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Yhteenveto

Työryhmän tehtävä

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 23.8.2001 työryhmän tehtävänään laatia meri- ja
sisävesiväylien pitkän tähtäimen kehittämisohjelma  toteutus- ja rahoituspäätösten pe-
rustaksi. Työryhmän tehtävään sisältyi rannikon ja sisävesien väylien, kanavien sekä
satamien ja niiden maaliikenneyhteyksien kehittämishankkeiden ja perusväylänpidon
tarkastelu. Mukaan tarkasteluun otettiin myös mahdolliset matkailuun liittyvät hank-
keet. Työryhmän määräaika oli maaliskuun loppu 2002.

Työryhmä rajasi tarkastelun väyläohjelmassa koskemaan vesiliikenteen kauppameren-
kulun väyliä, muun hyötyliikenteen matalaväyliä sekä veneilyn runkoväyliä. Työ käyn-
nistettiin nykytilaselvityksellä ja tarvekyselyllä, joka suunnattiin satamille, varusta-
moille ja teollisuuslaitoksille sekä maakuntaliitoille. Tarvekyselyn tulosten perusteella
esikarsinnan jälkeen käytiin tarkemmin läpi rannikon kauppamerenkulun osalta 17 han-
ke-ehdotusta ja sisävesien osalta kahdeksan. Sisävesien tarkastelluista hanke-
ehdotuksista kuusi oli tavaraliikenteeseen ja kaksi matkailuun liittyviä.

Nykytila

Suomen ja ulkomaiden välisestä tavaraliikenteestä noin 80 % kulkee meritse. Merikul-
jetuksille ei käytännössä ole maamme sijainnista johtuen realistista vaihtoehtoa.  Vuon-
na 2001 ulkomaan merikuljetusten määrä oli yhteensä 84,5 milj. tonnia, josta kauttakul-
kuliikenteen osuus oli  5,7 milj. tonnia. Ulkomaan matkustajaliikenteen määrä oli 15,6
milj. matkustajaa. Kotimaan aluskuljetusten määrä oli 6,2 milj. tonnia ja uiton määrä
1,2 milj. tonnia. Vuonna 2001 kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä oli 4,5 milj.
matkustajaa, josta rannikon osuus oli lähes 90 %. Rannikkoalueen matkustajamäärästä
pääkaupunkiseudun osuus oli yli puolet ja valtaosa muusta Ahvenanmaan ja mantereen
sekä lounaisen saaristoalueen matkustajaliikennettä.

Merenkulkulaitoksen ylläpitämiä väyliä on yhteensä noin 16 300 km, josta rannikon
kauppamerenkulun väylien osuus on 4  660 km ja Saimaan syväväylien  814 km. Me-
renkulun turvalaitteita väylillä on yhteensä noin 25 000 kappaletta.

Merenkulkulaitoksen varsinaisen väylänpidon menot ilman jäänmurtoa ja merenmit-
tausta oli vuonna 2001 noin 36 milj. euroa, josta investointien osuus oli 12 %.
Uusiin nimettyihin väyläinvestointeihin rahaa ei ole viime vuosina ollut käytettävissä.
Rannikon kauppamerenkulun väylien ylläpidon menot vuonna 2001 olivat 16,6 milj. eu-
roa ja rannikon muun vesiliikenteen väylien ylläpidon menot 3 milj. euroa.  Sisä-
vesiväylien ylläpidon sekä  kanavien käytön menot olivat yhteensä 15 milj. euroa.
Väylämaksuilla katetaan rannikon kauppamerenkulun väylänpidosta ja jäänmurrosta ai-
heutuvat kustannukset. Vuonna 2001 väylämaksun toteutunut kustannusvastaavuus oli
96%.
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Työryhmän suositukset

Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelmaan sisältyy erilaisiin tarpeisiin tarkoitettuja
ja erilaisella rahoituksella katettavia väyläinvestointeja sekä perusväylänpitoa. Tämän
vuoksi työryhmä on käsitellyt myös kehittämisohjelmaa kolmeen erilaiseen osa-
alueeseen jaettuna:

� rannikon kauppamerenkulun väylät (väylämaksulla katettava toiminta)
� sisävesien tavaraliikenteen väylät ja kanavat
� matkailuliikenteen väylät

Rannikon kauppamerenkulun väylät

Työryhmä on tarkastellut meri- ja sisävesiväylien kehittämistä uudella tavalla. Kaup-
pamerenkulun kehittämisinvestointeja arvioitaessa tarkastellaan kehikkoa : tehdäänkö
uusia investointeja vai esitetäänkö väylämaksualennuksia ja/tai korotuksia. Väylämak-
sujärjestelmän tavoitteena on 100 %:n kustannusvastaavuus. Väylämaksujärjestelmän
kustannuksista yli puolet aiheutuu jäänmurtotoiminnasta, jonka laajuus on tässä yhtey-
dessä arvioitu muuttumattomaksi.

