vuoden vastaa- 
ajankohdan arvoista.  

I Kun tonnimääristä  on  ehkä hieman vaikeata saada kokonajsku- 

vaa kanavaliikenteen vilkkaudesta,  lienee syytä mainita  pari  

I lisänumeroa.  Viime kesäkuussa kulki Nälkiän sulun kautta  
921  erilaista yksikköä: matkustaja-aluksia, rahtialuksia, säi -

I liöalu}zsia, proomuja,  työntäjiä, hinaajia, huvialuksia  ja 
puutavaralauttoja.  Keskimääräinen päivätahti oli siis yli  30 

I 	yksikköä. Eräänä vilkkaana kesäkuun päivänä sulun kautta 
kulki  53  yksikköä, siis joka  27.  minuutti.  

I Tarkasteltaessa tavarankuljetusten tulevaa kehitystä  on  kä- 
siteltävä erikseen Suomen sisäisiä. kuljetuksia, Suomen  ja  

I Neuvostoliiton vä1iiä kuljetuksia sekä Suomen  ja koimansien  
maiden  välisiä kuljetuksia.  

I  

	

• 	Suomen viranomaisia  on  erityisesti huolestuttanut suornalai - 
sula  aluksilla tapahtuvan liikenteen vähäisyys  ja epäsuo- 

	

• 	tuisa  kehitys. Vielä viisi vuotta sitten vähintään joka  kol- 

I .iflas rahtialus  oli suomalainen, viime vuonna enää joka kymmenes 
 ja  tästä vuodesta näyttää tulevan vielä huonompi.  

I  



4.  

Tähän  on  johtanut rannikko-  ja  sisävesiliikenteeseen  ja 
 erityisesti Saimaan kanavan liikenteeseen soveltuvan, talou-

dellisen  ja  tarkoituksenmukaisen  vesikuijetuskaluston  puute. 
Ongelman selvittämiseksi liikenneministeriö asetti erityisen 
toimikunnan tutkimaan näihin tarkoituksiin sopivan kaluston 
kehittämistä  ja  hankintaa. Toimikunta, joka käytti nimeä 

 proomukalustotoimikunta,  on  jättänyt mietintönsä ministeri-
ölle,  joka  on  pyytänyt siitä lausuntoja syyskuun  15.  päivään 
mennessä.  

I Toimikunnan mietintö  on  varsin  perusteellinen  ja  se  sisältää  
lukuisan  joukon suosituksia  ja.  ehdotuksia Saimaan liikenteen  

I edistämiseksi.  Keskeisimpinä ehdotuksinaan  toimikunta pitää  
proomukuljetusjärjesteirnien  käyttöön ottoa,  proomukaluston  

I 	 standardisointia  ja sen  hankinnan rahoittamista sekä miehityk- 
sen  järkeistämistä.  Edelleen toimikunta esittää Saimaan  lii-

I . 	kenteen purjehduskauden  jatkamista, ensimmäisenä  välitavoit- 
teena  10  kuukauden pituinen  purjehduskausi. 

Liikennerninisteriö  on  ottanut myönteisen  kannan  proomukalus-
tohankintojen  tukemiseen valtion  korkotukilainoin.  Toivon 
myös, että muutkin asianosaiset voisivat myönteisesti tar-
kastella toimikunnan  ehdotuksIa. 	-  

Toimikunta  on  tarkastellut myös niitä  tavaravirtoja,  jotka 
tulevaisuudessa voitaisiin ohjata  kanavaliikenteeseen.  Toimi-
kunta päätyy  pur.jehduskauden  pituudesta  ja  proornukuijetus

-järjestelmien  kehitysasteesta  riippuen  1-1,5  miljoonan tonnin 
 laivakuljetusrnääriin,  joihin  on  vielä lisättävä  300-400.000 

 tonnin uitto.  

• 	 Näyttää siltä, että  proornulilkenteen  avulla pystytään  aikaansaa- 

I maan huomattavia  kuljetussäästöjä  erityisesti  massatavaroiden  
kuljetuksissa. Tällaisia tuotteita ovat  mm. öljytuotteet, 

I kiverinäispolttoaincet,  kemialliset aineet  ja  tuotteet,  raken- 
nusaineet  ja  tuotteet, puuraaka-aineet  ja  tuotteet,  turve,  

I 
I  
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I kaivannaiset  ja  tuotteet,  vilja  jne. Tällaisten tuotteiden 

halvoilla kuljetusmandollisuuksilla  on  laajempi kuin iliken-

I 	nepollittinen  merkitys: ne rnandollistavat uutta tuotantoa  

ja  uutta vientiä. Sama koskee laivanrakennus-  ja konepajateol-

I 	lisuuden  suurten  ja  raskaiden erikoiskuijetusten suorittarnis-. 

mandollisuuksia. Myös perinteisissä metsäteollisuustuotteiden 

vientikuljetuksissa  on  kasvumandollisuuksia  niin kuin esim.  I sahatavaran-  ja  pylväiden laivaukset  jo  tältä vuodelta osoit- 

tavat.  

I 
On  miellyttävää todeta, että prooniukalustokokeilut jatkuvat  

I kuluvana kesänä toimikunnan suositusten mukaisella Eurooppa 

 II a  standardiproomulla.  

On  luonnollista, että perinteiset rannikkomoottorialus-  ja 
kombinoidut  joki-meri-alustyypit tulevat nekin kehittymään 

erityisesti pitkän  matkan  liikenteessä. 

Proomuliikenteen  ja  uiton kehittämisen kannalta  on  mielihy-
vin  pantava merkille  se,  että  jo varsin  pian kanavaliikenteen 

alettua, tehtiin maittemme välillä lisäsopimus, joka mandol-

listi turvallisen rannikkoväylän käyttöbton Viipurinlandel-

ta Virolandelle.  

Saimaan kanavan merkitys Suomen  ja  Neuvostoliiton kaupassa  on 
 vuosi vuodelta korostunut. Puitteet tälle yhteistoiminnalle an-

taa Suomen  ja  Neuvostoliiton valtionpäämiesten Urho Kekkosen  

ja  Leonid  Brezhnevin viime vuonna allekirjoittama kaupallis-
taloudellinen, teollinen  ja tieteellistekninen  vuoteen  1990 

 ulottuva pitkän aikavälin ohjelma, jossa sanotaan  mm.,  että 
Saimaan kanava  on  avannut laajoja mandollisuuksia  maiden  väli-
sen sisävesiliikenteen  kehittämiselle. Ohjelman mukaan osapuo-

let sitoutuvat tehostamaan kanavan käyttöä  ja suosittavat  mm. 
 satamatoimintojen  kehittämistä, pitkäaikaisten kuljetussopi-

musten  solmimista, linjaliikenteen aloittamista  ja laivakalus-

•ton  lisäämistä. 
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6.  

Pidän tärkeänä, että ohjelman suositukset pyritään täysimää-
räisesti toteuttamaan. 

Suomen  ja  Neuvostoliiton ilikenneviranornaisten vuotuisjssa 

neuvotteluissa pyritään sopimaan käytännön yhteistyökysymyk_ 

sistä. Todettakoon, että viime joulukuussa Leningradissa teh-

dyssä pöytäkirjassa osapuolet sopivat siitä, että jatketaan 

toimintaa mandollisuuksien löytämiseksi Saimaan kanavan käyt-
tämiseksi tehokkaammin suomalais-neuvos -toliit -tolajsten kauppa- 
tavaroiden kuljetuksiin niin, että rautateiden liikkuvan ka-
luston tarve pienenee  ja  että taattaisiin mandollisuus alusten 
paluukuormauksiin. Osapuolet sitoutuivat edelleen suosittele-
maan keskinäistä kauppaa käyville yhteisöille  ja  yrityksille 
Saimaan kanavan käytön lisäämistä. Erilliskysymyksenä osapuo-

let päättivät vielä ryhtyä toimenpiteisiin suomalais-neuvosto-

liittolaisten tavaroiden osittaiseksi  ja  taloudellisesti  tar-
koituksenmukaiseksi ohjaamiseksi vesiliikenteelle,  Osapuolet 
arvioiva  t,  että Suomalais-neuvostoliittolainen kanavaliikenne 
nousisi vuoteen  1985  mennessä  575.000  tonniin. Käsitykseni 
mukaan tavoite  on  mandollista jopa ylittää, erityisesti  jos 

 öljytuotteiden kuijetusten siirrosta vesiteille onnistutaan 
löytämään taloudellisia muotoja. 

Erityisenä etuutena  on  syytä mainita Neuvostoliiton jokiverkon 
hyväksikäyttö Saimaalta Kaspianmerelle, Iran'iin, johtavissa 
transitolculjetuksissa. Nämä  kul  jetukset  ovat Suomen vientiteol-. 
lisuudelle tärkeitä  ja  toivomme mandollisuuksia näiden kulje-
tusten  lisäämiseen  ja  kehittämiseen  jos  löydämme ratkaisut 
iranilaisten satamien vastaanottokyvyn parantamiselle. 

Voin vakuuttaa, että Suomen osapuoli tekee parhaansa suoma- 

lais-neuvostoliittolajten kanavakuijetusten edistämiseksi. 

Saimaan satamoloja  on  usein pidetty liikenteen kehittymisen 
esteenä. Käsitykaeni mukaan tilanne  on  itse satamarakentei-
den  osalta hyvää vauhtia kohentumassa;. esim, tänäkin vuonna 

 on  kunnostettu uudet laituripaikat Lappeenrannan Rapasaareen 
 ja  Imatran Vuoksen satamaan, joitakin teollisuuslaitureita 
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tarvitaan tosin vielä, eräitä rnaayhteyksiä  on  parannettava  ja 
 varastoja lisättävä. Huomio  on  nyt kuitenkin kohclistettava 

satamapalvelujen järkeistärniseen. Voin ilolla  panna  merkille, 
että Saimaan alueen satamat ovat perustaneet erityisen maa-
kunnallisen yhteistyöelimen, neuvottelukunnan, pohtimaan näitä 
kysymyksiä. Eräs tärkeimmistä avoimista kysymyksistä  on  sata-
mapalvelujen, erityisesti ahtaustoiminnan, organisointi pai-
kallisin voimin. Haluan korostaa Saimaan talousalueen oma-
toimisuuden merkitystä. 

Matkailu  on  kuulunut Saimaan kanavan'kuvaan heti alusta al-
kaen. Uskollisin kaikista  on  ollut Lappeenrannan - Leningra-
din -  Kotkan  reittiä ajava neuvostoliittolainen SAIMAA -alus; 
yhtäkään kesää  se  ei ole ollut poissa  ja  kymmenes purjehdus- 
kausi  on  siis meneillään. Lappeenrannasta käsin tapahtuvassa 
risteilyliikenteessä  on  edetty  askel  askeleelta,  ensin  Suomen 
puolella, sitten vuokra-alueella Cvetotchnoeen kunnes viime 
vuonna tehtiin ratkaiseva  askel,  kun Viipurin risteilyt vaki-
naistettiin. Niiden ansiosta matkustajamäärät nousivat räjäh-
dyksenomaisesti saavuttaen  66 600 matkailijan  määrän. Tänä 
vuonna tuskin jäädään jälkeen viimevuotisesta. Myös venemat-
kailu  on  sujunut hyvin  ja  venemiesten positliviset  kanava-
reportaasit ovat pitäneet yllä kanavan hyvää imagoa. 

Matkailun alueella  on  vielä kehittämismandollisuuksia, esim. 
Viipurin risteilyjen monipuolistarnisessa. Myös venematkailun 
salliininen kolmansien  maiden veneille edesauttaisi  kanavan 
tunnetuksi tekemistä.  

Olen  korostanut Saimaan kanavn merkitystä Suomen  ja  Neuvos-
toliiton väliselle kaupalle. Aivan erityisen hyödyn tästä 
saavat lähimmät rajansapurit Leningradin talousalue  ja  Kaak-
kois -Suomen talousalue. Kanavayhteyden merkitys ei kuitenkaan 
rajoitu kauppaan  ja  liikenteeseen, vaan  sen  kautta  on raja- 
naapureiden kaikkinainen yhteistoiminta  ja  yhteydenpito 
kantanut kaunista  ja  runsasta hedelmää. Toisaalta Suomen  ja 

 Neuvostoliiton virallisten suhteiden vakaa kehitys heijastuu 



myönteisenä myös kanavayhteistyöhön. Thä sUurempi  on se 
 Suomen  ja  Neuvostoliiton kansalaisten joukko, joka tähän 

yhteistyöhön  on  Osallistunut. Pidän tätä eräänä rnyönteisirn- 
mistä piirteistä,  sillä  vain  sitä kautta toteutuu Brusnitchnoen 
sululla olevan rnuistomerkin pronssilaattojen sanoma: "Saimaan 
kanavan rakentaminen  on  Suomen  ja  Neuvostoliiton kansojen 
ystävyyden  tulos".  

Tässä yhteydessä haluan myös esittää Suomen hallituksen kl1-
toksen  kanavan käyttäjille, kanavan työntekijöille, kanavaval- 
uutetuille,  herroille  J. Klernentjev  ja  U. Kiukas, heidp 

apulaisilleen  sekä kaikille viranomaisille, yhteisöille  ja 
 yrityksille sekä Suomessa että Neuvostoliitossa hyvästä yh-

teistyöstä  ja sen  hyväksi tehdyistä ponnistuksista. 

Arvoisat  kuulijat. Lopuksi haluan toistaa Tasavallan Presi-
dentti Urho Kekkosen kanavan avajaisissa  5.  päivänä elokuuta 

 1968  lausuman, vielä tänäänkin -  10  vuotta myöhemmin - ajan-
kohtaisen tervehdyksen: 

"Menestyköön mereukulku  ja  kauppa Saimaan kanavalla,  tuotta-
koon  se  vaurautta  ja  hyvinvointia Itä-Suomen talousalueelle 

 ja koko  maalle,  ja  lujittakoon kanavayhteistyö  jatkuvasti 
Suomen  ja  Neuvostoliiton kansojen ystävyyttä". 



MHHHCTp TpaHcnopTa 'HHJI$IIIHH, BeixKo CaapTo 

TopecTBeHHa pe 

flpH HHCK0-COBeTCKOM TOCTBHHOM Beepe, CTPOHH0M  

10  aryca  1978  roa  n  !CTb eCgTH.UeTH  Co  oT}cpu-

TH. Ca1MeHcKoro  Kai-laJIa. 

HoTeHHI 	OCHOHH MHHHCTP iopCKoro JIoTa, rocnoia MHHHCTpLI, 

yBa)KaeMhIe FOCTH. 

Jieia  Ha  CaMencKoM aaie H.1yT. L'ibI HMM flOJiHO odlloBaHHe hlTb 

AOBOJIIHbIMH ceroJH$I, KOPJ HCTKJIO nepoe .IeC.iTr-LueTHe pexOHCTpy-

HOBHHOO CaMeHcKoro aaia.  B  TXHWCKOM c1åiicie ica-iai  oj-ca-

3a.11cj1 NaezHbIM,  a B  TPHCII0PTHOM cMbIcJIe 3OI1CHhIM  H  .nerKonpoxo- 

HMbIM BOHL1M nyTeM. rpy300OopoT rIpH6JIHCaeTCH  K 1  J1H. T/ro.1,  a 

B THCT1CKOM OTH0LTIHHM UOHYJLPHOCTL araia B03OCJI 4YTb JIH  

He  B3puBoopa3Ho. fl01IIepKHyTNM cTaJIo 3HaqeHHe K2HELJI8.  B  TOP0BOM  

H  THC11OTHOM COTPYAHHCTB 	egy C0BeTcKMM Coio3oM H 

e.LbI MOCeM BIOJIH oocHoBaHHo paCtlHThIBaTb  Ha  aJIbHefiInee flOJ1OH-

TJIbHO pa3nHTHe,  1! 1T0  ceyioiee ,necRTH.neTHe 6yAeT  nepHOfloM 

oKoHqaTeMbHOro npopia 	3BHTH5I 	 KaHa-JIa, nepHo.noM,  

B  TCHH KoToporo,  C 	 HOBOO cJIoTa, no.IxonHriero ,1rJLa 

nepenoo 	3JIHHOO po.na rpy3oB, 	 6yeT cTa6HJIH3Hp0- 

BH  Ha  ypoEHe, 	 IIpOeKTOM. 

CaiMeHcxrk KaHaJI - 3TO 3Ha-lHT  He  TOJILKO HCTKIflH nocJ1eIHHe eCHTb 

JIeT. CaMeHcKH xaiiai cyrecnyeyce noTH  500  J1eT; caiajia  ax 

 JL1e,  3a  TeM  KK  flOUUTKH IIOCTpOHTL  ero,  a  IIOTOM, B  KOH1e KOHLJ.OB, 

JIbHUJ T1JHC11OTHbI BOIHH rIVTL, rJOCTPOCHHbItI  120  -  130  .ne'  

TOM 	 B TO  BCMI KHJI HPCTBHJI rIOMTH eJHHCTBellHyiO  B03- 

MO)KHOCTL BOCTOHO JHHJLHHMH BeCTH TOOBJIJO  C  U,eHTpaJILHNMM Oiac -1  

TJIMH  H  PTMMM CTPHMM  H TM  flyTeM ooranaTL) CBOIO 3KOHOM}1K. 



JJa)!e P3BHTH CXOITHbIX TpaHCUOpTIThIX CB5I3e  He  yrpoiaio no.uo.e-

HHIO KaHa.na, rIponyCKHaI CIIOCOÖHOCTb KOT0POO LIJI HCflOJIL3OBaHa .io 

npejie.iia. flo3ToMy  B  KOHLJ  1920-x  ro,loB6wIH HaqaTbl pynue paOTb  

no 	 KaHaJIa  C  IJIEIO CICTBHHO BJIH4HTb I1POUCK 

HIO CrI000ÖHOCTb. 3TH paÖoTb bIJIH npepai BOtHO.  

B  MHJ1HHIIHH P3PEB  B  pa6OTe caaia HCHbIThIBaJIC.'I  KK  cepenasi 

noepi 	3xOHOHKH BocToqno 	HHJIJH.iMH. HeMe.ii.jIeHHo rioc.ne  3a- 

KJIIO 1 eH14H MMpa, 	HHH BEIBIHy.)Ia HHHLHTHB  0  TH3}1THOM flBH- 

HHH  no  KaHaJly. MHoroqHc.11eHrnie npeoeHH, BH3HTN 	ileperOBO- 

PhI c.ue)oBaIH  pyr  3a  pyro MeCJy HIIIHMH CTHMM 	3Iecb npo- 

3OLUJIO  TO,  1TO  H BO  MHOFOM IJpyroM - flaadHKHBH nojioii Haqajlo,  a  

KeKKoHeH flHBI  B  HCUOJIHeHHe. 	eio  0  PKOHCTPKUHH aaiia OhIJIO 

perneo noJIo:HTe.JIbHo  B 1960  roy  B  MocKBe  BO  BpeM5I oHLHaJIbHOrO 

BH3HTa flpe3ll,leHTa HH HCKO PecflyIJKH. I1ocie 3TOO COhITHS 

cJIe,1oBaJIH ,npyr  3a  .PYFOM  B  ObICTpOM TeMne: neperoBophI  B  pex cTa- 

zsix, no.InHcaHHe oroopa reriy 	HH H,nC1co Peöny6JIHKo 	i  Coioor 
COBeTCKHX CotuaJIHcTHqecKHx Pecny6.IIHK  o  nepea -le B  apeH,ny 'HHJi$H-

cizo Pecny6.JIHKe COBeTCKOf MCTH CaMeHcKoro KaHaJIa  H  OCTPOB 

Man1 BNcoUKH 	 B  e1CTBHe  27  aBr'ycTa  1963 r, 

H  BLIn0JIHeHHeM CTOHTJ1EHhIX paOoT KaHa.ua eee qe  3.  fl.ITE .ueT  

C  O)HLHaJIB}thIM OTKLITHM icaaia  5  aryca  1968  roa.  

M  TaK, gBHeHHe  no  xaaxy wio npepao  B 	 UOTH  30  ie.  

3a 3T0  BMH 	 B  BocTorno 	HJ1 $HJJHH hIJIH OpraHH3O- 

BHLI  Ha  CXOITHO 6a3e - flO fflOCCHb1M  H  KeJIe3HIi!M noporaM, npo-

nyCKHaCnOCOHOCTJ KOTOPhIX BJIHtthBJICb  B  c00TBeTcTBHH  C  BOZ3pac-

TBIIIHMH noTpe6HocTsIMM.  Kora  aa.0 wi flMH$IT  B  3KCnJIyaTaUWIO, 

BOIIPOC niei  ye He 0  TOM T  4TO aBToMo 	Ho -(eJIe3Hoopo)zHbIii TpaHc- 

1OT  He  cMor  6i  CnpaBHTLCi  c  flBO3KMH caecxoro pailoHa,  a 

O TOM,  4TO paC'HTUBaJIH  Ha  Oo.nee BLIrOfljlbIe, rJIaBI-IhIM O3OM oiee 

KoHoM4Hbe nepeo 	no  aaxy.  C TO  TO4KM 3HH BnoJIHe  HO- 

HITHO, 	TO  HcnoJI.E3oBaHHe icaaia  B  aaie ocBaIll3aJIocL Me,IJ1eHHo. 

Cyxorly'rl-ibIe nepeBO3KH c5WH pyT:HHpoBaHbI, nepexo.z  e Ha  BOHhI 

IITH O3Ha4aJI ocBa11BaHa HOBOFO BH,la paHcnopa.  Ha  3TOM cOH 

eCTeCTBeHHO,  TO  pa3BI4THe BH:eHH  Ha  KaHaJIe 6L1J10 conpseHo  C  

flOCTOIHHLIMH nOHCKa?u1 HOBbIX 3KOHOMMHqHHX,  HO  IH  TOM  TexuHtIecKM 

BbIUOJIHHMHX perneHidi. BpeMeHn .EJISI 3TOFO TpeoBaiIocL. MO:teT OIITb. 

oJ1brne, 	eM otHnaJIOCb. 



3.  

Korza H$ITb JIeT  TOM  Ha3a,g  Ha  ZTOM  e  MecTe paCcMaTp}IBaJI0CB pa3-

BHT11 	BHKeHH1  Ha  KHJI, rO,nOBO rpy3006opOT COQTaBHJI  540 000  

TOHH.  3a  npom.nyio HBHUMIO ocTHrJn1  ye 790 000  TONI-I.  TaKHM 

opa3oM, pOCT rpy300öopoTa cocTaBJIHeT  OK. 10 74 B  roi.  Ha  eero-

,nHcI npoIu.1Ioro.IJHbIe ObMhI  no  nepena  Ha  cy,ziax flBb!LflHbl  H 

12 000  TOl-IH,  4  rio  criiay  a 18 000  TOHH,  a  ouHfl o6'beM flBO3OK 

 3a  eyryio HaBMraLUHo OygeT COCTaB.UJITb  OK. 850 000  TOHH. 

floeKoJIlKy  no  BNPHHbIM  B  TOHHX oea  I-IeCKOJIbKO 3aTpyHMTeJIbHo 

npecTaBJITb flOIHIO KPTHH oö HHTeHCHBHOCTH ,!BHCeHH  no  KaHa.uy, 

MOKT OHm MCTHO ,aTL HKOTOLI ,onoiIHHTe.1IEHLIe riOKa3Te.flM.  

3a  nporn.iIi HIOHL epe  11U1103  MJIJIKii. ripoaiia  921  paiiuiaii TpaHcnopT

-Ha  e,]HHHLa: naccapcxe cya, rpyoie cya, TaHKepa, Oap: 

TojIKaqH, OyKCHpHhIe cya, CflOTHBHhI cyga  H  rIJIOTh! .npeBecHHH.  3T0 

B  Cpe,gHeM 6oiee  30  e,1iHHHLI  3a  eHE.  3a  O,IIMH OHBJlHHhI1 	Hb  B  

HioHe epe3  TOT e  IflJIIO3 npomixo  53  eÅHHHLJH,  Tie. Ha 	 27  MHHT 

o,nHa eHHHIa. 

11pM paCcMaTpHBaHHH flCIKTHBOB 	3BHTi$I rpy3oflepeBO3OK, HeoOXO- 

fl.HMO paccMOTpeTL  B  OTJIbHOCTH cHHcKHe BHTPHHH nepeBo3KH,  ne-
BO3KH TOBOB coBeTcrco-)HHJ1sIH1cKo TOOBJIH  H  nepeoa 	MecJ1y 

Hji.cIH.zu1e  H  TTbHMH cTpaHaMM. 

'HHCKHe opra 	BJIaCTH OCOOeHHO O3aOoqeHhI He,nocTaToquhiMM'oObeMaMH 

t1PBO3OK 
 Ha  HHCKHX cy,zax  H  HeOJIaronpwITHoe pa3BIITHe 3THX 

BO3OK. Ee ngTi, JIeT Ha3a.z xaoe TpeTbe CHO OHJIO )HHcKoe,  B  

flPOWJIOM ro.ny yce JIHIIIb Kalloe neCcITOe,  a B ?TOM  rO,fly noJIOeHHe 

O'eBM.1HO Oy,ieT eige xyie.  

K  TKOM noJ1o:KeHMIo flHBJIO  TO  oöcTosITeJiLcTBo, 	TO 37  HC He  HMeeTc.c 

3KOHOMHqHOrO  H  ueJIecooOpa3HorO cJIoTa, npI-lcnocOOJleHHorO 1JI riJIaBa- 

HH  B  37CJIOBIIJIX MOCKOO noOepeLI  H  BH37TPHHHX  BOA, B  OCOOeHHOCTH 

 no  CaeHcKo1y icaHaJly. J]JIH paperuesi  3T011  UpoOJIeMbI, 1fcrHHcTepcT- 

BOM  TpaHcnopTa OlLila Ha3IIa 1ieHa KOMHCC1LI J1H H337HH$l BOUpOCOB, CBSI-

3HHUX  C  pa3paOoTKo1  H  npHoOpeTeHfleM cJIoTa, no,nxon,iigero  .ma  3THX 

rejie1. RoMirccHsI, KOTOP$I paOoTaJla nO Ha3BaHHeM "KoMHccuH  rio 

 pa3paOOTKe 6apeBoro J1OT 	JI$ KaOOTazHOrO  H  BHyTpeHHerO rnnaa- 

nHatv, OCTB14J1 CBOII ,noxjia tHHHTepCTBy TpaHdnopTa, KoTopoe 3anpo- 

CHJIO 3aKJI}otleHHiI 3aHHTepeCOBaHHbIX CTOOH  K 15  CeHTl6pJ 	eyigero 

ro,ia. 

floKJIan KOMHCCI-IM  BecLMa ocHOBaTeJIeH,  OH  COPHT UeJIbIIi psI pelco-

Ii  npeJIo)eHHi, HanpaB.neHHbxx  Ha  y.11ynnenMe THCflOTHh1X 



I 
I 
I 	 ycJIoBI  Ha 03.  CathAaa. LeHTpaJ1bH0e 3Ha'ieflHe KOMHCCHJ npgae 

BHe.Ipe}1kno cMcTeM 6apeBhIx nepeBO3OK, cTan,IapTM3auM apcenoro 

jioa,  a 	paLH0Ha3IH3atHH npHOöpeTeHui cJJIoTa 	ero  3KHnM- 

I p0BaHHH. flaiee KOMHCCH npe.zI)IaraeT npO.1iJ1HTE HaBHrausoHHhul  

I 	
a  nepEoM 	arie II0  10-TH Mec$ILeB. 

MnMcTepcTBo TpaHcrlopTa npHHJIJIO noJIoHTe.nEHyJo UO3HL&fflO  B  OTHO - 

I 	 HHH no.IzAep)KKH npMo6peTe}iwa cJIoTa rOCy.1apCTBeHHHMH peHTOBEIMM cy6- 

CHHflMfl. 	HaAelocb,  T0 H pyre  HHCTaHUHH, CBsI3aHHhIe  C  IIaHHHM  

I 	
BorlpocoM, cMoryT paccMoTpeTb npeJI0eHMsI KOMHCCHH  C  rIoJ1o>HTeJIb- 

H0  cTopoHbl.  

I R0MHCCH paccMoTpe.YIa TIQK  Te  rçy30flOTOKH, KoTophie  B  6y.1yEeM 

6bITb HanpaEJIeHbI  Ha  xaHa.u. K0MHCCH npHX01HT  K  3aKJno1eHH1o, 1TO  B 

I 	 3aI3HCHMOCTH  OT 	HTeJIbHOCTI HaBHraLMo}iHoro nepHo.na  H  CTeUeHH pa3- 

BHTH5I CHCTM Oap1ceBhlx nepeBO3O}(, oöEu!e obeML nepeBo3oK  Ha  cy.ziax  

I 	
MoryT ocTHraTb  1  -  1,5  MuN. T/rO.II,  K  KOTOhIM eue cuieye npHöa- 

BMTE  300  -  400 000  TOHH cnuaBa.  

I OqeBHHo,  TO C  fl0M0IIb1O apeBNX flBO3OIC MoEeT ÔUTb 

3HalHTeJ1bHa1 3KOH0MHI,  B  ocoeHF1ocTH  rio  rlepeBO3KaM HaBajIoliNhIx  

I 	 rpy3OB. TaKHMM rpyaa 	JBJ1ITCH  B  aCTHOCTM HecIJTenpo.nyKTu, 

pa.nbHoe TOflJIHBO, xnMHecKoe cNpbe  H  flpOyKUHH, gpeBeCHHa  H  IlPO-

I 	 KIH5 .ueCHOi npoMblmueNH0cTH,  Top,  cTpoHTe.)IbHLue MaTepHauI1  H  ro- 
TOBai rIp0.1yKL1$ cTpoHTeJiEHo np0MEJULJIeHHOCTH, noule3Hble HcKonae-

I 	
H 	Bupa6aTbxBaeMa  H3  HHX roT0Ba.1 npoyKLlH,  3H0 H  T.2l. 

Bo3Mo,uiocTE 3KOHOMMqHO nepeBo3llTb TKH rpy3bl HMeeT  He  TOJIbKO 

TpancnopTHo_no.'1HTwecKoe 3HaqeHHe:  3T0  co3,IaeT yCJIOBHJ oöpa3oBa-

I HHIO HOBO0 npoH3BOCTBa  H  HOBLIX npeMeTOB 3KcnopTa. 

imie nepeBO3KH np0yKIiHH JIeCHO1 npoMbImJleHHocTH  Ha  3}ccnopT M0T  

I TaKe HMeTE BO3MOH0CTb pocTa, KaK noxa3LIBaIoT pe3yJIbTaTu 

BO3OK nHuIoMaTepHaJIoB  H  CTOJIÖOB  B  TKUIO NaBHrauHIo.  

I flpwHTHo OTMeTMTE, t.iTO 3KcnepHMeHTauIbHbIe nepeBO3KH na 

npoour:aIOTCI  B  TKII1O HanHraLino  C  HcnoJIL,30BaHHeM cTaHapTnoI  

I 6ap 	"EBpona  II a", B  c00TBeTcTBHH  C  peKoMe}IaI-1Heii KOMHCCKM.  

I 	 EcTeCTBeHHO, 	TO  Tpa.IIHL1HoHHb1e THIThI CyOB, npe.n.Ha3}IaeHHb1e 3I$I 

xaoTaEHoro nuaBaliHsI,  KK  H  cya THna peKa-MOpe 6y.IyT pa3BHBaTbC.T 

ocoOel-!Ho C  y1eTOM yBeuIHleHHJI I8.ThEHOCTH nuIaBaHHsI. 
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3Ha4eHHe CaMe1icKoro aaia  B  doBeTCKo-HH.ncKo 	oproie cTa- 

HOB11TC  113  ro.ia  B  ro  Bce o.neenolepKHyrNM. ATMocepy J1$I 3TOX'O 

cOTpy.1HwtecTBa CO3,IaeT nOn11CaHHbI1 riana 	rOCY,IZaPCTB CoBeTcKoro 

CoJo3a  H  HHJIJJHHH, JIeOH1L1OM HJIb111eM Epe,iHeBIM  H  Ypxo KeKxo1euw, 

JoJIrocpoqHo1 riporpawu  0  TOproBO-3KOHOMHleCKoM, npoMbnuIeHHoM  11  

Hay 1 Ho_TexHH 1 ecKoM coTpy.nHIPlecTBe io  1990  roa,  B  KOTOpDM,  B ac 

 11OCT11 	 1TO CaiMexcKH KaHa.)I OTKpWI 1BHOKH BO3MOtHOC 

TH 	3BHTJflO BHyTpeHueBo.IHorO THCflOT 	ey H11MH CTpanaMH. 

Cor..uacHo nporpae oe CTOOHb1 O63y1OTc.cI BJIHtHBTb Hcnojlb3oBa- 

HH KaHa.lIa  H  PKOM1LIrY1OT Hap5Iy  C 	F11MH MepaMH 	3B11BTB nop- 

TOBIO eiITeJILHOCTb, 3a1CJUOqaTb ,I1oIrocpot1Hbre KOHTKTh1  Ha  flBO3XH 

BHHTb JIHHe1HUe nepeBo3KH  H  Bi1HtZHBTb TpaHcnopTImII JJJIOT. 

CHTa1O BaHM, 	TON  BCe CTMJIHHH r5b1J111 	 Ha  noii-ioe 

nporpaMMbl.  

B  eeroAHLIX coBenaHHsIx Mez.1y COTHHKMH TPHCI1OPTHUX opraHH3a- 

U11H CoBeTcKor'o Coo3a  H 	HJH2iH11 paCCMaTpHBWOTCH BO1POCLI npaKT}!- 

ecoro COrpy.flHWceCTBa.  B  eKa6pe npowioro ro.na  B  JTeIiHHrpa.ne 

6HJI cocTaBJIeH IIpOTOKOJI, coriaco KOTOPOM CTOOHLI CFJICHJI11b 

 Ha TOM 	TO  IIOHCKH Bo3MoHocTe 6oiee HHTCHCHBHOI'O HCHOJIb3OBH11 

Ca1MeHCKOFO KaHaJia .IJJIJ1 nepeoso 	P3OB coBeTcKo-c)HHJIsu1.ncKo1  Top - 

OBJIH 6yyT npo.I1oJIeHU  C  TeM, qTON COKPTHTb nOTpe6HOCTb  B e-

JIe3Ho-opoKHNx BaroHax,  a  T}Qi O6eCfle4HTE cy.IaM BO3MOCHOCTI  Ha 

 o6paTHble rpy3u. J!atee CTOpOHIJ OsI3NBaJIHCL PKOMHOBTb TOprO-

BhIM  H  npenpHsITwaM, 3aHHMaOI1HMCH COBMCTHO ToproB- 

yBeJIHiHBaTb HanpaBJIeHHe I'py3OB  Ha  KaHaji.  B  K4CTB oTfl,eJIb-

HO1 3aa11 CTOOHU perflMJlH HP11CTYIHTb  K  MPM, HflBJ1HHh!M  Ha 

 qacTHqlloe 	 rpyon COneTCKO-HH,2CKOi TOOBJIH  Ha:  BO1 

HN flT11  C  tTOM L1eJIeCOO6pa3HOCTH.  HO  onpee.ueHHIO CTOPOH o6EeMhI 

rpyz3OB COBeTCKO- 11HJi5iHflCKO TOOBJ1H  K 1985  ro.ny  •Ha  aaie 6yneT 

COCTaBJI.HTE  575 000  TOHH.  flo  MoeMy,  3T11  O6LeMbI MoryT 6h1T ,na:e 

npeBhirneHbx, ocoOeHl-io, eCJIH öy.nyT HaneHhI 	oHoMHqHue BHHTbI 

nepeHeceHHsI HeTeHaJIHBHbIx P3OB  Ha  BonHU1 TpaHcnopT. 

0co6ol BurO,IIHOCTb1O cJIegyeT CHTTB HcnoJIb3oBaHHe CCTH peH1X 

apBaTepOB CoBeTcxoro Coo3a ,g.iisi TH3HTHbIX nepeBO3OK  OT 03. Can- 

aa  Ha  KacnHCKoe  Mope, B  HpaH.  3T11  nepeBO3KH •nJI 	)MHCKOI 3Kc- 

flOTHO HpOMLIIIIJIeH}iOCTH llpe,1CTaBJIJ1IOT 6oJIEtflyO BaHocTb  H MU  Hae-

eMC5I,  TO  OHH MoryT  611Th  yBeJlHtleHU, eCJIH 6yyT HH11 peme 

JI,JIJI yJIyIIneHMJI flOflCKHO CrIOCO6HOCTH HHCKHX HOpToB. 

I 
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-Io xi1cd 	FIHLO0HCH e0IfO qL3J3 IfH)I IJ'ZO)OH3Y3  N9  orra 

-aL3gOoOuo HLLo xHrocLL 'iiroir ;uqHHHLdouo IcHHaIrU 	Hon10dcj 

;Hcdpooud eeIrop LEIf0O oiio adoi 	a iood 'du1H 'otHacd 

V;fljMeHq1fI'  )i  raJ.00H)KocOa OJOH 	0ne I3.LO{0H 	cMdÅcJ HHHOIIIOH1O 

IfH)L 1OJH1  

OOffiOdOX 	idourrou ,ao)IHHhoroI dOtr3 rcioocI oNHqIceHcoIrou  

E3 'OXOWUOH M0X0dr1 0DIL X1co XIqHHM.Ldono H NCHdIJ 	OJ3HOJ 

-orrmodu  o ze1 .LO1Lo HIrcIa toJ 	oLc 	r'o1 ioirniocIu a ioaoiro 

000 9 a 	iiC HÅHJHJ13O 	'OHcgoOardca caicinion ii 

oiodicoau a000d oi xrnic  0h3 	doig  a 	HdHeouuf  CM 

iwad 0M)i3JOHdJL ONHHBOJIOOU oHwMaOHa1oÅc to.i vorrrnodu  a - 

HUOiIII0cI 0)iCA 	0L 	C ' 'dO.LHdd0J 	H0cI 	eH NCMAcd) (OL0tI 

'eIreHe 0HOdOL3 TO!OHH eH rIcIuicI){ erfeheHo :NoJem ec 1T3In radeua 

otrrn 0HH8IfU 0OHCMdH JHaeH icoo deno L3HEItU  HO 0C  

-ed90 ireii 'weHei eH ooic eorcei LrirOxHdu HO ecoioo oJoi3.Leao3 

ZO1eIr 	OU  'e)ILO)j - 	cIJHMH3f - 	HecIHOOLITIejf 	nie ou  

-dAi 'qe 	x/t  ole  - aono xHxodiceooeu xooa  CH 1Hdoa pH'ze3 

HJ1Iqd)J.O  010 	fhBH OJO!33 3 N01f13He)I WH)3H3II3 3  HCHO WCHdÅ 

MIIfH3 H'uqHLOev HMIThdOUO XHhOC 

-dJeed-oHhocA'dJou OHHO9030 'IHHeaHIropO OoaoaidOu IM1eCHH1dO 

coowirac a000duoa 	iidto oxHmaeLoo 'xrqHxea 00ICO9MH  c 

eoodnoa IMLC  OLI  HHet110aOo HH00aOdU  H 0MH0tO9O I0L0tICH1( 

OJOdO.LO P0HHeeC 'e 30hMHthtOO HeIdO OHCicthiO HRHqIcek1reuo 

H00dh eH0d 0JO)3H0E3 MthdO1I 0Lh 'cLLHL0hLO OL3Od 3 

VJO}  J 	MHeaMi(JIcO90 oJoaoLdou 	CHHOHIecI eH qJ.Hedpo 0HCH 

0HHMHH qdeLIOL 0)ieHIIO 	'IHH0tflB}0U 0H)I3IC)IO 0rqHqIt0LMH[fOUO'U' qLM 

-odjoou 0DfDI.L 0{H'U0XO0H 'BHH0fflhICc 	90cfJ HCLaO 0N}hLALt0XA3  arid 

-0LO)'I0H 'aorfehkrdu XNHHeIrmiOdLI XH)IfO)iO0H 0II0 oxoH'erraecfI1 

	

(eLLe) eO)iO 	H (eLHedHoouueJf) Hdeeoeuea 	rIrehHduoIaOH 

NHeeOdHcLLOHO)I0d d0VMdLIeH K0J 	a :oxoIruoH 	aeduou H  .L0H 

0If0 	iirtJca 	EH  0IfHH H 	Ha)iHart oiHLMaCed 	MaLoJ1nxadn 

OL3 eHOed 01O)OH0YeO cMaOIt3 0I1HoLdOU OLh 'cIOOIfeLHh3 O°h 

0)3HIcICHM-OHOl0a03 H0CJdJ ICH)i codoh iocoaadou I5HH0hHTf0 

icit 0OHi<000a ooa joeiroio eHOdOJ3 I1T)t3HM1 OJh 'q.r.Mdoaec AJOV  

.9  
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H  no,tlepKHBaJ1 3Ha.IeHHe CaMeHcKoro KaHaJia  B  coBeTcKo-HJ1-

I 	 CKO ToproBJle. CaMyo 6OJIbIIJyJO BhIroy  OT  3TOrO noJIylaJoT npHrpa- 

HHHhI coce 	- xo3JrlcTBe1iHLile paMoHu JIeHHHrpa,na  H  10rO_BOCTOtlHO1  

I 	 1,Iu,iII. 	Cai, 	 nOCpe.IICTB0M KaHaJIa,  He  orpaHM- 

qHBa1oTc. TOJIEKO Cy.1OXOflCTBOM  H  ToproBJIel, epe KHJI BcSP-lecKoe 

CO,Ipy)eCTBO  H  noepae CB3 	flHHOCHJIO O6HJIbHbIe nJIo.x1u.  

I C  pyro CTOpOHLI, nOCTO$IHHOe P3BHTH oHuHaJIEHbIx 

Me)K.ny COBeTCKIM Colo3oM  H  HH HuHe oTpacaeTc.I noJIoKTeJIbH0  

I axe Ha  coTpy,nHHecTBe  i-ia CaMeHCKOM  Kal-laJIe. Bce 6ome cTaHo- 

TC$I :4HCJIÖ rpa.1iaH flpHHKMalolgHx ytiace  B  3TOM COpy)iCeCTBe.  

I 3T0 $1  cHTaO OHD  M3  caix flOJIO.HTeJ1bHHX '-lepT,  H60  TOJILKO  

3T0  OCyrIeCTBJI.cIeTCi CMNCJIb CJIOB, BLIrpaBHpOBaHHuX  Ha  6p0H3OBhIX  

I UJIHTaX naMITHoro MOHMHT  y  IIIJIlo3a BpycH1itiHoe: 

CaMeHcKoro  Kai-iaJla - pe3yJIbTaT ipyi HapOOB CoBeTcKoro Colo3a  

I 	H 

B  CBJ13K  C  3THM .ci xoy Bhjpa3HTb JlaroapHocTh 	HJLIH.ncKoro IlpaBH - 

I TeJlbcTBa Te?4,  .KTO  flOJIb3yeTCH KaHa.noM, paÔOTHKKaM xaHa.ua, 

MOteHHhIM  no  ,geJIaM  1-caHaJIa, rocnoaM  10.  HJIeMeRTFeBy  H Y.  KHyicacy, 

HX noMonH1n-caM,  a  Talc)Ke BceM ,1OJICHOCTHh1M .JIKuaM, o6neCTBaM  H  npe.n-

flHITKIM  KK  B  HMIHHH, TKMB CoBeTcicoM Colo3e  3a  xopornee  co

-Tpy,nHHtecTBo  H  yCHJIH, rIpHJIOeHHue  K  ero  oCynecTBJ1eHHIO. 

YBaicaeMue cjiyinaTeji.  B  3aKJIio1eHHe 	xo'y n0BTOpHTB CJIOBa flpe3H- 

neHTa HHJ1JIHgCKOk PecnyO.uIKH, Ypxo KeKKOHeHa, npoM3HeceHHhle  KM 

B 	Hb OTKUTHJ KaHa.lIa  5  aryca  1968  ro,na, KOTOhI - CflCT  

I ,IJeCTb JIeT - ce erge  

I 	 "HyCTE npoIJBeTaeT MOpeXO.n,CTBO  H  TOOBJIãI  Ha  CaMeHCKOM KaIlajie, 

J1CTLI IHHCT  OH  3acHTolHoCTb  H  6JIarofloJIy.lKe xoaFdcTBeI-IHoMy 

paoy 10ro-ocToqHoi 	HJIIH,JiHU  H BC 	CTH  H  nyc'E COTpy.1HH- 

I tleCTBO na  i-cai-raJie flOCTOJIHHO yKpenJrsIeT  pyy  HaPOOB 

- 	K  CoBeTcKoro CoIo3a".  

I 
I 
I 
I  



Urho Kekkonen  
10.8.1978  
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Ulkoasiainministeriö 
 Utrikesministeriet 

 Ministry for Foreign Affairs 
LISPö}SKUS.  

PRESSMEDDELANDE  
PRESS RELEASE  

Julkaieuvapaa  10.8.1978  klo  17.00  

L  
Tasavallan  Presidentin terve)dyssähke 

Sainaan  kanavan lO-vuotisjuhlan osanottajille 

Saimaan kanavan  1O-vuotisjuhla 1O.B.1973 
Kanavakonttori,  Nustola  

Saimaan kanavan kymmenen vuotta sitten tapahtunut käyttöön- 
vihkiminen oli konkreettinen ilmaus Suomen  ja  Neuvostoliiton 
välisistä ystävällisistä  ja  luottamnuksellisista naapuruussuhteist 

 sekä molemrninpuolisesta jobdonmukaisesta pyrkimyksestä kehittää 
rau11anorraista yhteistyötä  ja  löytää sille yhä uusia kohteita. 

Samalla kun esitän läuipimän tervehdykseni kanavajuhian 
neuvostoliittolaisille  ja  suomalaisille osanottajille, haluan 
ilmaista henkilökohtaisen miellhyväni siitä myönteisestä 
kehityksestä,  jota  kanavaliikenteessö  kuluneiden vuosien aikana 

 on  tapahtunut.  

I 	 Uskon, että yhteiset pyrkimyksemme tehostaa kanavan käyttöä 
viime vuonna allekirjoltetu -i  pitkän aikavälin taloudellisen 
yhteistyöohjelman suositusten mukaisesti ovat takeena kanava- 

I liikenteen menestykselliselle Icehittymiselle sekä tavara- että 
atkustajaliihenteen  osalta. Sama1l ne omalta osaltaan  

I nyötävaikuttavat  molemmille osapuolille edullisen taloudellisen 
vuorovaikutuksen laajenemiseen kansojemmime parhaaksi. 

1770E027S-80g/9676  
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Juikaisuvaoaa  torstaina  10.8.1978  klo  l3.00,  

Suomen kanavavaltuutettu, maaherra 

Urho Kiukas Saimaan kanavan avaamisen 

kymmenvuot ispäivän auomalais-neuvosto-

liittolaisessa juhlatilaisuudessa lai-

vamatkalla Viipurista Cvetotchnoeen 

torstaina  10  päivänä elokuuta  1978.  

Herrat ministerit,  herra ja  rouva suurlähettiläs,  herra 

 valtuutettu, herrat maaherrat, Iruimioitettavat kutsuvieraat, 

hyvät ystävät. 

Saimaan kanavan Suomen valtuutettuna pyydän saada sekä Suomen 

liikenneministeriön että omasta puolestani toivottaa teidät 

kaikki tervetulleiksi tähän Saimaan kanavan kymmenvuotis-

päivän johdosta järjestettyyn suomalai's-neuvostoliittolaiseen 

juhlatilaisuuteen  ja  siihen ilittyvälle juhlapurjehdukselle. 
Olemme iloisia, että keskikesän lomakaudesta huolimatta olette 

näinkin runsaana joukkona voineet saapua tänne Viipuriin, jos-

ta tarkoituksemme  on  purjehtia tällä mukavalla Saimaan kyntä-
jällä aina Lappeenrannan Mustolan satamaan saakka. Erityisesti 

ilanduttaa meitä suomalaisia  se,  että näihin jiThlallisuuksiin 

meidän kanssamme osallistuu erittäin edustava neuvostoliitto-

lainen vierasjoukko.  Me  näemme siinä todisteen sekä Neuvosto-
liiton viranomaisten kiinnostuksesta Saimaan kanavaa  ja sen 

 liikennettä kohtaan että osoituksen niistä erinomaisista naa-

puruussuhteista, jotka maittemme välillä vallitsevat. 

Saimaan kanavan liikenteestä puhuttaessa voinemme avoimesti 

myöntää, ettei  sen  kasvu ole tapahtunut aivan  sillä  nopeudel-

la kuin optimistisimmat aikoinaan otaksuivat, mutta että siinä 

vähitellen  on  päästy  varsin kunnioitettaviin  lukemiin. Niinpä 
 sen  liikenteen voidaan kuluvana purjehduskautena, vallitsevasta 



2.  