Jo tehtyjen väyläinvestointien poistojen väheneminen lähivuosina antaa väylästön
pääomakustannusten osalta mahdollisuudet joko väylämaksun alentamiseen tai uusien
väyläinvestointien tekemiseen. Työryhmä on päätynyt työssään ehdottamaan uusia in-
vestointeja väylämaksutulojen puitteissa.  Budjettiteknisesti uudet hankkeet lisäävät
toteutusvuosinaan Merenkulkulaitoksen menoja, koska valtio rahoittaa hankkeet. Pit-
källä aikavälillä valtion menot eivät kuitenkaan lisäänny, koska investointikustannuk-
set peritään takaisin väylämaksussa.

Työryhmä painottaa ehdotuksessaan hallitusohjelman mukaisesti nykyisen väylästön
kuntoa ja turvallisuutta ennen uusia kehittämisinvestointeja.

Tehtyjen laskelmien perusteella seuraavalla nelivuotiskaudella väylämaksun puitteissa
on mahdollisuus käyttää kauppamerenkulun väylien kunnossapitoon ja uusiin inves-
tointeihin yhteensä 58 milj. euroa.

On tärkeää, että jatkossa otetaan entistä enemmän huomioon liikenteelliset tarpeet
väyläpäätöksiä tehtäessä. Myös satamien kehittämishankkeisiin liittyviä tie- ja rata-
hankkeita on listattu. Niiden analysointi ja tarkempi ohjelmointi edellyttävät väylälai-
tosten työpanosta.

Työryhmä esittää kantanaan, että rannikon kauppamerenkulun väylien kehittäminen
vuosina 2003-2006 tapahtuu liikenne- ja viestintäministeriön määrärahojen puitteissa
seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1. Olemassa olevien väylien kunto ja turvallisuus taataan ensisijaisesti. Väylien
syvyyksien palauttamiseen ja turvallisuuden parantamiseen esitetään 2 milj. euron
lisäystä vuodessa. Nykyisin ylläpitoon käytetään noin 16 milj. euroa vuodessa.

Kohdan 1 kustannusvaikutukset ovat vuosina 2003-2006 yhteensä 8 milj. euroa ja
vuosina 2007-2008 yhteensä 4 milj. euroa.
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2. Vuosina 2003-2006 toteutetaan kannattavuuslaskelmien mukaan tärkeimmät meri-
väylähankkeet, jotka ovat Vuosaaren, Naantalin,  Raahen ja Haminan väylät.
Työryhmän lähtökohtana on ollut, että uusien  hankkeiden toteutus ei aiheuta
väylämaksuun korotustarvetta. Kannattavuuslaskelmien ja liikenteellisten tarpei-
den perusteella vuoden 2006 jälkeen toteutettavia hankkeita olisivat Tornion, Po-
rin, Uudenkaupungin, Rauman ja Loviisan väylät. Jos tässä työssä alustavasti ar-
vioidun rahoituksen tarkentuessa jää pelivaraa, voidaan Tornion väylähanke aloit-
taa jo nelivuotiskaudella. Väylän palvellessa lähinnä vain yhtä tuotantolaitosta tu-
lee olla riittävä varmuus tuotannon jatkumisesta.

Kohdan 2 kustannusvaikutukset ovat vuosina 2003-2006 yhteensä 50 milj.euroa.

Sisävesien tavaraliikenteen väylät ja kanavat

Sisävesiväylien ja kanavien kehittämistä tarkasteltiin omana kokonaisuutenaan. Sai-
maan kanavan vuokrasopimusneuvottelut ovat käynnistymässä. Työryhmä katsoo, että
tässä vaiheessa ei ole edellytyksiä ottaa kantaa hankkeisiin, jotka liittyvät  meriyhtey-
teen Saimaan kanavan kautta. Asiaan palataan, kun uusi vuokrasopimus Venäjän kans-
sa on tehty.

Esillä olleet sisävesiväylien kehittämisinvestoinnit eivät osoittautuneet kannattavuus-
tarkasteluissa vielä toteuttamiskelpoisiksi. Saimaan kanavan tilanne aiheuttaa epävar-
muutta teollisuudelle ja liikennöitsijöille sekä väylien kehittämiselle ja väylähankkei-
den toteuttamiselle lähivuosina.

Työryhmä esittää kantanaan, että sisävesiväylien kehittäminen vuosina 2003-2006 ta-
pahtuu seuraavien periaatteiden mukaisesti:

3. Merenkulkulaitos jatkaa talviliikenneselvityksiä ja selvitystä Viipurinlahden
jäänmurron vastuukysymyksistä. Savonlinnan syväväylän siirrosta on perusteltua
tehdä jatkotarkasteluja, kun vuokrasopimusneuvottelut ovat edenneet riittävästi.

Kohdassa 3 esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan olemassa olevalla toimintamäärä-
rahalla.

Matkailuliikenteen väylät

Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelmassa käsiteltiin ensimmäistä kertaa myös
matkailuun liittyviä väylähankkeita. Matkailuhankkeet ovat monitahoisia kokonai-
suuksia. Matkailuhankkeita ja niiden rahoitustapoja tulisi selvittää tarkemmin paikalli-
sella tasolla sekä tarvittaessa yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa. Myös EU:n eri-
laisten rahoitusjärjestelmien käyttömahdollisuudet tulee selvittää. Nyt esillä olevia
matkailuun liittyviä hankkeita tulee edelleen selvittää.