LI  
I lamakaudesta  ja  eräistä muista liikenteen kasvua haittaavista 

tekijöistä huolimatta, olettaa nousevan ainakin lähelle sitä  

I määrää,  932 500  tonnia,  mitä suomalainen Liiketaloudellinen 

tutkimuslaitos laskelmissaan vuonna  1967  piti Saimaan kanavan 

mandollisena liikennevolyymina.  

On  tosin myönnettävä, että tämänhetkisessä liikenteessä puuta- 

I 	varan  uitto  ja  raakapuun Iculjetukset Neuvostoliitosta Suomeen 

näyttelevät huomattavaa osaa, mutta normaalia kanava-  ja  vesi- 

I tiekuljetuksiahan  nekin ovat.  

1 	Pahimpana pullonkaulana kanavaliikenteessä voitaneen tällä 

hetkellä pitää sopivien alusten puutetta. Parhaillaan aloitetut  

I proomukuljetukset  ja  niitä koskevat kokeilut tuonevat oman  ii-

sänsä  ja  uusia piirteitä sekä Saimaan vesistöalueen  kul jetuksiin  

I 	että vesitiekuljetuksiin yleensä. Nähtäväksi  jää  millainen  on 

se  tuleva alustyyppi, joka tulevaisuudessa tulee valta-alukseksi 

Saimaan kanavan  ja  Saimaan vesistön liikenteessä, vastaamaan  

I vanhan kanavan kuuluisaa romanttista tervahöyryä, joka aikanaan 

erinomaisesti tyydytti silloisen liikenteen tarpeita  ja  vi- 

I muksia,  mutta ei enää sellaisenaan sovellu nykyajan liikentee-

seen. 

Neitä  on  tällä juhlapurjehdu1lla mukana erittäin edustava jouk-

I ko  sekä  val - ovallan  että taloudellisen elämän edustajia, vieläpä 

kandesta eri valtakunnasta.  Sen  vuoksi toivoisin, että yhdessä- 

I 	ole muodostuisi ei  vain  juhiamielen innoittamaksi seurusteluksi,  
vaan myöskin antoisaksi  ja  herätteitä antaväksi neuvottelutuo- 

kioksi,  joka antaisi uusia virikkeitä sekä Saimaan kanavan käy- 

I tön  tehostamiseksi että Itä-Suomen taloudellisen elämän elttä- 

miseksi  ja  kohottamiseksi.  

I  
Vielä kerran - tervetuloa  ja  miellyttävää matkaa.  

Pi 
I 
I  



Jouko Loikkanen  
10.8.1978 
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Julkisuuteen torstaina 
 10.8.1978  klo  9.30  jälkeen  

fl  

Pääjohtaja Jouko Loikkanen 

PUHEENVUORO 

Saimaan kanavan avaamisen kyminen-

vuotispäivän johdosta pidettävän 

suomalais-neuvostoliittolaisen juh-

latilaisuuden lehdistötilaisuudessa 

torstaina  10  päivänä elokuuta  1978  

Saimaan kanavan asioiden hoito jakautuu kandelle viranomaisel-

le: tie-  ja vesirakennuslaitokselle ja  Saimaan kanavan hoito- 

kunnalle. TVL vastaa siitä, että kanava  on likennekelpoisessa 

 kunnossa  ja  että liikenne saa kanavassa  ja sen suluilla  sel-

laiset palvelut, että kanavaliikenne käy joustavasti  ja  tur-

vallisesti ympäri vuorokauden  koko purjehduskauden  ajan. Tätä 

varten  on  Saimaan kanavan kanavakonttori, jossa työskentelee 

noin  90  toimihenkilöä  ja  vaihteleva määrä työntekijöitä. 

Saimaan kanavan hoitokunnalle kuuluu kanavavaltuutettu Urho 

Kiukkaani  johdolla huolehtia Neuvostoliitolta vuokratun alueen 
yleisestä hallinnosta  ja  pitää yhteyttä Neuvostoliiton kanava-

valtuutettuun.  

I 	Eduskunnan tehtyä kesällä  1963  yksimielisen päätöksen Saimaan 

kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan vuokraamisesta sai 

TIlL  tehtäväkseen kanavan uudelleenrakentamisen. Päätöstä edel - 

I täneet teknis -taloudelliset selvitykset teki liikenneministeriö 

 ja vuokrasopimusneuvottelut  hoiti ulkoasiainndnisteriö.  

I 
I 
I  
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I  
TVL:n  saama tehtävä sisälsi kanavan  ja sen  laitteiden  suunnit-

I telun  ja  rakentamisen täyteen toimintavalmiuteensa. Rakennus- 

ajaksi määrättiin  5  vuotta takarajan asettuessa  27.  päivään  

I elokuuta  1968.  Kanava valmistui koekäyttöön toukokuussa  ja  

avattiin viralliseen käyttöön  5.  päivänä elokuuta  1968.  Kana - 

I 	vatyö  maksoi silloista rahaa  295  milj.  mk sisältäen myös Sai- 

maan syväväylät Varkautta  ja  Joensuuta myöten. Sittemmin  ra- 

I 	
kennettiin  eri hankkeena syväväylä Varkaudesta Kuopioon. 

Tätä väylää jatketaan parhaillaan Siilinjärvelle. Saimaan 

alueen  kunnat ja  teollisuus rakensivat valtion myötävaikutuksel-

I la 13 syväväylätasoista 

1  Kanavatöiden  päätyttyä TVL määrättiin kesäkuussa  1968  myös 

kanavan ylläpitäjäksi. Tässä yhteydessä TVL:n tehtäväksi tuli  

I myös kanavaliikenteen  kehittäminen. Tehtävä ymmärrettiin lähin- 

nä informaation jakamiseksi, joskin siihen kytkettiin myös  

I Saimaan alueen vesiliikenneolojen fyysinen kehittäminen sekä 

kanavaliikennettä  palveleva tutkimustoiminta. Liikenneminis - 

I  
teriön hallinnonalan yleissuunnitelmissa  on  vuodesta  1973  al- 

kaen TVL:lle asetettu erityinen velvoite Saimaan kanavan lii- 

kenteen edistämiseksi. Liikenteenedistämistoiminnan merkitys  on- 

I kin  vuosi vuodelta korostunut.  Pari  vuotta sitten perustetun 

Saimaan kanavan liikenneasiarniehen toimenkuvan keskeisin kohta  

I onkin tänään osoittaa kuijetuspalvelujen tarvitsijoille tapaus 

tapaukselta kanavakuljetusmandollisuuden olemassaolo  ja sen  

I kilpailukyky. TVL:n  mandollisuudet kanavaliikenteen myyntiin 

ovat kuitenkin olennaisesti heikornmat kuin VR:n  ja FINNAIRin  

I vastaavat, koska TVL:lla ei ole omaa kuljetuskalustoa.  

I  
Tällä hetkellä ollaankin  varsin  yksimielisiä siitä, että ka- 

kehittyminen  navaliikenteen 	on  kiinni taloudellisen  ja  tarkoi- 

tuksenmukaisen suomalaisen vesikuljetuskaluston, proomukalus - 

I ton  saannista. Haluan tässä yhteydessä korostaa keväällä mie- 

tintönsä jättäneen proomukalustotoimikunnan ehdotusten ku- 

I reellisen  toteuttamisen välttämättömyyttä. Kun julkinen valta -  

valtio ja kunnat -  on yksimielisin päätöksin  sitonut Sai- 

I maan kanavaan  ja  siihen liittyvään vesitie-  ja satamaverkkoon  

•1  
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yhteiskunnan varoja arviolta noin  400  milj,  mk, täytyy löytyä 
ooliittista tahtoa  ja  yksimielisyyttä huolehtia myös siitä, 

että tehtyjen investointien hyväksikäytölle luodaan edellytyk-
set.  On  pakko sanoa, että nyt - kanavan täyttäessä  10  vuotta - 

 on  korkea aika tehdä  se,  varsinkin kun keskeisten toimintaedel-
lytysten luominen: proomukalustohankintojen rahoitustuki  ja 
miehitysmääräysten  saattaminen kansainvälisesti kilpailukyky!- 
siksi sitovat yhteiskunnan varoja  ja  resursseja  varsin  vähän. 
Hyötypuolelle voidaan kirjata kuijetuskustannusten aleneminen 

 ja  uusien työpaikkojen luominen sisävesi-  ja rannikkoliiken-
teeseen.  Välillisesti tehdään mandolliseksi uuden tuotannon  
ja  viennin luominen aloilla, jotka edellyttävät halpaa vesi-
kuljetusmandollisuutta, kuten kaivannais-  ja kiviteollisuus, 
rakennusaineteollisuus, kemian  teollisuus, turveteolljsuus, 
laivanrakennus-  ja konepajateollisuus  jne.  

Kaiken  aikaa  on  syytä pitää mielessä myös Saimaan kanavan 

purjehduskauden asteittainen pidentäminen, ensimmäisenä väli- 
tavoitteena  10  kk pituinen vuotuinen lilkennekausi.  
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Pekka Tarjanne  
2 .8 .1973 

Lietj.rvi 
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Julkisuuteen torstaina  
2 . 8 .1973  klo  16.3o  jälkeen 

Liikenneministeri Pekka Tarjanne 

JUHLA PUHE 

Saimaan kanavan avaarnisen viisivuotispäivän  ja  kanava- 
sopimuksen kymmenvuotispJvän johdosta pidettävässä 
suomalais-neuvost oliittolaisessa juhlat ilaisuudessa 
torstaina  2  päivänä elokuuta  1973.  

Meillä  on  tänään kaksinkertainen aihe tähän suomalajs_neuvos_ 

toliittolaiseen juhlatilaisuuteen. Saimaan kanavan juhlalli-

sista avajaisista tulee näinä päivinä kuluneeksi viisi vuotta. 
Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan  ja  Malyj Vysotski

-saaren vuokraamisesta Suomelle tehdyn kanavasopimuksen voimaan-

tulosta eli ratifloimisasiakirjojen vaihtamisesta tulee tässä 
kuussa puolestaan kuluneeksi kymmenen vuotta. 

Kanavan viisivuotiseen käyttbjkään sisältyy neljä täyttä lii- 

kennekautta.  Vuonna  1969  kuljetettu tavaramäärä jäi  80 000 
 tonniin, vuonna  1970 130 000  tonniin  ja  vuonna  1971 125 000  

tonniin. Kolmen ensimmäisen vuoden liikenne ei siten luvannut 
hyvää, ennen rakentamispäätöksen tekoa asetetun  1 000 000  ton-
nin tavoitelilkenne näytti saavuttamattomalta. Syynä huonoon 

alkuun oli ilmeisesti uuden liikennemuodon hidas sopeutuminen 

olemassa olevien, toimivien kulkulaitosjärjesteimien kenttään 
sekä erityisesti Saimaan satamaolojen kehittymättömyys.  

I Vuoden  1 972  liikenne nousi sitten jyrkästi edellisistä vuosista 
aina  375 000  tonniin. Kulumassa olevan purjehduskauden liiken-
teen odotetaan edelleen nousevan  550 000  tonniin. 

Saimaan kanavan liikenne näyttää siis sittenkin liytävän paik.. -I kansa Itä-Suomen kuijetusten 	Liialliseen optimismiln 
ei kuitenkaan ole aihetta. Liikenteen kehitys näyttää ehkä suo- 

I 
I  
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tuisammalta  kuin  se  todellisuudessa onkaan. Tämä ilmenee  tar- 

I kasteltaessa  lähemmin kuljetusten rakennetta vuonna  1972  ja  

1973. 

I Vuonna  1972  kuljetettiin laivoissa kaikkiaan  250  000  tonnia.  

Tästä määrästä oli nestemäisiä polttoaineita  125  000  tonnia,  

I joista pääosa meni varmuusvarastoon Varkaudessa  ja  oli siis 

kertakuijetusten  luontoista. Saman vuoden liikenteeseen sisäl-.  

I tyi  niinikään noin  100 000  tonnia raakapuutavaran tuontikuije- 

tuksia uittaen.  Tuonti tapahtui Ruotsista.  On  todennäköistä,  

I 	ettei tällaisella tuonnilla ole jatkuvuutta pitkällä tähtäyk- 

sellä.  

I Kuluvan vuoden odotettavissa olevasta  550 000  tonnin liiken- 
teestä tullee noin  350  000  tonnia  olemaan niinikään raakapuun  

I tuontikuijetukaja  Ruotsista. 

Saimaan kanavan liikenteen vakiinnuttamiseksi  ja  edistämiseksi  

I on  siten edelleen työskenneltävä uutterasti.  

sitten olisi tehtävissä?  

I
Mitä 

Tie-  ja vesirakennushallituksessa  on  tehty selvityksiä siitä,  

I  miten teollisuuden muuttuneet kuijetustarpeet sekä vesililken - 
teessä  parhaillaan meneillään oleva moriitahoinen kehitysvaihe 

parannettuine  ja  uusine teknisine ratkaisuineen tulevat vaikut- I tamaan  lähivuosina Saimaan kanavan liikenteeseen. 	Samalla  on  

pyritty selvittämään, miten kanavan käyttöä voitaisiin edistää  

I niissä kuljetuksissa, 	jotka yhteiskunnan kannalta olisi edul- 

lista suorittaa vesitse. 

Näiden selvitysten tuloksena  on  syntynyt tutkimus Saimaan kana- 

van käytön tehostamisniandollisuulcsjsta. Tutkimusraporttia  on I huolellisesti tutkittu eri viranomaisten sekä kanavan käyttäjä- 

piirien taholla. Raportti  on  toimitettu myös Neuvostoliiton  

I viranomaisten tarkasteltavakal. 

Tutkimus antaa aiheen kiinnittää huomiota  mm.  seuraaviin seik - 

I 
I  
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I1.

öljyvarastojen  sijoittaminen 

5ljyrikulutuksen  kasvun aiheuttamat lisävarastointitilat Sai - 

I maan kanavan vaikutusalueella tulisi pyrkiä sijoittamaan si- 

ten, että Saimaan kanavaa käyttävät alukset voisivat helposti  

I suorittaa varastotilojen täydennystä ilman välikuljetuksia. 

Tämä koskee ensisijaisesti valtion varmuusvarastoja, mutta  

I 	mandollisuuksien mukaan myös kRupallisia  ja  suurten teolli- 

suuslaitosteri  omia varastosäillöitä.  

I2.
 Vaikuttamirien  öljyn kaupalliseen varastointiln Saimaan  

alueella 

I  ljyjen merituonti  on jääolojen  takia pienimmillään talvella,  

jolloin polttoöljyjen kulutus  on  suurin. 	öljyä jouduttaneen I  siten joka tapauksessa varastoimaan joko jalostaniolla  tai  

kaupallisissa varastoissa. 	Järjestämällä Saimaan alueen kau - 

I pallinen  varastointi siten, 	ettei tulleja eikä polttoaine - 

ja  valmisteveroa ym.  tarvitsisi maksaa ennenkuin tuotteet  

I otetaan jakeluun näistä varastoista, 	olisi tämä omiaan edistä- 

mään kuijetusten suorittamista silloin, kun ne ovat halvimmil- 

laan  eli avoveden aikana Saimaan kanavan kautta.  

I3.

Vaikuttaminen kauppaneuvotteluja käyviin osapuoliin 

Vuosittaisia kauppaneuvotteluja käytäessä, varsinkin Neuvos- 

I 	toliiton  ja  muiden SEV-maiden  kanssa, tulisi neuvottelijoita 

pyrkiä informoimaan siitä, että näissä neuvotteluissa voitai -

1 	sun  sopia myös kuljetusmuodon käyttöön liittyvistä kysymyk- 

sistä esim. raaka-aineiden  ja  öljytuotteiden kuljettamisesta 

Neuvostoliitosta laivalla suoraan Saimaan alueen varastoihin.  

I Koska nämä kuljetukset lähtevät Neuvostoliiton sisäosista, 

tarjoutuu tällöin mandollisuus käyttää hyväksi molempien  

I maiden sisävesiverkkoa.  Sama koskee myös länsimaihin tapah- 

tuvaa sahatavaran  ja  pylvälden  vientiä, joihin liittyvät lai -

I vaukset  tapahtuvat ulkomaisen ostajan toimesta.  

I 
I  
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I4.  Kanavakuljetuksiin  soveltuvan nykyaikaisen vesikulje  

I tuskaluston  hankinnan edistäminen 

Tällöin tulisivat kysymykseen avustuslainat, lainatakuut,  

I verohelpotukset ym.  pääoman hankintaa helpottavat toimet. 
Erityisesti tulisi kysymykseen öljynkuljetukseen tarkoitetun  

I toteuttarniskelpoisen työntöproomukalusto 	suunnittelu. 	Edel- 
leen  on  tärkeää  float-on_proomuema1ajv 	käytön suunnittelu.  

I5.

 Hankittavan erikoiskaluston työllisyyden jatkuvuuden 
turvaaminen 

Tähän saakka  on  Saimaan öljynkuljetuksia hoidettu lyhytaikal - 

I halla 
sin tai  pienehköä erää 	koskevin sopimuksin pääasiassa  van- 

kalustolla, jonka soveltuvuus näihin kuljetuksiin ei ole  
paras  mandollinen. 	Koska kuljetusten jatkamisesta ei ole  ta- I keita,  eivät alan yrittäjät tähän saakka ole uskaltautuneet 
uuden Saimaan ilikenteelle soveljaan kaluston hankkimiseen.  

I Tämän epävarmuuden poistaisivat vesikuijetusten jatkuvuuden 
takaavat kuljetussopimukset.  

6. 	Linjalijkenteen  kehittäminen  

I Mikäli onnistutsan kehittämään säännöllinen  ja  nopea linjalil-
kenne Saimaan satamien  ja  Euroopan satamien välille, olisi 
mandollista kerätä  sen  piiriin pienempiä tavaraeriä, jotka 
nyt kulkevat merisatamjen laivalinjojen kautta. Kehitysaluei.. 

'  den kuljetuksjlle  myönnettävä tuki,  4 
 -  5  mk/tonrii  Saimaan 

satamista laivattaville tuotteille, aktivoinee erityisesti 
linjaliikenteen kehittymistä.  

I Saimaan satamsolot 

Saimaan satamajärjestelyja ei voida pitää tyydyttäviriä. Esi -

I merkiksi}çuopion  satama ei ole valmistunut vieläkään, vaikka 
syväväylä Kuopioon avattiin liikenteelle  jo  vuoden  1972  keväällä.  

I 
I  



1  
Eräät kunnalliset satamahankkeet ovat myös osoittautuneet  

I epätarkoituksenmukaisiksi.  Jatkossa olisi pyrittävä kehittä- 

mään nimenomaan teollisuussatamia, 	joissa lastaus voi tapahtua  

I  välikuljetuksitta  tehtaan omalla väellä  ja  kalustolla. 	Alkuun 

voitaisiin päästä  varsin  yksinkertaisin laiturirakentein,  

I  
eräänlalsin pioneerisatamin,  niinkuin mainitsemassani tutkimuk- 

sessa sanotaan. 	Valtio  myöntää edullista Saimaan satamalal - 

naa  myös tällaisten satamien tarpeisiin. 

.I  Minun 	on  tässä yhteydessä mieluista todeta, 	että Neuvosto- 

I  liitto  on  puolestaan monin kohdin päätynyt samantapaisiin 

johtopäätöksiin  ja  ryhtynyt niitä myös käytännössä toteutta - 

maan. 	Esimerkkeinä tästä mainittakoon raakapuun jahiilen I  kuljetukset neuvostoliittolaisilla jokialuksilla käyttäen hy- 

väksi neuvostoliiton sisäisiä vesiväyliä, 	neuvostoliittolaisten  

I säiliöalusten koekuljetukset  Volgan alueelta Varkauteen  ja  

viimeksi uusien  Ladoga -tyyppisten alusten osoittaminen Saimaan  

I kanavan kuljetuksiin.  

I 	Kanavan matkustajallikenne näyttää vakiintuneen noin  20 000- 

)0 000  matkustajaan  vuodessa. Kaikkiaan  on  kanavaa vesitse 

kokeillut kuluneen viisivuotiskauden aikana noin  1)0 000 hen- 

I keä.  Maitse kanavalla vierailleiden luku noussee monikymmen- 

kertaiseksi.  Kanava pystyy palvelemaan vesimatkailijaa monin  

I tavoin: matkustaja-aluksella kanavan läpi, huvialuksella  kana - 

an  läpi, risteilyaluksella aiemmin  vain  Suomen alueella, mutta  

1 	nyt myös vuokratulla alueella jne. 

Minun  on  myös mieluisaa tänään todeta, että Simaan kanava sekä  

I merellä että Saimaalla olevine väylineen  on  teknillisessä  ja 
merenkulullisessa  mielessä täysin vastannut toiveita. Kaikki  

I kanavalaitteet  ovat toimineet moitteettomasti, ei edes lähes 

kuukauden kestäneen viimekeväisen lakon aikana esiintynyt mitään  

I liikennettä haittaavaa vikaa. Laivojen päälliköt ovat myös 

olleet tyytyväisiä kanavan  ja  väylän kulkukelpoisuuteen, ybtään 

merkittävää onnettomuutta ei kuluneen viisivuotiskauden aikana  

I  
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I' 
I ole sattunut. Kanava väylineen  on  turvallinen vesitie.  

I 	 Liikenteen saama palvelu  on  niinikään ollut kaikkien viran- 
omaisten taholta erinomaista.  

I Erityisesti  on  syytä kiittää sekä neuvostoliittolaista että 
suomalaista kanavahenkilökuntaa, luotsipalvelua, satamapalve -

I lua,  tulli-, poliisi-  ja  rajavartiolaitoksia  sekä huolinta- 
liikkeitä.  

I Toinen juhlintamme kohde, kanavasopimus, joka siis tämän kuun  
27  päivänä täyttää kymmenen vuotta,  on  osoittautunut erin - 

I omaisen hyväksi valtiosopimukseksi. Sopimuksen tekoa edelsi- 
H 	 vät  pitkät  ja  monivaiheiset  sopimusneuvottelut. Tämä oli ym- 

I märrettävää,  sillä  sopimuksen tekeminen tässä asiassa oli uraa- 
uurtavaa työtä. K0skaan aikaisemmin ei mikään suurvalta ollut  

I 	 vuokrannut naapurivallalle käyttöoikeuksia alueisiinsa. Mitään 
ennakkotapausta  tai  mallia ei ollut olemassa. Kiitos taita- 

I 	
vien neuvottelijoiden  ja  diplomaattien sopimus onnistui kuiten- 
kin loistavasti. Tänään  me  kaikki voimme  sen  nähdä.  

I Kan asopimus  loi ensinnäkin mandollisuuden kanavan uudelleen- 
rakentamiselle.  Se,  että kanava valmistui  jo  ennen sopimuksen  

I 	 asettamaa määräaikaa, osoittaa, että sopimuksen pohjalta tehdyt 
järjestelyt toimivat moitteettomasti.  

I Kanavasopimus on  myös mandollistanut kanavan hoidon  ja  kanava- 
liikenteen kitkattoman sujumisen nyt  ja  viiden vuoden ajan.  

I Sopimuksen erinomaisuutta todistaa ennenkaikkea..  se,  että pilk- 
kuakaan siitä ei ole tarvinnut muuttaa. Tuskin kummallakaan 
valtiolla  on  edes ollut mielessään yhtään muutosesitystä.  

Sen  sijaan sopimus  on  luonut pohjan uusille sopimuksille,  

I jotka edelleen kehittävät Saimaan kanavan käyttöä. Tärkeimpi- 
nä haluaisin mainita sopimuksen Virolanden-Viipurinlanden  ran- 

I nikkoväylän  käyttöönotosta  ja  sopimuksen Saimaan kanavan kautta 
tapabtuvasta  matkustajaliikenteestä.  

I 
I  
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Voin tässä yhteydessä  panna  mielihyvin merkille Neuvostolii-

ton matkailurninisteri Nikitin'in  Suomen vierailullaan esit-

tämän huomautuksen, että Saimaan kanavan matkailuliikennesopi-

muksessa  on  edelleen kehittämisen varaa. 

Erityisen tärkeänä pidämme Viipurin kaupungin saamista  mat- 

I kailukohteeksi,  jossa tapahtuisi matkailijoiden vaihto laiva- 

ja  autoliikenteen kesken. Tähän luo hyvät edellytykset Nuija - 

I 

	

	
maalle avattava virallinen rajanylityspaikka, josta Suomen  ja 

 Neuvostoliiton kesken  on  äskettäin sovittu.  

I Kanavasopimuksen  tulkinnasta ovat vastanneet Saimaan kanavan 

valtuutetut, herrat  J Savinov  ja  U Kiukas.  Tandon esittää  

I Teille molemmille parhaat kiitokseni hyvin suoritetusta työstä. 

Tästä  on  osoituksena  se,  että  Te  olette päässeet yksimielisyy-

I 	teen  kaikissa keskinäisissä kysymyksissä, ilman että yhtäkään 

asiaa olisi pitänyt jättää muiden selvitettäväksi.  

I Kanavasopimuksella,  kanavan rakentamisella  ja  kanavaliiken- 

teellä  ei kuitenkaan ole pelkästään teknillistä  ja  kaupallista  

I merkitystä. Ennen kaikkea niiden merkitys  on  siinä, että ne 

ovat tuoneet Neuvostoliiton  ja  Suomen kansat keskinätseen raken - 

I tavaan  yhteistyöhön  ja  ystävyyteen, 	joka  on  tuleville polville 

muistoksi  ja  esimerkiksi ikuistettu Brusnitchnoen muistomerkin  

I pronssilaattoihin  sanoin: 

"Saimaan kanavan rakentaminen  on  Suomen  ja  Neuvostoliiton kan- 

sojen ystävyyden  tulos".  

Arvoisat  kuulijat. Lopuksi  on  syytä toistaa Tasavallan Presi- 

I dentti  Urho Kekkosen kanavan avajaisissa viidentenä päivänä 

elokuuta  1968  lausuma, tänäänkin ajankohtainen tervehdys:  

I "Menestyköön  merenkulku  ja  kauppa Saimaan kanavalla, tuottakoon  

se  vaurautta  ja  hyvinvointia Itä-Suomen talousalueelle  ja koko  

I maalle,  ja  lujittakoon kanavayhteistyö  jatkuvasti Suomen  ja  

Neuvostoliiton kansojen ystävyyttä".  

I 
ii]  



MH1cTp TpaHdnopTa HH.iIJIHHII flexxa Tap'bHHe 

Topx<ecTBeHI-iasr pe.iB 

• 	 a  cHHCxo-CoBeTCKOM npa3gHxe, ycTpa;BaeMoM  2 -ro  aryca  

U 1973  roa rio  noBo,y  5 -.ueTH  co 	oTxpETH CatheHcKoro 
KaHaJIa  i  10 -JIeTH  co ,z -i.a 3aKJI:eHH )oroBopa  0  xaHaJle. 

LIji mee cerowa BOH0 fl0BO  Ha  ripoBe,ueHe  Toro 	HCKO- 

co3eTcxoro npa3HHKa. COnHsI TOCCTBHHOFO OTKPITH Cafl-

MeHcxoro KaHaJiaHa 	HCTeKaeT rLcITbI ro,g,  a  cspe:eHi  3a- 
x  paxaxx oroBopa  0  nepe,iae  B  apeH,y 	HJ1.E- 

zin coBeTc:Ko 	CTH CathieHcKoro KaHaJIa 	o.  LaJIbI Ecoix,  

Tax  ce  B  3TOM 	 npoxo,IrHT ecT 	ro.  

B  rUTHJIeTHH BO3PaCT xaaiia BXOT ieThipe rioJiHhiX HaBHraLoH-

HbIX nepi-oa. FpY300ÖOPOT i969i- oa ocTaJic.a npee.iax  60 000 T, 

B 1970  r'ogy .-  130 000 T, a B 1971  •roy 6iiio nepeBe3eHo Bcero  
125 000 T.  TaKHM oöpa3oM, rpy300öopoT oKa3aiIc.E .:aJi000ea:-oM, 

rIocTaBJIeHHaH  ,o  BbIHCH 	peEleHI-IsL  0 	 KaHaJia eJi 

- rpy3000poT  B 1 000 000  TOHH - xasaiac HeOCTiIFaeM0. 

flpuHaIH Hey,gaHoro aaa 6iiiix, otieBx,gHo, MeiIeHHaE npic,riocac5-

JIMBaeM0CTb H0BOI'O  BH 	TpaHcrlopTa  K  CyIieCTBy1OIgHM, ecTByDHM 

E1M nepeBo3ox,  a B  oco6eHHocTM, H3BI4TOCTb rIOpTOBHX yCJIoBH! 

 Ha  CaMeHcxoM accetThe. 

HOTOM, 	1972  roAy, rpysoo6opoT xpyo flOHJ1C  B  nuio 	o 
375 000  TOHH.  B  exyx HaBKraHoHHLI nepxo oHaeTC. noe 

rr3r3000poTa  o 550 000  TOHH. 



2.  

KaceTc5I, 'iTO ,nByeHHe  no CaiMeHcKoMy auaiy ce e  Ha)o - 

T  OBOe MCTO  B no.iie TpaHcnopTHo Je$iTeIbHOCTH BocTo'- 

HO 	H.1IJHHH. 0HaKo, HeT noBo.a  Ha  tipe3MepHN OflTHMH3. 

POCT rpy000poa aeTcsr oiiee 6iarOflpH$ITHbIM, 'ie:  OH  ecTL 

Ha  CaMOM geie.  3T0  BbLFIBJLaeTCJI  UH  öoiee riopoHOM paccMaTpH 

BHHH CTpyKTbI iiepeoox  3a 1972 H 1973  ro.nx. 

B 1972  roy Ha cya diJio rlepeBe3eHO oero  250,000  TOHH. 

B 3T0 T-IHOJIO BXO.HT  145 000 T  (MIcorÖ T0nJIHBa•, KoTopoe 	io 

Ha oOpa3oBaHHe T.H. HenpHKocHoBeHHoro 3anaca B  rop.  3apKa'c, 

 H  I1OTOM HMT xapacTep OHOpa3OBOi nepeBo3}cM.  B  rpy30060- 

POT Toro ce ro,na BOIUJIO TaKice OKOJIO  100,000 T  DeaeCHHLi, 	- 

nopTHpyeMO 	 Taoro poa 

HMIOT  B 	JIbHOM nepCfleKTHBe He Oy.IIeT npooJiaTbc.F. 

I'13 oKHaeMbIX  B  HNHeIEIHeM ro.y rpy30000pOTa 	550 000  TOHH 

Ta}c)Ke, BO3MO)CHO,  350 000  TOHH 6y.geT COCTBJ1JITb HMnopTHpye-

i  UieLi gpeBeCHHa. 

)Iu cTa5HJJHaauHHH 	3BHTH nepeoo  no CatMeHcKoMy KaHa.uy 

H)fCHO  H  BUP 	flHJI)KHO paOoTaTb.  TO e MO)CHO ceJIaT? 

B  YnpaBJIeHHH opooro H BogHor.o CTpoHTecTBa ONJIH ilpo-

BeeHbI O.CJIe,gOBaHIL  0 TOM, KC  6y.yT BJ1HTB B 	iathHe 

 roi  Ha rpy30000poT KaHaJIa H3MeHHBflIaaCg nOTpeOHOqTL  B  ne- 
peBo3}cax npOMbIIIlJieHHbIX nperIpH$iTH  H 	 B  acoee 

BpeMa pa3}LocTopo1-iHa 	CTHI 	3BHTH BO,Z!HOFO BH:eHLH  

C  HOBbIMH  H  yJIy'IJ1eHHbIMH TXHHCKHMH peffleHHJIMH. 0HoBpe-

MHHO cTpeMHJIHc BbICHHTB, KaKHM oOpa3oM MO).HO cT;MyJIrposaTb  

Te  BH.,hI nepeBo3oK, KOTObI  B o61eCTBeHHOM cMbIcJIe ONZO  ON  BbI-

roee OCyLIeCTBHTS BOgHNMH nyTsIMH. 

Pe3yJIbTaTbI Tl4X o6cJIenoBa}udi COOpaHbI  B MecTe flO,! Ha3BaHHCM 

"iCCJIefloBaHHe BO3MOCHOCTeI HHTeHcw)HKau.HH HdUoJib3oBaHH$i 

CaMeHcKoro IcaHaJIa". 3TOT panop TEaTeJIbHO 	 B  pa3- 

JH'iHbIX pyrax ocH1HaJIbHNx .iin 	noJIb3y:ExcJ KaHaJLO opi'a- 

HM3aLH. 3TOT panopT Oi.ii Ta1cce nepeaH 	paCCMOTpeHH 

cOBeTcKHM AOJDCHOCTHNM JIrnJaM. 



'I  

'IccJie.roBaHHe ae nOBO.fl O6paTMTB BHJxw.aHMe  1a ceyee 

1. ?acno.1IoeHHe HeI)TexpaHHJIHIIy 

1IIonoJlHHTeJmHLIe eMKOCTM n.ii HecTenpoyKToB, 3anJzaHHpyeMIe  

B  3OH BJ134$IHMSI CaMeHcKoro KaHaJIa, cJIe.yeT cTpeMHTbc? pac-

nojlaraTb TaK, tiTO6hI o6eCnetHT Cy.naM, nO 3yXMC CaMeH-

CKHM }caHaJIoM, JIer}cH flOXOfl JLFI rIOrIOJIHeH;$I eMKocTe 	e3 

nepeBaJIOHbIX onepaH.3TO..IrOJICHO B rIepBylO o.Iepe.b OTHCTHC 

K  roCy.apCTBeHHbIM óa3aM EeUpHK0cHOBeHHOrO aariaca,  HO H,  

rio  BO3MOCHOCTH,  K  TOpI'OBbIM 6a3aM H xpaHH.uMn.aM KflHIX 

npOMLIUIJIeHHNX npe1npHTHi. 

2. IIOBJIHgHHe  Ha opraHH3aLUilO xpaeici HepTenpogyKToB 

Ha ToproBblx öa3ax npHcaMeHcKoro paOHa 

M3-3a jxe,IOBbIx CJIOBH MopCKHe nepeBo3KH HecTeflpO.1IyKTOB 

coKpa1Ia1oTc.a IfO MHHHMyMa 3HMOi, Kor.!a pacxo 	cHIKoro TOn- 

JIMBa Haxo.gHTc B MaXCMMyMe. HOGTOMy, oleBiLHO, cTaHoBHTc 

Heo6xoHMbIM xpaHHTb npOflyKiiHiO B xpaHHJIMI!aX  He -Tenepepaa-

TbIBaloIgHx npe.nnpHsiTM HJIM ice Ha öa3ax ToproBbix opraHY.3aLu. 

EcJIH B npHcath1eHcKoMpaoHe xpaHeHHe HeTenpo.IyKToE öy-

.neT  opraHH3oBaHo TaK, TOLI TaMo)eHHhIe C6OpbI, aior 3a H3- 

rOTOBJIeHHe.H TOrIJIHBHo HaJIor B3bIMaJIHCB bI  no. ) 	Bb!BC3 lipo- 

KHH JIi pacnpeeJIeHH noTpe6HTeJI.M,  TO 3T0  COeCTBOBa-

JIo bI oCyJIeCTBJieHHIO nepeBo3oK B 6OJIee Bhlro.gHoe BpeMF, T.e. 

B  HaBHFaL1HOHHbI nepo epe CaMeHcKH KaHaJI. 

3. floBJIH'iHHe  Ha I1OrOBapHBaIOiiMeC cTOpOHbI ToproBX nepe-

OBOOB 

B  xoge ecero,nHbix ToproBux neperOBOpOB, OCOÖeHHO  CO  CTpa-

HMH C3B, HDCH0 cTpeMMTLc MHcopMMpoBaTb .oroBapHBaoMeC 

CTOOHbI  0 TOM, TOLI OHM B neperoBopax cMorJIM  6b1  corJacoBaTl 

Ta}cce BOIlpOChI, cB.asaHHbIe  C  McrIoJIB3yeMhIM BKOM TpaHcnopTa, 

HanpHMep, o  flMbIX rIepeBOSKaX CIPb H HeTeHaJiMBHx Fpy3OB 

Ha cyax  H3  CoBeTcKoro Colo3a  IC  a3aM CaeIcKoro 6aCCeHa. 

HOCKOJIBICO nepeBO3KH HaIMHaIoTcH  H3  BHyTpeHHMx p&OHCB CoBeT-

CKOI'O CoIo3a,  TO riM 3TOM pe.gCTaB.LeTC. Bo3Mo::HocT 	CflOZB 

3OBaTB CTB BHyTpeHHHx BOHhIX nyTeQ oex cTpa:-i.  Toe CT-

HOCJITCH K 3KCflOpTy B 3aIIaHhIe CTpaHLI nIjIoMa.TepMaoB  i  CTOI-

60B, IBO3KH Ha cygax KOTObIX ocyeCTB :-cc c:ia:.: noxy-, 

naTeJIsi. 



I  
. 	COIeCTBHe npIo6peTeHHJo coBpeMeHHoro, 	1LoxosIn1ero  

I ii  nJIaBaHHsI  rio  xaaiy ToHHaDca 

3ecb MODceT HMTbCI  B  BILflY o6ecfleeHHe CyÖCHH1 	B  BH  

I ÖCyOB, nopylHTeJIbcTBo  3a  ccy.onoJIyaTeJie, 	CKHK}f  B Ha- 

iorax  .i 	npoie Mep, 	coeCTByO1He oöpa3oBaHH}O KaIiTaJIEbIX  

I  ()OHOB. 	Ocooe MecTo cieoaio  6h1 	JIHTb ,oBeneHHo rxpoeK- 

THpoBaHI4e 	HeTeHaJIHBHOrO 	J1OT. .flO CTerIeHH pea.irHsaLHH  C 

yeTOM HCaOJIb3OBaHHs 	ToaucaeMhlx cocTaBoB. 	a.iiee, 	Ba:Hoe 

I  1ecTo 3aHHMaeT npoeKTHpOBaHHe Hcno3oBaHH 	CCTMZ 	iJoyT-oH  

C 	Cy,nHOM-5a3Oi.  

.I 
5.  O6ecrietieHHe IIOCTOIHHO 	3HHTOCTH npHo6peTaeMoro  

I cneuHaimHoro  

CHX  flop  fiBO3KH Hec)Tenpo.gyKToB oCyfleCTBJ1iJiHCb  Ha  oco- 

I 	
.Do  

BaHHH icpaOBpeMeHHhix  H  KacaIolgHxCJI HeOoJibmHx flapTH 	CoHTpH- 

TOB, 	H  rIaEHbIM oOpaaoM CTL1MH cyaMM, 	coBMecTIxMocTb  KOTO -- 

I pix  F. 	)THM nepeBO3Ka 	ocTaBJIeT noiceJIaTb .J1y.LuIero.  

HT  rapaHTHH  Ha  flOCTO$IHCTBO nepeBo3olc, 	npenpHHaTeJiH  HC 

I ocMeJIHBaJrHcb IHCTYUHTb  K  npHoäpeTeHHlo HoBoro, 

iiii riJIaBaHH 	no  icaaiy ToHHaica. 	Taica 	HeyBepeHHOCTb MO:CeT  

I  thITb aHHyJHpoBaHa  C IIOMOIIBIO IcoHTpaKToB, 	rapaHTHpyOiX Henpe- 

bIBHOCTb nepeBo3oK BOnHbIMH HyTJMH.  

I 6.  Pa3BHTHe 	rnHeHoro  

Ec.JIH y)aCTCI 	3BHTb pery.mffpioe  H 	IcTpoe .7IHHefHoe 	.BH:eHHe 

I .  
ey nopTaMH CatheHcKoro 	accea  i-i  eBpofleICKHMH flopTaMH,  

TO  CTJIO 	bi  BO3MOCHbIM CO6PaTb  H  BK3UOMTL  K  3THM JIMHM 	oee 
i  

MJIKH 	IITHH rpy3OB, 	K0TON 	TeflepL H13TT 	epe 	.7IHHH, 	ZCXO- 

iIiIHe:  H3 MOCKHX nOpTOB. 	JLE floepCKH pa3ExTmo rIepeBo3oK  

I B  pa3BHBaIoIgHxCsI paDOHaX, 	roCy,1apCTBOM BbTC$i nocoe -  

B  pa3Mepe  4  -  5  (MK/TOHHa - 	flpOyF.L 	, 	BbIBO3HMHX 	3 

I HOpTOB CaiiMeHcKoro 	aCCeHa, 	tITO, 	BO3MOKHO, 

3BHTH 	ocoeHHo .JnHethoro 	zBHceHHI.  

I 
I 
I  



5. 

7.  flopToBble CJIOBW  Ha  CJeHcKoM öaccexHe 

OpraHM3au.no CaMeHCKHX nOpTOB HJIb3JI CJ4TaTb yoI3JIeTBOpH-

TeJIHo. HanpHMep, nopT Kyorriio 	gO  c 	nop  He  JocTpoeH , 

HCMOT$I  Ha TO, 1TO rJIyOOKOBOHb! c)apI3aTep  O  Kyoinio 3!ii 

OTKLIT JI ABH)(HHJI yce BeCHOf1  1972  i-o,a. YcTpoicTBo HeKO-

TOhIX xoMMyHa.iIbHbIx IOPTOB  Tax e  oKa3aJiocb HeLeJieCOOpa3HbiM.  

B  aJIHeiffleM cJIe,goBaJIO öbI CTpeMHTbc P3BHBTb HMCHHO iipo- 

bruLJIeHHLie llOpThi, I'ije.  nOrpy3xa CyOB MO)ceT OCECTBJLHTbC  

6e3  nepeBaJIoI-Ihxx onepau,H  C  flOMO111bIO paÔOTHMKOB  H  cpecTBaMH 

caxx npegnpHiiTHi. Haqajio 3TOM MOKT ö}iTb noc'raBJIeHo I1PH 

HeCJ1OcHiX npwaJIHbIx KoHcTpyxLIux, T.H. "nI4OHepHhiMH nopTaMx" 

xax 	 B  yr1OMIHyTOM  MHO  MccJIeoBaHHM. FocyapcTBo 

BbIgaeT BbIrOnHhIe "CCyx1bI 	flOCTOKH CatheHcxHx rIOpTOB" 

3THX ueJIeL  

B  CBH3H  C  3THM MH OTpa,nHO OTMeTHTb, tiTO 	CoBeTcxoM Coo3e 

flO MHOFHM acriexTaM flH1IIJIH  K 	 BbIBo.aM  H flpHCTyrIH- 

JIH  K IX  BHe,peHIuo  B  EPKTHK.  B  icaece !IpHMepOB MOHO 

IIMBCTM nepeBO3KH .JpeBecHoro CbIpb. 	H  xaeoro  yr 	Ha 

COBeTCKHX HhIX cyax, HCIIOJIb3yJI 11pM 3TOM  axe H  coBeTc-

KHe BHTHHH BOAHhIe rIyTli,  a  TaKce npoôHLIe pelchI coBeTcxHx 

THKOB  c  Bo.UFH io Bapxayc  H  HOBbIX CYAOB  THrIa 

"jIaora"  Ha  llBO3KH  no  CaMeHcxoMy xaHaJIy. 

ioxoce, ITO nacca&cMpcxoe AB1DCeHHe CTHJIH3OBJOCb  B  npe.eJIax  

20 000  -  30 000  nacca)KHpoB  B  ro.n.  3a  npomerne  5  dieT C  xa-

HJIOM o3HaxoMHJIocb BOHLIMH IITMH oK.  130 000  qeJioBex. 

qHcJIeHHocTE Juozei, UOÖLIBaBIIIHX  Ha  KaHaJIe CYXO11YTHO MO)T 

ÖbITb  B  HCKOJIIKO ACTKOB  pa  Ooilbme. KaHaJI  B  COCTOHHH 

OÔcJiy)iCHBaTL BO1HOI'O nyTerneCTI3eHHHKa. 	3JIHHbIMH cnocoöaMH: 

naccacpcxx CHOM epe BCL KaHaJI,  Ha  cnopTHBHhix cyax 

epe BCb IcaHaJi, KH3HL1 noe3IxH, ocy1ecTBieMie  paine 

 TOJII}CO  Ha  CI)HHCKO1  cTopoHe, pacripocpaei enep 	axe Ha  

apeyeyo 	 T.J.  

Tax e  OT)HO MH ceroHI 0TMeTHTE., iTO CaMeHcxH KaHaJI  

C  npHMbIKa1O1LHMH  K HM 	 B MO 	H H  CaMeHcxoM 

o3epe, xax 
 B  TexHHecKoM,  TK  H B  HBHFL)HOHHOM OTHOCHHH 

oTBeaeT BO3JIO)CHHhIM Haze:cgaM.  

I  



I' 

0  

Bce coopyeH}a  ii oopyosae paoTa1oT e3yKopH3HeHHo, 

Aaxe  so  speMsi  upo 	suieic rIOt.ITH MecsrL 3aGaCTOBK rocy- 

apcTBeEHx TXHHCKHX 	OTHHKOB  He oöHapy:HJ1oc HH oo 
:eaioine 	BiDiceHHo rIoMexM. CyIosoTeJIH Ta.e ,IOBOJIH1 

TexHMeCKo1i r0TOBHOCTLIO aama  H capBaTepoi3, HH o.HoI 
3HtiiTeJ1bHoi 	BpHH  He CJIthJIOCb B 	 5-TH JIeTHe 

3CCfliI&TIJHH KaHaJia. }CaHaJI  c  ero  apsaepa 	sisisieTcsi 

6e2onacHblM BO1!HhIM IlyTeM. 

0c5cJIyBaHHe nBceHHsr  CO CTOpOHbI scex gOJDHOCTHLIX J 

TaK e nocTasjieHo OT.1IHHO. 

ECTL nOBo.n, ocoöeHHo noöJIarogapHTb  KK  coseTcKMx,  TK  J 

HHCKHX CoTpy,zJHHKoB •}caHaJIa, JI0LIMaHcKyIo C..JIyy, nopTosoe 

ocJiy:cHBaHHe, cJIy:canHx TaMoceHHo, nOHeCxOi  i  norpaH;z-

HOII CJIyCN, aTaKe opcKHe areHCTBa. 

BTopo 	O6LeKT Hanlero npa3.gHosaHaa, 	orosop  o nepeaie s 

I apey NHJLIHHH coBeTcKo 	CTH CaMeHcKoro KaHaJIa 	a.  

Ma.mbI 	BNcouKH, KOTOPOM 	27 -ro 	cia 	oro  MeCsIIa HCnOJI- 

I  HsiTCsi  10  dieT, 	oicaaicsi 3aMeaTeJLbHNM roCyapCTBeHHNM .o- 

rosopoM. 	3aKoeHHo 	orosopa npe.fflecTBoBaJIH 	)IHTjIbHbI 	i:  

3HOCTOOHHN 	noroToBMTe3xbHbIe coselgaHHsi. 	3T0 	bIJIO IIOHsiT- 

I  HO, 	TK  icaic 3a}cjuoaeHHe 	oroBopa.B r1OO6HOM 	eie 	BJIsiJIOC 

nHoHepHbiM, 	OTKPNB1OIIIHM HOBbI 	I3TTH 	eJiOM. 	B.iiaro.apsi Hcc:cyc- 

HbIM yacTHHKCoBéuaHHi 	H.nHnJIoMaTaM, 	.iorosop, 	oaKo,  

y.a.Ic.a 	JIeCTsfle. 	CerOHsi  MN sce MOCM 3T0 	BHeT 

I  Bo  nepBhIx,orop 0 icaaiie coa.gai BO3MOHOCTb peKoHcTp:,Hi • icaaia. 	To, 	TO cTpoMTeJIbHbIe pa6oTbi no Kai-iaJiy. 6bI2IH 3aBep- • flIHLI paHblne 	CTHOBJIHHOO 	OFOBOOM cpoa goKa3NBaeT, 

opraHH3auHoHHNe Mephl, npenpHHsiTbIe  Ha 6a3e 	oroBopa oKasa- 

I  JIHCb  

I . oroBop 0 IcaHajie ae BO3MOHOCTL o6cJIy:HBaHmo Kaiiaza H 

6ecnepe6oHoHaBHraLHH  rio  HeMy  BOT  ye B  Te'-ieHHe  5- 	ie'.  

I 
Li 
I  



7 .  

3aMeiaTeJIbHocTb .oroBopa oKaabIBaeT npee Beero  TO,  1TO 

HH  OHO  3ar1TToil B HM He  HYHO 6LLJIO H3MeHMTb. Bpsi 	y  
TOFO I.izi 	pyroro  H3  rocyapc 	6io xoTb MLICJIH  0  11peo:e- 

H4H 13MeHeHH5I.  

3a TO  4flOrOBOp CO3aI OCHOBY ,gJI HOBNX coraneHH, HaflpaBJIeH-

HbIX Ha  aJ1bHeimee 	3BMTH vdnoJIs3oBaHHJ CaeHcKoro caHa.za.  