Työryhmä esittää kantanaan, että matkailuliikenteen väylien kehittäminen vuosina
2003-2006 tapahtuu seuraavien periaatteiden mukaisesti:

4. Merenkulkulaitos jatkaa alempiasteisten veneilyväylien kunnostusta yhteistyössä
maakuntien liittojen kanssa. Savon kanava –hankkeeseen on maakuntaliitto alus-
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tavasti varannut EU-rahoitusta noin puolet  hankkeen kokonaiskustannuksista. Jos
hankkeen toteuttamiseen päädyttäisiin , kansallisesti rahoitettavaksi jäisi  noin
puolet hankkeen kustannuksista eli 15 milj. euroa.

Kohdan 4 kustannusvaikutukset (kansalliseen rahoitukseen) ovat noin 15 milj. eu-
roa vuosina 2004-2006, jos Savon kanava päätetään sisällyttää rakennerahasto-
hankkeisiin. Hankkeen rahoitus edellyttää erillisiä neuvotteluja eri osapuolten
kanssa.

Jatkotoimenpiteet

Kaikilla edellä esitetyillä osa-alueilla tapahtuu jatkuvasti sellaisia muutoksia, jotka
vaikuttavat olennaisesti mm. hankkeitten kannattavuuteen. Työryhmä päätti tämän
vuoksi laatia ehdotuksensa koskemaan pääasiassa seuraavaa hallituskautta eli vuosia
2003-2006.

Työryhmä esittää kantanaan jatkotoimenpiteiksi:

5. Uusi meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelma tulee laatia vuosina 2005-2006.

1. Johdanto

1.1 Yleistä taustaa

Suomen ja ulkomaiden välisestä tavaraliikenteestä noin 80 % kulkee meritse. Merikul-
jetuksille ei käytännössä ole maamme sijainnista johtuen realistista vaihtoehtoa.  Vuon-
na 2001 ulkomaan merikuljetusten määrä oli yhteensä 84,5 milj. tonnia, josta kauttakul-
kuliikenteen osuus oli  5,7 milj. tonnia.  Kotimaan aluskuljetusten määrä oli 6,2 milj.
tonnia. Merikuljetukset ovat kasvaneet pitkällä aikavälillä keskimäärin 2,5 % vuodessa.
Rajan ylittävästä matkustajaliikenteestä meriliikenteen osuus on noin puolet. Matkusta-
jaliikenteen määrä  meritse vuonna 2001 oli 15,6 miljoonaa matkustajaa. Huolimatta
kuljetusmäärien kasvusta liikennemäärät eivät ole kasvaneet samassa mitassa , koska
aluskoot ovat samalla suurentuneet. Aluskäyntejä vuonna 2001 oli yhteensä noin
36 600.  Aluskokojen ja samalla alusten kulkusyvyyden kasvu onkin ollut väylien ke-
hittämistarpeen taustalla vaikuttava tekijä.

Kansainvälisesti verraten Suomen vesiliikenteen väylät ovat rikkonaisen rannikon
vuoksi pitkiä ja mutkaisia ja talviolosuhteet asettavat väylänpidolle erityisvaatimuksia.
Merenkulkulaitoksen ylläpitämiä väyliä on yhteensä noin 16 300 km, josta rannikon
kauppamerenkulun väylien osuus on 4  660 km ja Saimaan syväväylien  814 km. Me-
renkulun turvalaitteita väylillä on yhteensä noin 25 000 kappaletta.

Merenkulkulaitoksen varsinaisen väylänpidon menot  vuonna  2001 ilman  jäänmurtoa,
merenmittausta ja luotsausta oli noin 36 milj. euroa, josta rannikon kauppamerenkulun
osuus oli 16,6 milj. euroa. Kauppamerenkulun väylänpidon ja jäänmurron  kustannukset
katetaan väylämaksulla ja vuonna 2001 kustannusvastaavuus oli 96 %.

Vuonna 2001 Suomessa oli 39 satamaa, joiden liikenne ylitti 100 000 tonnia. Näistä 34
sijaitsee rannikolla ja viisi Saimaan vesistöalueella. Satamat ovat kunnallisia tai yksityi-
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siä ja satamat vastaavat satama-alueensa  infrastruktuurista mukaan luettuna satama-
alueen sisäpuoliset väyläosuudet ja niiden turvalaitteet. Rannikon satamista 23 on mää-
ritetty talvisatamiksi, joihin Merenkulkulaitos turvaa jäänmurtaja-avustuksella ympäri-
vuotisen liikenteen.

Vuosina 1996-2000 satamanpitäjät ovat investoineet satamiin  keskimäärin  64 milj. eu-
roa vuodessa ja tämän lisäksi satamissa toimivat yritykset  keskimäärin 28 milj. euroa
vuodessa eli satamiin on investoitu keskimäärin yhteensä noin 92 milj. euroa vuodessa.

1.2 Ohjelman tavoite

Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelman tavoitteena on luoda näkemys Merenkul-
kulaitoksen väylähankkeista. Ohjelma on vesiväylien osalta lähtökohta liikenne- ja
viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnittelulle. Ministeriössä kaikkien väylälai-
tosten hankkeet kootaan yhteen hankekoriin, johon Merenkulkulaitoksen osalta tulisi
tässä väyläohjelmassa esitetyt hankkeet.

Ohjelma käsittää meri- ja sisävesiväylien, kanavien sekä satamien ja niiden maaliiken-
neyhteyksien tarkastelun. Tavoitteena on määritellä väylänpidon tavoitteet yleisesti ja
priorisoida esitettävät kehittämishankkeet.

Tarkoituksena on tarkastella lähinnä vuosia 2003-2006, mutta pitemmällä tähtä-
yksellä väylästön kehittämistä mietitään  10 vuoden aikavälillä vuoteen 2012 saak-
ka.

Merenkulkulaitoksella on käytössään väyläluokitus, missä väylät jaetaan lähinnä väyli-
en käytön perusteella kolmeen luokkaan, joita ovat kauppamerenkulun väylät, yhdys-
väylät ja veneilyn paikallisväylät. Nämä pääluokat jakautuvat edelleen kukin kahteen
luokkaan, jolloin väyläluokkia on yhteensä 6 kpl (liite 1). Yhdysväylät pitävät sisällään
yhteysalusliikennettä, uittoa, proomuliikennettä ja matkustaja-alusliikennettä palvelevat
väylät sekä veneilyn runkoväylät. Veneilyn paikallisväylät käsittävät veneväylät ja ve-
nereitit. Viimeksi mainittuja Merenkulkulaitos ei enää rakenna hallinnonalan rahoituk-
sella. Kyseisiä vanhoja väyliä on kuitenkin edelleen runsaasti laitoksen ylläpidossa.
Tässä väylien kehittämisohjelmassa käsitellään kauppamerenkulun väyliä, muun hyöty-
liikenteen matalaväyliä sekä veneilyn runkoväyliä (Merenkulkulaitoksen väyläluokat
VL1-VL4).

1.3 Edellinen väyläohjelma

Merenkulkulaitos on laatinut edellisen väyläohjelman vuonna 1997 vuosille 1998-2007.

Perinteisesti ohjelmia on laadittu 5 vuoden välein 10 vuoden jaksolle. Edellisessä oh-
jelmassa nimettyjä uusia väylähankkeita oli 10 kappaletta ohjelmoituna vuosille 1998-
2003. Lisäksi oli esitetty tuolloin käynnissä olleiden hankkeiden tuleva rahoitus sekä
väylästön parannustöiden kunnossapitorahoituksen taso. Vuoden 2003 jälkeisiä mah-
dollisia hankkeita oli esitetty ilman tarkempaa ohjelmointia yhteensä 7 kpl.

Edellisestä ohjelmasta on toteutettu tai työn alla 4 hanketta. Kaikki vielä toteuttamatta
olevat hankkeet ovat olleet tämän uuden väyläohjelman laadinnan yhteydessä tarkastel-
tavina.
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1.4 Kehittämisohjelman laadinta

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 23.8.2001 työryhmän tehtävänään laatia meri- ja
sisävesiväylien pitkän tähtäimen kehittämisohjelma  toteutus- ja rahoituspäätösten pe-
rustaksi. Työryhmän tehtävään sisältyi rannikon ja sisävesien väylien, kanavien sekä
satamien ja niiden maaliikenneyhteyksien kehittämishankkeiden ja perusväylänpidon
tarkastelu.

Työ käynnistettiin nykytilaselvityksellä ja tarvekyselyllä, joka suunnattiin satamille, va-
rustamoille ja teollisuuslaitoksille sekä maakuntaliitoille. Työryhmä teetti merkittävim-
mistä hanke-ehdotuksista alustavat yhteiskuntataloudelliset kannattavuusselvitykset
hankkeiden priorisointia ja niiden toteutusedellytysten arviointia varten. Konsulttina
toimi  SysOpen Oyj Logistiikan konsultointipalvelut (nimi muuttui myöhemmin EP-
Logistics Oy:ksi).

Työryhmä kuuli työssään väyläasioihin  läheisesti liittyviä tahoja kuten suurimpia teol-
lisuusyrityksiä, varustamoyhdistyksiä ja matkailualaa sekä asiantuntijoina Järvi-Suomen
uittoyhdistystä ja sisävesiväylistä vastaavaa Merenkulkulaitoksen Järvi-Suomen meren-
kulkupiiriä. Lisäksi järjestettiin esittelytilaisuudet Satamaliiton satamille ja Etelä-
Suomen maakuntien liittoumalle.

Työryhmän toimikausi oli asetettu  31.3.2002 saakka. Työryhmän raportti on kirjoitettu
virkatyönä  Merenkulkulaitoksessa ja osin liikenne- ja viestintäministeriössä.

2. Vesiliikenteen kehittämispolitiikka

Liikennepoliittisia linjauksia on esitetty liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa ”
” Kohti kestävää ja älykästä liikennettä 2025”,  liikenne- ja viestintäministeriön toi-
minta- ja taloussuunnitelmassa  sekä  EU:n tasolla uudessa liikenteen valkoisessa kir-
jassa.