B  icaecre öo.iiee Ba:cHx  H3  HHX 	XOTeJI  6b1  ynoMiHyTb Coria- 

IflHM  o6 .OTKPMTI'IH flpoAoJIHoro .7IoLMaHcKoro ()apnaTepa,  Be-

.iynzero  OT 0.  KonbITHH.o B6oprcxoro apBaTepa,  a 

 CorJlameHHe onaccaHpcKoM BH:eHHH  Ha  CaeHcKoM KaHa.1e. 

. 	ory TYT  C  JJOBOJICTBHM npzBecTH 3aMe1aHHe HaaHHxa 

YnpaBJIeH 	rIO HHOCTPaHHOMy TypHsMy CCC? HHKHTHHa, BhicHa- 

SaHHoe  HM BO 	ero  BH3HT  B  HHJ1HHIO, TO B  Corzae- 

EHH  0  uaccaicpco ,nBHeHHH  Ha Ca 	HCCOM }caHaJIe Hi:eeTc 

sanac  ii  na.1iLHeinero paSBHTH.cI. 

OcoöeHHo BaiCHhIM iu cuae BuBH:eHHe ropoa &i5oDra o6e:c- 

TOM  TypH3Ma, r,ie Mo:ceT 11p0HCXO,UHTL O6MeH TyPHCTOB ecy  

I cygaMH  x  aBToTpaHcnopToM. XopoiiHe npe1rnocbL7IKH 	Toro  

npe.g0cTaBJLFIeT OTKhITHC OHL!Ha.ThbH0ro KOHTPOJIBHO-11D011yCKHO-

I 	 ro  UYHKT  B  RyJIMaa, ITO He.ZaBH0 6LIJIO cor.JlacoBaHo Me)J 

HHJIEHAHei  H  COBeTCKHM Coia3oM.  

I 3a HcT0JIK0BLIBaHHe 	oroopa  .0 	cara.iie oTBeaiaT  
110  .zJeJIaM CaMeHcKoro KaHaJlarocnoga 	D.B. 	CasHoB  H Y.  :HyKac 

xoiy BNP3HTb Bai 	o6oHM CBOO HCpeHH1oo O.ixaroaocm  sa  
U  xopomo BHIOJIHHHIO pa6oT3T. 	floKasaTe..leM 	Toro 	BIeTc. 	TO, 

TOOCTHJIH eHHorJIacHsi  BO  BCeX COBMeCTHLIx Bontocax, 	6e3  I  He06xoHMoCTH ocTaBITb X0T 	O,HO ,geJio 	BcHeHH 	py - 

I
FHMH opral-IaMH. 

oroop oKaHa.ne, 	11OCTOK 	aaia  H  .BHeHHe  flo  HCMy :::.:eoT  

I .  OHaKo, 	He  TOJIbKO 	TXHH-ICICO 	H  TOOBO 	sIiaieHHe. 	e.e 

cero HX 3Ha1eHHe 	TOM, 	ITO  OHM  flMBJIH Hapohi COBeT3:.3:o  

i  Cosa H  CHHJIYHIHH  K  COBMCCTROMy, iC0HcTpyKTMBHOMy  CH- 

I  1CTB 	H 	py6e, 	ITO 	naMTH  I 	rIp-iMepa 	yn: xoc:e- 

HHSM 	BC}COBCHO  B  6poHsoBbIx JOCKX  Ha MoHyeHTe 	Byc- 

I HHIHOM CJI0BaMH: 	"PeKoHcTpyKiH'i  Ca 	.ecioro KaHaa -  
TT  Apyc6N HPOAOB 4?HHJI1HHH  H  CoBeTcKoro Cocsa".  

I  



YBacae11ie cyiiaTei.  B  3aK.)uoieHMe y:ecTxo nonTopJT 

npHBeTcTBIe flpe3H.neHTa Pecny6iu 	iiw Ypxo KaeBa 

KeiucoHeHa, IIpOI3HeCeHHOe rn. IIM OTKpTIfX KaHa.JIa  5 -ro  

aBrycTa  1968  roa, 	xoeec 	KTJibHhiM 	ceroH:  

"1a  npoLeTaeT MOpeXO.rCTBO  H  TOpI'OBJI.E  Ha  CathfeHcKoM JcaHaie, 

na T1HHOCHT  OH  3aHTotlHOcP  I  6.narono1IylHe 3Ho:-io!HKe  Boo-

TOHO 	HJLaHIlHH  H BC 	cTpaHe, ICTb ce copy,HHecTBo  

Ha  caaie flOCTO5IHHO yKpenJLEeT .py6y Hapo.iioB HH H.HH 

CoseTcKoro Colo3a tt .  

I  
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I  
Pääjohtaja Martti Niskala  

I  
Puheenvuoro  

I "SAIMAAN KANAVA TÄNÄÄN'  

U Saimaan kanavan avasmisen viisivuotispäivän  ja 
kanavasopirnuksen kymmenvuotispäivän  johdosta  

I- 	 pidettävässä suomalais-neuvostoliittolaisessa 
juhlatilaisuudessa rn/s "Väinämisellä" torstaina 

 2  päivänä elokuuta  1973  

Alkusanat 	Kuljemme nyt pitkin vesitietä, joka viisi vuotta sitten  

I 	 täydellisesti uusittuna yhdisti jälleen Saimaan laajan 
vesistöalueen  Euroopan meriväyliin. Yhdistämisen teki  

I 	 mandolliseksi Neuvostoliiton myötämielinen suhtautuminen 
Suomen toivomuksiin saada tämä historiallinen vesitie 
uudelleen käyttöön.  

I  
Kanava  ja sen historia  lienee kaikille  jo  niin tuttu,  

I ettei ole syytä ryhtyä laajemmalti sitä esittelemään. 
Mainittakoon kuitenkin, että kanavassa  on  kandeksan sul -.- 

I kua,  joista Saimaalta lukien toiselta, nimittäin Mustolas-
ta,  matkamme alkoi. Klujeinme Soskuan  ja Pällinsulkujen  

I 

	

	
kautta Ilistoen sululle, missä nousemme laivasta. Välillä 
kuijemme Kansolan läppäsillan ali  ja ylitärnine valakuntien  

I 

	

	
rajan Nuijamaanjärvellä. Laivalla  on  kartta, mistä matka- 
reittiinme  ja koko  kanava-alue  on  nähtävissä.  

I Sensijaan  on  syytä hieman tarkastella, mikä  on  liiken-
teellinen  tilanne tänään.  

I 
I 
I  



2.  

Tavaraliikenne  

Viime vuonna nousi kanavan kautta kuljetettujen tavaroi-

den määrä  375.000  tonniin. Suurin erä muodostui nestemäi-

sistä polttoaineista, joita kuljetettiin pääasiassa maani-

me  etelärannikolta  Varkauteen  ja  Kuopioon. Toisena huomat-

tavana lajina oli puutavaran uitto, kaikkiaan  125.000  ton-

nia.  Tästä erästä oli suurin  os  Ruotsista Kaukopään  ja 

Kaukaan  tehtaille tullutta pinotavaraa. Muiden tavaralaji- 

en  osalle jäi sitten  vain  runsas neljäsosa kokonaismäärästä. 

Huomattavimmat niistä olivat kivihiili Itämeren alueelta 

Lappeenrantaan, raakapuun tuonti laivoilla Neuvostoliito-

ta ja paperituotteiden  vienti Varkaudesta  ja Kaukopäästä.  

Tarkasteltaessa tämän vuoden tähänastista tavaraliikennettä, 

havaitaan, että puutavaran uitto  on  edelleenkin selvästi 

johtoasemassa.  Sen  osuus tullee arvioidusta  550.000  tonnin 

kokonaisliikenteestä olemaan peräti  430.000  tonnia  eli  80  %. 
 Nestemäisten polttoaineiden maärä  on  voimakkaasti laskenut, 

mikä johtuu sisämaahan rakennettavien varmuusvarastojen 

valmistuinisaikataulujsta sekä varastoidun öljyn 	vä- 

häisestä vuotuisesta käytöstä. - Pyöreän puutavaran tuonti 

 on  edelleen noususuunnassa, samoin paperituotteiden vienti. 

Kiinteän polttoaineen tuonti  on  säilyttänyt asemansa ennal-
laan. Selluloosan vienti  on  tullut  taas viime vuoden tauon 
jälkeen mukaan kuvaan. 

Tämän päivän tilanne ilmenee heinäkuun lopun liikennetilas-

tosta.  Sen  mukaan kolmen ensimmäisen kuukauden liikenne- 

määrä oli  253.000  tonnia,  mikä  on 25,7  %  suurempi kuin 

viime vuoden vastaavan ajan liikenne. Tästä määrästä oli 

uittoa  184.500  tonnia,  mikä  on  lähes  3  -kertainen  viime 

vuoteen varrattuna. Laivaliikenteen osuus,  68,500  tonnia, 

 on  sensijaan viimevuotista  127.000  tonnia  tuntuvasti  pie- 

nempi  johtuen siis öljynkuljetusten vähenemisestä. 



I 
3. 

1  
Liatkustajaliikenne 

Matks'tajämäärät  kanavalla ovat vakiintuneet vuosittain, 

joskin pientä nousua  on  jatkuvasti havaittavissa. Viime  

I vuoden määrä oli  n. 26.000,  mistä kanavan läpi kulki mat- 

kustaja-alus "Saimaallat'  ja  erilaisilla urheilualuksilla  

I n. 2.500  ja  risteilyillä  kanavalla  n. 23.500  henkilöä.  

I 	0.i  mielihyvin pantava merkille, että viime kesänä pääs- 

tiin Neuvostoliiton viranomaisten  ja  Lappeenrannan rnatkai- 

I 	lupiirien  kanssa sopimukseen. vuokra-alueelle tapahtuvista 

päivän kestävistä risteilyistä, mitkä ovat olleet erittäin 

suuren mielenkiinnon kohteita. Sensijaan  on  valitettavaa,  

I ettei  v. 1970 liikennöineen rn/s "Suvettaren"  tilalle ole 

Saimaan  ja  Suomen etelärannikon välille saatu liikentee-

seen uutta matkustaja-alusta, vaikka matkalla tarvittavat 

rajamuodollisuusdet saatiin hyvällä yhteistyöllä supiste- 

I tuksi  melkein olemattomiksi.  

I 	Tänä kauniina kesänä  on matkustajaliikenne  edelleen vil- 

kastunut. Heinäkuun lopun matkustajamäärä oli  21.599 hen- 

I 	keä,  mikä  on 8,2 %  suurempi kuin vuosi sitten vastaavana 

aikana. 

• 	Kalusto 	Tavaraa  on  tähän mennessä kuljetettu päaasiassa pienillä,  

alle  500 BRT:n vetoisilla rannikkomoottorialuksilla,  joi- 

I den lastauskyky on n. 1.000  tonnia.  iljytuotteita  on  kul- 

jetet -tu  lisäksi jokialuksilla, samanlaisilla kuin Euroo-

I pan sisävesiliikennettä  hoidetaan.  

I 	A1pen  olivat suurimmat ksnavassa sallittavan aluksen 

mitat  78 m x 11 m x 4,2 m.  Yksi tällaista kokoa edustava 

alus  on  rakennettu kanavan avaamisen jälkeen, nimittäin  I m/t  "Esso  Saimaa". Se  pystyy kanavasyväyksellä kuijetta-

maan bijytuotteita yli  1.500  tonnia.  

I  
Vuonna  1972 suurennettiin  liikenteestä saatujen  kokemus- 

I ten  perusteella kanavan laivakokoa, mikä  on  nyt  82 m x 

11,8 m x 4,35 m.  Tämä  on  tuonut kanavann suurempia aluksia.  

I  



•1 	 4.  

Suurin tällä hetkellä kanava]Jikenteessä oleva alustyyppi  

I on  neuvostoliittolainen "LADOGA". Niitä rakennetaan par-

haillaan Suomessa ottaen huomioon kanavan mitat  ja  olo- 

I  suhteet. Alukset lastavat liki  1.900  tonnia ja  pystyvät liikennöimään erinomaisesti sekä meri- että sisävesiolo-
a  uh te  is  sa.  

I  
Uiton suorittainisessa  on  omat erikoispiirteensä. iPuutavara  

I tulee Viipurinlandelle  Suomelle vuokratulle Malyj Vysotski- 
sasrelle  suurina rnerihinaajien vetäminä kuormina  tai 

I "Carrier't -tyyppisillä proomuilla.  Yksi tällainen lasti 
voi sisältää tavaraa  15.000 k-rn 3 .  Saarella kuormat hajoi - 

I tetaan kanavakokoon  ja hinataan  sitten pienemrnillä sisä- 
vesihinaajilla  kanavaa ylös. 

Emme kuitenkaan voi olla täysin tyytyväisiä kanavalla 

I voimakkaasti 
liikkuvaan kalustoon. Kehitys kulkee merenkulun alalla  

eteenpäin  ja  kanavan tulee seurata mukana. 
Emme ole saaneet kanavalle vielä työntöproomulijkennet -tä, 

I mikä muualla sisävesjliikenteessä  on  osoittanut käyttö- 
kelpoisuutensa  ja  mikä äskettäin kanavan liikenteestä  

I tehdyn tutkimuksen mukaan olisi täälläkin edullisin lii- 

( 
kennemuoto. PrÖomuemälajvaljjkennettä  ei ole kanavaan  vie- 

I lä  edes kunnolla harkittu. Kuitenkin maailmalla luodaan 
jatkuvasti uusia tällaisia järjestelmiä  ja  lisätään  van- 
hojen  järjestelmien linjoja. 

I ja 
Tämän päivän liikennetilanne Saimaalla, itse kanavassa  

tuloväyl liä 	on  seuraava:  

I 
I 
I 
I  



I 	 5. 

I  
M/s 	"Soskua" 	meni eilen illalla Varkauteen hakemaan  

I sanomalehtipaperia,  jota•.  se 	parin  päivän kuluttua 

lähtee viemään Dubiiniin. 	M/s  "  ST-800  purkaa parhail- 

I  laan  Mustolan satamassa Kaukaalle tulevaa kivihiililas- 

tia,  mikä  on  tullut  Tsherepovetsista  Neuvostoliitosta.  

MIs " Belomorskij  -22  purkaa Kaukaan tehtaalla pyöreää I  puutavaraa, mikä  on  lähetnyt 	Belousovosta.  Alus lähtee  

illalla kanavaa  alas  ja  tullee meitä vastaan. 	M/t "MIKI" 

I  lastaa  parhaillaan 	Sköldvikissä bensiiniä, minkä  se vie  

Kuopioon. 	Yksi Tehdaspuun  ja  kaksi 	Enso - Gutqeitin  

I hinajaa  uittaa kanavaa ylös Ruotsista tuotua kuitupuuta. 

Näemme jonkin niistä  matkan  aikana. 	M/S  " LADOGA  3" on 

U tulossa Kaukopäähän puutavaralastissa,  mutta ei ehdi ka- 

navalle tämän päivän aikana. Huomenna saapuu 	Nouvostollit - 

I tolainen  matkustaja-alus 	"SAIMAA" normaalivuorollaan 

Leningradista Lappeenrantaan.  

I  



I 	 U. 

I Kanavassa liikennöivät alukset ovat yleensä edustaneet 
kaikkia Itämeren  maiden  kansalljsuuksja.  Tänä vuonna  I kanavalla  on  kuitenkin nähty  vain  Suomen js Neuvostolii- 
ton lippuja, joista edellisiä  on  ollut  38  %  ja  jälkim- 

I mäisiä  62 

I Viiden vuoden tuloksia 

Kanavan tekninen  ja  liikenteelljnen  puoli  on  toiminut  

I koko sen  toiminnan ajan moitteettomasti. Yhteistyö Suo- 
men  ja  Neuvostoliiton viranomaisten välillä  on  ollut esi-

1 	merkillisen hyvää, mikä. näin yhteisessä juhlassa mieli- 

hyvin pantakoon merkille. Tästä haluaisin kiittää erityi -

I sesti  neuvostoliittolaisia kanavaviranomaisia. Inflotin 
Viipurin toimistoa sekä Viipurin satamaviranomajsia. 

Haluaisin vielä palauttaa mieliin muutamia edistysaske- 
ha,  mitä viidessä vuodessa  on  saavutettu. Huomsttavin  I lienee rannikkoväylän käyttöönësaanti,  ensin  uitolle  ja  
suomalaisille hinaajille, sitten suomalaiselle rahtilii-.  

I kenteelle  ja  urheilualuksille  ja  viimeksi ulkomaalaisille 
hinajille.  Neuvostoliiton viranomaisten kanssa  on  lisäk-

I si  saatu aikaan sopimukset uiton suorittamisesta tuloväy- 
iällä  ja  vuokrs -alueen metsävarojen käytöstä. Kanavan  

I käyttöönoton tavallaan sivutuotteena  on  vielä saatu rilait- 
temme  välille Nuijamaahle uusi rajanyli -tyspaikka maitse, 
mikä avataan matkailuljikenteelle ensi vuonna. 

Varkauden - Kuopion väylä  on  ollut valmis  jo  jonkin  I aikaa. Kuopion kaupungin satama valmistunee lähiaikoina. 
Linjaliiken -teen  tapaista liikennettä  on  kokeiltu lähinnä  

I Varkaudesta käsin. Kuopion sataman valmistuminen näyttää 

lopulta luovan edellytykset todelliselle, aikataulunmu-

I kaiseile linjalijken -teehle.  Tämä voidaan mielihyvin  pan- 
na  merkille Oy  Saimaa Lines  Ltd:n  ilmoituksesta avata 

 l 	
tämänkuun  20  päivänä rahtilinja Kuopion  ja  Englannin 
satamien välillä.  

I  



7.  

Linja ajetaan kaksiviikkoisjaksoin purjehduskauden  lop-. 
 puun asti. Toivon, että Saimaan alueen teollisuus antaa 

tukensa tälle avaukselle  ja  täyttää laivan mennen -tullen 
 runsain lasti-ilmoituksjn. 

Loppusanat  

Kanava  on  tullut  jäädäkseen. Vaikka varmasti aiheellista 
pessimismiä tätä tyitä kohtaan  on  osoitettu,  me  kanavavi-
ranomaiset  uskomme, että nykyinen positiivinen kehitys 
liikenteessä jatkuu  ja  että myös täällä mukana olevat 
talouselämän  ja  julkisen sanan edustajat suhtautuvat ka-
navaan ennakkoluulottomasti  ja  yrittävät omalta osaltaan 
käyttää hyväkseen  sen  tarjoamia kuljetusvaihtoehtoja. 



Ii 
I reHepa1ILH11 .1HpeJcTOp MapTTH 

I 
I "CAJEHCKH I{AHAJI 

I cjioo Ha HHCKO-coBeTcKoM npa3)HHKe, ycTpaHBaeMoM 2 -ro 
 aryca  1973 r Ha T/X "BIHiIMeEeH" no noogy 5-JIeTH 

CO 	OTKphITHJ CaMeHcxoro KaHaIa 	1O-.iej CO ,IJH$I I 	 auoernrn ".IoroBopa 0 

flpecJIoBMe  

I UPDXOHM ceac  110 BOIJOM 	 UOJIHOCTIIO 

BHHOM 	flHTL .uIeT 	TOM 	Ha3a, 	KOTOhI 	CHOBO 	COe 1IIHHHJI OOrllHp- 

I  HbIk CaMeHCKH 	aCceH  C eBpOneCKHMH MOCKHMH flyTIMH. 

BJIarocKJIoHHoe OTHOIIJeHHe CoBeTcxoro Cuiosa  K floeJIaHMJM 	HH- 

I HbIk 

JIiHHH BBCTH BHOBL  B 3KCUJITLHIO 3TOT HCTOHCRH 	BO- 
nyTL, 	ce.naJIö 	BO3MO)IHbIM  3T0 

I KaHaJI H  ero  HCTOpHJI, 	HaBepHOe, 	JISi 	cex  ye CTOJIL 

TO HT noBoa 	1si 	oiee nonpoOHoro  ero  npe,ncTaBJIeHH. llyc  

I o,nHaKo, yeT ynoMyTo, 	TO OH COCT0HT  H3  BOCbMH mJIIC3OB, 
ii oTnpaBHIHcb B 11yTJ 	OT BToporo, 	padnoJIo)IeHHuro B MycTo.na. 

Ham IITL JIec 	tepe 	miioa 	CocKya H HEJI.1IH ,Io HJIMCT0e, 	r,ie I yeM CXO,IHTL  C CyHa.  tio  11TH MLI flOXOHM 110MHLI 	MOCT 

I IaaHapBH. 

HaHcoJIa  H nepexoIHM 	 rpaair H 	03. Hy1i- 

3ec  Ha CYH 	0JVEHO HTHCL 	apa,  Ha 

Halu  MIIIT  H BCI TeppHTopH 	KaHajIa. 

I
BHH  

3a TO 	CTI 	CMNCJjj 	paccMaTpHBaTL n0JIoceHHe 	BHCHH 	Ha CerO 11JH. 

I 
Ii 
Ii 
I  
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£y3OBbIe flBO3KH  

I B  flOWIOM roy rPy3O6OpOT  no  nepeôa 	epe 	BCb 

,I1ocTHr  375 000  TOHH. 	B  3TOM 	HCJI 	rJ1aBI-ia 	cocTa 	iouai -  

I flBO3KH cH 1nKoro T0nJIHBa  C  lO)KHOrO no6epeb 	aiue 	CTHN  

B  Bajayc 	Iyonio. 	BTopofk 3HaqHTeJrHbI 	BH, 	rIepeBo3oK -  

I  CI13IB 	flpeBeCHHhI, 	cero  125 000  TOHH. 	BoJIbifiylo 	CTb  H3 	3TO 

peBecHHhI COCTBJLJIO Jc(poTbe, 	noCTynHBuIee  H3  IllBeLHH CflJIBOM  

I  
JI$I 3aBO,nOB }CayKonsI  H  HayKac. 	TakHM o6pa3oM  Ha 	aJuO OCTaJIL- 

HbIX BHOB 	 OOJIbffle JJ3OB OCTaJIOCE HMHOHM 	 TBPTH  OT  o6iiero 
r'py300ôopoTa. 	113  HHX 6oiee 3HaHTeJmHbtMH 	hIJIH HMIIOPTHPMbI  
M3  EpHaJITHKH  B  JlanneeHçaHTa KaMeHHu 	OJIb  H  M,I1yUH 	Ha  BbIBO3  
H3  BapHayc  H  RayKoIla nponyKrHI 	yMaHo1 npoMLIruJIeHHocTH, 	a 

I TaIcce flBO3KH .zpeBecMHN  Ha  CYX  H3  CoBeTcxoro  

I FaccMaTpHBaa CTOHH 	I'py3OOOpOTa  B  TKfl1.IO HaBHrarIo  Ha  
cerona 	3aMeTHM, 	TITO  no  npeey .iiH,npyeT 	peBecHrn:L. 	)oJIa  

I  cniaa  H3  oH,naeMoro  B 3T 	HBHFLHIO rpy3006opoTa -  550 000 T  
- 	 yz1eT cocTaBJuTL nae  430 	000  TOHH, 	T.e.  80  %. flepeBo3xH 

I 
)KMKoro TOIIJLMB 	pe3Ko CHH3HJIHCL, 	ITO Haxo,IHTc 	B  3BHCHMOCTH  
OT  rpaca IIOCTpO1KH BHTH CTHLI eMKOCTek 	JIH 

BeHHoro 3anaca. 	IHMrIOpT 	pyrIo 	,zJpeBedHHbI  no  npeey  HT I Ha  nOeM,Ta1oKe  H  3RCflOT flpOyKI]HH OyMa2cHo 
HMnOPT 	Tliep 1noro TOIIJIHB 	COxpaHHJIcJI  Ha  flICHM ypOBHe. flocJIe  

I II3LI  B 	IIOI11JIOM 	rony, 	flBO3ICH 	LJIJI}OJIO3b1 	flOHBHJIHCL  

I floJIofCeHMe rpy300OopoTa  Ha  ceronHJI BLIBJLTC  H3  CBOKH  KOHL  
H1OJL Mecna. CorJlacHo CBOICaM F3OOOOT  3a  nepre TPH  Me- 

I 	 CHL 3TOO  roa  COCTaBHJI  253 000 T, 	TITO  Ha 26  % Oo.lILnie, 
eM  B  flOIflJIOM roy  3a  cOoTBeTcTBy1onH nepo.  B TOM HCJIe CIIJIB 

COCTaBJIHeT  184 500 T, 	TO  flOTH 	3 -icpaTHo  no  CBHHHIO  

I C  flpOmJIuM roJoM. 	OJI rpysooôopoTa  no  eya -  68 500  TOHH -  
3a TO  3HaHTeJIbHO MHbIIJ 	B  f1011I.M rojiy  (127 000 T), 

I TITO  BbI3BHO COKpaUeHHeM riepeoo  

I 
I  
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HaccaHpcKoe 1BH!ceHHe 

EeroHoe HC.JI0 UaCCa..EHpOB  Ha  IcaHa.ue ycTaHOBHJIOCb, XOTJ  He -
OoJiEmoe yBe.1IHteHHe HajI1o 11aeTcs.  B  flOIilJIbI HaBHFaLH0HHLIt  ne- 

I pHoI naccazpo 6iro Oko  26 000  qeji.,  i  KOTObIX  Ha  T/x "Cak - 
M' H Ha  P3JIHHbIX CIIOPTHBHbIX cyax iepe BCL KHJI ripOXO -

I 1nH.iIo oi.  2 500  tie.,i.,Ha KPYH3HLIX noeicax  no  caaiy  

23 500  

CJIenyeT  C  y,OBoJIbCTBHeM OTMeTHTb,  TO B  IPOII1JI0M ro fIy Mexy  

I 	 1JO.I)1CHoCTHhIMH JIHLkfH CCCP  H  HHCKHMH KpyraMH  no  TIT1I1CTBHEM 

LIJIÖ .IIOCTHrHyT0 czIameHHe  o6  OnHOnHeBHbIx KH3X  Ha  apeHny-

I 	 eyio 	 KOTOfTh1 nöJIytiHJIH OIH 	OJIbIO H0IIyJIHPHOCTb.  

3a TO 	COaJIeTL, lTO B3aMH T/X "CyBeTap", KypcHpoBaBme- 

ro  B 1970  ro 1ziy 	1OKHLIM noepece  H 03.  CaMaa,  He  llOJI- 

I eHO HOBOO naccacpccoro cyIHa, HCMOTf  Ha TO,  qTO 

HHt1HbI 	OMJIbHOCTH 	3THX peco 6L11H,  c  IIOMOIMO xoponiero  

I coTpyIHHecTBa, eBeneHbI IIOtZTH  Ha  HeT.  

I 	B  TeieHie icpacoro .ueTa  Toro  roa  nacca1cHpc1coe 1 BHKeHHe  
ene  6oiee 0IHJIOCb.  B  Hioiie HCJIeHHOCTb flCCKHOB C0CTaBHJIO  

21.599 	e3I,  TO Ha 82  % öojlbme,  IM B  11OUL7IOM roy  3 COOT- 

I 
I  

FpyaoBLie IIPBO3KH  O  CHX  flop  OCIICTB3ISUOTC$I JIBHbIM 03OM  

I HeoJIbIuHMH, 	 BMeCTHMOCTLI0 ,iio  500 6pT 
cynaMH, P30U0MHOCTLIO  OK. 1 000 T.  ICpoMe 3Toro, HeTeflp0-

KTLI nepeBo3HJIncL 	tHbIMH CYMH THfla, 	 Ha  BHyT- 

HHHX BOHbIX flTIX EBporIN.  

I MaKCHMaJIHUMH 

aie OUJIH  

I I1octe OTKhITH xai-ia.ua 

 TOM  3THX P3MPOB -  T/T  

I 	

MO Ha  caaie  OHO  MOKT 

.mee  1 500  TOHH. 

cynoB, nonyc}caeMbIx  K  IIJ1BHMIO  Ha K

-yCTaHOB.ueHbI  78 M x 11 M x 4,2 M. 

131O  IOCTPOHO OH0 cy,IHo-TaHKep  C  ytre-

"3cco 0athaa".  C  ocaoi, xlonycKae-

EPHHHTb rpy3  H3  HeTerIpO,Iy}cTOB  ôo - 

I  
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Ha 0cH0BaHHH noJIyeHHoro OJT, B 1972  ro,uy .zonycKaeIe pas- 

I 	 MepN COB ÔWIH BJIHHbI o 82 M 3IHHO,  11,8  IUHpHHOt H 

oca,Ko1  o 4,35  .  B  pesyJIxDTaTe a icaiaie flOBHJIHCL 6oiee 

KpynHhle cyna. CaMNM }PflHhIM cyHoM, KYPCHPIOIIHM  Ha IcaHaJIe, 

I HBJLTCH COBTOKO Cyxorpy3HQe CH0 THrIa "JIaora". 

cyna CTOHTCH  B HHJLHMH C 3TtleTOM P3MP0B H CJI0BH Ha 

I CaMe1icIcoM KaHajIe. Fpy3onoeMHocT STHX Cy.B0B OK. 1 900 T, 

H OHH MOFyT npepaco IIJIBTb  KK  B MOPCKHX,  TK  H peiix 

I  
CnJIaB PBCHHhI HMee dBo1 	 xapa}cTep. peeca  

1 	 nooyriae Ha apeHyeMbIt1 HHJDIH,IHH 0. Ma.imi4 BbIcoIKH* 

IIapTHHMH, KOTOLI 	YKCHy1OTCH MOIHNMH MOCKHMH 	KCHPHLIMH  

I B rIJIOTaX, WJIH ce Ha apcax THII "KappHsp". 0Ha  Ta- 

RaE flTHH  MOT COCTOETE H3 15 000  IIJI. M . Ha MaJI0M BNcoi-

I KOM  IIJIOTLI 	 O pasMepoB, UOX0,II$IIIHX JIH ilpo- 

BOKH  110 IcaHaJly, r,z1e 	KCHPOBK 0CyIIeCTBJ1aeTCa eee M0U- 

HhIMH 6yKCHpHLIMH CynaMH. 

0,nHaIco  MN He M0KM 	bITL B 11OJIH 	)iOB0JILHNMH ToHHaiceM, 	IlOjib- 

I 3I011HMCH KaHaJIoM. 	MopexocTBo HHTHCHBHO P3BHBTCH  H 

HaJI 	O3I)H 	 Ha 	P0BH 	HH. 	Y HC Ha 	aaie enie HT 

I T0JIKMLIX cocTaBoB, KOTOLI 	Ha 	pyrx BHYTPHHHX B0BHhIX  ny- 

THX  noKa3aJIH CBOH 	oCTHHCTBa, 	H  KOTON, 	cor'JIaCHO npoBeeH- 

I  H0M 	o6cJIe,floBaHMIO, 	H y  Hac 	LIJ1H 	hI 	aoiee 	BhII'0HUM BHOM 

TpaHcnopTa. 	IIpHMeHeHHe CHCTMN 	JIOyT-oH  C cy.nHoM 	Ha 

I  CaikMeHcKoM 	aaxe eue  HER cieye 	,nace ie 	cyçiaac. 	0HaKo 

110 BCeM 	MHP 	IIOCTO${HHO CO3aIoTCH HOBLI 	rIogoHLIe TpaHCIIOpT- 

HhI 	CHCTMN  H 	CfflHHIOTCH JIHHH 	 CHCTeM. 

CeroHH 110J10KeHHe 	BHKHHH  Ha 03. CaMaa, 	B CEMOM FcaHaJie 

I H Ha flO,1XOHOM 	apaepe 

I 
I 
I  
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I Boo6ne cya, xosIaHe  110  xaHa.lIy, npe,CTaBJLH1aT 

Bcex npHa.ITHcKHx cTpaH.  B 3TOM roy 3IecL, oHaKo, OWIH 

I BHHL1 TOJILKO ()HHCKH H C0BTCKH 	JIarH, H3 KOT0b1X IIepBbIX 

38 	a BTOPbIX -  62  %. 

Pe3yiTaTJ  3a  IIHTE ..'IeT 

I TexHwecKa H ,nBH)Ke}ftlecKa t.acTH  }caHaJIa pa6oTaJIH BCe 

3KCflJITUHH Oe3yKopH3HeHHo. CoTpygHHecTBo MeKzy cHHcE:HMH  

I M C0BTCKHMH 	0JIfCH0CTHhIMH JIHIMII 	hIiIO npHMepHo xopomHM, 	TO 

C  Y0B0JICTBMM 	1CTb 	yeT 0TMt1H0 11PM TK0M coBMecTHoM 

npa3IHHIce. 	3a 3T0 J 	XOTeJI 	h1 OJIaroapHTb OCOOeHHO C0BTCKHX I  COTPHH}COB KaHa.ua, Bi6oprcxoe oT1eJxeHHe HwJIoTa  H anMMHHc- 

I T1THJO nopa BhIöopr.  

$1  xoTe.JI OhI  ene  B0CCTH0BHTF  B 11MTH HHOTObI 	marHnporp-eo 

I 0CTHrHyTh1e 3a npomeiue IIHTL .1IT. 	143 	MMX, 	B03M0KH0, 

11pHMeIaTeJIbHh1M 	BJIHeTCi BB0 	B 	3KdnuIyaTaLM}o flpoo.1ILHoro J1oi- 

I  MHCK00 	apBaTepa, 	caaia 	 CI1JIB 	H 	HHCKHX OyKCH- 

pOB, 	IIOTOM 	J1$I 	HHCKHX 	30BhX cyoB, 	a BU0CJICTBHH - 	IJLFI 

HH0CTPHHbLX OyKCHp0B. 	C  0HLHJILHhIMH .1IHIaMH CCCP 3}CJI1OiHhI I  coriameii  0  npoBo,IKe JIeCOCIIJIaBHLIX ILJIOTOB, 	a 	ace 	o6 MC- 

II0.IIE3OBaHMH JICHLIX pecypco 	apeyeo 	TeppHTOpHH. 	}CpoMe  

I TOFO, B BHe 	"rI0ö0iH0 	rIpoJyKL1$H", 	M)K 	H1HHMH 

B 6yyeM rony 6yI1eT 0TKLIT 	JLJi TypHCTCKOI'O 	BH)KHHi 	H0BLI 

I IC0HTp0JILH0-npoflycMHo I1HKT  B Hyki1Maa. 

I 	 apaep BapHayc - }CyoflHo 0CTP0H eicoopoe BMH T0M Ha- 

3a,g. fIOpT }CyOIIHO OyeT 0CTP0H  B 6JIHcaee BpeMi. 143 flOp- 

Ta  BapKayc BJCb ripoOmie pec HKOTOOFO poa JlMHethioro  

I BHCeHMa. 0ieBMHo, T0 C 0CT0K0 110T T<yorIHo 

Cii 	 npe1r1oCwIKH JIH ,I1ecTByiorero  110 rpacicy 

I JIHHe1H0F0 BHKeHHH.  3T0  M0KT OhITh  C  yI0B0JIhCTBHeM 

.lIeHo  113 C00OIIeHM$I  A/0  CaMaa J1aHc cO 0TKIDITHH 20 	cia  3- 

I TOFO MecHIa JIHHHIO F30BhIX nepeoox eçny RyOnHO H aHr- 

JIHCKHMI1 IIOpTaMH. JIHHHH OyeT npoxocea  

I 
I  
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LHKJIMH 	KQHL 	HaBHrarHoHHoro nepHs,ga. 	H  HaeIoc1, 	TO  upo - 

CIIIIILJIeHHOCTb flHCHCKHX pakOHOB 	 3T0  HatHHaHHe,  

I OecnetHBa IJI 	C3T0B  Ha 	3TO 	JIHHHH rpyi  B  OOHX  

I  
flocJIecJIoBHe  

I KaHaJI rIOHBHJ1CJ 	C 	TeM, 	'TOÔLI OCTaTbC. 	XOT5I 	3Tok paOoTe  H  

bIJIO 0K3H0 3aBe,noMo oocHoBaHHhxt 	neccHMH3M, 	MbI, 	O3DCHOCTHN  

I JIHT4 xaHa.lIa BepHM, 	1TO Ha3IIoaeMoe  B  HacTosuee BME 

flBHfCeHH 	yeT nPOIroJIDaTLe 	H 	T0  npHCyTCTByIoIIHe 	3necb 	rIpe.xJcTa - 

BHTe.IIH 	IcoHoMHecKo 	)KH3HI4 	H  rIpeCOLI OTHOCTC 	K  KHJIY 	e3  I  npe.ny6e)K1eHM 	H  6yYT CTpeMHTbCI  CO  CBO 	CTOOHL1 HCII0JIL30BaTL 

npe,IIoCTaBJI.IeMbIe 	aiia.ua 	TpaHCUÖpTHbIe BapHaHT.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  



1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 	 Urho  Kiukas  

2.8.1973  

I 
	 rn/s  Väinämöinen  
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I 
I Kanavavaltuutettu Urho Kiukas  

I 
I  

Saimaan kanavan avaamisen viisivuotispäivän  ja  kanava- 

I  sopimuksen kymmenvuotispäivän johdosta pidettävässä suomalais-neuvostoliittolaisesSa juhlatilaisuudessa 
ni//s Väinäniise11ä torstaina  2  päivänä elokuuta  1973 

I  
Minulla  on  kunnia toivottaa teidät kaikki, arvoisat vieraamme, 

tervetulleeksi tähän suomalais-neuvostoliittolaiseen juhla- 

tilaisuuteen, 	jonka Suomen Liikenneministeriö  on  järjestänyt  

Saimaan kanavan avaarnisen viisivuotispäivän  ja kanavasopimuk- 

I  sen voimsantulon kymmenvuotispäivän  johdosta.  

I  
Suomen taholta esitetyn toivomuksen johdosta oli Neiivostolii- 

I ton  hallitus marraskuussa  1960  Suomen Tasavallan  Presidentin  

virallisen vierailun yhteydessä ilmoittanut olevansa valmis 

luovuttamaan vuokran perusteella Saimaan kanavan Neuvostolii- 

I ton  puoleisen osan Suomen käyttöön tavarakuijetukais varten.  

Tämän johdosta asetettiin suuri suomalais-neuvostoliittolai- 

I  nen sekakomitea, 	jonka puheenjohtajina olivat Neuvostoliiton  

I merilaivastoministeri  Viktor Bakajev ja  Suomen Eduskunnan 

puhemies Kauno 1leemola, valmistelemaan sopimusta vuokraehto- 

I jen määritteleniiseksi  ja  kanavan käyttöönoton toteuttamiseksi. 

Näiden ñeuvottelujen tuloksena syntyi sopimus Saimaan kanavan  

I Keuvostoliitolle  Vysotskij -saaren vuok- kuuluvan osan  ja Malyj 

I rasmisesta  Suomen Tasavallalle. Sopimus allekirjoitettiin 

Moskovassa  2.  päivänä syyskuuta  1962  ja-  tuli voimaan asian- 

I mukaisen ratiilointiasiakirjojen  vaihtamisen jälkeen  27.  päi- 

vänä elokuuta  1963.  
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Puuttumatta sopithuksen yksityiskohtiin voidaan todeta, että 

I  siinä luotiin pohja sille joustavalle  ja  välittömälle  

yhteistyölle, 	joka  on  ollut oleellista Saimaan kanavaa kos- 

kevien asioiden hoidolle. Sopimuksessa  on  määrätty, että  

I kumpikin sopimuspuoli  nimeää valtuutettunsa käsittelemään  

ja  päättämään sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä, sopi- 

muspuolia  yhteisesti koskevista asioista. Valtuutettujen  

I jostakin asiasta tekemä yksimieLinen päätös  on kumpsakin 

sopimuspuolta  velvoittava 	Vuokrasopimuksessa  on  tosin jär- 

I jetty  myös erityinen sovittelenettely siltä varalta, 

että valtuutetut eivät pääsisi keskenään yksimielisyyteen, 

mutta siihen ei vielä kertaakaan ole tarvinnut turvautua. 

Minun sallittanee Suomen valtuutettuna tässä yhteydessä  

esittää kunnioittavat kiitoksni tällaisesta inyönteisestä 

I  tuloksesta Neuvostoliiton ensimmäiselle kanavavaltuutetulle  

Georg Jakolevits Piasetakille  ja  hänen seuraajalleen, täällä 

mukana olevalle nykyiselle valtuutetulle Jurij Venjaminovits  

I Savinoville,  jotka antaumuksella  ja  asiantuntemuksefla  ovat  

I 	
paneutuneet  Saimaan kanavan rakentamista  ja  liikennöimistä 

 koskeviin kysymyksiin niiden ollessa valtuutettu.jen käsitel-

tävänä. 

Myöskin Suomen puolella tapahtuvaa asioiden hoitoa  on  vuokra- 

sopimuksessa pyritty keskittämään.  Sen  mukaisesti sopimuksen 

täyttämisestä vuokra-alueilla  ja  Suomen viranomaisille kuulu- 

U 	
vista  tehtävistä niillä huolehtii Saimaan kanavan käyttöä sekä  

sen ja  vuokra-alueiden hoitoa varten asetettu Saimaan kanavan  

I hoitokunta,  jonka puheenjoh.tajana  on  Saimaan kanavan Suomen 

valtuutettu. Itse kanavan sekä  sen  rakennelmien  ja  laittei-

I den  hoidosta, käytöstä, kunnossapidosta  ja  valvoimasta huo- 



3. 

I  
lehtii  Tie-  ja  vesirakenriushallitUkSefl  alainen Saimaan  

I kanavan kanavakonttOri. 

Saimaan kanavan vuokrasopimukSefl mukaan  Suomi  sai uunnitel- 

,

miensa  mukaan rakentaa myöskin Neuvostoliiton puoleisen osan 

• 	kanavaa viiden vuoden kuluessa sopimuksen voimsantulosta. 

Tämän mukaisesti ulotettiln Suomen puolella aloitetut raken-

nustyöt heti vuokrasopimukse.fl voimaan tultua Neuvostoliiton 

puoleiselle kanavaosuudelle. Työt edistyivät toivotulla  no- 

peudella 

 ja  kanava kokonaisuudessaan avattiin yleiselle lii- 

• 	kenteelle  5.  päivänä elokuuta  1968.  Samaan rakennussuuflfli- 

I telmaan  kuuluvia töitä  on  jatkettu vielä senkin jälkeen 

eräillä erikseen määrtyillä Saimaan järvialueen syväväylil - 

I lä.  Niinpä syväväylä Kuopioon saatiin liikennöitävääfl kun- 

toon  vasta viime vuonna. Suomalaisten rakentajien ohella I  ovat Saimaan kanavan rakerinustyöhön osallistuneet myöskin  

I neuvostoliittolaiset rakentajajärjeStöt, 	joiden osuuden näky- 

vimpänä todisteena  on  kaksi komeaa siltaa Kivisillan sai- 

I messa Viipuin  kaupungin lähellä.  

I Saimaan kanava bn liikenteellisesti vielä "sisäänajovaihees- 

saan". Orthan ymmärrettävää, ettei totuttuja liikennbimismUO- 

I  toja  ja  -tapoja voida käden käänteessä muuttaa uutta liiken- 

I nöimismuotoa  vastaavaksi  ja  hylätä niitä monasti suuriakin 

uhrauksia vaativia kuljetus-  ja  varastoimiSjärjeStelyjä,  

I joihin  on  ollut pakko ryhtyä Saimaan kanavan liikennöinflifl  

keskeytymisen  jälkeen. Tällaisesta siirtymishitaudeStahan 

I  meillä  on  kokemuksia  jo  vaa 	Saimaan kanavan vaiheilta.  

I Lisäksi ovat eräät itse kanavan rakentamiseen kuulumattOmat, 

mutta  sen  käyttöön oleellisesti vaikuttavat seikat, kuten  

I Kuopion satamarakennelmien keskeneräiSyyS,  ilmeisesti vai- 



I 

I kuttaneet hidastavasti kanaValiikenteen  käyntiin lähtöbn.  

I 	
Mutta liikennöiminen kanavalla  on  joka, tapauksessa saatu 

- 	hyvään alkuun näiden ensimmäisten viiden vuoden kuluessa.  

I e on  volyymiltaan  vielä vaatimatonta, mutta  on  jatkuvasti 

nousussa  ja kaiken  todennäköisyyden mukaan  se  tänä vuonna  

I jo  ylittää puolen miljoonan tonnin rajan, mitä voitanee  

I
. 	pitää  jo varsin  merkittävänä saavutuksena. Kanavaliikentee1 

välilliset vaikutukset ovat myös alkaneet eri tavoin ilmetä  

I Itä-Suomen talouselämässä, kuten kanavan jälleenrakentamis- 

ta  suunniteltaessa  ja  päätettäessä oli odotettukin.  

I  
Liikenneminlsterö  on  katsonut juhlapurjehduksen sellaiseksi  

I sopivaksi muodksi, jolla voidaan juhlistaa Saimaan kanavan  

I kahta historiallista merkkipäivää.  Ja  sehän  jos  mikä sopii 

itse tämän suurluomuksen luonteeseen. Samalla saa moni muka- 

I na  olevista, tavalla  tai  toisella Saimaan kanavaa koskevien  

I 	
kysymysten kanssa tekemisiin joutuneista  tai  joutuvista,  

tilaisuuden todeta mikä  ja  millainen tämä "Ystävyyden  kana- 

vaksi"  kutsuttu Saimaan kanava todellisuudessa  on. 

I Tervetuloa mukaan  ja  miellyttävää matkaa.  

I 
I 
I 
I 
I  
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HMeO tIeCTb Up1IBeTCTBOBaTh  ac  Bcex, yaaeixe rocTM,  Ha 

TOM  HHcxo-coBeTcKoM npa3,zHMKe, yCTpaMBaeMOM MMHHCTepCTBOM 

TDaHcnopTa 1HJIHHM  rio  riOBO 	5 -JreTHg oT}cpNTHI CaeHcKoro 

}caHaJra  H 1O -JIeTM  CO 	BCTIIJIHHI  B  CHJI 	oroopa  0  }caHaie.  

B  OTBeT  Ha  H3bIBJteHHOe  CO  CTOpOHbI 	HH1IHH rIO)KeJIaHMe,ripaM- 

TeJIbCTBO CoeTcKoro CoIo3a  B  MPT  19O  roga,  B  CBSi3Z  C  BH3ZTOM 

flpe3MeHTa PecrzyiIMKH HHJIIH,HH  B  CCCP, O6bHBHJIO  0  cBoeit I'OTOB-

HOCTM  K  nepegaiè  B  apeH.ny 'HHJIHHH CoBeTCKo tacTH CaeHc:<oro 

aaia )IJI rpy3oBbrx nepeo3oK.  HO  3T0M IIOB0Y IJIba co3aHa 

6oJIbtuaJ cMefflaHHa! KOMHCCH. flO npeCeaeJIbCTBOM MHHMCTpa 

Moocicoro ioTa CCCP BHKT0pa BaHaeBa  H 	 HHJLHC- 

oro  ceiMa KayKo KJIeOM0JIa, iiJisr rIO,grOTOBKH oroBopa  H  onpe,eJIeHa 

apeHHNX yC.JI0BHI, cBH3aHHLIX  C  BBOOM }caHaJla  B  3KcIIJIyaTaLMo.  

B  pe3yibTaTe 3THX COBeIIaHH1 BO3HMK oroBop.  0  riepe,a.Ie  B  aeH 

Pecny6.iIHKe HHJIHMH coBeTc}co .4aCTM CaiMeHcKoro }caHaJIa 	o.  

Ma.miI BNCOLKHi. 1oroBopbLn IIOIIIMCH  B  M0CKBe  27 -ro  CeHTp 

 1962  roa  H  BCTIIMJI  B  CHJI nociie oMeHa aTHcHEaLMoHHxx .OKy-

MHTOB  27 -ro  aryca  1963  roia.  

He  acac ,eTaJIe 	oroBopa, M0KHO IcoHcTaTMpoBam,  TO MM CO3- 

aa aa  TOM  onepaT-HBH0My  H 	 CoTpyHMeCTBy, 

qTO CyLB.eCTBeHHO  B 	 H 	 BOrIpOCOB, OflMX 

oöeHx CTOpOH, cBsi3aH}mIx  C  BhInOJIHeHHeM CJIOBH goroBopa. 	oro - 

BopoM,oöycJIoBJIeHo,To 	 H3  ,IoroBapHBaoL!MxciI CTOPOH HasHa- 

HT  cBoero 	 ,EJIJ paccMoTpeHMH penie 

CBYI3aHHEIX  C  BbInO.JIHeHHeM CJIOBH 	oroBopa, 1cacaIoflHx.. o(5eHx 

IJOrOBapHBaOaHXÔJI CTOpOH. PemeuMe y'noJIHoMoteHHLIx no}caKoMy 'iM6O 

.ge.)Iy BJITCI OJI3bIBO1HM o6eMx CTOpOH. .IJoroBopoM  o  apeHe, 

rlpaB.ga, ripeycopeo dneIHa1IIHbr1 MeTOIJ TpeTeccoro pa5:pa-

TeJIbCTBa  C  yeTOM cJIy4aeB,  T0  yIIOJIH0M0.teHHhIe  He  .!ocTHrHyT e,M-

HOFJICH,  HO K  3TOM  He  Hy»Ho 	rio ene  He  o.i!.Horo;pa3a re'b. 