Meri- ja sisävesiliikenteen väylänpidon kannalta keskeisimmät toimintalinjat ovat:

Tavaraliikenne
� Liikenneväyliä ylläpidetään ja kehitetään tavaraliikenteen tarpeita tyydyttäväksi.

Logistisia kustannuksia alennetaan kohti kilpailijamaiden tasoa.

Liikenneverkkojen palvelutaso
� Päivittäinen liikennöitävyys turvataan liikenneverkoilla koko maassa. Liikennöitä-

vyys ja liikenneverkkojen kunto varmistetaan ensisijaisesti.
� Kehittämisinvestoinnit suunnitellaan pitkäjänteisesti ja eri liikennemuotojen in-

vestoinnit sovitetaan yhteen
� Suomen kansainväliset yhteydet turvataan

Suomen ulkomaanyhteydet
� Vientiteollisuuden kilpailukykyä parannetaan edullisilla ja toimintavarmoilla ul-

komaan yhteyksillä.
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Ympäristö
� Huolehditaan siitä, että liikenteen kasvihuonepäästöt vuonna 2010 ovat korkein-

taan vuoden 1990 tasolla
Liikenneturvallisuus
� Kauppamerenkulussa on tavoitteena matkustajaonnettomuuksien nollataso
Liikennetalous
� Liikennejärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään siten, että yhteiskunnalle aiheutu-

vat hyödyt ovat mahdollisimman suuret ja haitat ja kustannukset mahdollisimman
pienet

� Liikennepalvelut ja väylänpito tuotetaan taloudellisesti

 Suomen pysyvät kansalliset edut liittyvät erityisesti Suomen maantieteellisiin, liiken-
teellisiin ja ilmastollisiin erityispiirteisiin. Tällainen on mm. merenkulun merkitys Suo-
men ulkomaan liikenneyhteyksissä, sekä talven liikenteelle, kalustolle ja infrastruktuu-
rille asettamat erityisvaatimukset.

Sisävesiliikenne ei talviolosuhteiden vuoksi ole Suomen oloissa todellinen vaihtoehto
tieliikenteelle kuten osin Keski-Euroopassa. Saimaan kanava on keskimäärin suljettuna
kaksi kuukautta vuodessa jääolosuhteiden vuoksi.

TEN- verkkoon ja erityisesti Pohjolan kolmioon kuuluvilla väylillä on merkitystä myös
Suomen satamille ja sitä kautta merenkululle. Verkon edelleen kehittäminen nähdään
siten tärkeänä myös vesiliikenteen kannalta. Suomi on ilmoittanut haluavansa TEN -
tukea  20% (maksimi) Itämeren muodostaman luonnonesteen aiheuttamien logististen li-
säkustannusten pienentämiseksi. Tukien kohteina olisivat satamien maaliikenneyhteydet
ja satamaverkon kehittäminen nykyistä paremmin intermodaalikuljetuksiin sopiviksi.

Merenkulkulaitos on valmistelemassa väylänpidon visiota ja strategiaa, joita luonnehti-
vat seuraavat keskeiset näkökohdat:

Visio
� Väyläverkoston kunto, turvallisuus, kapasiteetti (väyläsyvyydet) ja laajuus täyttää

kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen sille asettamat vaatimukset; kanavat
toimivat automatisoidusti.

� Kaikilla Suomen kauppamerenkulun väylillä on tarkka ja luotettava radionavigaa-
tiopeitto.

� Väyläverkoston (väylät, turvalaitteet, kanavat) ylläpito hoidetaan väylä- ja väylän-
hoitoluokitusten määrittelemän laatutason mukaisesti. Ylläpidossa käytetään uusia
kustannustehokkaita toimintatapoja ja oma tuotanto suhteessa ostopalveluihin on
kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla tasapainossa.

Strategia
� Luodaan laaja yksimielisyys kehittämishankkeista ja noudatettavista väylänpidon

standardeista sekä toteutetaan kehittämishankkeet hyväksyttyjen kehittämisohjel-
mien ja vaikutusarviointikriteereiden pohjalta.

� Pysäytetään kauppamerenkulun väylien kunnon heikentyminen ja palautetaan näi-
den väylien kunto liikennetarpeita vastaavaksi.

� Estetään kanavien rappeutuminen toteuttamalla kanavien peruskorjausohjelma.
� Toteutetaan väylien Navi-tarkistukset kaikilla väylillä.
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� Saatetaan loppuun kanavien automatisointi.
� Saneerataan matalaväylästöä.
� Eriytetään sisäisesti tilaajan ja viranomaisen tehtävät tuotannosta. Parannetaan

väylänpidon tuotannon kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä sekä lisätään kil-
pailuttamista. Pitemmällä aikavälillä väylänpidon tuotanto ulkoistetaan.

3. Väylien nykytila

3.1 Väyläverkosto

Merenkulkulaitoksen ylläpitämän väylästön kokonaispituus on yhteensä noin 16 300
km, joka jakaantuu kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen väyliin rannikolla ja sisä-
vesillä seuraavan taulukon mukaisesti:

Kauppamerenkulun
väylät (VL1-VL2)

Muun  vesiliikenteen
väylät( VL3-VL6)

Yhteensä

Rannikko        4 660         3 785         8 445

Sisävedet           814         7 028         7 842

Yhteensä        5 474       10 813        16 287

Taulukko 1. Merenkulkulaitoksen ylläpitämän  väylästön pituus (km).

Rannikon kauppamerenkulun väylien yhteispituus on noin 4 700 km, josta noin 2000
km on kulkusyvyydeltään 8 m tai sitä syvempiä. Näihin kuuluvat kaikki talvisatamiin
johtavat väylät sekä rannikon suuntaiset talviväylät, joita pitkin liikenne vaikeina jäätal-
vina ohjataan kulkemaan. Rannikon satamien tavaraliikenteestä yli 90 % tapahtuu näillä
väylillä. Itämeren muiden rannikkovaltioiden pääväylien kulkusyvyyksistä suurin osa
ylittää 10 m ja jopa 11m. Merisatamiemme väyläsyvyydet on esitetty kuvassa 1. Sisäve-
sillä kaupallisen liikenteen pääväylästön muodostaa Saimaan syväväylät (kulkusyvyys
yli 4 m), joiden yhteispituus on 814 km.

Merenkulkulaitoksen ylläpitämiä turvalaitteita näillä väylillä on yhteensä yli 25 000 kpl.
Väylästöön kuuluu Saimaan kanavan kahdeksan sulun lisäksi 29 erillistä sulkukanavaa.
Tämän lisäksi väylästöön kuuluu viitisenkymmentä avokanavaa, 27 avattavaa siltaa se-
kä uitto- ja laivajohteita.

 Väylätietojen kuntoon saattamiseksi Merenkulkulaitoksella on käynnissä Navi-projekti,
jonka yhteydessä väylästö tarkistusmitataan ja -suunnitellaan. Projektilla yhtenä tavoit-
teena on saada väylätiedot vastaamaan elektronisten merikarttojen ja nykyaikaisten na-
vigointijärjestelmien vaatimuksia. Tarkistusmittausten yhteydessä on väylillä havaittu
puutteita, joiden vuoksi eräillä väylillä on jouduttu alentamaan väylän kulkusyvyyttä tai
määräämään muita liikennettä koskevia rajoituksia. Ongelma on pahin Perämeren alu-
eella, jossa on tällä hetkellä jouduttu madaltamaan neljän väylän kulkusyvyyttä (mer-
kittävimpänä Oulun 10,0 m:n väylän madallus 9,1 m:iin) sekä havaittu väylien lietty-
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mistä useilla muilla väylillä. Ongelma koskee kuitenkin merkittävää osaa koko väyläs-
töstä sekä rannikolla että sisävesillä. Tilanteen tarkemmaksi kartoittamiseksi Merenkul-
kulaitos on parhaillaan laatimassa väylien kuntokartoitusta ja sen pohjalta laadittavaa
väylien kuntoluokitusta, joka on määrä saada käyttöön vuoden 2002 aikana.

Merenkulkulaitos

Kuva 1.
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3.2  Kuljetusmäärät

Tavaraliikenne

Rannikko

Liitteessä 2 on satamien kuljetusmäärätietoja vuodelta 2001. Suomen ulkomaankaupan
tuonnista 70 prosenttia ja viennistä 90 prosenttia kulkee meritse. Vuonna 2001 ulko-
maanliikenteen merikuljetusten määrä oli 84,5 milj. tonnia, josta määrästä rannikon sa-
tamien kautta kulki lähes 98 %. Ulkomaan merikuljetusten yhteismäärä on kasvanut
viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolla keskimäärin 2,5 % vuodessa. Vienti-
kuljetusten määrä on kasvanut tuontia nopeammin keskimäärin 3,8 % vuodessa. Kaut-
takulkuliikenteen osuus oli 5,7 milj. tonnia, joka keskittyi Kotkan, Helsingin sekä Ha-
minan satamiin. Samoin suuryksikkökuljetukset, jotka ovat merikuljetusten nopeimmin
kasvava osa,  on  varsin keskittynyt muutamiin satamiin suurimpana Helsinki. Rannikon
satamista kuljetusmääriltään kymmenen suurimman sataman kautta kulki 75 % tava-
rasta.

Tavaralajeittain tarkasteltuna vuoden 2001 tuonnista (yhteensä 44,9 milj. tonnia) mer-
kittävimmän osuuden noin 70 % muodostivat polttonesteet sekä kuiva irtotavara  tär-
keimpinä tuontisatamina Sköldvik, Naantali, Pori ja Raahen Rautaruukki. Viennin ton-
nimääristä (yhteensä 39,6 milj. tonnia) metsäteollisuustuotteiden ja kappaletavaran
osuus oli 60 %. Metsäteollisuustuotteiden  vientisatamista suurimmat olivat Rauma,
Kotka, Hamina ja Kemi. Sahatavaran vientisatamina suhteellisen suuri osuus oli myös
Porilla, Loviisalla ja Kaskisella. Viennin kappaletavarasta  yli 7 milj. tonnista Helsingin
sataman osuus oli yli puolet.