UyCT OyeT MH IO3B0JIHO  B  3TO CBJ13M BhI3T  C  

coio O.maroapHocTb  3a  TaKO1 nO0KHTeJIM{1il pe3ynbTaT rIePEOMY 

IOJIH0MOHH0MY CCCP  rio  ieia Ca1MeNcicoro aaia Feopr;: 5i<os-
JIBMI 1DrceLoMy  H  ero  npeeMHHKy, npHCyTCTByIOIB.eMy 3eC Ter2-

peiey ynoJIHOMO'.eHHOMy CoBeTcHoro Coioaa, IOpH!o BeHbosy 

CaBHH0By, KoTopble  C  3HTY3H3M0M  H CO  3HaHHeM eia 3HXa.Th 
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I BO BC Bonpocbr, KacaorIiMe 	PKOHCTKLtjth CaMeHcHor KaHaJIa 

H 	 Ha HeM. 

I .ioroBopoM o5ycJIoB BaeTc'ITaK)Ke 

Ha HHCKO CTOpOHe. Cor.macHo .oroBopy  0  BbInOJIHeH 	ero  CJOBH  

I Ha 	 TeppMTOpHIX  H 0  3aIaqax )HCKHx .loI;HocTHbzx JIML1 

Ha HHX 3a6OTHTc yCTaHOBJICHHOe gJLg O6CJIycMaaHHsr KdnJryaTaLH 

I 	 KHJI H apeH.nyeMbxx Ji  aero  TeppHTopIrH YrIpaB.3IeHHe  no 

BaHmo CaeHcIcoro KaHa.na, rIpe,Ice.zaTeJIeM KOTOOFO BJrzeTc 

HHJIsIHgHM  no .ieiaM CatMeHcKo'o IcaHaJIa. O6ciy-.  I KHBaHHe caMorOKaHaJIa, yXO  H  KOHTOJIb 3a Haxo LgHM'4cI Ha 

e COOpyeH11H o6opyoEaHHp1 BO3JIOceHN Ha  nogBe.oLcTBeHHy10  

I Yiioas.IeaHo opoicHoro 	BO.HOI'O. CTpoHTeJIcTBa KOHTOpy 
}coro Ica}iajla.  

U 

B  COOTBeTCTBHH C ,gOI'OBOpOM o6 apee COBeTCKOl qacT CaeHQxorQ 

}caHaJra 'HHJLFrHgHH Öi.uo npe.IocTaBJIeHo nocTpoHTb  rio  CBOHM npoe}cTaM  
H coBeTCIcylo t.lacTL Kai-lajIa. floToMy cTpoHTeJII)Hbre pa6omr, HaqaTNe 

Ha IHHCKOt CTOpOHe, 6bIJIH pacnpocTpaHeHbl Ha COBTCKO t-lacTb cpa-

3 nocie BCTyn.1IeHHI oroBopa BcHJIy.• Paóomi npoBHra.mHc cor-

JICHO HaMetreHHoMy rPa(HKy, H KHJI ÖWI OTKNT iIi odigero ,gice-

H 	5 -ro  ai-yca  1968  ro,ga. )HoyrJIy6HTeJIiHbIe pa6omi, BXO)HB- 
une  B TOT e npoe, npooJDKaJIMcHa oge.uHNx yacax riy6o- 

K0BO1IHNX ()apBaTepoB  Ha 03, Caiaa. Hanp. ry6oKoBoai 	:ap- 
Ba'rep goJyonHo 6L1J1 ,gocTpoea TOJthKO  B npoIrIJIoM'rogy. Hapr  
C  cmrHCKHMH cTpoHTeJIsMH,  B  peKoHcTpyKLIHH icaaajia npHHJJIH yqacT}re 
aiwice coBeTqKHe CTp0M'TeJIbHIIe opraHH3aLIu. CarM BMHnopa3-

roM HX pa6oThl .IBJIIOTCl  )B KpacHBbIx MOCTa, IIOCTpOØHHLLXB 3JIHB 
FBapeicKH oco.mo &i6opra. 	 I  

I flo tIaCTH ,BHKeHFLa CaMeacK1  Kai-laJI riOK 	erge 	HaXO.gHTC$r B cTaH 
"o6KaTICH". 	Be 	rIOH$ITHO, 	TO 	flpl.BhI4HhIe 	BHhI TpaHCIIopTa 	He MO- 

I ry 6NT 	O1HHM rloaopoToM pyKH H3MHHhI  B CO0TBeTcTBHe C 
BH1OM  H rip 	3TOM 6pocHTb noTpe6oBaBmHx.MolceT 6LITL H 

I 3aTpaT opraHw3auMoHHbIe Mepbl  Ilo.  cxJIa1HpoBaHHio  H  nepeBo3KaM, 
K  K0TObIM 6wio Heo6xogrrMo npHOeraTb B pe3yJlbTaTe nepepblBa ,g- 

I  icerz 	Ha CaMeHcKoM }caHaJle. 	4MeeM 	e M1 orihiT 0 Me,gJIeHHoM pa3- 
BMTMM yiice  C  BMCH caporo xaaaira. 	KpoMe Toro, 	HeKTopoHe ()aK- 
Topu, 	He 	oTHocJIlgHecj 	K CMO 	exoacTpy}cu,HI 	KaHa.na, 	ao 	Bt.TiO;Ie I  cyuecneauo xa  ero  3KCuJIyaTaLHio, 	KK  aanp. 
rIOpTa ICYOnHO, 	oeBM,gHo, 	MMJIH cnoe BJIHJIHHC  Ha 3aMe.1JIeHHNi CTaPT  I icaaa.na.  1-lo B 	eeae 3THX IL'ITH 	Ie'r .zBHceHHe no KaHay  no- 

I,  

JIYTMJI0 xopowee Hatza.mo. 	flo  o&beMy  ORO  erge OXpOMHO, 	HO m-eeT  
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TeH1eHLHIO  Ha  flOCT0.aHHbI 1T01]heM,  H 110  nCe BepogTllocTM, 

raLHoHHbI nepo OTOVO  roa  6y,geT rxperme py6eK rIOJIMHJIJIHOHa 

TOHH, 	o cieye cHTaTL  ye 3a BCbM 3ua4HTeJIbHoe ocTHe- 

Hne. }COCBeHH0e BJIH$HH }caHaJra  Ha 3KOHOMHKy BocTo-iHo 	HHJI$IH- 

MH yKe HatHHaeTcr 11PO.IBITC Bpa3JIHHbIx BH,IIaX,  KK 

npe11o'IoiceHo flH 	 }XBbIHeCeHHH perneHH  0 	CQHC- 

TPKIHH KaHajia. 

MHHHCTepcTB0 TpaHcrzopTa pennulo, qTo TaHoe 	 nJia- 

BHM 	y.LeT noAxoIue copMoi npoBe,1eHH npa3.1HHIca, co3.zaonze1 

0CT01HhI 	0H 	aToro HCT0HCH00 Bo1Haro Io6HJIe.I CaiMeHc- 

xoro KaHaJIa.  H  3To, KaH 1-iM ZTO pyroe, coqeTaeTc.'I  C  xapaKTe- 
0M  3TOFO 	 . co3aHHJi. O,iHoBpeMeHHo MHOI'Me H3 rIpMcyTCTBy- 

1oUx,  TM  HJIM HHhIM CrroCo6oM HMeB2IMe HJIH 6yyLrM HMTJ CBi3i 

c EonpocaMH, xaCa1orgMMHc.i CatMeHcHoro KaHaJIa, HM1OT B03M0H0CTb 

B00lH1O BMneTI, iT0  C00  npe.cTaJIseT 3TOT CatheHcK 	xaHa.J1, 
K°TOpOe Ta}QKe 11H1-{JtT0 Ha3IBaTb !'ICaHa.IIOM pyzbIt'. 

godpo uolKaJIoBaTb  H  flHTH00 IIyTHT 

i  
I i 
I. 
I .  
I 
I 
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äjohtaja N. Niskalan pe SNTLn  korkeimman 

neuvoston puhemiehistön Duheenjohtaian N.y. 

Podgornyin vieraillessa Saimaan kanavalla  

I 
I  Korkeimman Neuvoston Puhemiehistön  Herra  Puheenjohtaja,  

I Herra  Tasavallan Presidentti, hyvät naiset  ja  herrat:  

kanavan hallintoa hoitavan suomalaisen organi - 

H  I
Saimaan 

saation,  tie-  ja vesirakennushallitUkSefl,  puolesta minulla  

I on  kunnia lausua korkeat vieraat tervetulleiksi tutustumaan 

tähän vesitiehen, 	joka  on  rakennettu hyvässä yhteistyössä kah - 

I den  naapurimaan alueelle.  

Kysymys Saimaan kanavan jälleenrakentamiSeSta  ja sen  

I
-  

avaamisesta kauttakulkuliikenteelle oli jatkuvasti vireillä  

I Suomen  ja  Neuvostoliiton kesken heti toisen maailmansodan 

päättymisestä lähtien.  Asia  sai lopullisen myönteisen  rat- 

I kaisunsa  Presidentti Kekkosen vieraillessa Neuvostoliitossa  

marraskuussa  1960.  Tämän jälkeen seuranneet neuvottelut Sai- 

I  maan kanavan Neuvostrliitofl puoleisen osan vuokraamisesta  

I Suomelle johtivat vuokraussopimukSen allekirjoittamiSeefl 

syyskuussa  1962,  mikä sopimus ratifioitiin  27  päivänä elo- 

I kuuta  196), 	jolloin sopimus astui voimaan. Tällä sopimuksel - 

la  Neuvostoliitto vuokrasi Suomelle Neuvostoliiton puoleisen 

I osan Saimaan kanavaa  ja Malyj Vysotskij -saaren sekä antoi  

I Suomelle oikeuden rakentaa Saimaan kanavan  ja  käyttää sitä 

kaupallisten tavaroiden  kul jetukseen  kaikkien  maiden lai- 

voilla. 

VuokraussopimuS  antoi Suomelle aikaa kanavan rakenta- 
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miseen  viisi vuotta. Tässä ajassa suoritettiin maastotutki -

I mukset, mallikokeet, yleissuunnitelman  ja  

I 	
laatirninen,  varsinainen rakennustyö sekä kanavan kokeilu 

liikennettä varten. Kanava mitoitettiin  78 m  pituiselle,  

I 11 m TLevyiselle  ja  11,2 m syväkulkuiselle  laivalle,  

sen  lastauskyky  on  noin  1600  tonnia.  Varsinaista kanavaa  

I Saimaalta Brusnitchnoeen,  jossa vallitsee Suomenlanden  ye- 

denkorkeus,  on k3 km.  Tästä  on kaivettua  kanavaa 	2 km,  

I  Viipurin loput kanavajärviä. Kanavan tuloväylä 	väylältä 

Brusnitchnoeen  on 1 	km.  Kanavassa, jonka putouskorkeus 

Saimaan  ja  Suomenlanden välillä  on  noin  76  metriä,  on kah- 

I deksan  sulkua, 	joista kolme Suomen puolella  ja  viisi  Neu- 

vostoliiton  puolella. Kanavan yli  on  rakennettu  15  siltaa, 

I  joista kuusi kiinteätä, seitsemän avattavaa.  

I Kanavahankkeeseen  kuului myös vastaavan syvyisten väy- 

lien rakentaminen Saimaalle kanavan suulta Savonlinnan kaut - 

I ta  Varkauteen  ja  Joensuuhun, yhteensä  520 km syväväyliä. 

Rakennustyö  käsitti kaikkiaan noin  12 milj.m 	maara- 

I  kennustöitä  ja  lisäksi sulkurakenteet,  7 km  rautateitä 	sil - 

I toineen, T2 km  yleisiä teitä siltoineen, huonerakenteita, 

sähkölinjoja, valaistus-  ja  viitrdtustöitä  sekä maisema - 

I töitä.  

I 	
Työt suoritettiin urakalla vapaan hintakilpailun poh- 

jalla. Kaikkiaan tehtiin  147  erilaista urakka-  ja  hankinta - 

I sopimusta, näistä neljä neuvostoliittolaisten organisati- 

oitten  kanssa, nimittäin Gvardeiskin salmen rautatie-  ja  

I maantietyöt  suurine siltoineen Viipurissa, kaksi osaa ka- 

navan tuloväylän ruoppauksesta  ja  tuloväylän  merenkulun 
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turvalaittejden  rakentaminen. 

Suomen  ja  Neuvostoliiton kanavavaltuutetut hoitivat 

kaikki Suomen  ja  Neuvostoliiton viranomaisille kuuluvat Sai-

maan kanavaa koskevat  asiat.  Rajaviranomalset valvolvat  työ- 

liikenteen valtakunnanrajalla  ja  vuokra-alueella. 

Saimaan kanavan rakennushanke, joka luonnollisesti  to- 
teutettiin  kokonaisuudessaan Suomen kustannuksella, maksoi 

kaikkiaan  29k  milj,  markkaa, mukaan luettuna edellä mainitut 

Saimaan väylät. Tästä määrästä oli Neuvostoliiton suoritta

-mien  töiden  ja  Neuvostoliitolle maksettujen korvausten osuus 

yhteensä noin  70  milj.  markkaa eli noin  2k  prosenttia. 

Suomalais_neuvostoliittolaisen  teknillisen tarkastus- 

komission  todettua kanavan käyttövairnhiksi kanava avattiin 

liikenteelle heinäkuussa  ja  kanavan vihkj Tasavallan Presi-

dentti suuren juhlayleisön  ja  arvovaltaisen neuvostoliitto-

laisen valtuuskunnan läsnäollessa elokuun  5  päivänä viime 

vuonna. Välittömästi sitä ennen samana päivänä paljastettiin 

Brusnitchnoessa tämän työn muistomerkki, jossa  on  Suomen- 
ja  venäjänkielinen  kirjoitus: "Saimaan kanavan jälleenraken-

tammen vuosina  1 963-1968 on  Suomen  ja  Neuvostoliiton  kan- 
sojen  ystävyyden  tulos".  

Suomalaisissa olosuhteissa kanavan käyttö  kul  jetuksiin 

 jää  riippumaan siitä, miten teollisuus  ja  varustarnot  koke-

vat kanavakuljetuksen taloudellisesti kilpailukykyiseksi 

rautatie-  ja  maantiekuljetuksiln  verrattuna. Kanavakulje-

tuksen tulee tällöin osoittautua selvästi taloudellisimmak... 

 si,  ennenkuin sitä ryhdytään täysin mitoin käyttämään hy- 



I  
I pivuus,  

väksi.  Taloudellisuuteen vaikuttavat  mm. laivakaluston so- 

liikenteen sujuvuus kanavassa niin teknisesti 	in 

I kanavapalvelun  Osalta, kanavan julkisten maksujen suuruus,  

ja satamatoiminnan  tehokkuus Saimaan satamissa.  

I Koelilkenne on  ollut kämnissä kanavassa teollisuuden  

I luloosaa,  

ja  varustamoiden toimesta.  On  kul jetettu  sahatavaraa,  sel- 

paperia, kartonkia, vaneria,  

leja ja  nestemäisiä polttoaineita  kul jetuskustannusten  

selvittämistä varten. Alusten päälliköt ovat todenneet ka - 

I navan navigointiomjnajsuu 	hyviksi. 

I eivät 

Tähän astisen koelijkenteen taloudelliset tulokset  

vielä ele selvillä. Yleisesti ottaen  on  tiedossa,  

I että Saimaan etelärannjkon teollisuuden osalta  on  kanava-.  

kul jetuksen  kilpailuasema kireä. Mitä kauempaa Saimaalta  

I tavara tuodaan sitä edullisempaa  on kanavakuijetus.  Tässä 

I lä  

suhteessa tulee rakenteilla oleva Varkauden - Kuopion väy - 

edistämään liikennettä. 

Senjälkeen  kun Neuvostoliitto ystävällisesti suostui 

alkukesästä tänä vuonna Suomenlanden suojaisen rannikko - 

I väylän käyttöön uittohinaukseen Vysotskin  ja  valtakunnan- 

I
rajan välillä,  on ulttoa  suoritettu Saimaalta Suomenlanden 

rannikolle. Kun tehtaitten raakapuunhankinnat niin hankin - 

I ta-alueitten, määrien kuin  kul jetustenkin  suhteen ohjel- 

nioidaan  jo  varhaisessa vaiheessa, ei uitton kanavassa  

I voitu suuremmassa määrässä päästä vielä tänä vuonna. 

1  
Kaikkiaan  on  tänä vuonna  kul jetettu  tavaraa noin  

66.000  tonnia.  Tästä  on laivaIljetusta 42.000  tonnia ja  

I  



I 
1 
I uittohinausta  24.000  tonnia.  

Oman  huomattavan osansa muodostaa kanavassa matkustaja - 

I liikenne. Neuvostoliittolainen  "Saimaa"  -laiva  on  suoritta- 

nut kuluneena kesänä  15  edestakaista  matkaa Leningradin  ja  

I Lappeenrannan välillä  kul jettaen  lähes  3.000  matkustajaa.  

I Suomen puoleisella osalla kanavaa  on  suoritettu  269  ristei- 

lyä  ja kul jetettu  yli  24.000  matkustajaa.  

I Sulutettujen  alusten määrä kanavan yläpäässä Mälkiän 

sululla  on  ollut  1.100  ja  vuokra-alueella Pällin sululla  400. 

I Kanavan liikenteen kehittäminen tulee jatkumaan vielä  

I muutaman vuoden ennenkuin kanavakuljetus rnuovautuu siihen 

laajuuteen, mihin  sillä  on  kuljetustaloudelliset edellytyk- 

I 	set.  

Suomalais-neuvrstoliittolaisista kehitystehtävistä  

I Saimaan kanavan liikenteen hyväksi ovat tällä hetkellä  tär - 

I keimrnät matkailuliikenteen  edistäminen  ja  pienten alusten 

liikenne-edellytysten parantaminen. 

Suomalait matkailuasiantuntijat  ovat sitä mieltä, 

että matkailuliikenne Viipuriin tulisi olemaan erittäin  

1 	vilkasta,  jos  suunnitellun liikenteen - laivalla  tai  linja- 

I autolla Viipuriin  ja  siellä matkustajat paluumatkalle vaih- 

taen - käytännölliset järjestelyt saataisiin kuntoon.  

I Myöskin olisi erittäin toivottavaa, että neuvostoliit- 

tolainen matkailu käyttäisi Saimaan kanavan tarjoamia mah- 

dollisuuksia runsain määrin hyväkseen. Lappeenrannan kaupunki  

I cn  jo  varustautunut tähän rakentamalla matkustajasataman  

ja kohentamalla  muutoinkin matkailuolojaan.  

I  
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I 	
Varustamoiden ilmoituksen mukaan rannikkoaluksille, 

esimerkiksi pienille säiliöaluksille, jotka suorittavat nes- 

I temäisen  polttoaineen kotimaista kuljetusta, itäisen Suomen- 

landen meriväylä ei nopeasti vaihtelevien tuuliolosuhteit - 

I terisa  vuoksi ole riittävän turvallinen. Nämä suomalaiset  

.I 

	

	

alukset tarvitsisivat samaa rannikkoväylää Vysotskista  Vi- 

ronlandélle  kuin ulttohinauskin.  

I Lisäksi  on  otettava lukuun työntöproomuliikenne,  jota  

ei vielä ole päästy .kokeilemaan Saimaalla, mutta jolla voi  

I olla merkitystä Saimaan  ja  meren rannikon välisessä liiken -

I teessä.  Tämäkin lilkennemuoto edellyttää suojaisen rannikko- 

väylän käytt5ä.  

I Arvoisat  korkeat vieraat, olen näin muutamin sanoin 

kertonut Teille Saimaan kanavahankkeen toteuttamisen  pää- 

I piirteet  ja kanavaliikenteen  kehittämiseen tähtäävät tämän  

I 	hetkiset näkymät.  

Herra  Puheenjohtaja. Kunnioittavasti pyydän saada luo- 

I vuttaa,  Teille,  Herra  Puheenjohtaja, tämän Saimaan kanavaa 

esittelevän  kuva-albumin  muistoksi vierailustanne kanavalla.  

I 
I 
I 
I 
I 
I  



1 
I 
I Pet 	reHepaJlbuoro .HPcxTopa fv. HIlcKaJIa ripir 

flpeceaTeJIeM fTpe3rIIyI:a BepxoBHoro CoBeTa CCCP }J.B. floropuw  I CaeHcxoroHa}jaa  17.10.1969 r. 

I  
FocnoHH flpe,ncenaTeJIb flpe3n1Hya Bepxoni-ior'o C0BeTa CCCP,  

I rocnouu I1pe3neHT Pecriyniiux, 	ai  i  
I IIHcHO 

OT IIMeHH YnpaBileHua 	OP0J+CH0ro  II 	B01HOrO CTpOI-ITeJIICTBa,  

opraHH3aHu, 	3aBey1oe 	aMIHHcTpaIIe 

}caHaJIa, 	Huelo 	CTE 	flpHDeTcT]3onaTL 	i3hicoKHx roce 	O3HaKOM1IT}C  

C 	TH1 	B0HE.IM rlyTeM nOcTpOeHHhrM  B 	o6poM eo.Ipy)f(ecTBe  Ha  TeppE- 

I TO2JH I1Dyx  

I  
Boripoc  0  DeKoHeTpyRLun CakMeHcKoro KaHaua  H  OTKhITH 	ero 	Jisi 

TpaH3uTHoro 	IU3HceHHsI nO36ycaJIci rIOCTOHHHO Me)K.y C?HH 	 H  

i CCCIP riocIe 0K0HaHHH nTopok MHpoBO 	BOIHbI. 	Bonpoc 	ObIi 

TJILHO  H  OKOHI.1aTeJILHO peuie 	flpI'I noceeHuM H3HHTOM heKHOHeH  

I CCCP  n  HoaOpe MecgI.e  1960  ro,Iia. 	Ileperoflopbl npOHcxo.LHBh11He 	rIocIe 

3TOFO  o  apeHe coneTcKo1 qacTrI CatheHcKoro 	auaia 	?HHJIHHHH,  

I npiinei  196. c  nonI-IoaHHIo 	oronopa  o  apee  B  CeHTHOpe  

I KOTopLI1 Oiui paTHc)nHponau 	7  arrycra  1963  roia 	ora  H  BCTYHHJI  

B  CHJI. 	flo 	3T0MY .21,orol3opy ComeTcKn 	Co103 apeHoBaJI WHHJIHHAIm  

I coBeTcIcyo 1CTb Ca*jecoro xauaiia  H  OCTPOD kV1aJIhr 	BHcoLIcui 

a.m 	Huji.H,niui npano  Ha  CTOHTCJIECTBO CaMeHcIcoro RaHajIa  fl Ha 

I HcnoL3oflaHIIe  ero 	THCUOT 	KQMMepecKMx rpyon  Ha 

I BCex CTpaH. 

oroBop  06  apeHIe npeyCMaTpflnaJI cpor<  Ha  CTOHTCJIIDCTBO  B  flIT7  

I JICT.  3a TO  flpervH OhIJIlI HpOM3DeIieHhI HCCJIe,1OBaHHH  flo  

oieiuue HCHbITaHHSI, COCTaI3JIeHLa flpOeKTHOr'O 3azaHwa  H  paOOtHX  

I epTece,caMo CTpOHTeJILcTB0  H  HCnhITaHH KaHaJIa JIH  

I aua OLLYI paeeu  Ha  C,IIHO ,nJIHHOf  n 78 M,  fflHHHO  B 11 M u C  

ocacoi  n 4,2 M,  rpy3onO,,'beMHocT KOTOpLIX  fly. 1600  TOHH.  

I  



b,JIHHa OCHOBHOFO aara  3 KM OT 03.  CaMaa  0  EpyCHHiH0F0,  re 

 nhlcoTa ropH3oHTa BObI  Ta  )lC  KK  H B  MHCK0M 3ajIHBe.  1'13  3TOr'O, 

HcKyccTneHHorO KaHaJIa  3 KM,  ocTajlbHoe O3HbI yaCTKH. floxo-

HhI 	apnaep KaxaJIa  01'  BiiôoprcKorr ()apr3aTepa .fl0 BpycHMHOe 	i - 

H0 B 14 KM. Ha  JcaHaJIe rge paxra xariopa ecuy  03.  CaMaa  H  

IHCKHM 3aJIHB0M cocTaJ3JIHeT  Up. 76 M,  HaxoflHTcH B0CMb rnJflO3')B,  

H3  KOT0LIX TH  Ha  copoxe ?HHJIHHH  H  I1Tb  Ha  CT0P0H COBeTCKOFO 

Coioaa. 4epe3 axai IIOCTpOeHO  13  MOCTOB,  113  KOTOpLIX eCTh xepa 

B0JHLLX  H  CML oTKpEa13aJollHxCI.  

B  3aMrceJi cTpoHTeJIbcTI3a xaaia ]3X0IHJI0 TaIce cTpoHTeJIbcTBo 

cooTBeTcTDeHHo rJIyOOKHX capBaTepoB  OT CT1R CaMeHcK0r0 KaHaJIa 

epe CaBOHJIHHHa  B  LUpxayc  ii  hoeHCyy, 06flth UpOTHJfCeHHOCTb}O  B 

.520 KM.  

CTpOHTCJIbCTBO 3aKJnoaJIo  B  0eM np.  12  MxJIJ1.KyoMeTpoB 3.MJLHLIX 

cTpoHTeJIMThIx pa0T  H  xpoe 3Toro K0HCTpyKLMH  111311030B, 7 KM  KeJIC3-

HoJopo)fcHoro flTH  C  MocTaMx,  42 KM  06neCTBeHHLIX jiopor  C  MocTaMH, 

icHJIHruH0e cTpoHTeJIbcTBo, JIHHHH 3JIeKTp0cBs3H, paOoTbI flO ocBeweHrno  

H  HaI3HraT]HoHH0f oOcTaHoBKe  1  nei3aHLIe pa50ThI. 

PaOoTu LIJIH COI3O1IIHLI noJpaMH  Ha  ocxol3e CB0O0H0 KoHKypeHL1MH 

LeH. 

Bcero 6u.iio 3aicJIIoeHo  147  pa3JiHHbIx fl0,IIpHIJ0B  H  UOCTaI3OK,  I'13  HHX 

eipe  C  C0fleTCK11MH opraHH3aLHHMH,  a  HMeHH0 eJIe3H00p0(HLiIe  H 

 rnocceiHLIe pa0TLI C  0JILmHMH MOCTOBFJIMH nepexoIaMH tepe FBapnek-

cKI1i flOJIHD  B  BLIOopre, gHoyrJIy6HTeJThHNe pa6OTbI inyx iacei noj-

xon-ioro (apDaTepa  H  cTpoHTeJIbcTno HaBHFUH0HH0 ocTaHoBKx fl0 - 

x0H0F0 cpapIaTepa. 

.n0JIH0M0eHHLIe HHJI$IHHH  H  CoBeTcicoro Coo3a  no  caHaJJy I3JIH Bce  

ea  CaMeHcK0r0 KaHaJIa n0JIGJarflHe K0MHeTeHL1HH 1]0JDKH0CTHbIX JIHI  

H  COBeTCKOr'O Coioaa. fl0rpaH1iHbIe I3JIUCTH Ha3HpaJIH  3a  

BH)iceHHeM  Ha roc.  rpaxHue  H Ha  apeH]0BaHH0k reppHTOpMH. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I CTpOHTeJILCTBO CakMeHcKoro KaHajIa, 	KoTopoe eCTeCT]3eHHO 

0Cy1ICCTB.1I0H0 LeJIHKoM 	3a  CteT 	HHH,HH, 	CTOIIJIO 	94  MLUJIH0J-ia  

I M0K,  B  KOTOpIDIe Bx0HT  H  panee  ynoMaHyThle capBaTepu  03. 

I i ! 3 3T0 	CMMIDI CTOHMOCTL paOoT np0H3BeeHHhIX COBeTCKHM C0o30M  H  

nunJIatleHHbIe CoBeTcKoMy CoIo3y 	13o3MerIeHMa COCTaBJIsIJOT  up. 	70  MMJI- 

I JIHOHOD MOK HJIH np. 

[IocJie TOFO  KK 	HHcKo-coneTcKaa TeXHMqeCKa$I KOMHCCI-Ia KOHCTaTH - 

I poaia FOTOBHOCTE KaHaJIa, 	KaHaJI ObIJI  ca 	B  3HCnJIyaTaLH}O  B 

I Mecaue  H  TOp)KCCTBeHHO OTKPbIT npe3HeHToM PeCHyOJIMKH  B 	IHCT- 

CTBHH Mnoro-iHcJreHHbIx rocTef 	H  anTopHTeTHok C0BTCK0 	eJIerarHH  

I riaoro aBryCTa npomioro  roa. 	Henocpe,cTneHHo  I0  3T0r0 ON.1I  

KLIT  B  BpyCHHt.rHOM MOHMHT  B 	reCTE 3Toro CTpOHTeJIbCTBa, 	Ha  KO- 

I TOpOM MCM0HJILH$I 	oca  C  HarIHCbIO  H1 	HHCK0M  H  pyCCKOM  

I PeK0HCTpyKLHa CaiiMeHcKoro 	aajia  B 1963 - 1968 	r0ax pe3yJITaT 

py)fcON HapooB 	HHJIHHHH  H  CCCP". 

I B ()HHCKHX yCJIOBH$IX noTpeöJIeHHe 	aaiia 	JI 	rIepeBo3oK 	6y.fleT 

BHceTL  OT 	TOrO, 	KK  flp0MIUJIeHH0CT 	H  cyoBJIaneJILL1u cotiTyT, 	TITO  

I uepeo  no  xanaiy 3K0HOMHH0 M0FT KoHxypHponaTb LeH04  B 

I  HOHHH  C  lKeJIe3Ho,Iop0)iCHhIM  H 	00JCHbIM TpaHCHOpTOM. 	IJepeBoBICH  HO  

KaHaJly IJOJIJCHhI 0K3TBC$I $IBHO 	3KoHoMM1Hhle, 	TOJIhKO 	TOrRa  OH 	y  -  

I eT HcnoJIE3oBaTIDca  B  H0JIH0k Mepe.  Ha 	K0H0MWqH0CTb 

Me)fcIIy npoM no]xoEHIIHe cyIia, 	xo 	1ijIHJKeHHa  Ha  KaHaJie Kax TexHIi - 

I teCKH,  TK  H 110 	aCTH 	o6cJIyl+HnaHH-ff }caHaJIa, 	BeJIHiHHa  

ori'a 	no 	aaiy  H  34eKTHBHOCTb paOOTbI ranaHe 	Ha 03.  CaMaa. 

I  UpO6EOe 	BHHeHHe  Ha 	aaie 0CyWecTBHJIH np0MbImJIeHH0CT 	H  Cfl - 

I nJIageJIIDTJbx. IepeBO3JIHC 	nHJIoI..aTepHaJI, 	Ie.uJnoJIo3a, 	OyMara, 

aHepa, 	npoMbJnIJIeHHbre XHMHKJIHH  H  lcH,KO 	TOIIJIHDO ,JIH onpeeJIeHHa  

I TpaHcuopTHhlx CTOMMOCTeL 	OaHHpu CyOB K0HcTaTMp0EaJIH, 

HaBHFaLHOHHHe CBOikCTBa KaHaila xopolllHe. 
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I  
xoHoMwqec}u1e pe3yJflTaTbI npoOHoro ,gEHJeHH eue  He  HCHLI.  B 

I oneM I'I3BCCTHO, 4TO  B  OTHOIIICHHH UpOMLIJnJIeHHOCTH IO)KHLIX Oeperon 

 03.  Ca.kMaa K0HKPHTH 	flO3MLIHH KaHaJIa CjiaOa.  

I ieM naJiee  C 03.  CaiMaa rpy IIpOBO3HTC  TOM  BhI0,IH 	riepeoa  

no  aary.  B  3TOM OTHOIUeHHM, HaXO LIHiCi  B  CTHH CTpOHTeJIbCTBa  

I apnaep Bapxayc-1yorIHIo BC3IH1HT  

.I 	 Hoc.iie TOr'O  KK  ConeTcKHi Co103  B  aqajxe 3Toro .lIeTa Jnoôe3I-!o co- 

riacic  Ha  HCnoJII,3oBaHHe 3flHWOHH0O OeperoBoro apaepa  Ha 

I SjHHCICOM 3JIHBO JIH OyKCHp0LKH cniana Mecy BuC0LcHM  H roc.  

HHLe, bHI npoH3neeH cnian  H3 03.  CaMaa  Ha  Oeper'a (Å) HHc}corn  3a- 

I JIHDa. ia}C IcaK 3aKyn}ca ChIbSI aOpHKaMH 	B  OTHOmeHMH  

I KyrIKH, oO'beMon  H  TpaHcrlopTa 	 3apaHee,  TO fl  3TOM roiy 

dujIaB  HO  KHJI  He or  OhIJI ,II,OCTHFHyT  B  OoJIbffleM oCybeMe.  

I Bcero  B  3TOM roy nepeBe3eHO Toflapa np.  66.000  TOHH.  H3  HHX cy-

I IlaMH  4.000  TOHHhI  H  yiccponca cnJiana z4.00O TOHH. 

Cnoio 3HHTOJIEH}O pOJIlL HMOOT  Ha  aaie naccaicpcoe I3HfceHxe.  

I ConeTcKwri TerIJIoxoI "CakMa" ceIai  3a  npomeIimee JIeTO  15 

I 	
peicOB ecy JIeHHHrpa0M  H  .ilanneeHpaHTa 	npOne3 noqpH  3.000  

naccaKHpOE.  Ha  HHCKO 	CTH KaHaJIa hJJIO npOH3neeHr  ?69  xp3L  

H  flOBO3OHO oiee 4.0OO naccacHpoii.  

B  nepxHet a.lCTH icaaia  Ha  tllJIIO3 IHJIICH$I npOLnJIro3OuaHo  1.100  cyon  

I H Ha  apeHonaHHo THTOHH  Ha  InJIlo3e IIHJIJIH  400. 

I Pa3DHTHO flHJCeHHH  no  ICaHaJIy OyIIeT euie np00JThcaTbCH 

JIeT noica nepeno 	HO  KHJI  He  i0CTMrHyT oObeMa, 1]JL$I KOTOpOrO  

I y Hero  HMOIOTCa TpaHcnopTHo_3IcoHoMNed}cHe npenochIJIKH.  

I 	 rJIaBHhIMH (IIJHHCK0-c0BeTCKHMH 3a,BaaMH pa3BHTHH IU3M)KeHHH  Ha Can- 

èHCKOM KaHaJIe HBJIH}OTCH  B  HacTosInIee npe 	pa3BHTHe TypMcTwLecKo- 

I ro  i3HfCOHH$I  H  JItflhIOHH$I CJIOBH 2BHJfceHHH MJIHX 
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c!?HHcKHe GKCflTU flO TypH3My CtIHTaIOT, 1TO TypHCTHecKoe gDHKeHHe 

BiiOopr Owio Oii oqei-ii  0)KMBJICHHLIM, 	CJIH  OLI 	 yCTpO- 

CTDa, ylice flOKTHP0BHHOO 1)HlKeHH  Ha  cynHe HJIH  Ha  aflToOyce  B  

BiiOopr  14  OTTy,Ia Ha3a,I MHH CriocoO nepe,fi14JceHwa, OLIJIH Oi  n  

pHKe. 

TaK  e  OEIJIO  Ohi  04HL fceJIaTeJIHo, 	TOON  H  C0DTCKH TYPH3M fl0J11- 

3oBaJIcsI  OLI  BO3MOKHOCT$IMH,flpeOCTaL3JIHeMLIMH CaIIMeHCKHM }CHJIOM  B  

rIOJIHOM OOLeMe. 

Fopo 	anneepaa yce flOIi,FOTOIJHJICH  J  3TOMy, tIOCTPOHB nacca)cHp- 

CKIO FDHb  H  JIiUlHfl KpoMe 3TOFO TPHCTHCKH yCJIOBH$1.  

Flo  COOOIgeHMSM cy.iioBJIa1eJILLeB, }caOoTaIfcHhIM cylIaM  }CK  Hafip. HeOOJIL-

I11}fM TaRKepaM, KOTOPhI 3aHHMa}oTca flP0flO3KO  fl  cr30ei cpae )KH.4-

KOFO T0UJIHDa, MOCKO capnaep nocTolHOro ()HHCKOrO 3aJIHBa,  143-3a  

OhicTpo MHSIIOUI4X IJeTPOB1DIX yCJIODH, HeocTaTo'Hc Oe3onaceH. 3THM 

()14HCKHM cynaM TpeOoDaJIc  OLI  TOT  ce OeperoBok apnaep  143  BLICOLKa  

fl  BHpOHJIaXTH KKHM eriep EOJLL3yeTCH CIIJIaD  C  OyKcHpaMH. 

POMC 3TOFO HaO IHH$ITL  BO  T3HH1:aHHe BH)KeHHe Oapc  C  ToJrKa1aM14, 

ico'ropoe  ene  He  Mcnp060r3aHo  H 03.  CaMaa,  HO  KOTOPO MO}CeT HMeTID 

3HaeHHe  n  fiHJceHMH ccny  03.  CaMaa  H  MOpCKMM OeperoM. 3TOT 

BHIl flHIHHH TpeOyeT ynoTpeO.lIeHHH 3flHUHHOTO Oeperonoro capflaTepa. 

Yna:acMHe BEICOKHe rOCTH, ]  B  HOCKOJILKI4X cionax OflHCJI EaM FJIaBHLIe 

OPTLI OCIICTi3JICHHH CTOHTCJILCTB CatMeHcKoro iai-iaJla  H  D14hI  Ha-

cTO$illeF0 13CMeHH  Ha  pa3nHTMe ,gflHceHHH  no  KaHaJly. 

FocnonHH UpeIceaTeJIL, npoiny  C  nOTeHMeM nepenaTb BaM 3TOT 

aJILOoM  c  €OTOFHHMH Ca1eHcKoro IcaHaJIa  Ha  naam  0  BameM  no-

CeneHHH.  
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Ninis-erj AitiO.Helsjflkj &.l'j..1968  

I Herra  Suurlähettiläs 
Arvoisat  neuvostoliittolaiset ystävät  I Hyvät herrat 

UUSI kausi  on  alkanut Saimaan kanavan pitkässä 
-  ja monivaiheisessa 

 historiassa Suomen Tasavallan  
Presidentin avatessa 

 kanavan virallisesti lilken- 
teelle elokuun  5  p:nä  1968.  Uusi vesireitti  on  

- 

 kanden naapurikansan hien suhteiden konkreettinen 
ilmaus.  

I Saimaan 
kanava ei ole itsetarkoitus, kanava kana- 

van vuoksI 	Se on 
 rakenrettu vaikutuspjjrrjssn  I asuvien ihmisten  ja  heidän kauttaan  koko  kansamme 

taloudellisen hinvoijn edistämiseksi  

I  
ja  elin- 

ehtojen parantamiseksi  
Sisävesitiet  kuuluvat 	maamme luonnonvaroihin 

I  Niiden lilkenteellisen hyväksikäyt 	ja kehittämjs_  
mandollisuuksien Selvittäminen  on  tullut entis 

I  
tärkeääfrs1  nyt, kun laajoja vesistalueita  on saatettu laivakulkukelpoiseen merIyhte 	Puhut- 
taessa kanavan taloudellisesta 

I sen 
merkitykses 	ja 

käyttämis5 	jo  nyt hyvien naapuruussuhteidemme 
lujittajina  on  pantava merkille, että 	Suomen  ja  I Neuvostolj1t0  välillä vuonna  1967  tehdyn sopimuk- 
sen perusteella myös matkustajaljikenfle kanavassa 

I  alkoi tänä kesänä.  

Saimaan kanavan alueen vuokraamista koskeva,  

I  
koko  maailmassa ainutlaatuinen Sopimus, 	jonka  
tekemisestä SovittIIn  periaatteessa  jo marras 



kuussa  1960  käydyissä neuvotteluissa, solmittiin 

elokuun  27  päivänä vuonna  1962.  ValtiosopimUksen 
 tekeminen osoitti Neuvostoliiton taholta tulevaa 

ymmärtämystä  ja  hyvää tahtoa naapurikansan etuja 

kohtaan. 

VuokrasopimukSeSta  saatiin luja perusta Suo-

men  ja  Neuvostoliiton molempia osapuolia hyö-

dyttävälle tehokkaalle yhteistyölle. Kanavan 

rakentamisaikafla  on  havaittu, että tätä yhteistyö-

tä tehtiin myös käytännössä. 

Paitsi Neuvostoliiton suorittamia työsuori-

tuksia  on  ilolla pantava merkille  se  runsas 

myötätunto, tuki  ja  apu,  jota  Neuvostoliitto 

rakentamistöiden kestäessä  on  Suomelle kaikissa 

suhteissa antanut. Olemme kiitollisia kaikista 

niistä hyödyllisistä neuvoista  ja  esityksistä, 

joilla Neuvostoliitto  on  halunnut tätä rakentanis-

työtä edistää  ja  tukea. Tällä myötämielisellä  ja 

 samalla aktiivisella suhtautumisella  on  Teillä, 

 Herra  Suurlähettiläs  ja  henkilökunnallaflfle  

ollut huomattava merkitys töiden menestykselli-

selle suorittamiselle. Kiittäen Suomen hallitukser 

puolesta Teitä,  Herra  Suurlähettiläs  ja  henkilö-

kuntaanne arvokkaasta työstnne Saimaan kanavan 

hrväksi lausun Teidät tervetulleiksi Saimaan ka-

navan rakentamisen kunniaksi lyödyn mitalin  jako- 

tilaisuuteen  ja  luovi.tan  puheenvuoron Suomen  tie- 

ja  vesirakennushallitUksefl  pääjohtajalle,  herra 

 Martti Niskalalle. 
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U MrniI'ICTP  

9.12.1968  
P:H 	peaBLpathmI 	llocoi  

I YBaaemIe coBeTcKe 

Focrio,ia  

I HoBIf nepo 	HlaIcH  B 	JnHHoi  i  
coO&THM 	}wTop 	CatMeHcIcoro KaHaJxa,Rora  

I flpe3IeHT  Peony 	oiiajiro 	OTICphr.7I ICaHaJI 
.iisi 	3KCrL1IyaTan 	aryc'ra  1968  roa.HoB& 	BOZHbI1  

I nyTT, $IBJI11eTLCH }C0HICpeTHLIM npOs1B.7IeH1eM 	pyecT- 
BeHHEIX 0TH0fflH 	Mey gByMlI COCeHIMH CPpaHaM •  

I Ca'feHCICTA1 KaHaJI -  He  oaMoIe2Ib,HaIc TCHJI 	3IH } 
HaHaJIa.OH nIOcTpoeH  C  ne..iii 

I  O3IaronroJIytnrff 	yJxytrnIeHM.a 	 3HeHHLIX yc.1IoB  
npoBaMx  B  cepe  ero  B11HH 	 epe 

I 011  

ceno 	Hanler'o I1apo.za.Bi1yTpeHHe B011H&e 	IITI 	11B31$TIJTB  
HIflMM eCTecTBeHHEnH pecypcaM.B&11cHeHe 

MOH0CTM HX TpaHerropTHoro 	CflOJIL3oBaH 	1 	pa3BIrTH11  

I cTaIo  ene  óoiee BaHHM,rcorIa o6niiprirre 
paoTmI coezMueHbI  c 	ope 	cyoxonrrbIM cooÖnIeHeM.  

I Fouopsi oö 	3IcoHoMTecHoM aHaeHn 	IcaHaJIa 	ero  
PrcnoJIb3ogaH,KaK ycpen 	IDIIM yxe 	,xopoIue,oôpo - 

I  CoCe1cKIe OTHorueHH 	aIcTope,cJIeyeT 	OTMeTITL,tITO  
B  000TBeTCTBMH  C  aaRJxqeHJ 	B 1967  no,ny 	ey  

I cicoe 
i 	COBeTCICM Cor3oM conIauIeHu!,naccaxHp_  

Bxeae  nio  rcaHaJIy uaiaJIocT, 	ITOM 
roa..L1oroBop  0  nepeate  B  apeiiy PeppHTopwM  

I CatMeHCrcor'o KaHaJIa,eHcTBeH 	B  CBOM poe  
BO 	BO  BCM Mpe,o 3aeH 	cOTOpono 	rijxa ZOC - 

I  TZPHT 	rIPtHI!11I8JIBHaH 	OroBopeHHoeTb  BO  BM11 
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rIpoBeeHHbIx  B  osipe  1960  noa  nepenoBopoB,6iux 
nonrucaH  27  anycaa  1962  roa.3aqeHe nocynap-
CTBeHHOPO .IOnoBopa ÖLIJIO IIPOHB.IIeHHeM noHMaHMH 
fzo6pot BOJII  co  CTopo}mI CoBeTcKono Co3a  EC  1HTepe- 
caM coceHet CTpaHLI. 

,LIonoBop  oó  apeHe flOC3Iy.0 npotlImmc 3rHaMeHToM 
JI$I BaaHMoB -InoHono, 9keIcpHBHono COTpyHIecTBa 

Mezy 	 i  C0BeTcKHM Co3oM.B nponecce 
PBTBa IcaHaJIa öwio 3JiMetIeHo,tTo aTO CoTpy-

H1tIecTgo rIpOBOL7IocL 	Ha  nparcTn<e. 
Hapa,y  c  BbIrrOJIHeHeeM COBeTCKMM Co3oM OTJIbHMX 

CTpoHTeJIux paOoT cJIeyeT  C  paoCTb OTMeTT  TO  

O6.JUHOe COyBCTBe,noepcy  i  flOMOU,HoTopbIe 
CoBeTccd COD3 oIa3b1BaJI ( MHJIHH1I  BO  BCX OTHOuTeHHX 

 B  ripiecce cTpoTeIbHJix paöoT.Mbr JxapoapH  3a BC  Te  
flOJI3HH COBTbI 	npe JIoeHii$I,1oTopIM COBeTCRI  
Coma  XOTJI conecTBo3aTL 3TO cTpoTeJrbHo paóoTe  I  
noepxBaT ee.B 3TOM COtIYBCBeHHOM 	OHOBpeMeHHo 
aKTBHoM OTHOI11eH 	HMJI 3Ha TGJIMI3r 	OJiL  B  ycrieni-. 
HOM rrpoBezeu 	pa6oT  B&  n:ii qpe3BritlaHLiIt 11ocoi  H  
Bani nepcoHaJl. 

BJIanonapH  Bao  n:  qDe3BaHLr HocoJI  r  Bani rrepcoi-iax  
OT  MHH lIpaBTeJIBcTBa MHJIiH,ZHH  3a  aiuy IHHD  pa

-OoTy  Ha  öJIano Cat1MeHccoro IcaHa3Ia,npHBeTcTBy  Bao 
 oOporIoaJIoBa 	Ha  BPYtIHH 11aMiTHLIX Me.ZJaJIe  B  

0Tp0HTeJIB0TBa CaMeHcHono icaaa  i  npezcTaBJI c.moBo 
neHepaJIBHoMy JpeRTopy YnpaBJIeHHa opozono  H  BOZHO

-no  cTpoHTeJIBcTBa n:Hy Mapa' HHcKaiia. 
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Pääjoht.Niskala.Helsinki  18.11.1968  

Herra 1Vinist eri 

Herra  Suurlähettiläs 

Arvoisat  neuvostoliittolaiset ystävät 

hyvät herrat  

Suomen  ja  erikoisesti maamme itäisten 

osien kuijetustaloudelle ensiarvoisen tärkeä 

Saimaan kanava - kuten kaikki täällä läsnäole-

vat tietävät -  on  viiden vuoden  ankaran  työn 

 ja  monien ponnistusten jälkeen valmistunut  ja  

otettu käyttöön. Kuten muistamme, kanavan vihki 

elokuun  5  päivänä Suomen Tasavallan Presidentti. 

Tätä tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan  Neu

-vostoli  I ton  arvovaltainen halli tusvaltuuskunta 

merilaivastoministeri Bakajevin johdolla. Mi-

nulla  on  ilo todeta, että liikenne kanavalla  on 

 vähitellen päässyt käyntiin. Alukset ovat  pur-

jebtineet  Suomen  ja  Neuvostoliiton sekä muutamia 

myös kolmansien  maiden  lippuja käyttäen. Purjeh

-that  ovat todenneet kanavan hyvin täyttävän 

I )  
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merenkulun vaatimukset. 