Kotimaan alusliikenteen määrä vuonna 2001 oli 6,2 milj. tonnia, josta yli 60 % oli
polttonesteiden jakelukuljetuksia rannikolla.

Kuva 2. Merikuljetukset Suomen ja ulkomaiden välillä
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Merenkulkulaitos

Kuva 3.
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Sisävedet

Sisävesillä tavaraliikenne jakautuu alusliikenteeseen ja uittoon. Pääosa liikenteestä ta-
pahtuu Saimaan syväväylästöllä. Vuonna 2001 Saimaan kanavan kautta kuljetettiin
2,1 milj. tonnia ( 1 980 rahtialusta), josta ulkomaanliikenteen osuus oli 95 %. Sisävesillä
pl. Saimaan kanavan kautta kulkenut tavara aluskuljetusten määrä oli yhteensä vähän yli
puoli milj. tonnia. Uiton määrä vuonna 2001 oli 1,2 milj. tonnia ja kuljetussuorite 311
milj. tkm.
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Kuva 5. Sisävesien ja Saimaan kanavan tavaraliikenteen kehitys vuosina 1991-2001.

Matkustajaliikenne

Ulkomaan matkustajaliikenteen määrä vuonna 2001 oli yhteensä 15,6 milj. matkustajaa.
Matkustajaliikenne on kasvanut keskimäärin 3,7 % vuodessa viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Helsingin sataman osuus ulkomaan matkustajaliikenteestä oli 57 %.

Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä oli 4,5 milj., josta rannikon osuus oli 4,0 milj.
matkustajaa. Rannikkoalueen matkustajamäärästä  pääkaupunkiseudun osuus oli  yli
puolet ja valtaosa muusta   Ahvenanmaan ja Manner-Suomen sekä lounaisen saaristo-
alueen matkustajaliikennettä. Sisävesien matkailuliikenne jakaantui pääosin Tampereen
seudun ja Saimaan alueella Kuopion, Lappeenrannan ja Savonlinnan seutujen kesken.



20

Milj. matkustajaa

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Kuva 6. Matkustajaliikenteen kehitys Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina
              1990-2001.

Vesiliikenteen kehitysnäkymät

Suomen ulkomaankaupan merikuljetusten ennustetaan yltävän noin 110 miljoonaan
tonniin vuonna 2020 (ilman kauttakulkuliikennettä) edellyttäen, että bruttokansantuote
kasvaa vuosittain keskimäärin 2,5 % ja että maailmanmarkkinahinnat ja energia-
veropoliittiset keinot pitävät kivihiilen ja öljytuotteiden kysynnän lähes nykyisellä ta-
solla. Liikenteen ennustettu kehitys on esitetty kuvassa 7. Lisäystä nykyiseen olisi noin
35 miljoonaa tonnia. Erityisesti lisääntyisivät suuryksiköiden (perävaunujen, junavau-
nujen, konttien) kuljetukset. Konttiliikenteen ennakoidaan kolminkertaistuvan ennuste-
vuoteen mennessä.

Matkustajaliikenteen ei odoteta olennaisesti kasvavan lähivuosikymmeninä
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Kuva 7. Meriliikenteen tuonti ja vientikuljetusten ennuste vuoteen 2020.
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3.3 Väylänpito

Väylänpito jakautuu ylläpitoon ja kehittämiseen. Ylläpitoon kuuluu jokapäiväistä lii-
kennöitävyyttä,  turvallisuutta sekä teknistä tasoa ylläpitävät toiminnat. Näitä ovat
väylien hoito, kanavien käyttö, väylien kunnossapitoruoppaukset sekä turvalaitteiden
huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. Kehittämishankkeet voidaan jakaa pieniin kehit-
tämishankkeisiin, joiden toteutuksesta Merenkulkulaitos voi päättää itse sekä suuriin
kehittämishankkeisiin, joiden toteutuksesta päätetään valtion talousarviossa. Varsinai-
sen väylänpidon menot ml. investoinnit olivat vuonna 2001 yhteensä noin 36 milj. eu-
roa. Luvussa ei ole mukana väylien merenmittausta, jäänmurtoa eikä liikenteen ohja-
usjärjestelmää. Kulutusmenoista palkkojen osuus on noin 60 %.

Väylästön ylläpito

Väylästön ylläpito voidaan jakaa väylänhoitoon ja kunnossapitoon sekä kanavien
käyttöön.

Väylänhoito

Väylänhoito käsittää turvalaitteiden määräaikaisen tarkistuksen, huollon ja vikaantu-
neiden turvalaitteiden korjauksen sekä väyliin ja kanaviin liittyvien laitteiden ja ko-
neiden kunnossapidon ja huollon. Väylänhoitoon kuuluu myös kelluvien turvalaittei-
den sijainnin määräaikainen tarkistaminen sekä rikkoutuneiden tai kadonneiden kellu-
vien turvalaitteiden korvaaminen uusilla. Väylänhoidon menot ilman investointeja
ovat vuositasolla noin 15 milj. euroa.