Saimaan kanavan rakentaminpn  on  ollut 

suurin yhtenäinen  ja  vaativia tämän alan  ra- 

kennustyö  Suomessa viimeksi kuluneiden vuosi- 

kymmenien aikana. Meidän suomalaisten rakenta- 

jien kannalta Saimaan kanavan rakentaminen  on 

 ollut sikäli erikoinen, että  se on  toteutettu 

laajamj.ttajsena  ja  monitahof  sena  kansainvälise-

nä yhteisty6nä. Neuvostoliiton  ja  Suomen keskei 

nen valtiosopimus Ystävyydestä, yhteisty5stä  
ja  keskinäisestä avunannosta  on  luonut yleiset 

edellytykset Icanavahaakkeen toteutukselle. So-

pimus kanava-alueen  ja  Malylj-Vysotsicij_saareri 

 vuokraamisesta antoi mandollisuudet kanavahank

-keen  toteuttamiselle. Kanavaan liittyviä  ja  mo-

lempia maita koskevia yhteisiä asioita ovat 

ansiokkaasti hoitaneet molempien  maiden  kanava- 

valtuutetut  ja  heidän avustajansa. 

Saimaan kanavan teknillisestä rakentami-

sesta  on  vastannut maamme kulkulaitosten  ja  
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yleisten töiden ministeriön toimeksiannosta 

 tie-  ja vesirakennushaliftus. 1'1eitä  rakenta-

jia ovat työssämme auttaneet useat virastot, 

laitokset  ja  organisaatiot Suomessa. Meitä 

ovat auttaneet myös  varsin  monet viranomaiset 

 ja  henkilöt Neuvostoliitosta. Ovathan neuvos-

toliittolaiset organisaatiot tehtyjen sopimuk-

sien mukaisesti suori 1 tanee'c käytännön raken-

nustyöstä noin viidennen osan. Erikoisen ar-

vokasta meille  on  ollut  se moninainen  ja  jat-

kuva tuki, jonka  me  olemme saaneet Teiltä, 

 Herra  Suurlähettiläs,  ja Tidän alaiseltarine  

suurlähetystön henkilökunnalta.  

Suomlajsten  rakentajien edustajana mi-

ni'lla  on  ilo todeta, että rakentajien  ja  mui-

den käytännön työtä suorittaneiden henkilöi-

den jatkuva yhteistyö  on  ollut aina miellyttä-

vää, hyödyllistä  ja  yhteiseen suureen päämää-

rään pyrkivää. Tämän  kaiken  todistaa  se,  että 

kanava saatiin ennen sovittua päivämäärää  val- 
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mjjksi.  Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen 

 on  sanonut;, että Saimaan kanava  on  Neuvosto-

liiton  ja  Suomen kansojen keskeisen yhteis-

työn vertauskuva.  Me  suomalaiset rakentajat 

tunnemme tyydytystä siitä, että olemme saa-

neet olla mukana tässä yhteistyössä. 

Tandomme tänään, kuten aikaisemminkin 

olemme tehneet, esittää tästä kaikesta kun-

nioittavat  ja sydämolliset kiitoksemme  Teille 

 Herra  Suurlähettiläs  Ja  kaikille täällä ole-

ville suurlähetystössä työskenteleville  hen- 

ki lö  I.  ile.  

Tie-  ja vesirakennushailitus  on  maamme 

hallituksen suosiolilsella luvalla lyöttänyt 

taiteilija heikki hiälväojan muovaaman mitaii 

uuden Saimaan kanavan rakentamisen johdosta. 

Tämän mitalin avulla  me  tandomme näkyvästi  

ja  pysyvästi kiittää niitä henkilöitä, jotka 

arvoallal1aan  ja työliWin  ovat ratkaisevasti 

myötäva1kutan 	tärkeän kanavahankkeen  on- 



-F - 

nelliseksi  toteuttamiseksi. Timbn mitalin 

ensimmi1sen kappaleen - kaikki ovat samanlai-

sia -  on  ottanut vastaan Presidentti Kekkonen. 

 Se on  myös luovutettu Moskovassa ministeri 

V.G. Bakajeville  ja  ministeri S.A.Kutchkfnjfle.  

Herra Suurlihetti1s 

Arvoisat  neuvostoliittolaiset ystävät  

Tie-  ja  vesirakennushallituksen puoles-

ta minulla  on  suuri kunnia vielä kerran  kilt- 

tää  Teitä arvokkaasta työstänne Saimaan kana-

van hyväksi. Kunnioittavasti pyydän, että py-

syväksi muistoksi tästä yhteistyöstä tahtoi-

sitte vastaanottaa Saimaan kanavan mitalin. 
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yBaaee coBeTerce/py3sI 

flocnozia 

flepBocTeeHHoBaH 	JIS TpaHcnopTHo 	}COHOMIIc  

M  QCoöeiJHO TSI BOCTOHJX O6jiacpe 

HauIe cTpaH&,CalMeHcj HaHa.1x caic BCM 3ecE 

TIPMCYTCTByIMIM H3BecTHo, nocie IIHTMJIeTHeFQ 

yrIopHono Tpyna  t 	ionx ycif 3aIco}pIeH 

flPH5IT  B 	cruIoaTafl.Kac flOMHM,KaHaJx 6Lui 

OTICPhIT JI5I HcrrJIoaTaIy 	TLffTOPO aBnyeTa ceno 

 noa  HPe3PrHTOM THJIHHgCHO Pecny6.iIrIcH,  
3T0  TopecTBo noqTia CBO!M flPIC"TCTBeM 

aBTopITeTHaH nocyapcTBeHHa .reJxeparsi Coaa 

CoBeTccx CoacTecx Pecrry6iiic  Bo  nJIaBe  
C  MHCTpM MopcRono JIoTa BaHaeBbIM.  ii pa 

 3aMOTIITE,qT 	BteH1e  Ha  RaHaJxe rIoHeMHory 

Hatla.1rocB.Cy.Ia npoxo 	no 	LJIanoM 	HJIHHHH, 

CoBeTcrcopo Co3a 	HecoTophlx TpeTMx cTpaH. 

Mopexo 	coHcTaTpoBa 	TO  KaHaJI BrrO.lIHe 

OT t3etaep TpeOoBaM HaBrag, 
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CTpoTeJIcTBo CaMeHcKono caHa2Ia 6&io  Han-

OO2ILIITVrM eITH&M 	OTBeTCTBeHHbIM 0Tp01!Te.IJL,CTBOM  

B 	H3IHH(H  B  TeeH 	nocex ecITJIeTH1.  

C  Haure CTOPOHLI,COCTOpOHLI MHCC1X CTpowreaIe, 

CTpOTTeJIIcTBo CatMeHeKono aaia ÖbIJIO  TM 

 ocoóeHHo,qTo  OHO 611210  0cymecTB2IeHo 06IIIIpHO1 

COBMeCTHo MezyuapoHo paOoTo.FocyapcTBeHo 

con2IanIeHMe Mey COBeTCCIW Co3oM 	HHe1  

o  pyóe,coTpyHIIt1ecTBe 	B3aTMH01 rIOMOIIIH 

,naio o6urE rIpen0CUJLKy 2LFI ocyuJecTBJIeHg 

3aMhIcJIa HaHa.7Ia.onoBop  0  apee TeppTopn 

aaia  i  OCTp0Ba Ma.,'i& B11coIIci 	ai BO3MQIHOCTr, 

0CyUOCTBrTb npenpTe.OTHocsIue  }C  }caHaily 

gTaca3ne oóoiix nocyzapcTB ,zeJI 3acJryeHo 

rrpoBe2Ivr YTIO.IIHOMOt1eHHEIe O6OHX POCyZJapCTB ! 

fl0M0U1HKH. 

Ba exrecicoe OTPOVTTeJILCTBO CathceHcHono 

icaaia OTB210  110  3az1aHH M1H1CTepCTBa  nye 

 cooóneHH } oöIIJecTBeHHMx paöoT 	HJIH 

YnpaB.7xeHvre ,l0pO!HOP0  II  B011H0P0 cTDOvrTeJIcTBa, 
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HaM cTpOTeJIsIM  B 	paóOTe rIoMonaJr MHOP  

I  opnaHvr3arT  B 	HJ1HH- 

n.HaM paice oIca3a.H noMon1b BJICTI 	oe 

MHOfl 	 B  CoBeTecoM Co3e.BegB COBeTCICe 

OpnaH3agn npOI3BeJI  B  cooTBeTcTB'  C  EcoHTpaI- 

TM  npTOJn3TeJIBHo fl5T 	ICTL flpaCTeCX 

paóoT cTpotTeJIbcTBa.,  L  
flpeCTaBV!Te.7IeM 	HCcX cpoTe.iie 	i  pa1i saMe- 

T1TB,tITO flOCTO5iHH 	coBMecTHasI paóoTa CTpOT- 

ie 	ig npOBO,ZlMBllflX npaKTeCICy pa6OTy 

óri.iia Bcerza npHTHa,6JIaPOTBOPHa  t  cTpeMUIaCL  

IC  o6ue 	eJII.O}ca3aTeJILOTBOM 3TOM C.?IyIT  TO, 

TO  ICHJI 6bIJI BhlcTpoeH  O  coruacoBaHHot aT&. 

flpeeHT peerly WICIC Ypxo KeICH0HeH CIC3JI,ITO 

CaMeHeIt icaai IBJIaeTbca CMBOJIOM eoBMecTHot 

paOOTEit Hapo,zoB C0BeTCK0F0 Coa H2I5HBW. 

Mri 	cicie cTpowTe.1'II tLyBCTByeM yOBJIeTBOPeHe 

qTO MOPJHT yt1aCTBOBaTL  B  TOt coBMecTHot 

paóOTe.  
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rI XOTIflL CeflOH$I,I(aK 	panee  3T0 e.ia.ii 

BhIpa3I'!Tb  C HOTHM 3a BC 	To,HanIy cepzJernyD 
-- 

O  JI a  flo  ,n  ap  HOC T 
3  çL 	 . - 

YnpB.1IeHe 1OpO!HOPO tT BOHOFO CTpOTe.uECTBa  

rio  öIanoctc2IoFrnoMy pa3peffleHu rIpaBTe.JIcTBa 

Hafflei1 CTHLI BhlOV2IO Me2aJIs oopMJreHHyID 

XyOzHvIKOM Xetcc XHBHO  TIO  C.1I3rtla CTpOH-

Te.JIECTBa Ca{MeHcRono IcaHa.ma, 3To 

MLI XOTI4i'  OP  aflOIapTT Tex  1IIIcoTophIe CBOM 

aBToppeToM  M  pa6oTo1 peniaii 	oOpa3oM co- 

e1cTBoa.1I ocyuecTBJxeHwD BaHono nperrpllHTH.ff, 

CTpOTeJLbCTBa HaHa.71a. 	fIepBLI 3H3MflJL 	3TO 

- HOTO5Ie ce OTHROBLt - 

npe3eHTieR1coHeu. OHa Ta1ce BpytleHa  B i'ocIcBe 

MrIrrcTpaM B.F. BaHaeBy 	C.A.IyzrIHy. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



	

-  5  - 	
- 

Z  ,kL ̂  kLj  'te! 	(lo C.- 

YBaaeMHe coBeTc}c1e Py3LH  

O 	 YnpaB.iIeH 	zopocHopo 	BOHopo 

CTPOTeJILCTBa 	HH f1 	ci  Me -'6Ir,nJyD ecTB 

noOanonaTL Bac aa Banry riernyr paoTy  Ha 

iano CaMeHc}copo I(a}-jajla, 

'7 
llOT1ITe2IBo TTPOIIIY,JITQ  6&  Bri  Ha 

itt 

UaMHTB  o 	UpHHHJIH Me rz1a.I 

CaMeHccopo EcaHa.lIa,  

12.11.1968 
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Martti  Niskala  
19.10.1968 

Leningrad 
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Pääjoht.Niskala  Leningrad 19.10.1968. 

 Kunnioite-tut  juhlavieraat  

Tuon tähän uusitun Saimaan kanavan toisen purjeh-
duskauden avajaisjuhlaan tervehdyksen Suomen  tie-  ja 
vesirakennushalljtukselta  sekä Saimaan kanavan  hal-
lirmolta.  Alkava purjehduskausi  on  ensimmäinen  nor-
maaleissa  olosuhteissa tapahtuva. Varmóihin kesän 
nerkke1hin  me  viimme  nyt lisätä valkokylkisten  tu-
ristilaivojen  ilmestymisen Saimaan kanavalle. 

Tämän juhlan ulkonaiset puitteet kuvastavat sitä 

vankkaa perustaa, jolla Saimaan kanavan toiminta  ja 
 käyttö lepää.  Me  eieömme muistomerkillä,  joka  vä-

kevästi symbolisol  Suomen  ja  Neuvostoliiton rakenta-
vaa yhteistyötä  ja  kansojen ystävyyttä. Muistomer-
kin  toisella puolella odottaa suomalainen  ja  toisel-
la puolella neuvostoliittolainen laiva valmiina suo-

rittamaan purjehcjuskauden avaukeen yhdenvertajsuuden 
osoituksena.  Me  suomalaiset iloitsemme siitä, että 
Saimaan kanavan liikenne voidaan aloittaa  ja  sitä 
jatkuvasti suorittaa näiden tunnusten mukaisesti. 

Viime vuodelta saadut kokemukset osoittavat, että 
kanava ansaitsee teknillisten rakenteiden  ja lilken-
teellisten ominalsuuksiensa  puolesta korkeimman arvoa 
sanan. Meillä  on  myös rnieluisat kokemukset kanavan 
henkilökunnan ammattitaidosta  ja uutteruudesta.  Ai-
van erityisen merkitykeellista  on  ollut hyvä  ja  kit-
katon yhteistyö suomalaisen - ,  ja neuvostol1jtto1aj.•) 
sen kanavahenkilöstön  kesken. Meillä  on  täysi syy 
uskoa, että tällä ystävyyden kanavalla tällainen  
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hyvä  ja  auttavalnen  yhteistyö tulee aina jatkurnaan. 
Saimaan kanavan liikennemäärä jäi viime vuonna 

odotetusti  varsin  pieneksi. Alkavana purjehduskau-

tena  on  odotettavissa liikennettä  jo  runsaammin, jos-
kin talouselämän mukautuminen uuteen  kul  jetusiLuotoofl 

kestänee  joitain vuosia. Kanavan lilkennemääriin 
vaikuttavat monet seikat, joista tärkein  on  kuljetus- 

ustannusten suruus  muihin  kul  jetusmuotoihin  verrat-

tuna  kul  jetettaessa  tavaraa Saimaan kanavan vaikutus- 
alueelle  tai  sieltä maailman markkinoille. Näitä 
kustannuksia voidaan myös säädellä maksuilla  ja ta-

riffeilla.  Me kanavalaiset toivoLnme  olosuhteiden 
muodostuvan sellaisiksi, että Saimaan kanava kulku-
väylänä voisi täyttää tarkoituksensa  ja  tarjota Itä- 

Suomelle  ja  een  kehitykselle aikaisempaa edullisern-
mat  olosuhteet. 

Tuleviin liikennernääriin vaikuttavat myös väylien 
kehittyminen. Parhaillaan jatketaan syväväylän ra-
kentamista Saimaan alueella Varkaudesta Kuopioon. 
Suunnitelmien mukaan väylä valmistuu kanden vuoden 
uluttua  ja  välittömästi lisää liikennettä. Viime 

maaliskuussa  on  Suomen  ja  Neuvostoliiton kesken 
sovittu Suomenlanden rannikkoväylän käytöstä, mikä 

 jo  tänä vuonna tekee mandolliseksi myös nippu-uitOn 
kanavareittiä pitkin  ja  lisää pienten alusten tur- 
vallisuutta. 

Saimaan kanavan suuri merkitys matkailuihle  on 
 kiistaton. Nykypäivän klireinen ihminen tarvitsee 

virkistystä yhtä välttämättömästi kuin muita elämi- 
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3.  

sen perustarpeita.  Me  toivomme, että yhä useampi 

turisti tulisi ihailemaan kanavan kauniita nikymiä. 

Kanavan henkilökunta suorittaa palvelu staan mi  el el-

lään matkaill  joiden mukavuudeksi. 

Saimaan kanavan nimissä toivotan lalvat terve-

tulleiksi kanavalle. Tulkoon alkavasta purjehdus- 

kaudesta suotuisa  ja vilkas  sekä seuratkoon onni  

)a  menestys niii kaikkia kanavalla työskenteleviä 

kuin kanavalla liikeunöiviäkifl.  

I  
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I. 
I 
I  

Ministeri  Paavo  Aitio, Saimaan kanavan vihkiäis -

I juhiassa  5.8. 1968  klo  17  pidetty juhlaesitelmä.  

I 
fl 
fl 
I. 
I Olemme äsken nähneet uuden kauden alkamisen Saimaan  

I 	
kanavan pitkässä  ja monivaiheisessa  historiassa Tasavallan  

Presidentin avatessa  kanavan virallisesti liikenteelle.  

I Uusi, sitä ympäröivään kaunilseen luontoon hyvin sopeutuva 

vesireitti  on  teknillisessä mielessä huomattava saavutus.  

I Taloudellisesti arvosteltuna kanavan merkitys  on  erittäin  

I 
 suuri. Mutta lisäksi  se on  paljon muuta.  Se on  kanden naa- 

purikansan  hyvien suhteiden konkreettinen ilmaus. Olemme  

I tänään liikkuneet Suomen  ja  Neuvostoliiton ystävyyttä näky- 

västi todistavilla paikoilla.  

I Saimaan kanavan asiaa  on  sen  viime vaiheessa, lähtien  

I 	
kanava-alueen vuokraamista koskevien ensimmäisten neuvotte- 

lujen alkaznisesta kolmatta vuosikymmentä sitten, hoidettu  

I niin kuin hyvien naapureiden välisiä asioita hoidetaan. 

Pyrkimystä lämpimien scthteiden luomiseen, ylläpitämiseen  

I ja  kehittämiseen osoitti vakuuttavasti  jo  ensimmäisten kes-

I kustelujen  käyminen vuonna  19iI.7.  

Jokainen merkittävä työ vaatii edistyäkseen vankan todel - 

I  
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lisuuspohjan  ja  huolellisen valmistelun. Saimaan kanavaa 

koskevaa Suomen  ja  Neuvostoliiton valtioiden välistä so-

pimusta ei olekaan valmisteltu  ja  laadittu yhdessä het-

kessä. Kun näin  on,  voimme olla varmoja siitä, että ka-

nava  on  rakennettu kaikissa merkityksissä lujalle poh-

jalle. Saimaan kanavan alueen vuokraainista koskeva,  koko 

 maailmassa ainutlaatuinen sopimus, jonka tekemisestä so-

vittiin periaatteessa  jo  marraskuussa  1960  käydyissä neu-

votteluissa, solmittiin elokuun  27  päivänä vuonna  1963.  

Valtiosopimuksen  tekeminen osoitti Neuvostoliithn taholta 

tulevaa ymmärtämystä  ja  hyvää tahtoa naapurikansan etuja 

kohtaan. Sopimuksen soveltaminen käytäntöön  on  osoitta-

nut, että een laatijat puolin  ja  toisin tajusivat oikein 

 sen  hengen  ja  myös muodon, johon sopimus tuli kirjoittaa. 

Nämä henkilöt ovat toiminnallaan ansainneet kiltoksemme. 

Saimaan kanavan alueen vuokraamista  ja  alueen käyt-

töä koskeva sopimus  on  ollut erinomaisena perustana nyt 

valmistunutta suurta rakentaniistehtävää käytännössä suo-

ritettaessa. Valtiosopimukeessa selvitettyjen kysymysten 

lisäksi  on  luonnollisesti ollut sovittava lukemattomista 

suuremmista  ja  plenemrnistä  yksityiskohdista. Tämän vaati-

van tehtävän ovat suorittaneet molempien  maiden  valtuute-

tut, jotka vaivojaan säästämättä ovat hyvässä yhteisym-

märryksessä menestyksellisesti työskennellen luoneet kana-

van varsinaisille rakentajille hyvät työskentelyolosuhteet. 

Tänään valmiina näkemämme, olosuhteissamme  varsin 

 mittava rakentamistyö  on  suunniteltu  ja  toteutettu vajaas - 

'il  
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-  

I 
I sa  viidessä vuodessa. Tämä  on  vaatinut paljon sekä henkis- 

tä että ruumiillista työtä  ja  aherrusta;  Työtä  on  tehty  

I niin toimistoissa kuin avoimen taivaan allakin. Eri vuo- 

denaikojen sään oikkujen armoilla  on  koko  ajan uurastettu  

I määrätietoisesti. Mieluisa velvollisuuteni  on  lausua kai- 

I kille  rakentajille  ja  suunnittelijoille, niin virkamiehil- 

le  kuin työläisillekin kiitokset hyvin tehdystä työstä.  

1 	Vuokrasopimuksesta  saatiin luja perusta Suomen  ja  

Neuvostoliiton molempia osapuolia hyödyttävälle tehokkaal -

I le  yhteistyölle. Kanavan rakentnisaikana  on  havaittu,  

I että tätä yhteistyötä tehtiin myös käytännössä. 

Ensiksikin  on  Neuvostoliitto tehnyt kanssamme työtä  

I teknillisessä mielessä. Neuvostoliittolaiset rakentajat 

ovat suorittaneet monia kanavan valmistamiseen ratkaise- 

I vasti  vaikuttaneita tehtäviä.  He  ovat, esimerkin mainitak -

I seni,  rakentaneet Kivisillansalmen sillat, jotka ovat jo- 

kaisen Viipuriin kulkevan nähtävissä, kulkipa  hän  maitse  

I tai  kanavaa myöten. 

Paitsi työsuorituksia  on  ilolla pantava merkille  se 

I runsas myötätunto, tuki  ja  apu,  jota  Neuvostoliitto raken-

I tamistöiden  kestäessä  on  Suomelle kaikissa suhteissa an- 

tanut. Olemme kiitollisia kaikista niistä hyödyllisistä  

I neuvoista  ja  esityksistä, joilla Neuvostoliitto  on  halun- 

nut tätä rakentamistyötä edistää  ja  tukea. Tällä myötämie -

I lisellä  ja  samalla aktilvisella suhtautumisella  on  ollut  

I ratkaiseva merkitys töiden menestykselliselle suorittami- 

selle.  

I  
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I  
I vuoksi.  

Saimaan kanava ei ole itsetarkoitus, kanava kanavan  

Se on  rakennettu vaikutuspiirissään asuvien ihmis - 

I ten  ja  heidän kauttaan  koko  kansamme taloudellisen hyvin- 

voinnin edistämiseksi  ja  elinehtojen parantamiseksi.  

I Puhuttaessa samalla kertaa kanavan taloudellisesta rnerki- 

I teidemme 

tyksestä  ja sen  käyttämisestä  jo  nyt hyvien naapuruussuh- 

lujittajana  on  pantava merkille, 	että Suomen  ja  

I Neuvostoliiton välillä vuonna  1967  tehdyn sopimuksen pe- 

rusteella matkustajallikenne kanavassa alkoi tänä kesänä.  

I Kanavan rakentamistyöstä  on  ollut suurta apua työl - 

I lisyyden  edistäjänä kokeminamrne vaikeina työttömyystalvina. 

Tämän lisäksi voidaan kanavan rakentamistyön selvästi  to- 

I deta vilkastuttaneen  niiden paikkakuntien taloudellista 

elämää, joiden kautta kanava  ja sen  käytön oleellisena  

I edellytyksenä oleva syväväyläverkko kulkee.  

I Kiinnostus,  jota  kanavan vaikutusalueella  on  kuntien  

ja  liiketoimintaa harjoittavien yritysten sekä eri järjes - 

I töjen  taholta tunnettu, 	osoittaa näiden  jo  oivaltaneen  

kanavan käyttöön saamisen suuren merkitykeen. Kun maamme  

I ulkomaanlijkenteen  odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen  

I
2000  mennessä, Saimaan kanava tulee olemaan tärkeä, 	ellei 

jopa tärkein Itä-Suomen liikenteen välittäjä. Uskonkin,  

I että kun kaikki tarpeelliset väylät  ja  satamat saadaan teh-. 

dyiksi 	ja  muut vastaavat valmistavat toimenpiteet suorite - 

I tuiksi,  kanavan välittömästi vaikutusalueelleen  ja  välilli - 

I 
Li  
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I 
sesti  koko  maalle tuottama hyöty muodostuu selvästi suu-

remrnaksl kuin tähän mennessä  on  voitu olettaa. 

Kehittyvä yhteiskunta  on  kaikkialla käyttänyt kulje-

tustoiminnassaan vesiliikennettä, missä siihen  vain on  ol-

lut mandollisuuksia. Kautta  koko  historiallisen kauden 

ovat taloudellisessa  ja  myös sivistyksellisessä suhteessa 

edistyneimmät  kansat ymmärtäneet vesililkenteen suuren mer-

kityksen  ja  sitä kaikin tavoin edistäneet. Tuloksena onkin 

voitu todeta kehityksen kaikilla aloilla olleen vilkkain-

ta  alueilla, joilta  on pääsymandollisuus  riittävän kulku-

kelpoisiin vesistöihin. 

Meillä Suomessa vesiteiden käyttöön  on  varsin  hyvät 

luonnon edellytykset. Paitsi pitkää merenrannikkoamme ovat 

laajat sisävesistörnme liikennöimiseen melko sopivia. Tämä 

johtuu erityisesti siitä, että Sisä-Suomen järviylängön, 

joka käsittää noin kolmanneksen maamme  pinta-alasta,  pää- 

järvet ovat suunnilleen samalla korkeudella. Koska laaja 

 osa  Saimaan vesistöä.  on  aivan samassa tasossa,  on sisävesi-

liikenteemme  kehitys useissakin vaiheissa alkanut  ja  ollut 

voimakkainta juuri tämän vesistön alueella. 

Vesistöjemme maantieteellisen suotuisuuden vastakohdaksi 

maamme ilmasto asettaa kuitenkin vesiliikenteelle rajoituk-

sia. Luonnollisen purjehduskauden pituudeksi lasketaan jär-

vivesistöissärnme noin seitsemän kuukautta. 

Määrätietoinen Järvi-Suomen vesiteiden kehittäminen 

alkoi heti höyrylaivan käyttöön  tulon  jälkeen. Koska höy-

rylaiva ei ole kovinkaan riippuvainen purjehduskauden  sää- 
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olosuhteista,  se  sopi erinomaisesti  ahtaiden  sisävesien 

 liikennöimiseen.  

Tätä taustaa vasten ei tunnukaan  ihmeeltä,  että 

maamme ensimmäinen höyrylaiva "Ilmarinen" rakennettiin-

kin  Saimaan vesistöalueella, Kiteen  Puhoksessa.  Tämä 

tapahtui vuonna  i833.  

Saimaan kanavan ensimmäinen liikenteelle  avaarni-

nen  vuonna  1856  merkitsi tien avautumista Itä-Suomen 

talouselämän  kehityksle.  Elinkeinoelämä  ja  kaupan-

käynti  vilkastuivat,  kun metsätalouden  ja  puunjalostus-

teollisuuden toimintaedellytykset paranivat ratkaise-

vasti.  Kanavoidut vesitiet ulotettiln  Saimaan  vesiön 

latvoille  saakka, samalla kun myös muiden  järvivesistö-

jen vesiteitä  kehitettiin.  

Sisävesiemme alusilikenteen  merkitys  on  parin  vii-

me  -vuosikymmenen aikana ollut  varsin  vähäinen. Tämä 

johtuu siitä, että  yhtäjaksoinen rnaakuljetus  on huokearn-

paa  kuin yhdistetty vesi-  ja rnaakuljetus,  jossa tavara 

 ensin  kuljetetaan vesitse  ja  sitten  maakuljetuksena  tai 

 päinvastoin, jolloin joudutaan huomattavaan purkaus-  ja 

lastauskustannusten lisäykseen.  Tehdyissä  kuljetustalou-

dellisissa  arvioinneissa  on  havaittu ilmeiseksi, että 

 vesitieyhteys  mereen  on  meidän oloissamme  sisävesitöjen 

aluslilkenteen  kokonaistaloudellisen kannattavuuden vält-

tämätön edellytys. 

Missä tämä  on  saatu aikaan, kuten nyt Saimaan  ye- 
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I 
I sistön  osalta, päästään purjehtimaan suoraan  sisävesiltä  

ainakin Itämeren  ja  Pohjanmeren alueille.  

I Saimaan kanavan  ja  siihen liittyvien  syväväylien  

liikenteessä  on  tavaraliikenteellä  luonnollisesti suurin 

merkitys. Tätä hoitavat nykyisin ensi sijassa omalla  ko- 

I nevoimalla  kulkevat  rahtialukset.  Kotimaisessa liikentees- 

sä voidaan lisäksi käyttää myös  proomuliikennettä  Saimaan  

I alueella  ja  sieltä  rannikollemme.  Samaa  kuljetustapaa  

voidaan käyttää  ulkomaanilikenteessäkin,  jolloin jälleen- 

I lastaus  tapahtuu meren puolella. Edelleen  on  mandollista,  

I että  merikelpoisilla proomuilla randattaisiin  Itämeren 

alueelle.  

I Viime aikoina  on  eri puolilla maailmaa  tullut  yhä 

enemmän käytäntöön  työntöproomuliikenne. Ohjailuominal - 

I suuksien,  veden  aiheuttaman  kulkuvastuksen  ja  miehistö- 

I tarpeen osalta tämä  kuijetustapa  on  perinteellistä 	hi- 

nausmenetelmää  selvästi edullisempi.  Työntöproomuliiken - 

I teessä  on  teknillinen ratkaisu  se, 	että yhtä  tai  useampaa 

yhteen  liitettyä  proomua työntää taakse kiinnitetty työn- 

I töalus.  Tämä  liikennemuoto  on  kasvanut voimakkaasti myös  

I Keski-Euroopan  sisävesiliikenteessä,  jossa omalla  konevoi - 

maila kulkeva  aluskanta  on  uuden  kuijetusmuodori  johdosta  

I jopa vähentynyt.  

On  mandollista, 	että tämä  kuljetustapa  osoittautuu  

I Saimaallakin  edulliseksi.  Työntöproomuyhdistelmän, 	jota  

kutsutaan  työntökytkyeeksi, käyttämismandolilsuus  on  otettu  

I  
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I  
' 	huomioon Saimaan kanavan liikennesäännössä  ja  tiettävästi 

tähän kuljetustapaan  on  kiinnitetty huomiota varustaniol-

denkin taholla. 

Sisävesiliikenteessä  on  myös matkailuliikenteellä  ja  

I muulla kasvavan hyvinvoinnin  ja  vapaa-ajan mukana lisään -

I tyvällä  virkistys-  ja  urheiluliikenteellä  oma osansa.  Ve - 

siteiden kehittämisessä tulee matkailu-  ja  virkistysteki -

I jöillä  olemaan yhä suurempi osuus. 

Alusilikenteen  lisäksi  on  vesistöjämme  vanhastaan käy - 

I tetty raakapuutavaran uittoon.  Tämän kuljetustavan kehitys  

I on  nykyaikana johtanut suurten nippulauttakuorrnien hinauk- 

seen,  nippu-uittoon. Paitsi kuljetuskustarmussyistä, tämä 

I johtuu siitä, että puunjalostusteollisuus tuotantomenetel- 

miensä  muuttumisen vuoksi tarvitsee nykyään raakapuun teh -

I taalle  tuoreena  ja  kuorellisena.  Tällainen puu saattaa  jr- 

I rahaan uitettuna helposti upota, jolloin ulttohukka muo- 

dostuu suureksi  ja  muu vesihilkenne voi häiriintyä.  Sen  

sijaan voidaan raakapuuta tuoreena  ja  kuorehlisena  talou- 

dellisesti  ja  turvallisesti uittaa nipuissa. Samalla saa- 

1 	daan  raakapuun käsittely mandollisimman suurelta osalta  

I keskitetyksi  tehtaille, jolloin tarvittavat työvaiheet 

voidaan suorittaa taloudellisimmin. Raakapuun hankinnassa 

pyritään lisäksi nykyisin jopa kuljetukseen täysinä runkoina, 

Tämäkin käy parhaiten päinsä nipuissa uittaen.  

I Näyttääkin siltä, että irtouitto Järvi-Suomen vesis- 

töissä tulee käytännöllisesti katsoen kokonaan loppumaan.  

Ii  
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Sen  korvaavat suurimmalta osalta  maakuljetus  vesistöön 

 ja  edelleen nippu-uitto tehtaalle. Lyhyen  matkan  kulje-

tuksissa voidaan edullisesti käyttää  autokuijetusta,  mut-

ta pitkillä matkoilla nippu-uitto pysyy ylivoimaisesti 

 taloudellisimpana.  Nykyisin  on  noin puolet puunjalostus- 

tehtaille tuotavan raakapuun  kuijetussuoritteesta ulttoa.  

Tämä merkitsee noin  11 - 13  miljoonan  kiintokuutiometrin 

uittamista  vuosittain. 

Myös nippu -ulton  vaatimukset  on  otettu huomioon Sai- 

maan kanavaa  ja  siihen liittyvää  syväväyläverkkoa  suunni-

teltaessa  ja  rakennettaessa.  On  toivottava, että kysymys 

 nippulauttojen kuljetusreitistä  Suomenlandella saataisiin 

uiton  lilkenteelliset  vaatimukset huomioon ottaen suo-

tuisaan  ratkaisuun, jolloin  kanavasta kansantaloudellemme 

 koituva hyöty saataisiin  täysimääräiseksi. 

Sisävesitiet  kuuluvat maamme  luonnonvaroihin.  Niiden 

 lilkenteellisen  hyväksikäytön  ja kehittämismandollisuuksien 

 selvittäminen  on  tullut  entistä  tth'keämmäksi  nyt, kun laa-

joja  vesistöalueita  on  saatettu  laivakulkukelpoiseen  meri- 

yhteyteen. Teollisuuden raakapuun  hankintatekniikassa  edel-

leen tapahtuvan muutosprosessin  kuljetustekniikalle  aset-

tarnia  uusia vaatimuksia tulee myös edelleen selvittää. 

Eduskunta  on  lausunut toivomuksen Järvi-Suomen vesireittien 

 kanavoimismandollisuuksia  koskevan  teknillistaloudellisen 

kokonaistutkimuksen  suorittamisesta, mikä työ  on tie-  ja 

vesirakennushallituksessa  aloitettu. Syväväylän ulottamista  

I 
I 
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Kuopioon saakka  on  kuitenkin  jo  tässä vaiheessa pidettävä 

erittäin tarpeellisena toimenplteenä, jonka toteuttainiselle  

I on  ilmeisesti olemassa myös riittävät taloudelliset edelly- 

tykset.  

I Saimaan kanavan liikenteen eri muotojen teknillisten  

I
ja  hallinnollisten edellytysten kehittämisen lisäksi  on  nyt, 

kun kanava  on  valmistunut, ilmeisesti syytä erityisesti  

I tutkia mandollisuuksia purjehduskauden pidentämiseksi. Ka- 

navan käyttöä  on  pyrittävä kaikin tavoin kehittämään, jotta  

1 	tehdystä työstä  ja  sijoitetuista pääomista saataisiin  mab- 

I
dollisimman  suuri hyöty.. 

Vesiteiden  kehittämisen päämääränä  on  pidettävä  sel- 

I laisten aluSlilkenne-  ja  nippu-uittomandollisuuksien aikaan- 

saamista, että vesiliikenne pystyy suoriutumaan sille  koko - 

I naistaloudellisin  perustein kuuluvasta kuljetusosuudesta,  

I samalla kun luodaan edellytyksiä talouselämän  ja  nimenomaan 

teollisuuden jatkuvalle kehitykselle. Tähän päämäärään voi - 

1 	daan  entistä tuloksellisemmin pyrkiä nyt, kun Suomen  ja  Neu- 

vostoliiton välisten hyvien suhteiden mittava osoitus, Sai - 

I maan kanava  on  valmistunut  ja  avattu liikenteelle.  

I 
I 
I 
I  
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Y)JIEH 	0KJ1Å M1HMCTPA 11AABO A1TO  HA TOPECTBE 110 
U 	CJYÅ OTiPTH cÅEHc:wrO HAHAJIA 5.YIII  1968 F0 

I  
rocnoHH flpe3xeHT Pecny!KH!  

I rocno.ZJMH MIHHCTp opcoro cJioTa  

1  
Mhr &I.1IZ TOJI},KO  TO  cBHieTeJIHH Haqajla HOBOFO flepMoa  

B  lHHHO, oraToi eo6NT.uiMH MCTO 	Ca1eHcKoro KaHaJIa, ior,ia  

I 

	

	

flpeaHeET PecnycxxH o»u1aJmHo OTKptJI KaHaii isi 3KcrIJ1yaTaLH;:. 

HOBL, xopomo npHcnocad Baotz1'tcsI  K  oKpyaoIIei  ero  KDac;:Bo  

I 
I .  
I 
I 
I 
I .  
I .  
1 
I 
I 
I 
I 
I  

nppoe BOAHbI flTb $iBJIJTCJI  B  TexHMecKoM CMF1CJI 3HaqHTeJThHhfl1 

ocTmceHHeM.  C  3KOHOMH4eCKO To'KY 3HH 3HHHC KaHaJIa pe3-

BI,1taio o.inmoe.  Ho,  xpoe  Toro, OH  BKJIOT  B  cea  z  1 pyroe. 

 OH 	 coofl KoHlcpeTHoe nposBJre}nIe .1py:ecTBeHHEx 

oTHoi1IeHHt Meycgy .By.Mi coce,nHMH opaHaMt.  1i  cero.iiH npoxou-

.JIM flO MCCTaM, cBH,eTemcTByIoHM KOHKPTHO  0  pyKe Mey IH- 

HJr,He1 	COBeTCKHM Co!o3o!. 

fle.iio Ca1MeHcKoro KaHa.Ia  B  ero 	 c)a3e, HaHasI  c  

npHoTyrLIeHMP 	nepasr neperoBopaM  0  iepe,gae Tepp;ITOprH KaHaia  

5  apeHzr  ,a C 	 ec.ETHJieT; 	Ha3a, BeI;:  B  yxe,  B  icoTo- 

pOM Be.1t.yTCct .ne .ia Me:.gy X0p0I2HMH C00ers3MH.  0  CTpeMJIeHHH  K  ycTa-

H0BJIeHHIO, nOepzaH;io  t  pa3BHTHi) TerLiIx oTHoIueH;i cB;eTezb- 

CTBOBa.IH  ye  npoBe.eHHbIe 	1947  rozuj nepBie ecer. 

Kaa 3HaqMTe.msHaI paoTa TpeyeT IJLE eBoero ycnexa 

TBepo DeaJIsHoi OCHOBE  H  TuaTe.mHc n021I'OTOBKZ. IoroBop Mec.1I..y 

rocyapcTBa:u 	 OoBeTcKoro Co3a 0  Cae:-ccoM KaHate 

iie 	rr flOrOTOa2eH 	BEDa50TaH  B 	M0MeHT. Taci:M O6Da3c:.1,  .:o- 

ceM  ET  ysepeHE  B TOM, 4T0  KaHaJt 3xeTcE  30  BCX OTHOeHx 
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I 
I ia npoiHo 	ocHoBe. 	IoroBop  0  nepeaT.e  B  apeI-t.1y 

CaeHcKoro KaHa.ia, 	e3npeie.neHTHhI 	,noroop cBoero ponaBo  

I BCM MHpe, 	0  3KJI4CHU 	KoToporo 6IJIa ,nOCTMrHyTa  

Ha 	oroBopeHHocTb  BO  BM$I IipoBe,eHHEix  B  HOsiOpe  1960  roa  nepe- 

I roBopoB 4 OJI no,rircaw  27  aryca  1963  roa. 	3aKo'-ieHie 	rocy,ap - 

I cTBeH1-ioro oroBopa OhiJio npOgBJIeHIIeM noHHMaHJH 	oOpo 	Bo.Ik 	co  

CTOOHLI CoBeTcKoro Coo3a  x 	HTeDecaM coceHe 	cTpaHbr. 	flui- 

1  M}{HH 	goroBopa  Ha  rIpaKTiiKe noxaiajro, 	tiTo  ero  COCTBTJIH  

Ha  oOeiix CTOOHX ripaijio rIoHMaJIH  ero  ,gyx, 	a 	 opMy, 

I KoTopylo 	O.iIHbI 	Oii.iii ,naT 	oroBopy. 	3TH 	JI}OflM 	3acJyM.mi 	coe;  

I  
1goroBop  0  nepeaie  B  apey 	i  aO HcrIoJiL3oBaHIth TeppzTopzH  

I Caii1eHc::oro KaHajia 	c 1iy:ciiiI 	oTJIIiqH!IM  

xoro 	 ceiac Ooo 	CTDOIT3HO  
i  
U  3aatiii. KpoMe BonpocoB, yperyJlHpoBaHHEix rocyAapcTBeHHN 	oroEo- 

I paM,  0  MHoecTBe 

paajniuioro MacTaOa.3Ty OTBeTCTBeHHyO 3aay BHiIOJIHEJIZ yriO.?IHO- 

I MoqeHHhie  no  KaHay oOe 	cTpaH, KoTopIe,  He 	CBOX  

I .  co3na.iIH, 	paOoTa. 	B  xopomeM B3a}MorIoH;IMaHI;L, 	aronpTHe 

CJ1OBH1I paOom 	CMHX cTpozTeei KaHa.1a.  

I CTo.ctrrasi ceroirjia 	B 	roToBoM BHe 	nepe.! 	HaIM 	r..iia3ai, 	Ha- 

mix  ycJIoBx BecMa MaciIITaOHaFi cTpoMTeJlbHaH paOoTa 6JIa dnpoeK- 

I TipoBaHa ocyIIecTBIeHa  3a  HenoIHse nT 	.meT. 	3a 

I  MHOO  Ka:<  yicTBeHHoro, 	TaK 	I 	z3HteCKOrO Tpyga 	CT2paH. 

PaOora 	 T3  KoRToDax, 	TaK 	I  flOp 	OTKDTIM HeOOM. 	:-ia::o- 

I 1$ICE  BO  B.rra3Ti KapTd3OB flOFOb 	pa3Hx BpeeH roa,paOoT 

BCe PpeME yCepHO, 	ueJIeyCTpeieHHO. MO$i npz.THa.E oO$I3aHHocTb  

I BrDa3Tb BCeM cTpoTeiiM  2  rID0CKT;tDOB 	fKaM,KaK cy;:a, 	TaK  

I  
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I  
I.E paotrHM 6JIaroapHocm  3a  xopomo npoBe.I1eHHyio paoTy. 

ÅpeHiH1 1IIoroBop 	c.iyci npoai 	yH 1 aMeHTOM g.mii B3a1MosM- 

I rogHoro, 3eKTMBHoro 	 Me:c.y 	aJIH.zHet 

C1CHM Coo3o:•.  B npogecce cTpoHTézcTBa 	aaia MoruI 0TMeTHTb,  

I cTO  3T0  COTpyH.!t:eCTB0 flPOBOHJIOC 	Ha 

I BO -nepBLIx,  MM  COTpy,rHHlarM  C  C0BeTcKHM ColoaoM  B  TeXHH- 

'zecKoM cM1icJIe. 	OoBeTcKe cTp0MTeJIH BbiflOJIHJIH MHor;!e aaaq1!,  

I pemaoxr o6pa3oM 	 Ha  peKOHCTpyKI1H1O xaHa.JIa. HMM 110- 

cTpoeHM, HanpHMep, MOCTH 	epe3 rIpOJIHB KHB;c 	I.maHcaJu,  KOTO- 

I - pe 	 npoe3IcaotH4  B 	MoceT BMeTb, 	JI 	OH 110 BH6opr 	efleT 

I CXOflTHO ,gopore ai 	no  xaHaJIy. 

Hapiiy  C 	 pa6oT c.IeyeT  C  pa,ocTo  

I 0TMeTMTb  TO  0H.1IbHOe coyBcTBHe, 	nOep:Ky  H  HOMOt, 

CoBeTcKM1 Coa OKa3MBa.I 	HHJ1.9H,IWi  BO  BCX OTHOIIIHMX  B  npouecce  

I CTpOMTe.JThHMX paoT.  Mr 	aro.iap 	3a BC 	Te  fl.I3HEi 	coBeTM  

I npeJIo;:eHH, KOTOMH COBeTCKH1  C0103  xOTeI coecTBoBaTb aToll 

cTpozTe.mHol paoTe  Z  noJepBaTb ee.  3T0 CO'1YBCTBHe t oio-

I BpeMeHHO acT1BHOe OTHOeH;1e Hrpa.mo pernaicyio  pors  g.0 

BM11O.JIHeHH.a paoT.  

I CaeHcKt ICaHaJI -  He  caiote, 	KHJ1  ra  

OH  noeTpoeH  C  iJiO pa3BITHI xo3cTBeHHoro zaronoiyr;:. 

yJryqii1eHH yC.iOB;;x icH3HZ 	 B  cepe  ero  BHIHH5 	o.iet  

I H,  1epe3 HHX, Bcero  aero  Hapo.na. roBopH o.nHoBpe;eHHo  O  

H0MHt.IeCKOM 3HaeHaI KaHaJIa  i  ero  1cnoJIL3O3aH:H, ica:-c  ypen.is-

I IorieM y:ee xopoe, opococecK;e oTHonieH 	axTope,  

I OTMeTMT,  TO B  cooT3eTcTBm  C  3a<eHH!I  B 196?  rc.y Mey  

H  COBCTCKHM CoaoM cor.1aLeH;!; nacca:pcKoe .ia;-

I ce}me  no  KaHa!y HaqaTo .lIeToM Tey;ero  

I  
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CTpoHTe.I1orBo aaza irpa.iio o.m13myio OJIb }caK yBe.YIHHBa-

!O!H 3aHJToCTb aKTop  B  npoemie HMH Tpy.gEbie 3MMI ôe3pa-

6oTxghI. KpoMe  Toro,  MOHO .ierico OTMeTHTb,  TO  cTpoHreJI1cTBo 

xaazo O2B.'i.VIO XO3CTBHHYIO CH3Hb  Tex  paLoHoa, epe  KOTO - 

pie  HOXOIT KHJI  H  ZB iiotascsi C]ICTBHH0 flpeflrtOC!I2IKOt 

isi  ero  Hcnom3oBaHHsI c;rcTeMa rJy6IHHLIx apBaTepoB. 

3aMHTeDecoBaHHocTb, flpOBJIFieMaJ KOMMHJILHHMH OIHMH 

 H  aaHHMaoIHMMoH xoMMepqecKoi .geTejrbHoc TbIO npe.nrip;:.TMH,  a 

 TaKe pa3H&Mi opraHM3aLHFMH, CP:!eTe.ubCTByeT O5 oco3HaHH  HUH 

 6o.ilbmoro 3HaieH;! BBe.eHz :caHaJIa  B  3cnyaTauHio.Kora Haie 

THCflOTHO oeze  C  .IpyrHMH cTpaHaMkr -  KK 	 - 

yzBoHTei  o 2000  roja, Ca1eHcK 	KaHa..iI CTaHeT BaZHbtM,BO3MOHO, 

caM1 Ba:HhiM noCpe.IHH4eCKHM TpaHcnopTHbIM tLTM Boc2oqHo 	zH- 

.iiHH.1HH. 	y6e.eH,  TO, HOCTOHB Bce HeOXO1}IMbie apaep  H 

flOpThI H  3B2iHB pyrMe noI!roTopHTeJzbHEre MepoflpH$1T!H,flpHHOCHM2.ii 

caHa.IoM Henocpe,cTBeHHo ceoe coero B!H1 	fl0CJCTBHHO 

Boe cTpaHe noJIhaa ocaceTc.a 3aMCTH0 oJibtie, eM MoriH npe.grxo-

.JIOCHTb  O  CHX nop. 

Pa3BHBazeec o6ecTBo flOBCMCTHO Hcno.m3oBa.10  B  opra- 

HH3aizH  C3091  nepeBo3oHot 1IeFrTeIIHocTH BOH1 TpaHcnopT,ec.im 

TOJThKC 	3:oro OK3tBZHCb Bo3MO:HOCTH.  3a  ee HCTOpHecK?rI 

nepo cae pa3BHT!1e  B 3KOHoMecKoM,  a  TaK::e }cyJIBrypHoM  

I 0THOHIX HaDobI noHrMaJIH oimroe 3HaqeHHe BO,HOrO 

flopTa  H B  tieCKH Cn000CTBOBaIH  ero  Da3BHT;1D.  .B  pe3y:aTe  

I 3TOO Mo:Ho KoHcTaTHpoBaTb,  TO  paaBHTHe  BO BCX 

I 	
JiO CMM 6ypHErM  B  paioHax, MeoHx .00TtI K .IOCTOHO 

npHro,gH1M  .II. 	3KcrtzyaTaL1H BO.IHI.( C:cTeMaM. 

I Y  HaC  B  HHLH  H 	HCI1OJI3OBaHHg BO.HIX flyTe  

I  
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OTC  BeciMa xopon:e npzpoe nperiocEJIKH. Hapsi,y  C 	1iHHM  

I 1OKHM noepe:cbéM HaniK BHyTpeHHte BOoe.!Lr flOXOUF1T  

I TJILHO XOjJOtlO  K  aJccrIJiyaTarJHH. 	TO  BN3BaH0,  B  tIacTHocT.I, TeM, 

qTO rJIaBHre Bo1oeMhr o3epHoro rulaTo Cpe.Hei HHjIHI, 	ai-ua- 

I iorre npMepHo o,giy TpeTbo acm TeppMTopHM Han!e 

.iioemr npHepHo  Ha  OHOM ypoBHe. HocKo.mKy oOIpHa.cI qaCTb  

I Ca.eHcKo BOHO cMCTeM HaoHTc  Ha  poBHO TKOM  :e 

I Hamer'o BHyTpeHHero Bo,r.Horo TpaHcriopTa HaaJIocL  H  

ijio  car-  cTpeMiTeIbErM HMeHHO  B  paoe 3Toi BO,Ha cHeTeM.  

I B  IOTHBOBOC reoraHqecKo1 OJIarOHpTHOCTH HaziMx  

MOB  KJIHMT Ha!neI cTpaHE cTaBMT, oHaKo,  Ha  nyTH Bo.I!Horo TpaH-

I CflOpTa CBOH orpaHHeHH. flooMTeHocTL ecTecTBeHHoro 

raLoHHoro net»roa rTOCTraeT 	H1flHX BO,!!.HSX cHoTeMax npIMepHo 

ceM; LecsiIB.  

1 	 L1eJieycTpeMJIeHHoe pa3BHTue BOmzx rIyTei 

Haqajiocs HenocpecTBeH:-io nocie BBCJ1HH  B  3KdnJIyaTanz3 napoxo- 

I a.  flocKoKy napoxo  B  CbH0 CTefleH  He  3aBHCHM  OT  

THeCK1-Ix  yc.io;ii HaBzraLHoHHoro flCPHC,  OH  rIpeBocxDHo noiixo- 

T K 	 flo  y3}CHM BHyTDeHH;IM BO,flOeMal.  

U Ha 	 ecia3aH:-oro  HeT 	terc yHBHTeJIHoro  B 

I 	
TO  HOBI napoxo HaiLje;1 cTaH! "kI.IMapHHeH"  H  EZI flOCTpOCH  B  

- 	 paoe CaeHcxo BOHO cHcTeMI, noce:Ke IIYX0C  B 	ZCCTHOCTH  

I Kr!Tee.  3T0 	L1O  B 1833  roy. 

flep3oe OTKcrTMe CaeHoKoro }caHaJIa ,gui 3KcrriyaTaLH  B 

I 1856  roii.y o3Haqajlo oTKpirHe BopoT 	pa3BMTH 3Ho:-otecKo;1 

)M3HH BocTotrHo! HHiH,gzH. 	DOM.rC.IOBa.I 	3HE 	ToDroL  o::::3- 

ii;c  no  Mepe KooeHHoro yJyxeHHsi flDenOCiO 	eTeIHoc:::  

I ieciioro xo3s!cTBa 

KaHa3;DoBaHHre BO,1HTC flyTa OHIZ paCi1DOOT)aHeHE  O 	pXOEe3  

I 
I  
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1 	 CaieHcKo BO1HO1 cncTeI, c  npoHcxozIIHM O.nHOBpeMeHHO  

HM BO,1THHX nyTei .npyrHx O3HbIX cHcTeM. 

3HateHHe CygOXO.CTBa  BO BHTHHHX ooeax bIJIO  B T- 

npoeKLiIHX ,nByx JJeC$ITHJIeTZi BCBM He3HaqMTeJIM{bD4. 3T0 

I 	
p  

OJiCH$LeTC TeM, tTO HerIpepbIBHa cyxOflyTHa_q nepeoa emere  

I KOM6MHHpOBaHHOI'O BoHoro H CXOflTH0FO TpaHCflOpTa, B 

rpy cnepa flBO3HTCI BOflHbIM,  a  flOTOM CXOflTHbTM nyTeM M.IH  

I Hao6opoT, tITO BLI3hIBT 3HtIHTJIBHO yBeJIHtIeHHe pacxooB, CBi-

I 	
3HH&X  C paarpyaicoil  fl  flO3KO TOBapa.  B  npoH3Be.zeHHhIx TpaHc- 

nopTHo-xo3cTBeHHHx paceax oHapyceHo, KaK HeOCIIOpHMi  

I caKT, tITO B HIflHX yCJIOBHJX Bo.11uoe coo6igeHHe C MopeM 

He3aMeH:IMO 	 OUeXO3a1CTBeHHO Bro 1flHOCTH cy.nO- 

I xoncTBa BO BHyTpeHHMx 

I TaM, rge CTHOBJIHbI noJosre coo6em,  KK  ceac  B  

CabieHcKo BO,HO QHcTeMe,napoxo.FI }:Me!OT flpMO 	OC'Tfl  H3  BHyT- 

I PHHHX Bo 41mrx oHcTeM,no MeHbne Mepe,K paoHaM Ea.ITcKoro H  Ce- 

BepHoro Mopei.  

I B  nepe,BH:iceHZX no Ca.1eHcKoMr }CHiI  H  cB3aH}thIM  3 

I : roxoBOHTMapBaTeaM rpy3OBCe BH:eaHe HrpaeT,eCTeCTBeHHO,CaMy 

BKHO poib.  3o  BH:eHMe BeeTc  B  HacTo.nee 	caMoxO.z- 

I HEMH rpy3OB&M cy.naM}r.  B  OT9qCCTBeHHOM BHEeHHI! MoeT, KpoMe TO- 

ro,ITb Hcno.Ib3oBaHx óap;:eB1 TpaHCnopT  B paoe Cat1eHcK3 

I CHCT1  H OTT 	a  Hane  flO15epebe. 3TOT  e BHg 

I 	
MogeT 6!1T!, HcnoJiL3oBaH H B MecyHapoE.HOM BH:€ceHHH, np;r 

neperpy3Ka ToBapa rIporcxo.HT  y i.'op. ajiee, BO3MO:Hi nepe-

I BO3KH TOBapOB,rO4H K Mopcx;M [C..'IOB[M ap:aMH, B aOH 

THCKOO  :Op. 
I B rlocjle.flHee BpeM a pa3HHx tIaCTx :.pa 

I 	 : 
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HCflO.xb3OBaHHe TOiIKMUX Öapc  B  nepeoae rpy3oB.  flo  CBOHM 

KCTBM ynpaBJxHe.1ocTH, KO3MHHT COnpOTY.BJIeHHR BOE  H 

nOTpe6HOCTH  B  rlepooHaJIe, 3TOT BM.1 TpaHC!1rpTa 3MTHO BiroJHee 

TMOHHOFO MeTo,ra yKcHpoBKI.  B  TPHCIIOT ToJiKaeMhMH 

6aca,1H TexHHqecicoe pceHHe 3aKJIoaeTC  B TOM, TO  O.Hy HuM 

exoopre coeHHeHH1re Mecny  coo 	ap 	nepeeiae npHicpen- 

JIHHN caai cyHo-TouIKaTeJIb. 3TOT  BH,  TpaHCnOpTa HHTCHCH- 

3MTHO  H B  .!JBH:eHMH  BO  BHYTpeHHMx Bo.oeax Cpe-

He  EBpcimr,  B  KOTOOM napic CaMOXOJIHEIX CYOB )Ja:e yMeHbznHJrcs. 

Bo3MocHo,  TO 3TOT BHI13 TpaHdnopTa OKa:ceTCs  BOHEL!  v 

Ha  CaiMaa. Bo3MocHocm HCflOJU3OBaHH5t KOMOIHHpOBaHHO1 ToJIKaeMoI 

6apcM, Ha3IBaorgelc.a ouaerr cocTaBoM, YtTH  B  npaB.max ,IBHe-

HH  no  Ca °iMeHcKoMy aauiy , ec.ui  He  onh16aiocB,  Ha 3TO  BH.  

TPHCIIOT opaEeHo BHiMaHHe  H CO  CTOpOHLr COXOHIX cOMnaH. 

Bo  BHyTpeHHeM BOHOM THCI1OT HrpaiOT CBO1O O..Tb H 

nacca)icHpcKoe, yBeuiHiHBaIorreec  no  epe poca iaronouyi; 

CB060,zwOrO BpeMeHH 	 H  CUOTHBHOC BHEceMHe.  B  pa3- 

BHTHH BOAHbIX  nyTel aKTophr, CB.a3aHHIe  C  TypHcTHKo 	- 

TeJibCKIMH 3aHsITHMH, y,1yT HMTb Bce o.mniee 3HaeHHe. 

Hapiay  C cyoXO,gcTBOM Ha1z BogoeMbI HCflOJ!b3iDTCI  C  aB-

HHX BpeI1eH .zusi cnula3a cIpeBo1 .1IpeBecHHer. Pa3B;THe 3Toro BH,a 

TpaHcrlopTa npMBeJIo  B  HaCToee pez ic yKcHpoBKe 	oit:x 

rIy1KOB.IX flJIOTOB K flKOBOM crLIaBy.  3T0  OS5C}LIeTCiI, KpoMe 

TpaHcnopTHo-TexHMec}cHx coopa:ceHH,  H )aKToM, qTO ,IePeBO- 

flpOMHLJIeHHOCTb, BCHJI ;!3MeHeH;Lt MeTOiOB ripo-

H3BocTBa,  B  HCTO$C 3p9.:E TPeYeT .IOCTaBKy cipeo ,npe-

BCHHLI Ha 3aBO B  cBece.i  H  HeocoteHHoMBHAe.iCJiH cniaB.:iTB  ,pee-

CHH poccm}3,oT,nezHFIe peB:-a  :oryT uierKo yTOHTL 1 B pe3TJI5Ta2e  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I  
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zero noTep npH cn.maBe cTaHoBgTc.a O.TIbflIHMH  H  ocTa.mbHoe  COO- 

nee no Bo.noeiy ocJIo}rgeTci. CLrpbeBasx .npeBecIrHa MoceT, 3aTO, 

6}2T  eniaiea B CBexeM, HeO}COpeHHOM BLfle 3KOHOMHqeCKH  BLI-

ro,nHo  i  Ha.I1etHo, flOBbIM CnOCOOM. O,nHoBpeMeHHo CTHOBHTC5 

BO3MOHhrM KOHueHTpauHg oPaoTKH ,Z!peBecHHbI  B  BO3MOHO 6oJIBe 

ee iacTi  Ha 3BOflX, B peayJxbTaTe flero Heoc5xoJJHMLIe eTarrzz opa- -

60TKH MoryT btTb npoH3Be,geHLI oiee BEroHo,  B  3aroToBKax cLrpLe-

BO ,z1peBecHHIz TeHeHL1H  B  HacTosnee BMH - IBO3HTb ee 

IJILThTM peBHaMH. 	Toro  caMLIi Iy'2HI1 MeToI nepeBo3K - 

nytxoBLI dn.uaB.  

flo  Bcet BeDo.aTHOcT;, cn.xaB .ueca OCCiflbiO  B  BOZ!HLIX CHCTe-

Max  flpHo3epBI, UKTWCKH B3.FITO IIOJIHOCTBJO npelcpa'THTcSI.  Ero  
3aMeHHT, JIBHLIM o6pa3oM, .IeTo.I CyXOrIyTHOi nepeBO31C!  B  BO,13HLre 

cHcTeM 	H 	 nytucooro cniaa Ha 3aBoLI.  B  nepeocax Ha 

1COPOTKHe 	CTHUH 	BLirO,1HbiM JBJLSeTC.c! aBToMoHJIbHbIi 	paHcnopT,  

I HO H 	BJIHHHLIx 	accToIHHsx  ny:-coBExi CflJIaB eoxpaHJieT CBO 

dnopHMoe npeBocxogcTBo.  B  HacToanee BMH npHMeoHo o.Ha no.uo- 

I BHH H3 o,eMa TpaHCnOpT•Ipye.!O 	Ha 3BOi CEpBeBO1 

I  oeTaBL'teTc 	cnJIaBHb!M MeTooM. 	3T0  O3HaaeT CIIJtaB oc.  1-13  

MHJIJIMOHOB IL1IOTHLX KyOMeTpoB e:eroHo.  

I Tpe6oBaHsI nycooro ciuiaa  Toe 	ITHE 11pM 

HHH 	cTp0HTeJILcTBe CatlMeHcKoro EcaHaiaH cB$3aHHoi  C  HZM CIC- 
I  O.IHx • TeMLI rjIyoKo/ 3apBaTepoB • 	eIaTeJILHo, 	qTOLI BonpOc  0  TpaHc- 

UOpTHO! Tpacce IIUCOBLIX 1IJLOTOB  110 	iiHCkCOMy 3JIMB 	iHJI 	t  pe- 
1  meM, 	C  yeTo:.! TpaHcnopTHix TpeoBaH; 	crL'xaBa, 	noJ1o:HTeiIHo, 	B 

I pe3y.mTaTo  nero 	I3BeIae:1:asI  Z3  KaHa.'1a 	Halero 

xo3EcTBa 11o.Th3a cTaIa 	ii  no1:-oeDHo.  

I BHyTpeu:e c.xH!Ie nyTi 	 IacTb3 HaEIHx 

MLIX pecypcoB 0 . BEcHeH;e Eos:.I0:HoCre 	;:x  TDaHcnopTHoro ;cnozL- 



-9- 

I 
• 	3OBaHHH  H  P3BHTMH oTailo eige 6oiee Ba:H, Kor,ga O6IIIHpHNe 

BOJ1Hue paioHhr coe.iHHeuhI  C 	iope 	Cy.nOXOHFZM COOIIeHHeM. PaB- 

I HhIM O6pa3o:1, 	czeye 	BHCHHTb  H  Te  HOBte Tpe6oBaHH.I,  

I  
CTaBHT flpoMcxOs1tHi HflpepbIBHo  B 	3aroToBMTeJIbHoj 	TeXHHKe 

cbrpieBo 	peBecHHbr npoiecc }13MHHH 	nepeBo3oqnbx MeTooB. 

flap.mai.IeHT BMpa3zJI noe.'iaine  0  npoBe.z1eHfH }coMrrJIeKcHoro  Tex- 

HHKO-3KQHoMHtecKoro 	HccJIeioBaHzjj  0  BO3MOiCHOCTSIX cHaeHHi  

I KaHaJIaMH BOI!Hb1X nyTe1 flpHo3epi, 1caco3asI paoTa yze 	aiaa  B  

I  
rJIaBH0M yupaB.IeHHH 	0pOzHOro  H  BOH00 CTpOHTeJIBC TBa. Pacrzpoc- 

paaee rJ1yoKo/. 	cJapBaTepa zio  r.  Kyormo cJ1eyeT y)KeB 	aH- 

I •  HO 	CTJH}1 pacCMaTPiIBaTL IcaK 	eca HeoxoHMoe 

Lct ocyecTB.IeHrrH KoToporo HMe}oTCg, 	BH,iMMO 	 3KOHO- 

I MHteCKr1e 

I  
Hapsiiy  C  pa3B1THeM TexHH4ecxMx  H  aAMHHMcTpaTrrBHLIx npe- 

nocioc pa2x 	op: -3MzeHiL, 	rio  CaIeHcKo?4y 	aazy Cetiac,  

I -  3aBepi!!eHa 	CTpOHTe.ThCTBa KaHa.Ia, 	OOOCHOBaHHO, 	110  

TH, 	H3yHTE 	B03M0:H0CTr 	y.!J1HHeHH 	HaBHrauHoHHoro flep:roa.  

I CIe.iyeT cTpeMHTbca,pa3H!.ur crioco6a:irr, 	K  YBJIH 1iHHiO 

BaHaa KaHaJIa, 	TOOI  H3 11pOH3Be)eHHoi pa6OTN  H  L1IOeHHh1x :-arm- 

TJI0B MorJIH H3BJ1eci 	MaKcHMajrbHo 	OIbL!1yiO nOJ13y..  

1  Ue.mo pa3BHT -r51  BO.HbIX flyTe 	creye 	CiHTaT 	CO3aH:: 

KHX BO3M0HOCTel vI.c cy,IoxoHoro 	BzeHa  H nyiKoBorO CrzaBa,  

I tTO B0IHEit TaHcnopT  Mor  cflpaB:Tbc 	C npIHaezaeI ey  rio  

oexo3Ji.cTBeHHIy. coo6DazeHHcM 	oie 	TpaHcnopTHirx o3aHHocTe,  

U B TO BDeM 	KaK co3aTc.i nDerIocrJuc 	.aJILHe1ero pa3T::g  

I XO3CT3eHHo1  i, 	ne:e 	:cero, 	npoLzeHHo1 	ii;r.0 	3TO  

ix 	io:e 	cTpe:.zmcI 	e:-zT;tB:-ee cerac,icora BHyIHTeJmH0e ripo- 

I -  aIeH:!e 	ococeccxx o 	 o:HomeHH 	 HHHei ; 

Coio3oM, 	CaTheHcK; 	:-caHaJI, 	OI'0B  H  oTcpT 	3KcrUIyaTat:r 
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Martti Niskala 	 5.8.1963  

(Tervehdyspuhe  Saimaan kanavan vihkitisjthlassa Lauritsalari 

yhteiskoulun juhlasalissa) 

Kunnioltettu  Herra  Tasavallan Presidentti 

Saimaan kanavan rakentajien puolesta minulla  on  kunnia tnU 

juh1apiivtnä tervehtii Teiti  ja kiittiä Teiti, Herra  Presidentti, 

siita,  etta  olette tahtonut vihkii uuden kanavan  sen  tulevaan teh-. 

tvänzi.  Me  kaikki tiedLe,  etta Te, Herra  Presidentti, olette 

ratkaisevasti vaikuttanut niihin  suotuislin  olosuhteisiin, jotka 

ovat tehneet mandolliseksi tm1n rakennustyön. Olemme iloisia 

viel11 siitt, etti  olette voinut saapua tthn tilaisuuteen, joka  

on tsmmUinen  ja  nee  ainoaksi,  minkil  valtiovalta  on  voinut  timin 

ty3ri  aikana jirjesti kanavan rnkentajille. PidUmme 1isnåoloanne 

suurena harvoin suotuna huomionosoituksena. Toivotan Teidat,  

Herra  Presidentti kunnioittavasti tervetulleeksi rakentajien juh-

latilaisuuteen.  

Herra  Ptt!zninisteri  ja  herrat Valtioneuvoston jLsenet 

Neuvostoliiton  Herra Merilaivastoministeri ja  herrat 

art4ivai tuuslcunnan  j usenet 

Arvoisat kutsuvieraat  ja  julkisen sanan edustajat 

ILyvt Saimaan kanavan rakentajat 

Saimaan krynava  on  ollut  koko syntyrnisens  ajan Suomen  kan-

san Ja  erikoisesti julkisen sanan kiitollinen "lempilapsi". Onpa 

kanavan nykyinen rakentaminen heritttnyt melkoista kansainvtillsUt-. 

 kin  huomiota. Saimaan kanavan rakentamisen esivaiheet  sekä  kana-.  

vasuunni telma ja sen  varsinainen rakentaminen ovat niin tunnettu-

ja,  etten niihin enäli  kokonaisuutena kajoa. Kuitenkin muutamat  

I 
I 
I 
I 
I 
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r  

lienovit tssUdn tllrlsuudessa  paikallaan. 

saimaan  kanava  on  syntynyt suhteellisen nopeassa tandissa. 

 El  ole kulunut  vidlli ka:dekzaakaan  vuotta (marraskuun lopussa 

 1960)  slltt,  kun kanavan rakentamisen periaatteista sovittiin 

Tasavallan  Presidentin  vierailun aikana  Noskovassa  Suomen  ja  

euvosto1liton valttomlecte 	skelslss  neuvotteluissa.  El  ole 

kulunut kuin vlizLvuotta  ja  kolme kuukautta  (J(.5.1963)  slitti,  

kuri maarne Eduskunta yks1mlelleztl hyvksy1 laaditun kanavaa 

koskevan valtiosopimuksen.  El  olo kulunut vllttWcWin vuotta  

(27.3.1963)  slltfl,  kun vnitlosopimus saatettiin voimaan.  Ja  lopuk.  

si  el  ole kulunut kuin noin kolme  ja  puoli vuotta (vuoden  1965  

alusta)  sllt  kun kanavan varsinaiset  rakennustyit kentL11t1 laa- 
Ti  

jemrnassa  mitassa suunril telrrii envalml  s  tuttua ptZZl  vit kUynti ln. 
\ 

T!ntn  itse kanava,  sen  meren puolen tulovyl1,  siihen lllttyvt 

 520 km  pltkLtt syvttviyllLt  ja  monet Saimaan alueen satamat  ja las- 

tauspalkat  ovat teknillisesti  ja  juridisesti valmiit otettavakal 

liikenteen 1diytt5n. 

Nyt voltanee kysyi!  mitt  varten  ni!lnkin  suuri suunnitelma 
\ 	-  

on  haluttu toteuttaa  mainitcejassanl  ajassa.  Vastau  on  seuraava.  
J  

Kautta aikojen _ ks-l-te-t-t,  otti! Saimaan alueen vesitelden, joi-

den  yhte!nen  pituus  on  noin  2000 km,  merkitys  on  ratkaisevasti sut 

retripi,  jos  ne voidaan rlittUv1n tehokkaasti yhdlsti!ä kanavan avul-

la meriteihin. Ti!ten  voidaan Saimaan talousalueen  kuijetustalout-

ta  parantaa, kun  vilhilastaukset  ja  mankuiJetukoet ji!livt  pois. 

Toisin sanoen  r,eritlet, jotka aina ovat maailman kaupan  valtatel -

t,  voidaan ulottaa Saimaan talousalueella syvi!lle sisiaahan.  Tt!.  

ht!n  perustuu  ja  vain  tUten  voidaan my3s selittttli  se  toteamus, etU 

Saimaan kanavalla  on  lahes  500  vuotta vanha  historia. PerirxnålsenJ  

I.. 
I 
I 
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I 
I tarkoituksena  on airnaan  laajan talousalueen  ja koko  valtakun-

nankiri  elinkeino-  ja  talouse1Lmn perusedellytysten kehittLni-
• 	 nen  ja sitt  tiet  koko  yhteiskunnan kehittymisen edisttrninen.  

i 'V 	Voitanee vicl kysyt, mitk!loiat  ne peruste1djit,  jotka 
ovat tehneet kanavan  ja kaiken  siihen kuuluvan toteuttamisen  

I mandolliseksi suhteellisen lyhyessä ajassa. Käsitykseni mukaan 
tibn  ovat ennen muuta vaikuttaneet yhteiseen  p trtiin  pyrki- 

I vin1  kaikilla tahoilla  ja  tasoilla vallinnut raudan luja ihmis-

I ten  tahto  ja  jrkkrmt3n yhteisty5. Ncä  tekijät ovat vaikutta- 

neet niin hyvin kotimaisessa kuin kansainvflisesskin työssti.  

I Tahto  on  luonut &iomen  ja  Neuvostoliiton kansojen vUlille yst- 

vyyden  ja sen  suotuisan ilmapiirin, jossa yhteiseen pmrtn  

I pyrkiv! yhteisty5  on  mandollista. HyvL tahto  on  saimaan  kanavan  

I asiassa vallinnut maaze korkeimman valtiovallan keskuudessa, 

kun Eduskunta  ja  hallitukset ovat voineet tehd1 ykzimielisi?1  

I pfl1tt3ksi1  kanavan toteuttamisesta  ja  yhteisten varojen riiySntirni- 

sest tMn  tarkoitukseen. Yhteiseen  p .iärWn pyrkiva  tahto  

I ja  yhteIstyö  on  vallinnut Kanavavaltuutettujen  ja  heidLn alais-

I tensa työsst,  kun  he valtiosopimukzen  mukaisesti ovat luoneet 

edellytykset kanavan kyUinnölliselle rakentaciselle. Hyvä tah-.  

I to  ja  yhteistyön halu  on  leimannut kaikkia ministeriöiden sekL 

eri virastojen  ja  laitosten edustajien  toImepIteit2i, joilla  he 

I ovat auttaneet  ja  tukeneet rieit1 rakentajia. Luja tahto  n  val-

u linnut myös  tie-  ja  vesirakennuthallituksea kolleiossa, eeira.  

aina hyvss1 yhteistyt3s&I  on  saatu  ykaimieliset piUtkset  al- 

I knan. Hyv1  tahto  ja  kitkaton yhteistyo  on  vallinnut suunnitteli- 
joiden kesken aina kun  he plirustus-  ja  työp5ytiensU sek11  pie-' 

U riolsmalliensa UAress1  ovat luoneet monissa paikoissa  ja  osittain  

I kansainv!LlisenUdn työn11 yhteistlt vesitiesysteernin suunnite1n. 
)() 	 _ 	c*0  

I  - 



I  
Vaikuttavinta ainakin minulle henkil5kohtaisestj -  on  ollut  

I se tertksen  luja tahto, jolla  rakennusoranlsatlot  molemmissa  
maIssa  aina Viipurin lah  delta  Joensuun satamaan yhtelstySsst  t1 

I O  eri  toimlniron  kanssa ovat  toteut,taneet  140  urakka-  ja han- 

kintasopimusta  niin  yksimlelsesti,  ettei  yhttäri vI1iciiest1  ole  

I tarvittu  ja  siten tim!in ty3n summana tnUn  on  kokonaan uusi  

I kul  jetus  systeemi voitu  v1hk11  ja  ottaa  kiytt5n. Tertksen lujac  

on  ollut suomalaisen  rakennusmiehen  tahto, kun hain  yhdesst 150CC  

I toverinsa kanssa  -  kuka  lyh.yein  kuka  pi tem!n  alkaa -  on  ra- 

kentanut uutta Saimaan kanavaa ymp1ri. vuosien  ja  vuorokauslen,  

I he1teessI  ja  pakkasessa,sateessa, suiusca  ja  lumipyryssä,  

I ' 	 kirkkaassa valossa  ja  yt3n uuvuttavassa plmeydess1,  kaikissa olo- 

suhteissa milloin  ty5koneen ohjalmlssa  ,auton ohjaucpyir!1n Iäres  

I poranvarressa, kirvesmleheni, raudoittajana, betonimlehen, 

- 	ty3ri tekljthii, sthkömIehen1, mittamiehen,  milloin  tyJnjohtajana  

I 	 rakonnusmeotarina  ja insin63rini.  Koko  rakennusty5n  aikana  on 

I todella vallinnut hyv1.n yhtelstyUn henki, koskapa m1ttn riltal- 

suukola,  puhumattakaan tynzelsauksIsta  tal  lakoista, ei ole  

I esiintynyt  ti1li  yli  500 km  pltIdilli  ja  viisi vuotta  kest1neeWi 

ty&aal1a.  Sama luja tahto  ja  hyvi yhtelsty5 kLisitykseni  ja  n1- 

I ); 	 kemnl  mukaan  on  vallinnut Neuvostoliiton ty5ntekijiIn keskuudes 

• 	 sa,  koskapa  he suorittaessan lJies  viidennen osan Saimaan  ka- 
I 	 ____  navan  r  kennusty5st1  ovat- aina saaneet urakkansa valmiiksi ennen  

I luvattua 

Nyt uusi Saimaan kanava  ja  kalkki  sen enalmalseen vaihee  

I seen  kuuluneet  ozat  ovat valmistuneet.  flakennusorganisatlo  luo.'  

I 

I 

I- 

I  

vuttaa  sen  pysyvLlle Idiyttt5organisatlolle.  Kuitenkin  on  todetta-

va, etUi mlkin kulkuvty1isysteeml  el  ole milloinkaan niin  val-

mis, ettelk8 sitU  olisi  mfiihecnin  Utydenetttvi  ja  parannettava. 
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I Näin  on  laita myös tässä tapauksessa. Lähinnä Saimaan alueella  

I 	
kaivataan syväväylien  ja  muidenkin väylien parannus-  ja laajen- 

nustöitä.  Satamia  ja lastauspaikkoja  on  edelleen kehitettävä  ja  

I lisättävä. Tämä voinee tapahtua sitä mukaan kuin liikenne sitä 

vaatii.  Me  rakentajat toivomme käyttdorganlsatiolle paljon työtä.  

I Toisin sanoen toivomme kanavalle runsasta  ja  monipuolista käyttöä.  

I 	
Toivomme, että kanava hyvin täyttäisi elinkeinoelämämme palveli- 

jana  ne toiveet, jotka sille  on  sitä tehtäessä asetettu,  

I Herra  Tasavallan Presidentti 

Arvoisat kutsuvieraat  

I Sallikaa minun uuden Saimaan kanavan suunnittelijoiden  ja  

rakentajien edustajana  ja  heidän puolestaan esittää ylimmälle 

valtiovallalle kunnioittavat kiitoksemnie luottainuksesta, avusta  

I ja  korvaamattoman arvokkaasta tuesta, minkä olemme tämän rakennus- 

työn aikana aina välittömästi saaneet. Sallikaa meidän esittää  

I kunniolttavat klitoksemme  täällä olevalle Neuvostoliiton  Herra  

I 
 Merilaivaston  Ministerille  ja  hänen johtamalleen valtuuskurinalle 

toivomuksin,  että tämä kiitollisuutemme menisi rajan yli naapuri- 

maahan kaikille niille, jotka ovat olleet mukana toteuttamassa 

tätä kansainvälisesti tunnettua hanketta. Esitärnme parhaimmat  

I) 	klitoksernme  Kulkulaitosten  ja  yleisten töiden Ministeriölle,  

I 	
muille ministeriöllie, virastoille  ja  laitoksille kaikesta ar- 

vokkaasta yhteistyöstä. Esitämme kiitollisuutemme molempien  mal- 

den  Kanavavaltuutetuille  ja  heidän alaisilleen  koko rakenriusajan 

 jatkuneesta miellyttävästä  ja tuloksekkaasta  työstä.  

I Arvoisat  Saimaan kanavan suunnittelijat  ja  rakentajat.  

I  
Tie-  ja vesirakerinushallituksen, sen kollegion ja  omasta 

puolestani esitän teille Saimaan kanavan suunnittelijat parhaat 

kiitokset hyvin  ja  tehokkaasti suoritetusta työstä. Samoin esi-

tän rakentajille kiitokset uupumattomasta aherruksesta, tuloksia  

I  
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tuottaneesta hyvLn yhteishcnen vytttn1stt ty3st1. !VLrIL kl1- 

tokset ovit ttt11L  kertaa yleiset  ja  yhteiset kctitn ma1nitseriat  

ta, ketn rnyskn unohtair.atta. Yksityiskohtaislin ja henkll5kol  

I taic1ri klitoksilri  tie-  ja  ves1rakennufl1tu  palaa 'iyohern1n. 

Lopuksi kl1 tän valtloricuvostoa  ja ulkoaslainmini.  s  terluta  oil  tLt, 

I ettI  se on  tahtonut  ttrnn pL1vin juhlallisuudet suuren rakennus- 

I ty5n pittydcen  johdosta  jth'jestUL. 

Hyv1t viernanre  ja  kanavan rakentajat.  

I T1e-  ja  ves1rkennushllltukaon  puolesta lasun teldUt 

kalkki  ttthUn vlhkitlsjuhlat1la1suuteen tervetulle1s1. TUXn(  ti- 

I laisuus  on  ty5n  ja sen  suorittajien  yhteinen juhla. Toivon, ettt  

I raskaiden  ja  vaativlen  arkiston tylSvuoalen jflkoen tLstä  juhlaa..  

ta  cuc&tuia1 mlellyttUvfl  yhteinen hetki, josta  oralta oca].taan  

I niin kuin yhteisestU tyiatfrekln jilei hyvilt rzail8tot ptteeks1 

ptUvlltU,  jolloin uusi  3aiman kanava rakennettiin.  

I 
I 
I 
I )  
I 
I 
I 
I 
I  



rIPIBETCTBEHHAH PETD FEHEPAJIhHOFO )I1PETOPA APTT 

HMCKAJIA  HA  TOP:C  TEE HO  C.Y4AIO OLIMAJihHOFO OTKPhI-

TIH CA.:EHCKCFO KAHAJIA  B  AKTOBOM 3AJIE CPEHE ifiKO - 

31b! r.  JIAYPTCAJIA 5.YIII  1968  PO)I... 

YBaaeMir FocnoHH flpe3geHT PednyJI}rKH! 

MHe BbIrIa.ua 1 ecTL  OT  HMeH1 cTpoHTeJIe'1 Ca1eHcKoro aaiia 

 B  3TOT IeH .neH npxBeTcTBoBaTb Bac  H  noIaroziapMTb Bac, 

rodnoHH llpe3,ieHT,  a  Banie no)eJIaHge OTKLITI OHLIHaJbHO  HO-

Bh111 }CHJI nusi  ero  Oyyue 3a.na-lH.  Ha  BCM H3BecTH0,  

TO  Bir,  Fodno.IurH flpe3eHT, peu1aon}xM opa3oM noii  Ha T  6,naro-

r1pHITHEe ycJIoBHI, 	aro,gap KOTOhIM  3T0  cTp0HTeJILcTB0 'cTaJIo 

BO3MOThiM, MLI  ene  pa,nr ToMy, qTo BLi CMOrJIH IIDMcyTCTBOBaTL  Ha  

3TOM Top:ecTBe, xoopoe .BJISIeTC IIPBLTh1  H 	Bo2Mo::HO, eHH- 

cTBeHHLIM MeponpaTeM, KOTOpOe 	 BJIaCTB  toria  

opraHH3oBaTL- cTpoMTeJLM aaia  BO 	ero  peKoHcTpyIduz{. 

MLI paccMaTplxBaeM Banie npHcyTcTBMe Kax oJIbmoe, peo BcTpea- 

eect 	 BHHMaHMsI. rIpHBeTCTByia 11OTHTJILHO Bac,  roc- 

UOHH flpe3HeHT,  Ha  npa3iHeCTBe cTpoTeJILcTBa aHaJIa. 

rodnoHH flpeMep-M;LH;rcTp 	rocnoa IjIHLI 

rocyapcTBeHHoro CoBeTa! 

rocno.H MHHICTp MopcKoro JIoTa CCCP 

rocnoa IjIeHLr npe.1IcTaBrTe2IbHo coBeTcKo1 rejieraiz! 

YBacaeIe noqTeHHue rocT! 	npecTaBTe 

OEeCTBeHHOI'O cjIoBa! 

1rropore cipoiei; CaeHcKoro FtaHajIa!  

Cath.ie:-c;;i aa -z 	ii BO  BCCL nep;o1 cBoero HOBOpOeHiia 

".JIIO6MMLM eTe.1" 	IHc:oro Hapoa ;,  B  ocoeHHocT;, nDe,zcia;:- 

1" 
I 
I] 
I 
I 
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i 	
Tejrei ot5r!ecTBeHHoro cJIoBa. HLIHemHee CTp0MTeJIbCTBO  

I 	 BO3y)I.iLJiO TaK:e 11OBOJILHO nIHpOxH MeyHaoHsr1 	Tepec. flpe - 

I BaprTe.IbHbte a3r cTpoMrcJucTBa CatMeHcKoro }caHaJIa,  ero  

H  caoe cTpoHTemcTBo CTOJIb H3BecTHbI, ITO  MX,  KK  o.giioro  ne- 

I oro, 	He  yy KacaTcH. HeKoTope 3aMeqaHa, oHaKo,  

I HB!OT BHMMaHM.q  H B  3TO CBFt3M. 

CaeHcK 	KaHaji BO3POHJIC$I  B  oTHocI-rTeJmHo bICTOM TeMrIe.  

1 	He ripoTex.iIo M BOCLMH ieT  (c  xoHu,a Ho$Iöpi  1960  roa)  c  roro,  KK  

0 flHHL}XUX peKoHcTpy}crMa aajta 	rjia .gocTMI'HyTa .noroBopeHHocT  

BO  pez BH3MT IIpe3MeHTa PecrIy6IHKH  B  OcKBy,  B 	 e- 

I ce 	eecy pyKOBOIU,MMH rOCygapCTBeHHLrMM eTe.1IMH 'HHJI$iH[H 

CoBeTcKoro Coioaa. IIpoTeKJro JIHITh IIJTE JIT 	TM  ecga  (c 21  M5I 

1 	1963  ro.a) C  TOFO,  KK  flapJIaMeHT  Hae  CTHM eHHOyHo oo- 

I 	
HJI BipaOTaHHE ,llo aToro 	 OOBO  0 KaHaJre. He  

npoeio  a  rrsITZ jIeT  co  1HH BBeeHM rocyapcTBeHHOrO OroBopa B 

I CHJIY  (27  aBryCTa  1963  roga). , HaKoHeL, npoTeKJio Jir 	npMMepffo 

TPH  c  rIOJrOBMHoi ro,ga (C aaia  1965  roa)  C TOrO  KK  -  tio  pa3pa-

I OTaHHOMy rIJIaHy cTD0MTeJIBcTBa - npMCTyUMJIH  B  HOKOM acae  K 

cTpo;TeJIbHM:.1 paoTaM  Ha  MecTe.  B  ceroHHIHi ,eHb cami KaHaJt,ero  
I 	 BOiiHT1e  
U 	 MopCKO 	apBaTep, BZO 9 B  ero  czce.iy rJIyOoHo/' 	ap3aTepx oe  

I gIMHo B 520  ic,  a  ae MEorMe nOT  H  

UHKT TexHieCKz  a  opiec 	rOTOBbI 	BBe.eHM  MX B  3xcrijt- 

I 

I 	

B03HHKaeT, 3o3Mo:Ho, BOrIpOC  0  T3M  flo -(eMy tipoeKT Tacoro 

MacLiITaa xoTeJH OCy1eCTB!Th  B  npMBeeHHr BIe CpOK. OTB9T  care- 

I gyoEM.  Bo 	ce BpeMeHa noHMMaJr,  TO  3HaIeHMe BOHEIX nyTe  

Me:-cKol 3O,HO1 c;cTeMr, 	oua 	iaia Koropirx CoCTaBJI$eT tIHMCHO  
I 

I  
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I 2000 KM, peaOHM QOpa3oM yBeJzBaeTc, eci OHt MOFyT iTb coe- 

HHeHEI KaHaJIOM OCTaTOtHO 3eKTBHO  C MOpCKMH nyTM.TaKHM oOpa-

I 30M, CTHHB IIOTpeHOCT rleDerpy3olc  H  C)OflTHiX 

y.myiaoTcI TpaHcnopT}ibre CJIOBHcI CaeIcKo XO3$ICTBeHHo1 ojxac-.  

I 	 TH. pyrzMH c.IoBaMH, MOCKH rIyTH,  C  [CHBE1M Bcera MarHcTpaJIH.!H 

I MHpOBO1 TOprOBJIH, MOI'T  OT 	 B CathreHcKoi icoHo- 

MHecxo1 oJIacTH BI'JIy 	cTpaHLr.  Ha  3TOM OoCHOBhiBaeTcst H TOJIbKO 

I 3THM ObCHHCTC TOT (axT, TO CaheHcxMi xaar HMT 

500—JIeTHIoo HCTOpHO. FJIaBHoi geto IBI.qeTCI yryiee OCHOBHbIX 

13 
	

npenocox 	pa3BHTH flpOMCOBO  H XO3aCTBeHHO 	H3HK 

I fflHPHO CaiMeHcxo OJICTH  i,  Ooiee mHpoKo,  B MacniTade 

H  TKHM rIyTeM YCKOPeHHe 	3BMTH 	cero odrgecTBa. 

I LrOceT  eine  BO3HHKHTB BOI1OC, }CKH  Te  ocHoBHEre 

Öjiaroap.i KOTODM cTpOHTeJILcTB0 xaHa.Ia  H BC CB3HHI C HIM 

I 3aaH  MO 6T B OTHOCHTebHO KOpOTKH1 ePOK.  

I flo  oey npecTa3.ieHo, 3TOM crIocodcTBoBaJtH, npeIre  

fl 	Kpenxair, }CaK eJIe3o, Jro,ncxaH BOIa  i  HerIOxOJredifMoe COTpyHMteC3o  

I Ha BCeX cTOpoHax H ypOBHJx, 	 K odffe geJIH. 3TM 

p EMeJIH BO3eLCTB!e KIC Ha oTeqeCTBeH}{oM, Tax 	MeyHapoHoM 

cexTope DadoT. oOpaH  so 	coaa pycdy Mecy HOMH HH- 

I HHM 	CoBeToxoro Co3a  H Ty  dJIaronpHTHy?D aTMocepy, B  

cTpeeecst x ode geir COTpyiHEeCT3o CTaHOBHTC BO3MOHflEI..! •  

I loÖpasr BOJI. ra;i.ia cpe: npe,gcTaBHTeJIe1 HaBce 

Ho1 BJIacTE HaEiei cTpaHr, icora flapJIaMeHT  H npaBHTeJrbcrBo MJIH 

1 	 HMHHMTb e 	o,zynure peaIeH;Li ad ocyec:JIeHE;L cTpoHTeJIbcTBa 

1 	 Halla  a accarHo3a1i;a odaax cpec 	)To1 xejr. Crpeiac x 

oe LJIH BOJI H COTpy,IHHieCTBO llpeo6JiaaJIH B padoTe YflOJIHOMOteH 

I 
I  



I 
I H!IX  HO  KHJi  H  flOHHeHHbrx  MM  pa60THMK0B, KorIa OHH -  B  

CTBHH  C  rocy)iapcTBeHH&M .1oroBopoM - co3aBaJIH npe.nrrocIrJricH JTJI  

I npaxTMecKoro CTpOMTeJmcTBa KaHaJra. opat BOIJ  

I
X  COTpy,IJHMtieCTBy 6hIJIM xapaKTepHbr BCM MepOHpHJITHsIM npe.gcTaBM- 

TeJIe MHHHCTepCTB, 	3H&X BenOMCTB  H  ype:çeHw, KOTOMM  OHM 

I noMora.n  H  noepIBa.i Hac, cTpoHTeJIei KaHa,1a. KpenKat BOJI 

o6ia,iaia  H B  xoxierit r.IaBHoro ynpaB'IeHHs .nOpOHOro  H  BOHOO  

I cTpoHTeJIbeTBa,IIoeKoJIby cera  B  xopome CoTpy,gHHtlecTBe  

H&  e.nHHorriHbre penreH;li. opaa BOJI 	npoxogMBIlIee  6e3  pa3HorjracHr  

o 	coTpyHHqecTBo r:apio cpe 	flpOeTMPOBrIaKoB,KorJa  OHM 3 

I npoeKTHpoBotiHHMM  H  pa6otuiMM cToJIaMH,  3a  CBOHMH aerai;i 

rwx MecTHocTiIx, qacTHqHo itCflOJi3ys  H  MeEyHapo.nHE OrthrT,Co3.IJaBaJIM  

I oi14 ripoe 	CHCTeMbI BOHOO riyTa. Cai.i BIRMTOIIHLIM -  rio  

I
ixie1 Mepe, 	rst MeHJI JzHHo - 6iiza  Ta xperuca, MaX cTaJII BOJUI Ko- 

Topot cTpo;rTeJrMiLre opraHt3aLH;: oex c:paH  C  &roprcKoro 3aJIMBa  

I .1O  flOpTa  I'  toeHcyy OCyeCT3JH  B  coTpyH;!qecTae  C 40 

HMMti  140  rxopzzx  ;i riocTaaota.ix K0HT'caXToB  B  TKOM eMHo-

I TO MM  OHOO floCpeH;tXa  He  rioTpeoBasiocB, 

I 3OM,  B  pe3yJiTae  3o1 paomz cero:-i coBep!eHHo HOBa nepeBo- 

3OHaI CMCTeM 'örjia 6IT oT:<pa  H  BBeeHa  B  3XCnIaTagH.  

I CTa.mHo1 6i.Ia BoJi.1 aHcXoro paoTHMKa-cTpoMTe.ii, ora  OH, 

CT c 15000  ToBapzaMH - C a3HbZMM Cp0KaMH oaoTbI - CTpOLI  HO-

I B 	CaiMeHCMHi KaHaI KpyrJIEe rogi, KpyrJ 	CTXM, B  apy  H 

I OiC, TMaH  H  BbDry,  B 	KOM cBeTe 	 TOMIITJIHO 	TeMMCTe 

HOZ  BO  BCex yCo3;tx -  TO  ynpaia CTpOMTe.IbHO! MaHHo1,  3a 

I pyize aBroo6M,  n -  6ypOBot STaHre; -  TO  KK  

ÖeToHoMeIaJI1igHX, CTaJIepaoTHHx, 3JIeicrpM!c, 	TO  KK  

I 
I  
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npOH3BOHTeJrb paoT, CTpOHTe.3mHEi MacTep, HH:eHep.  Bo  BCb  ne- 

pro,  cTpoMTeJIbcTBa npeoô.iair,ai xopon 	.Iyx COTpy,IHHteCT2a,flOCKoJIç 

HHKCHX pa3HorJact,  He  rOBOp  0  rIpOCTOX HJIH 3aacToBEcax,  He 

 BCTPJIOCB  Ha  3TOM 5OO-KHJIo1eTpoBo1, ,JIMBineMCH I1$ITh JIeT CTpO;-

TeJIBcTBe.  Ta  e  IcperIKai BOJI$I  r  xopoiee coTpyzIHH4ecTBo rocnocTBo- 

KK  MOCHO EJIO BH,neTs,  H  cpea COBeTCKflX paOoTHH:oB,nocoJts-

Ky OHH OCUeCTBJI. I1OTH riyo CTb  H3  CTOHTJLbCTB CaheHcxoro 

}caHa.ra, Bcerii;a 3KFNHBJU CBOH flOp$IIII 11O  yCJIOBJIeHHOI'O cpoKa. 

Ceiac HoBi CateHcKH KaHaJI  H BC  CB$I3aHH!1e  c  ero  nepBo1 

ca3Q 	eaxz - rOTOBI, CTD0HTeJIbHasI oDraH;3arJa nepegaeT  ero  rio- 

cToHHHoi opraHH3ar1r  rio  3KcrIJIyaTaLr:z. OHao, cJreJyeT 0TMeTHT,tT0 

HH oHa cMcTeMa cooEieHHJI HHKOF 	ue bIBaeT rooa HacToJIo,'iToJ 

ee  He  MorJI;i ycoBepaleHcTBoBaTb ; yJIyaIaTB.TaK OCTOHT 	JI0  H B  3TO  

i 	 cJryae. flpee Bcero  B  CaMeHcKoi OJICTH HeoxogHMo riOBCTM  

5 	 BOE!X 
paoi  no  ycoBepeHcTBoBaHHo  H  pacIHpeHHK) rJiyoKo/ 	papaepo  

I H  ADYHX yacTKoB KaHaJIa. IIopTbI H  a3rpy3oHo-norDy3oiHEIe  

I 	
OJI:cH 	UTI  ycoBepaIeHcTB0BaHr  H  HX 	CJIO y3eJIHeHo.  3T0 CMO 

HTb ocyEecTBJLeHo, BepO.tTHO,  rio  Mepe yBeJI CHH .nBHeHH. Mi  

i eTpoaTeJIM, HaeMc, 	TO 	3KdnJIyaTaiUroHHoi opraHH3aLHz yeT 

paor. 	,Dyr;:H cJIoBaMH, 	B&pacaeM Ha,ie:zy,  ro 	Ka:-raJI c.eT  MHO- 

1  rocTopoHHee 	a  HHTCHCHBHOe acrIoJrb3oBaHHe. Ha)eeMct, TOi  

KK  CJIy:;ITeJib 	Hae'1 	3icoHoMaecKot 	iH3Ha, xopotno onpaBjiaeI o3Jio- 

I  eHHEe aa  aero  B  ripogecce peKoHcTpyKgHa  

a rodno,iHH flpe3HgeHT 

YBa:aeie noqeTHbje rocTa!  

I flo3BoTe MHC, KaK npe.1ICTaB:!TeJIO npOeKTHpO3HKOB 

JIet CaiMeHcKoro KaHaJla 	or  HX HMH Bpa3zT npeCTaBTeJLM 	c- 

I 
I 
I 

I.  



Li 
me rocyapcTBe:Hot BJIacTH noiTHTeJIBHyio 	aro,apHocT 3a  O3epHe, 

llOMOiiS  a He3aMeHMMO L!HHO nouep:cT,  KoToie 5LIJIa O}C3Hi  HM  

HerIocecTBeHHc  BO 	cTpoHTeJibcTBa. IIO3BOJIbTe HS2i Bbpa3HT! 

flOTMTCJIbHC OJIaroapHocTb 	 3eCb FodnoHy Mi- 

HHCTP MopcKoro jIoTa CCCP  H  wnea Bo3rJIaBJuIeMoll 	t  ejiera: 

C  no;ee.'IaHHeM, TOEI  3T0 BEpazeHHe 	 SIJIO nepeaHo 

3a  rpaFuIuy,  B  CoCegH:4YO CTpaHy, BCM TeM,  KTO  y-iaCTBOBEUI  B  ocy-

neCTB.IeHMM 3T0r0 lt3BecTHoro  H B  MegyHapO,HOM MacEITae upoeKra. 

BEIpacaeM cepeHyio 6JraroapHocTb itHHCTCCTB nyrei cooeHH.I  H  

0OIgeCTBeHHEX paoT, M;IHHcTepcTBa, B0MCT3M 11 yt.pe;c!e-

HHIM 3a sce LeHHoe coTDyAHHLecTBo. IaroaDHM Yno.JiHoMoeHaix iio 

KaHaJIT oóeMx eTpaH H HX IOMOIHHKOB 3a rIpOBeeHHyO  BO  BCI nepMo, 

cTpo:TeJibc:Ba H Oorary:o pe3yJITaTaMH paory. 

YBaaeMre npoeTMpoBcH 	cTpoMTeJr  Ca  eccoro arajta! 

OT  HMeHM FjlasHoro ynpaBIeHt OOCHOFO  H  BOJHOrO  crpozre.m- 

ero  oji.ter 	a OT  ce 	JIHHO, BIDaNcao BaM, nDoeTxpoBaM 

CaeHcKoro caHaJra, cee-uiyo 6JLaroaDHocTb 3a  XODO!iiO H  3eHT:BHc 

npoBe)eHFc/ Paory. O,nHospeMeo zeJiaF BEtDa3HTb 	1arOapHCCS 

cTpoHTe.TM 	caTa  3a ;r:c HeyTOM'.!E 	Tpy,g, 6oraryo pe3yrb:aTaM;!, 

npoxO:!BiyO nou 3HOM xoconero etHojiiIHH, 'caoTv. 3ro 

BipaeH;!e 	JIarOapHOCTI  Ha 3TOT pa3 - oize, npeHa3HaeH- 

Hoe 	scex, HHKOO He  yH0MHHaH, HHKoro a 	e 3ahrBa.  K 

a  JHiIIM BEDaeH;uiM 	IaroapHocT;r I'JraBHoe ytIpaB.IeH:e 

OOCHOTO  H  BOHOFO cTpoHTe2mcTBa 3epHeTC tIO3flHee, HaKoHeg, 

6JiarogapD FocapcTBeHHi COser  H  'IHacTepcT3o aHocTpaHHNx 

3a  'ro,  TO  OHH noe.iaa opraHa3oBaT TOp;eCTBO  no cya: 3asep-

nieaa 3TorO OJibtIIOFO crpoareuc'rsa. 

I 
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YBa:aehre I'OCTa  a cTDoaTejIa KaHaJIa! 

OT  HMHH FJIaBI-ioro yrrpaBJIeHas gopo;Horo a BOHOFO CTpOaTeJIb-

CTB npHBeTcTBy:-3 Bac BCeX Ha  3TOM TopecTBe no c.Iyt.ia oTcpITa 

KaHa.1a 0  3To MeponpactTae - coBMecTHoe Top:tecTBo TTJ 	a  ero npoa- 

BoaTeJre. Haec,  t-ITO rrocie T.a:eJ1Erx a 	 y,EHwIHbrx 

.JIeT paoTi, 3T0 npa3HecrBo CTJEO hI rIpHTHiIM, npoBe.2eHHFIM BMecTe 

MOMeHTOM, 0 KOTOpOM,  KK  a 0 arne oe paOoTe, ocTajlach Oi XO-

pomae BocrIoM;rHaHa. co  BpeMeHa He1 cTpoaTeJIcTBa HOBOFO CateH-

CKOFO }caHaJIa. 
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Helge  Loikkanen  

I 	(Esitelmä Saimaan kanavan vihkiäisjuhlassa kanavakonttorin 

luentosalissa) 	 (-!L) 

I  
i- 

Tehtävä 
	

Saimaan kanavan 	 a 

I 
	

'Jnren- wvuokraussopimuksen astuttua  voimaan  27  päivänä 

elokuuta  196) tie-  ja  vesirakennushallitus sai tehtäväkseen 

I 

	

	

Saimaan kanavan rakennushankkeen toteuttamisen. Tutkimuksiin, 

suunnitteluun  ja  rakentamiseen oli varattu aikaa  5  vuotta. 
__________ 	 ru8  

Kanavahankkeeseen  kuuluvatkanavan tuloväylä Viipurin 

väylältä Gvardeiskin salmen  (c 	Zashtshitnajan  

landen  ja  Lavolan_kautta Brusnitchnoeen ( 	biaaa,  itse  var- 

sinainenkana  va  Brusntchnoesta valtakurjnaiwa jalle  Nu ija ma an- 

järvessä  ja  edelleen Saimaalle, sekä väylä kanavan suulta Savon-

linnan kautta Varkauteen  ja  Joensuuhun. 

Lähtökohtana vesitien suunnittelulle  on se laivakoko, 

 jolle  rakenteet mitoitetaan, Saimaan kanavan  1 9)0-luvun uusimis-

suunnitelman, josta runsas kolmannes oli toteutettu rakentamal-

la  mm.  viisi valmista  ja  kaksi puolivalmista sulkua, laivakoko 

oli  65 x 9,6 x 4,2 m.  Tähän  ia,akokoon  oli tultu tekemällä 

sulut niin suuriksi, että kaksi vanhan Saimaan kanavan täys-

mittaista alusta mahtui sulkuun peräkkäin. 

Myöhemmin tulivat käytäntöön ns. pykälälaivat, joille  

useissa maissa  on lainsäädännöliä  myönnetty erinäisiä käyttö- 

taloudellisia etuja  ja  joiden mittatilavuuden yläraja+  on 
500  

iiidett.y  'i99 9%  bruttorekisteritonnia, lastauskyvyn  ollessa 

I 
I  
Hankkeen  

II- 

fl  
laivakoko  

Li 
I 
I  
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Li  
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I ________________  
noin  1.000 td. 	maiden aluskannaSSa on U11 

,  c 	 oa Vcclv  r S I 	 jav1L  

i 
 MitoituS 	/Q 	ämä laivatyyppi  näytti sopivalta Saimaan kanavan liiken- 

teeseen.  Sen  kehityksen arvioitiin lähimmän  25  vuoden kuluessa  

I johtavan seuraaviin suurimpiin päämittoihin: pituus  78 m,  leveys  

11 m  ja  syväys  k,2 m.  Näiden mittojen mukaisen laivan lastaus -

I kyky  on  noin  1.600 w./älle laivakoolle on  nyt valmistunut 

kanava samoinn väylät mitoitettu— 	 /Ja/  oiü/  

U 	 m1 	poht nv 	lcn. 	 mit 	m1 	ni1fler  

I 	 - 

Vi yryyr 	 rnniinfl, 	etta  knpnrnj 1 i viy.  

I iii: 5,2 He,  tUl'/Yii 	j 	*If*1l* k,B  ii 	hj8Vt3 

-mleikkauksi.a  28  tuì  j  luikt 1;2,5, kaltioleikkUki 

I 	3I. m p- 	r:jir riiir 	31 	r- 1  er -y. 1 3 , 2  rn jfl hrtipi  ti 

I 	85  ui.  Jii -viv'li&1 lvey3_v-thint 	5 - • 

iflfl  minim  cnrid  _i' yl  iiä 3gt  u, 	jk'uklli - 

rn 	 /ci/ kciILL-fc,//i, 	 /0iqfla 

d'c'  aivan suurin ajonopeus kanavassa  on 9,0  im,/t, kohdatessa 

7^ km/t. 

I J(kPuif'Pfl rii1Hfl irn1'rnmin punlin nfl iijnitrtfu 

1i.'jit 	nrtr.  

Suuntaus 	Kanavan tuloväylä kulkee  jo  1930 -luvulla suunniteltua  

I 

	

	

linjaa Gvardeiski salmen kautta. Vanha kanavaväyläC!11ki  Lin- 

na  nsa irnen kautta_Vi1ur  in  keskit  se. 

I Itse kanava seuraa suurin piirtein vanhaa Saimaan kanavaa. 

NuijamaaniärveS144kkilfl ari  kuitenkin menty suoraan eikä  

I Rälhän  kautta vanhaa kanavalinjaa. Soskuan sulun kohdalla uusi  

I 	kanava  on  syrjässä vanhasta bk. 

,n1li trri pl4 -ri 	rrnrrni  pi  t.nni  en 19,98 

I 8umn puol.  i 	kn  n 	23, 	 piti  in  
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I J;1 3 
silo yhtccnni J2,9Tg  km.  Tästä  on kaivettua  kanavaa  32, 	km  ja  

loput kanavajärviä. Kanavan  ja  tuloväylän kokonaispituus  on 
r 

57,75 km. Vanhain  kanavan  jn vyln  verrattuna tämä  on  noin  

3,5 km  lyhyempi. 

Porrastus 	Saimaan  ja  Suomenlanden korkeusero  on 	kimrir1 	m.  

Tämä  on  porrastettu kandeksalla sululla, joistaNeuvostoliiton 

puolella ovat Brusnitchnoen, Iskrovkan, Cvetotchnoen, Ilistoen 

 ja  Pällin  sulut  ja  Suomen_puolella Soskuan,  Mustolan  ja  Mälkiän  

sulut.  1n1knjcn piil iinkrrniidt voihtcicvt 	12,69 rn-. 

-rmi  n  im  Mi1  fri  in  nul-1n3  mtr  in  flvrtrtrhnnrn nuT  fru.  

Sulut 	Sulkujen muurirakenteet ovat betonia  ja  teräsbetonia 

a1jaat kallioseinämä(t  193O-luvufl SQ/Li51c. pCY7I.//).  

Sulkujen yläportit ovat nostolaskuportteja, alaportit  

sa  ipausport  te ja  

Yläportin koneistot  ovat sähkömekaaniset, alaportin  ja 

 porttiluukkujen  hydrauliset.  

I Suluntäyttö_suoritetaan_yläportin  al 	imennuskam- 

I 

	

	

miota  ja  pohjajohtoa  käyttäen. PohjajohdoSta täyttövesi virtaa 

sulkuun  koko sen  pituudelta. Tällä tavoin väitetään pituus - 

I suuntaiset  virtaukset sulussa. 

Sulku tyhjennetään suoraan alaporttien porttiluukkujen  

I kautta.  

I 	
Sulut ovat täysin sähköistetyt, icäyttö  suoritetaan käyt- 

tökeskuksesta kauko-ohjauksella. Sähkölset ohjauslaitteet  ovat  

I niin kytketyt, ettei virhetoimintoja pääse syntymään.  

I 	
Liikenne kanavassa  ja  tiellikenne avattavilla silloilla  

ohjataan valo-opasteilla.  

I  Avokanavat 	Avokanavat  ovat osittain patoamalla rakennettuja. Suurim- 

mat maa padot ovat 	 Pällinsulunylä - 

I puolella,  SulkI  a-Ka  nsolan 	__  ja  Sns p- 

leila. 	-  

I  



I 
I  

Kanavan kaivuurnassat  on läjitetty  pääasiassa suoraan 

kanavan sivuille.  

I Kanavan maaleikkausten luiskat  on  suojattu kiviheitoke 

verhouksella suodatinkerroksineen.  

I Vedensäätö- 

	

	Kanavaosien vedenkorkeuden  säätöön käytetään lappoja  ja 
 la itteet 

ylisyöksypatoja. Liikavedet  johdetaan kanavaa seurailevaan  Sos - 

I kuanjokeen, nnrn 1ht ynt njiiirn 	hI1  

I Turvapadot 	Jottei  Saimaa  eikä suurin kanavajärvi, Nuijamaanjärvi,  

I ) 	
pääsisi vaurion sattuessa suluilla  tal  padoilla virtaamaan  maas- 

toon  ja  tekemään tuhoja,  on  kanavaan rakennettu kallioleikkauk- 

sun  kolme turvapatoa, yksi Lauritsalan harjun kohdalle  ja  muut  

I kaksi Nuijamaanärven molemmin puolin. 

Thrvapato  on  toisesta päästään laakeroitu teräsbetoni - 

I kaari, joka kääntyy kanavan poikki kauko-ohjatulla koneistolla 

 tai  virtaavan  veden  painaniana,  sulkien kanavan vesitiiviisti. *  
Talon- 	Kanavan hallinnollinen keskus  on  sijoitettu Mustolan- 
rakenteet  

I Mälkiä.n  alueelle, jonne  on  rakennettu kanavakonttori, luotsi- 

asema, huoltokorjaamo  ja  asuntoalue kanavahenkilökuntaa varten.  

I nfflrnnn niflnflr  ja  TThnnnlan ipai11an  inn an 

t»  jhdn prhri nnn1  Vuokra-  1 een enkilökuntaa  varten  on 

I 	 ) henLl/kJ1tcr kJ//CC?ar? 	b4dO.OsdCI) V(JOrO..akJ  

rakennettu asuntoalue Nuijarnaan kirkonkylään 1  Brusnitchnoeen  on 

I rakennettu toimisto-  ja  luotsivartlorakennus.  

Tiet  ja 	Kanavan yli  on  rakennettu kaikkiaan  13  siltaa, joista 
sillat  

2  kiinteätä rautatiesiltaa,  4  kiinteätä maantiesiltaa  ja  7  avat- 

tavaa rnaantiesiltaa,  viimemainitut kaikki läppäsiltoja.  Kiln- 

I teät  sillat  on  rakennettu  25  metrin alikulkukorkeudelle  

I Rautatiesillat,  toinen Gvardeiskln salrnessa, toinen  Lau- 

ritsalassa,  oli välttämätöntä rakentaa klinteiksi, koska muutoin  

I ei junalilkenteeltä olisi jäänyt riittävästi aikaa laiva- 
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I  
lilkenteelle.  Kiinteät maantiesillat ovat Gvardeiskiri salmen  

I silta  Viipuris9, Nuijamaan_silta, Mäikiän silta  ja  Lauritsalan  

i 	

silta. 

Lisäksi  on  rakennettu  9  pienempää siltaa tiejärjestelyi - 

hin,  joista kanavan käytölle  on  tärkeä Nuijamaan - Brusnitchnoen 

 tie  vuokra-alueella.  

I Apulaitteet 	Kanava  on  kauttaaltaan valaistu jrivyt viotttu  

I 

	

	
j  rn1iirtii.  Kaikki tärkeät kohteet  on  varustettu puhelin-  ja 

 radiopuhelinyhteyksillä. Nuijamaalle  on  posti-  ja  lennätin - 

I o 	laitos rakentanut rannikkoradloaseman.  
k  

Maly.j 	 Malyj Vysotskin  saaren vuokra-alue  on  varattu ulttotava- 
Vysotskin  
saari 	ran  kokoamis-  ja  tukikohdaksi  sekä rahtitavaran mandollista 

jälleenlastausta  varten. Tcistaiseksi alueelle ei ole tehty 

— 	 rakenteita. 

Saimaan 	 Saimaan syväväylät kanavan suulta Savonlinnan kautta 
väylät 

Varkauteen  ja  Jcensuuhun  ovat valmiiksi ruopatut. Kaikkiaan  on 

I töitä suoritettu  36  kohteessa. Suurimpia työkohteita ovat ol- 

leet VekaransairniSulkavalla, Kyrönsalmi  Savonlinnassa, Selkä- 

saaren kohta Varkaudessa, Varisluotojen_kohta_Kangaslammella,  

10 	VihtakannanavokanavaSavoflranflallaJa Heinsalmi_Raakkylassa 

Merenkulkulaitos  on  suorittanut väylien merenmittauksen, 

harauksen, viltoituksen  ja  valaistuksen. 

Väylä  a-tamari suulta  Lappeenrantaan  ja  väylä Kaukopäähän 

 je  Ri3tiinn :T.rt  myös kunnossa. Lisäksi  on  muitakin luonnon- 

syviä väyliä viitoitettavissa. 
______ 	

Paitsi  tie- a  vesirakennushllitUkcSefl  omaa suunnittelu- Töiden 	L-. o//-QcJe '-___ 	mci k'i'i"  suoritus 	
voimaayon suunnittelutyöhön käytetty ulkopuolisia sekä kotimal - 

I sia  että ulkolaisia suunnittelijoita. Gvardeiskin salmen sillat, 

kanavan tuloväylän sekä merenkulun turvalaitteet ovat suunnitel -

I leet  neuvostoliittolaiset organisatiot. 



I  
i  

määrät  

I  

I c  
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[1  ;- ///gc 	ScL-,  ccir 	 rcI- 4'J,7a sJic 

RakepnustyE5t  on  suoritettu urakointi järjestelmää käyttäerLT  
/4  Scui'-n 4#1 	'IIci  r  pfc7IJ/5t 	kI/iJ/c17 l..p 	ce,cJc,  

Lauritsalan rataslirron siltoineen  on  teettänyt Valtion  

I 
1 
j L 

I 
ID 
I 
I 
I 
I 

rautatiet 

Työn aikana  on  tehty kaikkiaan  147  erilaista urakka-  ja 

 hankintasopimusta.  Näistä  on  tehty  n1j  neuvostoliittolaisten 

organisatioitten kanssa, 	Gvardeiskin salmen siltojen 

rakentaminen rautatie-  ja  maantietöineen,  kanavan tuloväylän 

pehmeitten maitten ruoppaaminen, väylätyö Sorvalinniemen kohdal-

la  ja  tuloväylän  merenkulun turvalaitteiden rakentaminen. 

Urakoitsijoiden  ja  hankki joiden lukumäärä  on 53.  Näistä 

 on  varsinaisia rakentajia  40,  teräsrakenteiden,  koneistojen  ja 

 sähkölaitteiden hankkijoita  8,  ja  muita hankkijoita  5. 
P70;#-7 	 i)cj 0Jc4  

Ilman urakointia  on  suoritettu  €knilfiact tutkimukt't, 

.fl.ani.tr....,..ae,.eaen.n.eaesness.eeneseas.sss ss a .eWIflt SaS.e.eeeS'S.a 

	

.s....s 	 a 	 qa 	 t.a 	 .iSaa.... e 

s.f 

...ec5St..a.eãe. eS.t.Sfl.aes..tU..  

Johtuen suunnittelun  ja  rakentamisen samanaikaisesta alka-

misesta varsinaiset rakennustyöt osuivat vuosille  1965,  1966  ja 

 1967. 	 crdok'at J.(JracIo'4LSi:  
Kanavan Kanavan 

Tuloväylä  Suomen 	NL:n 	
S1fl135fl 	Yhteensä 

puoli 	puoli 	y a  

Maaleikkausta 	5147.000 1.460.000 	6.6oQ.000 , 

Kallioleikkausta 	742000 	493.000 	1.235.0 00  

Ruoppausta  1.876.000 	66.000 	266.000 517.000 	2.725.000  

Maapatoja 	619.000 	68.500 	687.000  

Luiskaverhousta 	605.000 	245.000 	850.000  

Betonirakenteita 	40.600 	66.500 	107.000  

Yhteensä  m3  1.876.000  7.219.600  2.599.000  517.000  12.2D.O00 
J.9J0.OGO 1.LOo.O6 -z.6o.oc 	if 	L2.Ö.O"  1)'  

() 

	

.Kalli3mrt.  on  murkattu  530.000 m  . mi3t 	flt:,fly  

I 	 yhtr 	1  IY1 	 - &ilaisia murskelajitteitar) ,c/, ste,'L,  
.7 

r1 

I  
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I  

Lisäksi  on  rakennettu  7 km  rautatietä siltoineen,  42 km 

 yleisiä teitä siltoineen,  30.000 m3  huonerakenteita,  46 km 

 korkeajännitesähkölinjaa,  19  muuntoasemaa,  203 km  pienjännite
-linjoja,  955  kpl  sulku-  ja  kanavavalaisimia pylväineen  ja  48  kpl 

 kiinteitä loistoja. Nurmetuksia  on 356 ha,  puiden  ja  pensaiden 

istutusta  255.000  kpl.  

Työvoima 	Työ muodostettiin alunperin keskitetyksi valtakunnallisek - 

I D 	si  työmaaksi,  jolle  työntekijät  on  otettu Lappeenrantaan  si  joi- 

tetun työhönottokonttorin  kautta. Tällä tavoin työvoimaviran -

I omaiset ovat voineet osoittaa työhön työntekijöitä eri puolilta  

I
maata. 

Työvoiman vuosittainen keskimäärä  on  vaihdellut  700-2.000. 

I Suurin työvoiman vahvuus  on  ollut  2.600.  

Kaikkiaan  on  kanavan  ja sen  laitteiden rakentamiseen • 	.2O.00O}  

I 	osallistunut noin  1 5.000/FiTiiTlöä. 

Kustannukset 	Kanavasopimuksen eduskuntakäsittelyn aikaan hankkeen 

kustannusten määränä esitettiin  180-190  milj,  mk arvion jäädes - 

1 sä  kuitenkin erinäisiltä osilta avoimeksi. 

Ymmärrettävästi  tie-  ja  vesirakennushallitus ei voinut  

1  laatia 	ankkeen kustannusarvjota ennenkuin tutkimukset 	suun- 
/0 

I nitelmat/iivat  edistyneet riittävän pitkälle. Tähän päästiin 

vuoden  1966  lopulla, jolloin kustannusarvion määräksi saatiin 
syyskuun  1966  hintatasossa  275  milj,  mk. Tästä määrästä olivat 

varsinaiset rakennuskustarmuicset  25223 	milj,  mk, valtion  

I rakennushankkejsljn normaalisesti  muista kuin työmäärärahoista  

maksettavien  hallinto-, tutkimus-  ja  suunnittelukustannusten  I  23  
ollessa  22,75  milj. 	mk. 

Tätä kustannusarviota  on  voitu noudattaa, myöhempien 
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hinta-  ja paikkatason  muutoksien  ja devalvation vaikutuksilla  

I 	tarkistetturia. 
-* 	t'i"rne  

Kanavan 	Kanavan täyttö vedellä tapahtui l9L - 	51968  vlir. 
valmistu- vail 	ia) 

rninen 	1.rrçjolloin  kanavan tarvitsemasta  60.000.000 m  :stä  vettä 

juoksutettiin  22.600.000 m 3  Saimaasta.  Muu  osa  saatiin sulamis - 

I 	 ___  
I 	vesistä. Täytön ajaksi oli Kaukas nTn(JIfiittiselluloosa - 

I tehdas pysäytetty  veden  laadun parantamiseksi. 

Kanavassa suoritettiin tämän jälkeen koepurjehdus pykälä- 
a/.i  s 	cc I 	 nlii T()flF  TY - fl  jn..  nippu-uittokokeita, molemmat hyvällä menes - 

I
tyksellä 

) 	Kanavan käyttövalmius todettiin suomalais-neuvostoliitto- 

• 	laisen teknillisen tarkastuskomission pöytäkirjalla viime kesä- 

- 	kuun  5  päivältä. 

Kanavan 	Kanavan käyttöorganisatio  on  pääosaltaan  jo  muodostettu 
käyttö  

T11  i i 	1l.-rn -i1n -1  ln 	n  jrjiftrtfiy  ni  tnn, 	tt-- 

I oiQ1cen hon1dlö1ta 	 ja  

I tynrcil1n vic-iir'11c-, 

-KanrrIconttori, jr.r'-  nlutn nr'iityn trprhtiiii, rrn  

I -Muztc1an-.u]-u 11  

Kanavaan odotetaan muodostuvan niin tavara- kuin matkus-

taja-  ja uittoliikennettä.  Lähivuosien kuluessa liikenteen  on  

i arvioitu voivan nousta yhteen miljoonaan tonniin.. 

Kanava  on  auki ympäri vuorokauden. Kanavan läpikulkuun  

I menee aluksilta  7-11  tuntia, liikennetiheydestä riippuen. 

Purjehduskauden  luonnollinen pituus  on  keskimäärin  7  kk.  

I Kanavan laskettu välitysky 	on ,6  miljoonaa  tonnia  

I vuodessa 

Saimaalla  on  yleisiä tahi  teol isuussatamia  valmiina  tai 

I hankkeissa Lappeenrantaan, Kaukop  .hän, Ristilnaan,  Savonlin-

naan, Jensuuhun, Varkauteen 	-jos syväväylää  jatketaan,— 

Kuopioon.  

1 	 / 



I  
$.  Asetukset Saimaan kanavasta, kanavan liikennesäännöstä  

I ja  lupamaksuista  on  annettu.. 

Suomen  ja  Neuvostoliiton kanavavaltuutettujen päätöksellä  

I alkoi julkinen koellikenne kanavassa 	 ''v  

kci'r  /C  pa/anc..  

I  _______  
ej  kytään, rnit -t-e-knilliaeti orikoita on Simaa 

I , o#a  e'  i.'o daci,,  Sa  a a 	 ,  

/t  'tcIfe3 mIfcjcq oo  

I 	r 	rgl 	—e'e- kanavarakennusteknhikan  tämän 
ci ,,iz€,  '7  

hetkisen kehityksen  -&-a.  Erikoista ovat turvapadot, jotka  

I
G,-stq  o,  

) 	
sekä  idea itaan  että  t-toutukcolt 	c,vat  omintakeiset.  -SkSir  

se,  että sulkujen täytössä  on nostolaskuportin  yhteydessä  

I 	 L!JkJSI  e-*) 	_A.S ,bc7L) 
• 	käytetty pohjajohtoa, sekäTkanavan luiskaverhoun(Sakifl 

määrin tavanomaista vankem4kenne11 .  

111 
F 
I 
I ) 
I 

I  



I 
I 	

flepeBo 

Xeire .11otKKaHeH  

I 	 (4oKJIa,  Ha  TOp)CeCTBe OTKbITH CaMeHcK0r0 aaia  B  

ay,gHTopHH KOHTOIDI }caHaJIa)  

I CaMeHCKH  

I  Ha3HaeHHe 	 flo  BCTF1JIHHH  B  CHJI 	OrOBOpa  0  apee CoBeTCK0 

qacTH CaiMeHcKoro aaia  H  OCTP0B Maji 	BHC0LKH  27  aB  

I ryca  1963  roiia, YrIpaBJIeHHe nOpO)icHOrO  H  BO,HOr0 CTpOHTeJIL- 

CTB fl0JItIHJIO 	 Ha  nbIrIo.UHeHHe cTpOMTe.lIbcTBa.  

I Ha  HccJIeI0BaHHH, 	 H  CTOHTJILCTB0 6FJLJI riG- 

.no,KeHo  -'5  JIeT. 

praaria 	 IJLa 	 OhIJIC ytpefc1eHo npH oTeJie  BOA- 

I HhIX nyTei YnpBJIeHHa ,zopocHoro  11  B01H0F0 

oTIeJIbHoe npoeicnoe Oiopo CatheHcKoro 1aHa.ua  H  I$I rIpoN3-

I BOflCTBa CTP0HTeJIbHhIX paOT CTp0MTeJIEHaH 0pI'aHH3aLHH  

I
MeHoxoro KaHajIa. 

06eM_CTpOH- 	 B  oO'heM cTpoHTeJrbcTBa BX0IIHT flOXO1iHLI capaep 

T3ICTB  I KaHajIa  OT  EhrOoproKoro capaepa iepe JIpOJIHB FBap1eHcxHI4, 

3auHTHy10  H  JiaBoJIa  B  EpycHHHoe,  ca  KaHaJI  H3  Epyc -

I HWHOO  no  Foc. rpai  B  HysIMaaasIpBH  H  aiee ,IO  03.  

CaMaa  H  apaep JT CTL$I KaHaJIa  B  BapHayc  H  lloeHcyy  tie - 

pe CaB0HJIHHHa.  

I Pa3MepNcyHa 	 1'ICXOI1HHM 	B  rIpOeKTMpOBaHHM BO,2H0F0 

HBJIHTCH pa3Mep cyHa, ITO KOTOPOMY  H 	3MH1OTCH K0HcTpyK- 

I I14H.  flo  ru:oeKTy peKoHcTpy1cLHH CaMeHcxoro IcaHajla  B 1930  

ronax, }coTopai 6hIJI3 BhIITOJIHeHa oiee  'ISM Ha  OI1Hy Tpem,  

I OJI0 U0CT0H0 M.np. IIHTL FOTOBbIX  H  Ba ITOJIYFOTOBbIX  

1 	 npH paMepe cya  65 x 9,6 x 4,2 M. K  3ToM pa3Mepy cyHa 

ITpPImJIH, ceJIaB JIIO3H HacT0JIMCO OOJIbfflMMII, qTO IjBa TJOJIHfl -

I 3MPHhIX cyRa caporo CatiMeHcKoro FcaHaJIa flOM1IJIHCb  B 

11131103  0MH  3a  gpyrHM.  

I  
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f103fce BOHIJIH  B  yrioTpeOJIeHIIe  Talc  H3hIBMU naparpa-

HbI Cy,na, KOT0bIM  BO  MHOHX cpaax 3aKoHo,gaTeJIbCTBOM ia- 

[TI  
Faephr  

Hbl a3JrH-IHbIe 3KcnJIyaTaruxoHHO-3KOHOMHeCKHe abIroH  H  BepX-

Hefx rpaHHLett pa3Mepa oOheMa KOTObIX ycTaHoBJieHo  499,996  

OpyTTo per.  TOHH, rpy3OUO'beMHOCTL ripH OTOM  rip. 1.000  gBT. 

Taiciix C,1OB  B  pa3HMx cpaax 3HaqHTeJIbHO MHOFO. 

3TOT THITI CyIIHa K3JICH HOXOHrgHM ,IJIH BH)ceHHH  rio  

CafkMeHcicoMy IcaHaJly. ITpenoJIO)fceHO,  T-ITO 	3BMTH  ero  B T- 

qeHIIe  2  JIT npHBeeT  IC  CJIe1Jy1oEMM TJIaBHEIM pa3MepaM: JIHH  

78 M,  mFIHHa  11  i  ocaiica  4,2 M.  Fpy3onobeMHocTb Talcoro 

cyHa rIp. 1OO IIBT.IfIIC 3TOMy paepy cyHa FOTOBbI  T-

riep IcaHaJI rI apaepr pa3MepeHLI. 

I 
13 

'1 
Pa3Mepbr IcaHaJIa rIOJIU(JIHCE cJIenyIoIriHe: 

FJIyOMHa BO,ILI  B  IcaHaJIe,  B  IITJ1IO3X  H H  O3PHLIX ()apBa -

i epax KaHaJia  5,2 M, B  flOBXOI!HOM apaepe  H H 03.  CaMaa  

4,8 M.  1HpHHa  Ha  KaHaJIa  B  3MJIHHhIX BhIeMICB.X  28 M H  OTKOChI  

I 1:-.,5, 	cicaiix ueicax  34 M C  OTBeCHEIMM CTeHKaMH.  

Ha  UJJIIO3OB  13,2 M Ii  noJIe3HaH gaiiHa  85 M.  HIHpHHa O3HhIX  

I capBaTepoB MIIHHMM  45 

I iv1IrHHMaJrBHHt paHyc 3aIcpyrJIeHHH aara  800 M,  CKJlIO-

IiTOJIbHO  450 M. 

I HarioJIbmasr CKOOCTE xo,ia 	B  aajre  9,0  IcM/ac, 

ripii cpee  7,0  KM/t.laC.  

I Ha  Ka)fCoM ujJIIO3e  flo  OÔeHM CT0OHM oOopyoBaH  

IJIH KIJIHMH cyIJHa  rip  HaOOH0CTH. 

Han  paBJIeHIle 
	 U0x0Hhr 4iapnaTep rIOX0MT  flo  yYce  B 1930  roax 

1 

	

	

npoe1cTHpoBaHHot JIMHIIIC iepe iIPOJIHB FBapecKii. CTapk 

çapaep icaaia np0xoHJI Tiepe3 KpenOCTHOt4 IIPOJIHB  B 

I  
CaM I<aHaJI npHepKI1naeTc 6oJIme tlaCTbIO Tpacchl 
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cTaporo CafMeHcKOrO KaHaJIa.  13 1-JyilEMaa  B  CyK1cH Tpacca  

I 	
npOne,IJeHa Tetieph rIpsIMO,  He  epe3 PxH, npaB,na TIepe3 

BOJUjHO TKH BJICOK10 nbIeMKy.  11131103  CocKya  H 2 KM  KaHajIa TaM, 

To>ice  B  oTJTaJIeHnH  OT cTapO Tpaccbl KaHajia.  

I 	
JIHHa rcaaia  Ha  cOBeTCKOI cTopoHe  19,598 KM H Ha  

(IIHCKO cTopOHe  43,330 KM.  0Oa MHH KaHajia  42,928 x. 

1 	113  ee rIpOphITOrO KaHaila  32,06 KM n  o3epFrnx yHa0TKOB  

10,87 KM.  0aH ,JIHHa KaHajIa  1-I  no,xo,Horo apBaTepa  

1 	 57,273 KM. B  OTHomeHirn cTapOrO IcaHajIa  H  rJapBaTepa  3T KO- 

poe 	

3,5 KM.  

jrneHaTOcTb 	 Pa3HMLa  B  nblcoTe MeNy  03.  CafMaa  H  MHCKHM 3aJIH- 

75,  
BOM  B  Cp,HM  76,5 M. 3TOT Hanop pa3,eJIeH B0CeMbIO IaJrlo3aMH,  

I'13  KOTOphIX  Ha  coBeTcIcot cTopoHe HaxoITcH BpycHwrnOe, 

11cKpoBKa, llBeTo-iH0e, IurHcToe  H  fiIJIH, H Ha  (MHCKOt cTopoHe 

CocKya, MyCTOJIa, MsIJIKMsI. Hanop UIJHO3OB MeHHeTCH  OT 5,54 O 

12,69 M.  CaM 	BhICOKHM sI3JIHeTc 	JII03 iJIKHH, CaMh.f HH3K  

I
IIIJuO3hI 	

KOHCTpyKLHH CTeHOK IuJIIo3a  H3  OeTOHa HJIH xeJIe3OOeTO- 

I Ha.  Fojiie cicajrbHhle cTeHKH  1930  ro,nOB.  

I  )
BepXHMe BOpOTa fflJIIO3OB ITO eMHO-OTflYCKH1, HH)CHHe 

cTr3opTaThIe.  

I 	
MexaHM3MBI BepxHMx BOpOT 3JIeKTpoMexaHMeCK1Ie, 

BOpOT  II  KJIHHKeTOB rMpaBJIMeCKMe.  

I HanojIHeHlie rnJIIo3a np0H3BOHTCH flO BepxHiTMM  

MM  nocpecTnoM maxTLi riopora  H  0HH04 rajiepeM.  113  0HHO  

I raJlepeil  Boa  rIp0xOMT  fl  m31io3  no  ncei  ero  IJIMHe.  

I 	
MCKJI104a10TC 	i1po,IoJ1bHhIe TeqeHE$i  B  rnJTlo3e.  

11131103  onopo1c}{sreTc npMO tepe3 KJI}IHKeTLI HkDHHX  BO- 

I 	 pOT. 

Li  
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IHJno3hI 1eJIHKOM 	eKTpO1HLU1pOBaHbI. OneparIri npOM3- 

I BOIIHTCH  C  rIyJihTa HcTaHrHoHHOro yflpaBJIeHM$1. 

oOopyOBaHHe yllpEtBJIeHHH nIcJIJotjeHbI TaK,  .1T0  oOqHbIX ,ie1- 

I CTBHI  He  BO3MO)iCHO  

I 	
BMjceHHe  no  aaiy  H  mopo)KHoe BHceHHe pel'yJIHpyeTCH 

cBeTO.iOpaMM. 

TKpbIThIe  Ha- 	 OTicpbITHe aHa.m qacTHqHO nocTpoeHu noCpeCTBOM 

11aMO. HaIi6oJmmHe 3M3IHHbI IaM6hI HaX0HTCH 	11131103CM  

I VicIcooBKa, Ha1 IIIJIIO3OM fIHJIJIH,  Ha  t1aCTH KaHaJIa  

H  HB  I11JI}030M CocKya.  

I BL1OpaHHU rpyHT  H3  IcaHaJia OoJibn1e qaCTbIO cBaJIeH  110  

cTopoHaM KaHajIa. 

OTHocu euisirn'x I3hIeMOK KaHajIa y}cperIJIeHu KaMeHH0 

HaOpocKot  C 
 (JHJ1LTpauHeIL 

PerypoBaHHe 	 JIH peryJ1MpOBaHHi yPOBHH BO,1h1  Ha  ytutcTKax aaia 

yPOBHH 	 ynOTpeJI$110TC$I CH(OHbI  H  BO0CpOCbI. i3JIHr11e}c BOI ripOflOIIHTCH  

n 	

yiy10 ocOJIo IcaHaJia pey COCKya, HCTOt1HHKH IcoTopofi OKOJIO 

tUJUO3 MyCToJIa  H  C1CK OKOJIO rEIJIIo3a BpycHHHoe.  

11310-4T0hI  03.  CaItMaa HJIM HaHoJILee o3epo  Ha  KaHaJie 

THJ HyisMaaHpBH 	He  CMOFJIH OhI rIPH aBapMH  Ha  injiIo3ax HJIH ,gaM- 

ôax 3aJIHTb 0KpeCTH0CTH, 	Ha  KaHajIe  B  CKJ1bHUX flbIMKX  rio- 

CT0HhI TH aBBpHHbIX UJIOTHHbI, 	0IIHa 	rpeOH 	JIaypHTC3.JIa.  

H  irne ,npyrHe  no  0OeHM cT0pOHaM HyaMaaHHPBH. 

AnapHiiHaH 11JI0THHa EnJIHeTc 	3aKpenJIeHHo 	C  

CTO0HbI )e31e3O-OeT0HHot 	apKof, 	KoTopasi nonepTEii3aeTCH IlO- 

cpeCTBOM 	
McTaHLHoHHoro ynpanJreHHH HJIH flO,11 	HanOpOM 

zeI1 	BO1L1 norrepeK  Kai-laJIa, 	3aIcpbIBar  ero 	nooHenpoHHraeMO. 

Ha  MJi.cTpoHTeJIL- AgMMHHcTpaTHBHbI1 	LeHTp KaHajIa pacnoJlo)lceH 	y.iacTKe 

MyCTOJIa-MsUIKH$I, 	rie nocTpoeHbl IcoHTopa }caHaJIa, 	JIorMaHcKa 

cTaHL1HsI, 	aa yxoa  H  x:HJI-pafioH 	JIH rlepcoHaJra IcaHaJIa. 



I 
I Ha  moe CocKya  H y  flOMHOFO MocTa  B  

rlocTpoeHhr IroMa .iia onHoceMeiHEIx. Ji rl2pcoHaJra  Ha  apeHo-

naHOf'r TeppHTopHH IOCTOH cHJr-pafOH  B  nocece HythMaa.  

B  EpycHHIoM rlocTpoeHo 3IaHHe JIH FCOHTOphI  H  JIOLMaHCKoI'O 

rIocTa. 

Ii,oporMHMocTbr 	 epe3 KaHaJI TOCT0GHO  13  MOCTOI3,  H3  KOTOPhIX  2  

I1OCTOHHHbIX KeJIe3HoIropoJcHLIx,  4  IIOCTOHHHHX OO)fCHbIX  H 7  

OTKphIBaorgHXC5{ flObeMHux flOOKHbIX. IIOCTOH:-IHhIe MOCTht rIOCT-

pOeHLI  C  raOapMToM npoxo,1a flO HHMH  B 25 M.  

MOOTLI, 	OHH  B  IIOHB 	FBapecKoM,  

1  zpyroi 	B  JIaypMTcaJIa, 	Öwio HeOOxOnHMO IIOCTPOHTL 

MH, 	flOCKO3ILK 	ceJIe3Hoopo)cHoe 	BH)ceuHe 	HaCTOJIbXÖ 	oHBJIeH - 

Hoe, 	tiTO 	.ThH npoxoa  COB He 	OCTOCL 	O 	npeM. 	flOCTOH- 

I HHMH MOCTMIi HDJIHIOTCH  MOOT  tiepe 	FBapgeicKH 	flOJIMB  B  

Bropre, 	MOOT  HyuisiMaa, 	MHJIKHH  H  JlaypMTcaiia.  

I poe 3T0F0 	IOCTOHO  9  HeOOJILIHHx MOCTOB 	JI  

I  
POHOFO lP 	 H3  KOTOpOrO B)fCHhIM  110 	3KC11TTH 

auaia 	rmaec 	iopora HyMaa - BpycHtiHoe.  

I Uo1coHoe RaHaJI LJIHKOM OcneueH, 	O3epH1Ie ()apBaTepbI noetier 

oponaHMe DX11M1  H  ocr3ergeHhr. 	Bce 	rJIaBHhIe MecTa ocHaneHhr TeJIeoHHot  

I H  pa2HOTeJIeOHHOri cBH3b10. 	B  HyiMaa 

BOMCTBO I1OCTOHJIO 	Oeper'oI3yIO pagHOcTaHrHlo. 

OcTpon MaJrbIf 	 ADeHIJonaHHaH TP1ITOHH OCTOB Mamii BhICOLKHII 

hIQKHL 	 flp3q 	JI 	a3hI JIH ciiiana  H  DO3MOKHO neperpy 

TOnapa. 1loKa ee  Ha  t1CTK  He  flpOH3I3OHJIHCb HIiKaKMe 

CTPOHTJILC TEa. 

<apEaTepbI  03. 	 FJIyOoBoHbIe ()apEaTephI  03.  Cathiaa  C  yCT1II KaHaJIa 

tiepe CaBoHJIHIHa  B  Bapayc  H  11OeHCyy yryjieHii. Ecero  pa-

OOTLI rIpOa3nOILJIHch  B 36  riyHTax. HaHOoJIbnrnMH PaOqHMH 

oO'LeKTaMH ObIJIH 11POJIHE BeKapaHca.mMH  B  CyJIKana, KIOpeHCaJIMH 

 B  CaBOHJIHHHa, CeJIKHcaapH  n  Bapicayc, BapMcJIyoTo  n  FCaHrac- 
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caaIMI4, OTKbIThI KaHaJI BHXTaKaHTa  B  CaBoHpaHTa  H  Xefhi-

CJEMM  fl  PsIsIKKIOJIH. 

LiopexoHoe ynnafiJIeHMe coepmio MOCKOO pa3Mepe-

HH c)apnaTepoB, TJIHH  H  yCTaHOBKy HaBMrn.LHoHHoro oOo-

pygoDaHHH. capBaTepH  c  CTbH xaaiia  13  JlarineeHpaHTa  H B 

 Hayrconsrsi  H  PHCTHMHa TICC B  nopH}ce. kCpcMe 3TOFO M0fCH0  

I rI0CTaDMTb 06CTaH0I3}cy  H Ha  CTCTBCHHEX rJIyOoKHx 

Tepax. 

___ 	
KpoMe HcrIOJIL3ODaHHH CHJIhI npoe}cTHp0nH}c0n 'npaBJIe- 

aOoT HHH ,uopoxcHoro  H  DOH0rO CTpOHTeJIbCTI3a,  B  npoe}CTHp0BaHHH  

3  ynoTpeOJIHJIHCb nHernHHe, oTetecTfleHHLIe,  TK  H  3arpaHHl-

HLI npoeKTMporngM}CM. I.LOCTLI FBapecKoro npoJIMI3a, no,2xo,z1HhIt 

c)apBaTep aaia  H  HBHFLH0HH}O M0CKIO 0OCTaHOBKy npoe}c-

TiIponaJIH coneTcKMe opraHH3aLIrn. CTpoHTe.JIBHHe paOoTbl rIpoH3-

BOHJI1ICI  Ha  flO-iB flOflpH,fl013.  

Bo  npe 	paOoT Owo ceJraHo  147  pa3JIw1HbIx nopsi- 

HUX  H  paóOT  rio  nocTauKaM.  113  HHX T1eThIpe czeJIaHbI  C  COBeT-

CKHMM opraHM3aI.MHMH,  a  HMCHHO CTOHTOJIbCTI3O MOCTOB  Ha 

I FBapriecIcoM 	OJIHB C0BMeCTHO  C  KeJI. IrOpOfcHEIM  H  

cTpoHTeJIhcTnoM, IlHOyrJIyO.fleHHe MHFKOI'O rpyHTa  Ha  flO1XOIIHOM 

apflaTepe, paOoTa  rio  çapnaTepy 0FCOJIO COpBaJIHHHHeMH  H 

I CTpOHTeJIECTD0 oOOpy,IoriaHHH HaBMraLHOHHOI OdCTaHOI3KM flO-

xo.Horo apnaTepa.  

I 4HCJIO flOpH,gt1MKOfl  H  nocTaLnH1con hIJIO  53. 113  HMX 

OCHODHLIX CTpoMTeJIeii  40,  riocTaEIHKoB CTa,iILI-irX KOHCTpyIuHti,  

I MexaHIi3MoB  H 	 8 H  rIpO4MX  5. 

I B  flOp$I1hI  He  DXOHJIH TexHHqCC}CHe H3IJcKaHMI, OOCJIy- 

)!HDHHO paOHX  6a3 H  )ICMJIHrI, 3JIeKTpO-  H  TJIOHHN paOOTH,  

I oCL3erIeHHe  Ka}-{aJIa  H  ero  HaflMraLMOHHrLH oócTaHorJrca,  

I-ieOoJrLmMe paoTbr, IELCTL ,I}royrJ1yOJIeHH51, OJIarOyCTpOIrCTno  H 

I  
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0M0HT cThIX IcoHcTpyKIHf'r. 3TM pa6oTEI npe,canJisiioT co6ofi  

I 10  % 	ncex  

I 	
B  CflH3H  C  TeM, IT0 flp0eKTip0UaHHe  H  CTpOHTeJIECTL3O 

HalaJrHcb onHoBpeMeHH0, ocHoE3HbIe CT0MTJIbHhI ro,ia ripHm-

JIHC  Ha  ro,a  1965, 1966 H 1967.  

OOeMIpaö0T 	 H0gX0,I1H 	cHHcIcasi 	C01I3eTCKa QapDaTephI  

I 	 ()apBaTep 	CT00H 	CT0P0H 	03.  CauiMaa Bcero 
aaia 	aajra  

3eMJIaHbIe I  flhIMKH 	 .5.147.000 1.460.000 	6.607.000  

I)  CaxJriHIe  
742.000 493.000 	1.23.5.000  I3hLMICH  

HoyrJIyO - 

I iieie  1.876.000 	66.000 266.000 517.000 	2.725.000  

3eMJI.  

I iiaMOi  619.000 68.500 	687.500  

YKpe rIi. 
OT}(OCOD 	 605.000 245.000 	850.000  

BeT OHH. 
' K0HCTpy}CL. 	 40.600 66.500 	107.100  

1.876.000 Bcero  M 3 	 7.219.600 2.599.000 517.00012.211.600 

I kl3 cKaJII)Hhrx I3hIMOK 	nhLIpoOJIeHo  530.000 M 3 , 	I'13  KOTO - 

I ). 

pblx flOJIHJIM 	n 	0OIIeM  1.021.000 M 3  pa3JIHHhrX C0pT('D 	po(ie- 

HHH. 

I K0HCTpyKLHH flOPOT 	JHO30D rIpe,ICTaI3JIH}OT 	coóoi1 	2.500  

TOHH CTaJIH, 	H3  KOTOPhIX  430 T.  HIeT 	13  ceT 	MexaHM3MOI3.  

I KpoMe 3T01'O 	I0CT0H0 	7 KM. 	teJI. 	.IlopOrM 	C 

I 
H3 	I0T0UX 	xei. 	110p. 	MOCT 	H  I1TH 	COflCPfflHJIO 

YnpanJIeHMe 	eJi. 	.opor. 	42 KM.  o6eCTneHHhIx gopor  C  MacTa - 

I MH,  30.000 M 	?icHJIHIIH0r0 CTpOHTCJIhcTT3a,  46 KM. 	JIHHHfI nepe- 

nrcooro HanprnceHH, 	19  TpaHcc)opMaTopon,  203 KM. 	JIHHHf1  

I nepe,na aroro 	rIanpiceHHH, 	95.5  ruT. 	coape 	Ha  JuJnO3aX  H H 

I  



-8- 

I 	aaie  C  oriopa 	H 48  fliT. fIOCTOHHHhIX orHe1. 0epHonaHo  

I  
Paoar cjia 

XOhI  

I 
I 
I  
i )  
I 
I 
I 
I

FOTOBHOCTb 

KaHa ia  

I 
I 
I  

3.56  ra,  nocaieHo  25-9.000  11TT. 	epenen  H  }cycToI3. 

PaOoTa 6iaia  C  caMoro Hatiajia opraHrI3oBaHa reHTpa-

JIH3aTJHOHHO cocpe1oToqeHHui OerocyapcTneHHoi paOoTofi, 

}cy,1la paotiasi cHia Ha6HpaJIaci  C  rIpHeMHoro uyHcTa  B  JiarirleH-

paHTa. TaICHM 0pa3oM goJDKHocTHh1e  .mua rio  paOoqef cHaIe 

MOJIH K3bIBTb paOotlHM MecTa  CO  cex CTOpOH r0Cy,apcTna. 

CpeHeroonoe KOJIHtIeCTBO paOoMx MeHsIJIOcb  OT 700  

Io  2000  qejioneK. HaHojiImaH IHipa paOoe CHJII Owia  OHO

-npeMeHHo  2.500  qejioneK,  

Bo  Bpeivisi OOCyJKIeHHH  B  rIapJIaMeHTe CTOHMOCTH CTpOH-

TJICTDa WIO yca3aHo  190  MHJIJIHOHOB MapoK, XOTH cMeTa 

eiie rIO HecOTOphIM 	CTHM ocTaJiacI, OTKphITOf. BH0JIHe rIoHiT - 

HO,  tiTO Ynpan.TreHMe gOpO)fCHOro  H  BO,HOrO CTpOHTeJIbCTDa  He  

MOrJIO 	iIOJIH}O CMeTy rioa H3bIcicaHa  H  npoeKTHponaHHe  

He  hIJlH t5h1 .flOCTaTOqHO 3aIcoHtreHhr.  3T0  ripOH3omJIo TOJIM 	B  

oHre  1966  roa  H  Tora  CMeTOfi pacxoon  rio  LIeHaM  B  CCH-

TOpe  1966  roga caio  275  MJIJIHOHOn MapOK.  143  HHX OCHOB-

HbIMH pacxogaMH  110  CTpOHTeJILCTJJy 6wro  252,235  MHJIJIHOHOB 

MapoK,  Ha roc.  CTpOHTeJICTnO HOpMaJIHO H,yIIHe, KpoMe 

pacxo,iio  110  oriJiaTe TpyIa, yn.natiHnaeMhre CyMMbI  Ha  H3hIcKa-

HH.i, rIpoeKTMpoDaHHe  H  a,flMMHHcTnaLH10  22.765  MIiJIJIHOHOD  Ma - 

p0K.  

143-3a  H3MeIieHa LJeH npoyKrm, 3pflJIaTbl  H  enajii-

BLHH cMeTa pacxo,gu3 Owia  a 1.4.1968 r.  -  292,9  MHJIJI. 

MapoIc. 

HanojIHeHMe IcaHajIa BoOt npoH3orrlJIo  19.4.  -  2.5. 

1968 r.,  }cOrIa  H3  TpeôyeMhrx  60.000.000 M 3  BOhI  H3 03. 

 CattMaa fl0CTflMJI0  22.600.000 M 3 .  OcTaJIEHaH tjaci, ObIJIa  no-

iyea  OT  paccTaMLaHHH CHeron.  Ha  DMH HanoJIHeHH 



p  
cyb»ITHo-LeJIJ1TOJIo3Ha$1 4)apMKa Hayxac 6wia ocTaHOLhYIeHa  

I J1H yJIytiIUeHHH xatrecTna  

Ha  xaHaiie npOH3fleeHbl riocie DCeFO c3Toro rIpoOHoe  

I I1JlJHH  Ha  cy.flHe "Bope  IX 	nytixono cruran, o6a  

I 	
p0111MM ycrIexOM. 

FoTonHocTb xai-iaia ObrJIa KOHCTTHOI)H ()HHCKO -CO

-neTcIco TeXHHieCKOI xoMHccMei rIpOTOKOJIOM  OT 5  fflOR  1968 r. 

 3xcruiyaTaLra 	 OpraHM3arHi  rio  3KCnJIyaTa1HH }caHaJIa JIflHbIM o6pa- 

1 HaJIa 	 30M  yxce oöpa3oEaHa. 

eHTeJIbH0CTb  Ha  apeH2OflaHHOf1 TeflpHTopMM ycTpoeHa  

I Talc, TO  nepcoHaJl ape}{onaHHoi1 TeppHTopMH )icHneT  fl 

I JIHH1HH  H  TpaHcnopTllpyeTcH  Ha  paoee 	Ha  apeHOflaH- 

HIO TeppHTopM}O.  

I KOHTOPa IcaHaJIa,  re  IIpOMCXOMT 

Hax0,HTCH  Ha  JIlO3 MycToJIa.  

I Ha  icaajie oHaeTc Tonaponacca)fcHpcxoe  H  

I ria crIJIany. 	B  Te4eHHe 	OJrH)icaf.innIx JIT 	nperIoJIaraeTcsI, 	tITO 

nMiceHHe BO3CTT  ,LO  OIHOFO MHJIJIMOHa  U 	rog.  

I KaHaJI OTKPbIT KpyrJIOCyTOtlHO. 	Ha  npoxoczeHHe 

'rpeOyeTcH  OT 	CyIr,Ha  7 	-  11 	tIacon, 	fl 	3anJIcHMocTH  OT  qaCTOThI  

I 
I ECTeCTneHHbI1 HanMrarHoHHhItt flMO.IJ 	B 	 7 	Me - 

csnien.  

I fIpIIycKHasi CriOCOHOCTb KaHaJia  4,6  MHJIJI. 	TOHH 	fl 

Ha 03. 	CaiMaa HaxogsiTcH orIHe 	rijir 	HHnycTpHaJrbHhIe  

I rana rOTODEIMH HJIH 	ripoeice 	fl  JlarineeHpaHTa,  

I PMCTHHHa, CaBOHJIHHHa, 	I'loeHcyy, 	Bapxayc H,eCJIH rJryOOKO- 

BOIHh1f'I ç)apnaTep 	Oy,IIeT 	rIpO.IOJI)CeH, 	n  tCyorlHo.  

I FI0cTaHOBJIeHHH  a  Car'lMeHcxoM IaHaJre, 	0  npanHJlax 

)i(}iH 	rio 	ariaiy  u 	orlJlaTax yce 	aHo.  

I  
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Flo 	3OJIIOLMH YnoJ1HoMoieHHLIx q?HHJIHHHH H  CCCP  no 

KaHaJly, npoOHoe CyIOXOCTnO iia-iaioc  10.7.1968  roa.  

EcJIM cnpocHT,  TO TeXHHt1eC}CH OCOOeHHoro U CafiMeH-

OKOM KaHaJIe, TO OTBT 

II 
II  
Il 
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KOBCTpycLMM icaaia $IBJIHIOTCH  Ha 	ODH pa3nMTHsI 

eueperuero KaHaJrocTpoeHHsI. OcoeHIiocTEIo H]I3JIHIOTC  ana

-pH1HhIe IIJIOTHHhI, oopie  no 	gee H flO Hx ocyIrecTnJIeHno 

SIBJLciIOTCH 000OeHHEIMH. KpOMe 3T01'O TO, 1TO npH HaH0JIHeHMH 

rrIJIIO3a rip nobeMHo-oTnycKHhIx nopoax ynoTpeOJIeTcH ,IIOH- 

HacI raiepesr  H H 	}CflJIHHH OTKOCOD aaia ynOTpeOJreHHa 

B HeKOTOpO CTeUeHH oiee ohIt1Horo, KperIKaH ICOHCTpyKLHJI. 

Li  



Urho Kekkonen  
5 .8 .1968 

 Mustola 



I 	 Ei julkisuuteen ennen  5. 8. 68  
klo  15. 30 

I.  
Tasavallan  Presidentin  puhe Saimaan kanavan vihkiäisissä  5. 8. 1968 

I  
Arvoisat  neuvostoliittolaiset vieraamme, hyvät naiset  ja  herrat 

Tämä päivä merkitsee meille suuren tavoitteen toteutumista. Saimaan  

I kanavan toinen syntyminen  on  tapahtunut. Päämäärä, josta vielä kymmenisen 

vuotta sitten puhuttiin kuten ainakin katteettomiin toiveisiin kuuluvasta asiasta, 

 on  nyt toteutuneena edéssämme. 

Ajatus Saimaan mahtavan vesistön yhdistämisestä suoraan Suomenlah-
' 	teen  syntyi  jo  vuosisatoja sitten  ja sailytti  ajankohtaisuutensa epaonnistuneista 

toteuttamishankkeista  huolimatta. Suomen harjut  ja  kalliot tekivät vielä tuohon  

I 	aikaan kanavankaivamisyritykset toivottomiksi. Vasta viime vuosisadan puoli- 

välissä ihmisen työ, tekniikka  ja  yrittämisen halu johtivat tulokseen.  Lars 

I 	
Gabriel von  Haartmanin johdolla syntyi Saimaan kanava  112  vuotta sitten. 

Kansallinen suurtyö, suurimittaisin Suomen kansan siihen mennessä suoritta -

I 	
mista rakennustöistä  oli valmis,  ja  kanava palveli Itä-Suomen talouselämää 
korvaamattomalla  tavalla yli  80  vuoden ajan. 

Kun muistamme kanava-ajatuksen vuosisataisen taustan ei ole ihme, 

että onnettoman  sodan  vaurioiden korjaaminen  ja  kanavan uudelleen käyttöön 

ottaminen tuli suunnitelmien kohteeksi pian rauhanteon jälkeen. Jälleen kerran 

 on  ajatus Saimaan kanavasta toteutunut. Minkä miekka katkaisi,  sen  rauhan-
omainen työ  on  jälleen yhdistämiyt.  

I Tämä juhlapäivä symboloi yhden työjakson päättymistä  ja  samalla 
toisen alkamista. Kanava  on  nyt valmis käyttötarkoitukseensa. Tarvittavat  

I tekniset  ja  poliittiset järjestelyt  on  tehty. Vuorossa  on  tärkein,  se,  mihin  
on  pyritty: vesiväylän käyttäminen siten, että  se  mandollisimman tehokkaasti  

I palvelisi maamme talouselämää. 

Kun vanhan Saimaan kanavan vihkiäiset pidettiin syyskuun  7.  päivänä  

1 	1856,  lehdet kirjoittivat, että Itä -Suomi oi  ottanut pitkän askeleen lähemmäs 

Suomen muita osia. Liikenneyhteydet, joiden suhteen Itä -Suomi  oli ollut  

I 
I  



I .  
lapsipuolen  asemassa maan muihin osiin nähden, olivat kanavan ansiosta  

I ratkaisevasti parantuneet. Sama toteamus pätee myös tänä päivänä. Uusittu 

kanava saattaa Itä-Suomen talousalueen entistä paremmin ei ainoastaan  

I oman maamme muiden osien, vaan ennen kaikkea myös  koko  muun maailman  

ja  kansainvälisen kaupan yhteyteen.  

I Vanhan kanavan vihkiäisjuhlissa oli pääjuhlan tapahtumapaikka ajan 

tavan mukaan koristettu myyttisillä hahmoilla, joiden joukossa oli meren- 

I kulun jumala Neptunus  koli-nikärkineen,  kaupan jumala Merkurius runsauden- 

sarvea  kantaen,  ja kanneltaan  soittava Väinämöinen Itä-Suomen kansan luo - 

I misvoiman  edustajana. Vanha kanava täyttikin siihen kohdistetut odotukset.  

Sen  vaikutus Itä-Suomen talouselämään oli lyhyesti sanoen vallankumouksel -

I 	linen.  Liikenneolosuhteet ovat luonnollisesti noista ajoista kehittyneet  ja lii- 

kennevälineistö  monipuolistunut. Muualla saadut kokemukset kuitenkin osoitta -

I 	vat  kanavaliikenteen  jatkuvan suuren merkityksen. Myös tällä hetkellä 

meidän toiveemme  ja odotuksemme  kohdistuvat kanavan vailcutuksiin Itä- 

I 	Suomen  ja koko  maamme talouselämän virvoittajana.  Me  luotamme itäsuoma- 

laiseen yrittäjähenkeen  ja  luovaan mielikuviitukseen, joiden avulla - siitä  

I 	
olen vakuuttunut - kanavan avaamat uudet taloudelliset mandollisuudet voidaan 

täysin mitoin käyttää talousalueen  ja  maan hyväksi.  

I 	
"Liikenneyhteydet eivät ainoastaan yhdistä eri maanääri - ne myös 

sitovat ne toisiinsa", todettiin eräässä suomalaisessa lehdessä kanavan vih- 

kiäisjuhlallisuuksien  aikana  v. 1856.  Tämä huomautus  on  entistä todempi  I, 	meidän päivinämme. Rajat, myös kaikkein rauhallisimmat  ja ystävällismie - 
listen  naapurikansojen välillä olevat rajat, symboloivat eroja; rajoja ylittävät  

I liikenneyhteydet ovat kansojen  välisen  yhteistyön tunnuskuvia.  Vain  ani  har- 

voissa tapauksissa tämä  on  niin itsestään selvää kuin Saimaan kanavaan  

I nähden. 

"Saimaan kanavan rakentaminen  on  Suomen  ja  Neuvostoliiton kansojen  

I ystävyyden  tulos",  sanotaan kanavamonumentissa, joka paljastettiin muutamia 

tunteja sitten kanavan Neuvostolifton-puoleisella osalla, joka nyt  on  vuokrattu  

I Suomen käyttöön. Suomen  ja  Neuvostoliiton välinen ystävyys  on  tehnyt 

mandolliseksi ne lajissaan lähes ainoalaatuiset järjestelyt, joita tarvitaan  

I 
I  
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toisen valtakunnan alueella kulkevan kanavan osan käyttämiseksi. Molem -

I minpuolinen  luottamus  ja  hyvän yhteistyön henki  on  auttanut ylittämään esteet, 

joita  maiden  väliset rajat luonnostaan asettavat taloudelliselle aktiviteetille.  

I Me  tiedämme hyvin, että Saimaan kanavan vuokrasopimus  ja  sitä seurannut 

kanavan uudelleen rakentaminen ei ole ainoa esimerkki Suomen  ja  Neuvosto - 

I liiton välisestä rajat ylittävästä taloudellisesta yhteistoiminnastá.. Suomalaiset 

ovat Neuvostoliiton puolella rajaa suorittaneet voimalaitos-  ja  muita raken -

I nustehtäviä.  Valtakuntien välillä  on  voimassa muun muassa kalastus-  ja 

porosopimuksia.  Suomen  ja  Neuvostoliiton välinen rajakauppa  on  kehittynyt  

I molempien osapuolten tyydytykseksi. Nämä ovat  vain  eräitä esimerkkejä 

yhteistyöstä taloudellisella alalla.  

I On  helppoa  panna  merkille, että kansojen välisissä suhteissa vallitsee 

eräänlainen kumuloitumisen, kasaantumisen, laki. Yhteisen yrityksen onnis -  

I tummen  on  tulosta hyvistä suhteista, mutta tämä onnistuminen samalla antaa 

lisää mandollisuuksia näiden suhteiden edelleen kehittämiselle. Tapahtuu  

1 	ikään kuin hyvän ystävyyden pääoman kasaantumista, pääoman, joka  on  siitä 

erikoista, että  se  käytettäessä  vain  lisääntyy. Saimaan kanavan vuokrasopi -

I mus ja  kanavan rakentaminen ovat maaihnalle osoitus siitä, että  Suomi  ja  

Neuvostoliitto haluavat  ja  kykenevät elämään todellista rauhanomaista rinnak -

I kaineloa.  Suomen  ja  Neuvostoliiton välisten ystävyyssuhteiden kehittäminen  
on  edennyt ohi juhiapuheiden  ja  muodollisten vakuuttelujen vaiheen. Täällä 

Saimaan kanavalla  se on  valettu betoniin  ja uurrettu  kallioon. 

Kanavan valmistuessa  me  teemme kunniaa tämän todella suurimittaisen  

I 	ja laadussaan  vaikean tehtävän suorittaneiden miesten  ja  naisten työlle  ja  

ammattitaidolle. Heidän ponnistelujensa edessä ovat luonnonesteet murtuneet  

I 	ja peruselementit,  maa  ja  vesi, saatu noudattamaan ihmisen tahtoa. Saimaan 

kanavan uudisrakennuksesta  on  jo tullut  kanden asian, työn  ja  ystävyyden,  

I 	pysyvä monumentti. 

Menestyköön  merenkulku  ja  kauppa Saimaan kanavalla, tuottakoon  se 

I 	vaurautta  ja  hyvinvointia Itä-Suomen talousalueelle  ja koko  maalle,  ja lujitta- 

koon kanavayhteistyö  jatkuvasti Suomen  ja  Neuvostoliiton kansojen ystävyyttä 



I.-, 	
För publicering  5.6.68  kl  15.30  

Republikens  Presidents  tal vid  irviningen  av  Saima  kanal  
5.8.1968 

I  
Arade  sovjetiska gäster,  mina  damer och herrar, 

Denna dag innebär för oss förverkligandet av ett  högställt  

I 

	

	
mål.  Saima  kanal har uppstått för andra gången. Målet, om 

vilket  man  ännu för cirka tio  år sedan  talade såsom det  är 

I 

	

	

brukligt beträffande förhoppningar utan täckning, står  nu 

 fullbordat framför oss. 

Tanken om att direkt förena 	Saimens  mäktiga vattendrag med 

Finska 	viken uppkom redan för århundraden 	sedan  och 	bevarade  

I sin  aktualitet oberoende 	av misslyckade 	försök att förverkliga  

den.  Finlands åsar och  berg  gjorde ännu  på den 	tiden försöken  

I att gräva 	en 	kanal 	utsiktslösa. 	Det var först 	i 	slutet av 

senaste 	århundrade 	som människans 	arbete, 	teknik och företag- 

I  sambetsiust  ledde 	till 	resultat. 	Under Lars Gabriel von  Haart- 

mans 	ledning föddes 	Saima 	kanal 	för  112 	år 	sedan. 	Det  natio- 

nella 	storverket, 	det största 	byggnadsföretag, 	som Finlands  

I  fo].k  dittills presterat, 	stod 	färdigt, 	och 	kanalen 	tjänade  

östra Finlands näringsliv  på  ett  ovärdeligt  sätt i över  80  

I  års 	tid.  

Då vi  erinrar oss 	kanaltankens 	sekelgamla 	bakgrund 	är  det 

intet  under, 	att  reparerandet  av det olyckliga 	krigets 	ska- 

I dor  och det nya 	ibruktagandet  av kanalen blev föremål för 

planering 	kort 	efter  fredssiutet.  Ater en  gång har 	tanken  

I  om  Saima 	kanal 	realiserats. 	Det 	som 	svärdet avskurit har det 

fredliga 	arbetet ånyo 	förenat. 

Denna 	högtidsdag 	symboliserar  avslutandet  av  en  arbetsperiod 

och 	samtidigt  inledandet  av  en  annan. 	Kanalen 	är nu  färdig  

I att brukas. 	De 	behövliga 	tekniska 	och politiska 	arrangemangen 

har gjorts. 	Nu 	står det viktigaste 	i 	turen, 	det vartill  man 

I strävat: användandet av vattenstråket 	sålunda, 	att  den  möjli- 

gast 	effektivt 	skulle 	tjäna 	vårt  lands 	näringsliv.  

I  



I Då den 	gamla 	Saima 	kanals 	invigning hölls 
	7 	september  1856,  

skrev 	tidningarna, 	att östra  Finland 	
tagit ett långt 	steg 

närmare Finlands 	övriga delar. 	Trafikförb1ndel5er, 
	i vilket  

hänseende 	östra  Finland 	behandlats 	
s tyvmoderligt jämfört med 

I  landets 	övriga delar, 	förbättrades 	
avsevärt 	tack  vare 	kanalen. 

Samma 	konstaterande 	håller streck  än 
 i dag. 	Den  moderniserade  

I kanalen bringar östra Finlands ekonomiOmråde 
	i bättre 	kontakt  

än 	tidigare 	inte blott med  de 	
övriga delarna 	av vårt  land 

I  utan framför allt även med 	hela  den 
 övriga världen och  den  

internationella 	handeln.  

Under  festligheterna 	vid 	invigningen av 
 den  gamla 	kanalen 

skådeplatSefl  i 	enlighet med 	tidens 	sed 	
smyckad med mytiska  

I var 

figurer, 	bland  vilka märkteS 	sjöfartens gud 
 Neptunus  med 	sin 

treudd, 	handelns gud MerkuriUs 	
bärande  på  sitt ymnighetshOrn, 

I  samt  den kantelesPelande  Väinämöinen 
 som representant för 

skaparkraftefl  hos 	östra 	Finlands  folk. 	
Den  gamla 	kanalen upp- 

I  fyllde 	även  de 	å den  ställda 	fö r h opp n ingarna. 	Dess 	inverkan  

östra Finlands näringsliv var kort sagt revolutionerande.  på  

Trafikförhållan 	har naturligtvis utvecklats  sedan den  I  tiden 	och 	trafikmedlen diversifierats. 
	De 	erfarenheter som  

fått  på  annat håll 	har  dock 
 påvisat kanaltrafikens 	fort- 

man  I satt 	stora 	betydelsen. 	ven i denna 	stund 	riktas våra 	förhopp
- 

förväntningar  mot kanalenS vederkvickaflde 
	inverkan  

I  
ningar  och 

på  östra Finlands och hela vårt  lands 	
näringsliv. 	Vi  litar  

den 	östfinska 	företagarafldan och 	
skapande 	fantasin, 	med  

på 

I vilkas hjälp - 	härom  är jag  övertygad - 
 de 	nya 	ekonomiska 

möjligheter som kanalen öppnar i  full  u
tsträckning kan använ- 

I das  till  förmån för detta 	ekonomiska 	
område 	och för landet.  

"Trafikförbindel5 	förenar 	inte 	blott olika 	landsändor -  I  konstaterades det i  en  finländsk  
de 	knyter dem även 	samman", 

tidning vid 	i nvigningen av Saima 	kanal  år 1856. 	
Denna 	anmärk- 

I  ning  är  ännu sannare 	i våra dagar. 	
Gränserna, 	även  de 	allra  

fredligaste 	och mellan vänskapligt inställda 
	grannfolk, 	sym- 

I  boliserar olikheter; 	trafikförbiflddl5' 	
över gränserna 	ut- 

symboler 	för det melanfo1kliga 	
samarbetet. Blott i ytterst  

gör 

I få fall 	är  detta 	lika 	självklart 	
som beträffande 	Saima 	kanal.  

I 
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"Byggandet av Saima kanal  är  resultatet av vänskapen mellan 

Finlands och Sovjetunionens  folk",  säges det i det kanalmonu-

ment som för några timmar  sedan  avtäcktes  på den  sovjetiska 

delen av kanalområdet och som  nu  uthyrts  till Finland.  Vänskap-

en mellan  Finland  och Sovjetunionen har möjliggjort  de  i sitt  

slag  unika arrangemang, som beriova ior att anvariu 

av kanalen som löper genom ett annat rikes territorium. Det 

omsesidiga förtoendet och samarbetsandan har bidragit  till 

 att övervinna  de hinder,  som landgränserna av naturliga skäl 

ställer för  den  ekonomiska aktiviteten.  Vi vet  väl, att hyres-

avtalet rörande Saima kanal och, det därpå följande återupp-

byggandet av kanalen inte  är  det enda exemplet  på  ekonomisk 

samverkan som korsar gränsen mellan  Finland  och Sovjetunionen. 

Finländarna har utfört kraftverks- och andra byggen  på den 

 sovjetiska sidan av gränsen. Det finns bl.a. fiske- och ren-

avtal mellan  de  bägge staterna. Gränshandeln mellan  Finland 

 och Sovjetunionen har utvecklats  på  ett för bägge parter till-

fredsställande sätt. Dessa utgör blott några exempel  på  sam-

arbetet  på  det ekonomiska området. 

Det  är  lätt lägga märke  till,  att det råder ett  slags ackumu-

leringens lag  för  de mellanfoikliga  relationerna. Framgången 

med ett gemensamt företag  är  resultatet av goda relationer, 

 men  denna framgång ger samtidigt ytterligare möjligheter för 

ett vidare utvecklande av dessa relationer. Det  är  som om  en 

 ackumulering av  den  goda vänskapens kapital ägde  rum,  ett 

kapital, som såtillvida  är  speciellt, att det blott växer vid 

användandet. Hyresavtalet angående Saima kanal och byggandet 

av kanalen  är  för världen ett bevis  på  att  Finland 
 och Sovjet-

unionen önskar och förmår leva i verklig fredlig sämja. Ut-

vecklandet av vänskapsförhållandefla mellan  Finland  och Sovjet-

unionen har passerat festtalens och  de  formella försäkringar-

nas skede. Här vid Saima kanal  är  det gjutet i betong och 

borrat  I  sten.  

I Nu då  kanalen står färdig gör  vi  honnör för arbetet och yrkes- 

skickligheten hos  de  män och kvinnor som utfört detta verkli-

I gen stora och i sitt  slag  svåra uppdrag. Inför deras ansträng- 

ningar har naturhindren krossats och grundelernenten, jord och  

I  
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vatten, pvingats människans vilja. Nrkonstruerandet av  Sai-
- 	ma  kanal har redan blivit ett bestende  monument  över två 

ting, arbetet och vänskapen.  

Må  sjöfarten och handeln blomstra  på Saima  kanal,  må den 

 bringa välstånd och välmåga  till  östra Finlands ekonorniom-

råde och  till  hela landet, och  må  kanalsamarbetet fortsätt-

ningsvis befästa vänskapen mellan Finlands och Sovjetunionens  

folk! 



He  noJIe;+cMT  on 	;:oBaHc  juo  15.30  '.raco 
5.YIII.  1-963  roa  

PE'-U  1P3EHTÅ PECrIYEii:I  HA  T0P:CTPE  rio  H0BOJY 

OTiPiIT 	cAEH0K0Fo PAHAIÅ 5.YIII.  1963  rO,A  

I YBacaee coBeTccze rocTH, ,1iaMLz  

I 	
Cero.1H.cinH;t 	HB  o3HaaeT .nJI.i Hac ,zocTeHHe oIIil!Io 

uem. BTopoe pocee  CaeHcKoro aaia CTJIO caKToM. 3aa-

I tia,.  o oTopoee .meT .eCiTb Ha3a, 	OBOJIH  Ka:<-b 0 BXO!M  B  

tuicjio ieonpaaHxx Hane:.n .iejie, ceac nepe.z HaMH  B  OCy1IeCT- 

1 	 BJIeHH0M 

Kne npslMoro 	 CaeHcKo BOHO1 CYCTeMU  C 

I 	HHCKHM 3aJflBOM BO3HIKJIa ye  MHOrO CTOJieTH1 HaaaI 	coxpaH.ma 

I CBOK aKTya.mHocTb, Hec1OTpJi HaxMeBrnHe MecTo 

ee 	ocyaecT3.JIeH;i. 	Xo.ii 	cKaJIbr 	HH.L'IH.M  B 	TO 	BpeMJI CBCJIH 

Ha HT flOnNTKH cTpoHTeJIcTBa KaHajIa. 	JIHrnb  B  rIOJiOBl:He t1p02- 

.moro BeKa Tpy.1i, 	TXHHH 	H  flpeflp}HMHBOCTb 	eJIoBexa npEeJIH 

K pe3y.ILTaTaM. rIon pyKoBocTBoM 	Iapca rape.LE 	OH  Xap'rMaHa 

BO3HIK  112 	ieT Ha3a.z 	Ca 	.eHcK 	aai. 	Bozoe HMOHJIBHO 

npe.z!np;:uT;ue, 	caMoe MaciiTaHoe  H3 	OCyUeCTB.TheHHiiX 	HHCKIIM  H- 

I pC.IOM o Tex  nop cTpoHTeJmcrB, 	6io 3aBepIeHO, 	H  

::HJt, 	KaR He3a.IeH 	aKTOp, 	xo3cTBeHHo 	3Hi! BocToHo1  
I  HH; 	B  TeqeRHe CDhz 	30 

I CoxpaHs  B  flM$TI BeKOBO 	cOH H,EeT/  0  KHjI9  He  

Te..ThHO, 	LLTO BoccTaHoE..:eHlie 	a3py1eHH 	HecT4acTHo 	ohii  H  HOBO9  

I BeeHHe KaHa.:a  B 	3P:cLJIyaTaL::J cTa.ZH obeKTaH rLma}ios  

i  noejie 	3a 	:eHHi 2.H .pa. 	Ee 	Da3 	ocyecT 	iac 	zgeE  o  Ca;e:- 

CKO 	:-aHa.Ie. qTO OTe3aHO ::eeM, 	TO 	BOCCOe!HHeHO 	MHpHEM 

Tpy,Iuo.:. 

ToT 	eir:i 	CHb 	c;:MBoH3;:pyeT 	o:-co:-aHHe 	oHoro  

I  



I  
nepoa pa6oT  M  oHoBpeMeaHo aao pyrO. KaHa ceac 

roTOB  La  3Kcn 	 Heo&oMNe TexHHqecr.e ; noi;TZ'.eC- 

I icHe ynop oeH 	3aBepieH. ;eT oepe 	ca.toe aa::HOe,  TO,  

eM cTpe.::Irc: Hcno3OBaHHe BoHOro nyTH  Ta 	iTOI  OH 

I MaKciiMajHo 3:)eCTtBHO  flo  fCHJi 3KOHoMtqeCKo ::H3H! Haie 

 Kora  COCTOOC' oTcpiTHe cTaporo CaiMeHCCOrO aHaJIa  7 

I 	 CeHT?pL  1856  roa,  ra3eThr nHcau;r,  .tro  BocToHO 	HH.He  

I cneJraH Ji1HHNi  mar B  CTOOH 	pyrx qacTe 	ZHJtHM10  

coo 	B  oTio2eHwK :-zOTOpIX BocToiHa$t HHjLIM$t 	z.ra  Ha 

 "nTrm;ix npaBax"  B  CBHOH!  C  pyr1:H patOHa'. CTpaHbt, 6Jia-

rogapt }caHaJry peiaicHM opa3OM yzya.aCb.  Ta  e  oHcTaTatuta 

1•ieeT cuiy  ii  cerogH.amHl eHB. PeKOHCTpyPOBaH 	aHaJr cBs- 

3E3T ce 3eKTHBHee 3KoHoM-tecKHi patoK 3ocToqHO 	H.,iiH- 

H  TO;ThKO  C  pyrH:.!H 	 Haet CTpaHhI,  HO,  npe:e 3CC- 

ro,  CO BCM ocTa.mHI.t MMOM  I  MeyHapo.gHo ToproBJIe.  

B  TopeCTBaX  no  c.Iiyt.aiO oTKptTit cTaporo CaMeHCOrO ica- 

aa ecTo rjIaB:-toro MeponpistT 	5o  yKpailieHo,  rio  OSa$M 

BpeMeH;t, 	t.ecrn 	o6paZeHi$iM, cper. KoTOpiX 	6or 

1oexOCBa HeriTyH  co 03 OHM Tpe3yÖIeM, or ToproB 	:epT  

pk,  H•D!H  por  t3O Jt,  n  ;!rpaHt  Ha  KaH:ee BH.e;HeH,  

i 	
npecTa3;tTeJIb T3opecCOi  c:!  HapO.a BoCTOqH3t 

OTap. aai  t onpa3.aI 3O3JiOCHHIC Ha Hero oaH;t.  ro  

I 	 B.m;aH:e  Ht xo3T3eHHp' K3Hb BocTOHOI tHH, 	JiO, 

poe rO3Op, pe3OLOHFiM. TpaHcriOPTH9 yCiO3iJi, ec:eoTBeH:-o, 

c ex 	9CH  Z  TpaHcnopTHa TeXHHa c:aa  :::-oro- 

CTOpOHHCt. HaconieHH 	B pyr;:x .IecTax OtIIT c3eTejcT3ye:, 

ozHa:o,  o  coxpaH-eMC 	O.tb0M 3HatieHn! ,Dsz::eH;:E  no  aEa.ra:.!.  

B  aHHi OeHT  Ha:;:  H3e.I  Z o: 	aHL HarIpaBJzeH : 	BZH- 
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'7.  
ae KaHa.Ia, KaK 	axTopa, 	noiupeILa$i:erO aKoHoMHecKy10 KH3Hb 

( BocToqHo 	JiH 	'i'!  Bcet HaiIe 	cToaar. 	HaneeMca  Ha  BOC- 

I TOHO-HCK yx nDeriD;rMBocT; 	co3iaTeJHp)  

3I-O, 	C  rtOMOLSO  KOTO -tX -  B ?TOM a  ye:eH - oTKpbzBaeMEe ia- 

I HaJI .oM .Ho3Le aioHoMxecKze 3o3.:oEHocTH MoryT  B  

6bITJ zcrIoJIBaOBaHLr 	ia no.71b3H aKoHoMHecKoro paoa 	cpa:-uz.  
i  
U  -  "HyTk 	COOU9Ht  He  TOJIBICO Coe;!HiT 	3HN 	paz  cBeTa 

1  OH4 ogHoBpeMeHHo cBa3LzBa:OT itx 	pyr  c  gpyroM" - 6iiio  

3  O.HOt 	HCKO! raee  BO  BpeM 	TopecTB  no  ciiytia 	OTKT  

I KaHaJIa  B 1356  roy. 	3Ta KocTaTaL 	ee 	oJiee peaThHa  B  

i JIH. rpaHMgi, .ga:e  care  MHHE 	Haxoatec  

HIM 	Coce.ICKH:. 	cTpaHaMH, CHMBoJH3ZpyiOT pa3HzLr; npoxoaze  

I epe rpaHMgbr 	ITH coOeH;Ia aB.itOTCa npiMeTa! 

Mey Hapoa.:r. To.mKo  B  KpaiHe peKMX c..'iyaax  3T0  npeCTa3J9T- 

1 ca  CTO.Zb .'iBmu 	caMo cooIo, KaK  B  oTHoIeHM  K 

I .  "0Tp0TTB0 CaeHcKoro :<aHa:a - pe2yJIbTaT npy:EI 

Me:+:.gy HaDoaM;: 	rHJI.H.Za 	CoBeTcKcro  Co:-3a", 	aqeTJeHo 	Ha 

1  M0HyMCHTe  B  flMETb pe}coHcTpiTKLLa KaHaIa, KOTOp 

CKO.iIMCO 	aco 	Ha  coBe:cKo 	qacT 	Tepp-rTop! KaHa.:a, 

apeH.gOBaHHOl 	ceiqac 	-za ;!crro.7Is3o3aH; 	HH 	:&:et. 	ycTaHoB;3ia- 

1  e:c.y 	HaHte1 	CoeTcK::M CoO3oM 	py:a cz!eJaJIa  

H; 	Te  B  c3oe:.:  pore  nOqT! yH: 	atbHr9 ynOp.eHIa, 	KOTCpe 	e- 

I oxo: ;:CO.Th3OBH!$ 	IpOXOiCi'O 	H!t TeppaTop) 

rocJapCCBa ,- acTKa KaHaJia. 33a;::.Hoe 	oaeze ; 	gyx xopoEero  

I  corpy.H;ec:3a noMorz;! npeOOIT 	Te  npenaTCT2,. Ko:ope rpa- 

I :.:e:y cTpaHa, 	no  caoet HaTye, CTaB.T 	a  ZIyT 

KOl 	 ::: xOpC0 	3Hae.:, 	'TO  apeH 	OrCBOp Ca1:.:eHcKor:  

I 

I 

I  
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KaHaJa  t  uoceIioBaIaI eiy oeoHcTpyKsr KHJI  He  eMHCTBeHHEZ1 

riprep flpeooJteBaO4erO rpag 	:oHoMHecKoro coTpy,gHecTBa  

I Me:;EJ 	HIiHHet 	CoBeTcc.1 C0H30M. 	Hcz:I::H CHJIaMH 

TB.IeH  Ha  TeppHTopz CoBeTcKoro Co3a cTpo;Te.mcTsa 3JIeKTpO-

I cTaHL1z;  H  ,irpyrax o6'becTo3. Me;y rocyapcTBaMn 

Me:y npotHM, cor.mai2HH  o  pb6oaoBcTBe  i  oiieaax. Toproare  one- 

I 	 par.MH Me.gy npHrpaH;umIY.H oaoHaMH 	HHIH 	CoBeTcKoro  Co- 

i 103a  pa3BHBaJIzcb ydneIiHo  K  ygo3JreTBopeHHo oex OTOpOH. aTH - 

.uHuIb HeKOTope npMMepE COTpyBHHteCTBa 	3 	oJacTH 3KOHOMHC- 

I xot 

JierKO OTMeTHTb, 	TO B  oTHoi!IeH;L1x 	ezy 	apoa 	et- 

I  cTByeT H3BecTHoro  Doa  3a:<OH xy 	tT;tZ, 	CKOrLJIeHHJt. 	lcnex ce- 

I ro  nPe,flpHTtI aBJLeTcH pe3ymTaToM xOpOHX OTHOffleHE, 	HO,  

oIHoBpeMeHHo 	3T0T ycriex yBeJm!BaeT 3O3MO:cHOCTH .gJLi 	aJIbHe- 

I niero ;a3BHTH$L 3THX oTHoI!ieHM. flpoMCXoIT, 	TaK CKa.3aTB, 

HH 	FcanHTaCia 	py: 	,KarI:rTaIa,Tet HeOdZKHOBeHHOrO, 	t:o npa irc- 

1  nOjIB3OBaH;!H -  OH  y3eJiHBaeTc. ApeHHr 	.oroBop  H  crpoaTeJrs- 

I CTBO CaeHcKoro KaHaJIa 	BJOTC.E MHpT CBH9TeJiCTBO1  0 TOM,  

qTO 	!HHL.EP 	H  COBeTCKH' OOo3 :eiaBT  H  MoryT 	TS 	B  HaCTO.ie, 

MHOHOM cocy;ecTBoBa:-i:r. Pa3B;THe .Py:e:eCTBeHH:X OTHOeH;: 	:.:ez7  

MHHHe1  H  COBeTCK.[ C003O:.I tICOIO MItMO cTa.xHz TOD:eCT3eHIX 

I  pee 	H 	O!a.ThHIX y3eteHHi. 	3.ecr, 	:-a  Ca.:eHcKo: 	Ka:-a.Ie, 	o:-o 

I BJIHTO  B 	CTOH  H  BOJIJICHO  3  

IIDH 3aBeeHHH co:emcTa 	:a:-a.a 	x  oTae:.i 	ecTb 	py.iy  

I K3aJIHHKagH;: Iy:w.;:H  :1 	ceHIMH, 	OC 	CCT3HBIHX 	3T 

MacITaHyo ; 	B 	cBoe:.t po.e 	T.!Hy:) 3aary. 	riepe, 	HX 

pacTopraI;x 	ertTcTBH 	np3., 	no 	3aHcI» 	o,cicot 	oe  

I ocHoBae 3JIeMHT-:, 	3e:.JZ. 	H 	sora. 	PoHc:;;  

I  
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KaHaIa cTaJia HerIpexo.1 M0HyMeHT0M BTX 3ee 	Tpy.ga  H  

PpcOE. 

UyCTb npeycneBaeT CY.ZOXOCTBO  Z TOOBJL Ha CateHcKoM 

caHaJIe, riycm  OH  nprHOCHT 	arococToHZe 	H3o!JtHe 3COHOMM- 

eccoMy paoHy BocToHo 	HJLHkL Bcet opaue, nycm  COT- 

pygHecTBo Ha  icaare eripepro yKperriIeT gpyicy ie:cirr  Ha- 

poat: 	HJI$H)HH  H  Co3eTc& Co3oMI 
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i  ?  

Herrat Ministerit.  

I Kuimioitettavat  

I Tänään  

I
lallisuudet 

sululla,  jo]  

I  

vietettävät  uusitun Saimaan kanavan  vihkiäisjuh- 

ch noe  fl 
on  sovittu alkavaksi täällä Brusnischnoje?  

ca on  varsinaisen kaivetun kanavan lähtökohta Suo- 

Saimaalle päin kuljettaessa. Ne rakenteet, jotka  

I mereltä päin saapuva matkaaja  on  todennut tähän saakka saapu-

I
essaan -  mahtavat sillat, merimerkit  ja  muut erilaiset kanavan 

käyttöä varten valmistetut rakenteet - ovat ikäänkuin alku- 

I soittoa sille sin.fonialle, jonka alkutandit lyödään juuri  

I tällä sululla. Tästä '- jatkuuomen1anden - Saimaan yhdya-

I
tie  edelleen enimmäkseen kaivettuna kanavana aina Saimaan 

laajojen selkävesien äärelle Lappeenrannan kaupunkiin, josta  

I erikseen  ty-veiuieLy+ syväväylät  vievät eri tahoille Saimaan 

vesistöjen sokkeloihin. Tämän laajan  ja  monitahoisen vesi- 

I  .
- reitin tarkoituksena  on  mandollistaa varsinainen merenkulku 

Saimaan vesistöalueella, elvyttää Itä-Suomen teollisuutta  ja  

I talouselämää sekä tuoda hyvinvointia  ja  parempia elinmandolli-

I suuksia  alueen eri tahoilla asuville ihmisille. 

Nyt alkavan  matkan  aikana  on  niilläkin, jotka eivät tätä 

ennen ole tutustuneet uuteen Saimaan kanavaan, tilaisuus  sel- 

I laiseen  tutustumiseen. Jokainen voi omin silmin todeta Sai- 

I  
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I 
mean  kanavan kauneuden,  sen suunnittelijoitten ja  rakennus- 

I työn suorittaneitten teknillisen taitavuuden  ja asiantunte- 

vuuden, een laitteitten moitteettoinan  toiminnan  ja koko kana- 

I
van  teknillisen rakennustyön onnistumisen. Uskon, että  me  

kaikki tulemme vakuuttuneeksi siitä, että Itä -Suomi on  saa- 

I nut  käyttöönsä erinomaisen vesiväylän, jonka vaikutukset  to- 

dennäköisesti  tulevat monin tavoin tuntumaan Itä-Suomen  ta- 

I 	
loudellisessa  kehityksessä. 

Saimaan kanavan merkitys ei kuitenkaan ole yksinomaan 

I een teknillisesti taitavasti suoritetussa rakentamisessa.  

Se  sijaitsee kanden naapurivaltion alueella, een rakentamis- 

työhön ovat osallistuneet sekä Suomen että Neuvostoliiton 

rakentajat  ja  suunnittelijat  ja een lilkenteellinen  vaikutus  

I tulee ulottumaan myöskin molempien vaitloitten alueelle,  

I niin että  sen  käyttöön tulevat osallistumaan monet eri viran- 

omaiset kummankin valtion tahoilla  ja  toimesta. 

Saimaan kanava  on  tämän vuoksi paljon enemmän kuin  mer- 

I kittävä  teknillinen suoritus.  Sen rakentamispäätöksen  al- 

I
kaansaaminen  ja  rakentamisen toteuttaminen  on  edellyttänyt 

hyvää naapurisopua  ja  ystävyyttä molemmin puolin sekä lujaa  

I luottamusta siihen, että  vain  hyvässä yhteisymmärryksessä toi- 

I mien  voidaan parhaiten saavuttaa molempia osapuolia tyydyttävlä  

I  
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I  
tuloksia. Saimaan kanava kokonaisuudessaan  on  näkyvä ilmaus  

I siitä, mitä hyvällä yhteistyöllä  ja  naapurisovulla  saadaan  

I aikaan. Tämän yhteistyön merkityksen korostamiseksi  on  myös- 

kin rakennettu nyt paljastettava patsas, jonka suomenkieli- 

I 	 ___  
I 	sessä muistolaatassa,  j-eka  nyt-py4  pal  jaste-  on  seu- 

I 	raavat  sanat:  

I 	Sc-- LPVAf 

3ttomor 	c  '.  

1 	3- 	 -  

I Tämä muistomerkki  on  ilmaus siitä vakaumuksellisesta yh- 

teistyöstä,  johon Saimaan kanavan rakentajat  ja  heidän keral-

I laan  nykyisin elävät ihmiset Suomessa  ja  Neuvostoliitossa 

vakaasti pyrkivät. Muistuttakoon  se  myöskin tuleville suku- 

I polville, että tällainen ystävällinen yhteistyö  on  parhain  

I perusta myöskin kummankin osapuolen omalle men.estymiselle.  

I 
I 
I 
II 
I 
I  
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Pääjoht.Niskala.Juustila.5  .6.1968 	 J  

Eduskunnan  Herra  Puhemies,  

Herra  Pääministeri, 

Herrat Ministerit, 

Neuvostoliiton  Herra Merilaivastoministeri ia 

 herrat Neuvostoliiton arvovaltaisen valtuus-

kunnan jäsenet, 

Herrat Kanavavaltuutetut, 

Arvoisat  julkisen sanan edustajat, 

Hyvät Naiset  ja  Herrat 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  



I 
I  
[  

I 
I 
[1  

N.  Niskala  5.8.1968  

Brusnitchnoe - suornalaiselta nime1tKhn Juus-

tila-, jossa nyt olemme,  on  paikka, jonka 

kautta ikivanha  kauppatie  on  kulkenut merelt 

Saimaan alueelle  ja  luonnollisesti pinvast.o 

Suomenlanden  ja  Saimaan  v1inen vesitie  on  

aina suunnattu alkavaksi Brusnitchnoesta, 

Näin tapahtui yli  100  vuotta sitten, jolloin 

Saimaan kanava ensikerran rakennettiin. Vanha 

 sulkukamarit tssll vieressi ovat todisteena 

tst. Ni1n  on  tapahtunut  nyiçun  Saimaan ka-

nava  on  uudelleen rakennettu.  Tulos  on  myös 

tssi vierellämme toisella puolella nhtvis-

s.  

Saimaan kanavan nykyisen rakentamisen 

 on  tehnyt mandolliseksi Neuvostoliiton  ja  Su 

men  kansojen vUiset ystvälliset suhteet, 

jotka  on  myös vahvistettu valtioiden kesken 

laadituin valtlosopimuksin. Uusi Saimaan  ka- 

nava  on  realistinen  ja  konkreettinen todiste  

il  
I 
I 
Li 
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naapurikansojen keskelsestä hyvästä  ja  tu-

loksia tuottavasta yhteistyöstä. 

Uusi Saimaan kanava, sellaisena kuin 

 se  nyt  on  nähtävissä  ja  käytettävissä,on  si-

nänsä  paras  monumentti niolernplen  maiden raken. 

tajien  käytännössä  harjol ttarnasta yhteistyös-

tä. Kun  me  rakentajat saimme runsas vuosi 

sitten vihjeen siitä, että tätä yhteistyötä 

voidaan korostaa erikoisen muistomerldfl avul-

la, niin oli  se  meille mielulsa tehtävä.  Muls. 

tomerkin  paikan valinta  el  tuottanut vaikeuk-

sia, Oli. itsestään selvää, että tämän palkka 

 on BrusnitchnOe -  nivel, jossa merltle  ja 

 sisärnaan vesitie  liittyvät toisiinsa. 

Tämä muistomerkki ei ole velstoksel-

linen. Se on rakennustekflhlllflefl,  jonka ka-

navan rakentajat itse ovat omin käsin pystyt-

täneet. Muistomerkki  on  symboilnen useamrnal-

lakin tavalla.  Se on rnuurattu  vanhan kanavan 

reunakivistä, mikä tahtoo osoittaa tämän  van- 

I 
I 
I 
I 
I 
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han  kauppa-  ja vesitlen historTha.  Muisto-
merkin kaksi muurattua osaa avautuvat  merel-  1 
le  päin, mikä puolesta tahtoo osoittaa  
sen,  että tällä paikalla väljät meritiet 

muuttuvat Sisämaaharj johtavaksi kapeaksi ka-

navaksi. Muistomerkin tärkeimpänjj  ja ensiar-
voisena  symbolina  on  yhteistyö  ja  ystävyys. 

 Sen  kaksi lähekkäja muurattua osaa, jotka 

seisovat samalla jalusta].la  ja  ovat vielä  
yläosistaan sidottu orsilla toisiinsa, ta.h-. 

 tovat  osoittaa, että yhteistyö  on  läheistä 
 ja  pyrkii samaan päämäärään. Muurattujen 

osien korkeus tahtoo osoittaa  sen,  että käy-i, 
tännön  tuloksia  on  saavutettu. 

Valtiosopirnus  Saimaan kanavasta muun 
ohella sisältää  sen,  että molempien  maiden 

 hailltuksien  nimeämät kanavavaltuutetut - 

saamiensä valtuulcsjen perusteella - johtavat 

kansainvälistä yhteistyötä  ja  luovat siten 

edellytykset vuokra-alueilla olevan kanavan 
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rakentamiselle  ja  kanavan tulevalle kytö1-
le.  Niin  on  tapahtunut nyt pAttyv kanavan 
rakeflnusalkana.  Herrojen  Kanavavaltuutettujen 
ty5  on  ollut niin tehokasta  ja  tulokselllsta,4 

 etta  Suunnittelijat  ja  rakentajat ovat  vol- 
fleet  suorittaa vaativat työnsa annetun  mä-. 
rUaianv11den  vuoden, puitteissa. Onpa Itse 
kanava valmistunut kUyttöön ennen valtlosopj.. 
muksen edellytt 	niArIia1kaa.  

Kanavan suunnittelijoiden  ja  rakenta-
jien puolesta cilnufla  on  ilo saada esltt 
txnn mulstomerkj 	rel1& Herroille Kanava- 

Valtuutetuille kunnlojttava kiitokset hyv1s-
tA yhtelsty3stA  ja  saamastamrne korvaainatton  
arvokkaasta tuesta  ja  avusta uuden Saimaan 
kanavan rakentamisen aikana. 

yydn  kunnioittavasti, ettA  Herrat 
Kanavavaltuutetut tahtolsivat  suorittaa tArnin 
muistornerkin teksti taulujen paljastuksen. 

) 

-- -- 
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