Kunnossapito

Kunnossapito käsittää väylien, kanavien ja turvalaitteiden rakenteelliset ja muut kor-
jaustoimenpiteet, joilla palautetaan ko. kohde alkuperäiseen laatutasoonsa. Näitä kor-
jaustoimenpiteitä ovat mm. väylien kunnostusruoppaukset, kanavien rakenteiden, ko-
neiden ja sähkölaitteiden korjaukset ja kiinteiden turvalaiterakenteiden (majakat, reu-
na- ja tutkamerkit, linjataulut ym.) korjaukset ja uusimiset. Väylien ja kanavien kun-
nossapidon vuosimenot ovat noin 12 milj. euroa.

Kanavien käyttö

Kanavien käyttöön kuuluu sulkujen ja muiden kanaviin liittyvien koneiden ja laittei-
den käyttö sekä kanavien ympäristön hoito. Kanavien käytön menot ovat vuositasolla
noin 4,5 milj. euroa.

Väylien kehittäminen

Pienet kehittämishankkeet

Pienet kehittämishankkeet ovat lähinnä yksittäisiin kohteisiin kohdistuvia esim. tur-
vallisuutta tai väylän navigoitavuutta parantavia hankkeita, joiden toteutuksesta Me-
renkulkulaitos päättää. Yksittäisten hankkeiden kustannusarvio on tyypillisesti ollut
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alle 0,84  milj. euroa (5 Mmk). Tällaisia pieniä kehittämishankkeita ovat väyläkapeik-
kojen levennykset, väylien oikaisut ja kaarteiden avarrukset sekä turvalaitteisiin koh-
distuvat parannukset (väylän valaisu, kiinteiden merkkien rakentaminen).

Nimetyt kehittämishankkeet

Nimetyt kehittämishankkeet ovat lähinnä väylien kuljetustaloutta parantavia syventä-
mishankkeita. Poikkeustapauksissa hankkeet voivat olla myös kokonaan uusien väyli-
en rakentamista (Vuosaaren väylä) tai väylien turvallisuutta parantavia hankkeita (Sa-
vonlinnan syväväylän siirto). Hankkeiden kustannusarvio on tyypillisesti ollut yli 0,84
milj. euroa (5 Mmk), joten niiden toteutuksesta päätetään valtion budjetissa. Nimetty-
jen  kehittämishankkeiden rahoitustaso oli pitkään noin 10 milj. euroa  vuodessa.
Vuonna 2001 uusiin varsinaisiin väylien nimettyihin kehittämishankkeisiin rahaa ei
ole osoitettu.
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Kuva 8. Menot jaoteltuna väylänpidon osa-alueittain ja tehtävittäin.
                 Tässä tarkastelussa ei ole mukana jäänmurtoa eikä merenmittausta eikä
                  liikenteen ohjausjärjestelmää (VTS).
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Kuvassa 9 on  esitetty merenkulkulaitoksen ennakoidut väylänpidon tuotot ja kustan-
nukset vuodelta 2001. Kustannuslaskelman luvut eroavat menoista, koska investoinnit
ovat niissä poistoina ja laskennallisina korkoina. Kustannusluvuissa mukana ovat myös
kauppamerenkulun osalta väyliin kohdentuva merenmittaus sekä jäänmurron kustan-
nukset.

Kustannusvastaavuus rannikon kauppamerenkulun osalta oli 96 % (toteutunut), ranni-
kon muun vesiliikenteen osalta 1 % ja sisävesien väylänpidon osalta 3 %.

Kuva 9. Merenkulkulaitoksen tuotot ja kustannukset ml. merenmittaus sekä jäänmurto
väylänpidon tehtävittäin (investoinnit mukana poistoina ja laskennallisina korkoina).

Merenkulkulaitoksen tuotot ja kustannukset 
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4. Väylähankkeiden rahoitus

Väyläohjelman laadinnan lähtökohtana on ollut, että uusien hankkeiden toteutus ei ai-
heuta väylämaksuun korotustarvetta.

Tässä luvussa tarkastellaan kysymystä: kuinka paljon vesiväylähankkeisiin voidaan in-
vestoida ilman, että väylämaksuja tarvitsee korottaa. Valtio maksaa väyläinvestoinnin,
mutta investointi peritään takaisin väylämaksuissa. Toteutettava investointi lisää väy-
länpidon poistoja ja laskennallisia korkoja, joita katetaan väylämaksuilla. Toisin sanoen
uusien investointien aiheuttamat pääomakustannusten lisäykset eivät saisi olla suurem-
mat kuin jo tehtyjen väyläinvestointien pääomakustannusten vuosittainen lasku ja lii-
kenteen kasvun aiheuttama väylämaksujen lisäys.

Liikkumavara uusille investoinneille

Taulukossa 2 on esitetty nykyisten väylien pääomakustannusten väheneminen ja liiken-
teen lisäyksen aiheuttama väylämaksutuoton lisäys eli liikkumavara uusille hankkeille.
Vuosina 2003-2006 liikkumavara on yhteensä 12,44 miljoonaa euroa ja 44,14 miljoonaa
euroa vuosina 2003-2010

Vuosi Korkojen ja poistojen
väheneminen

Väylämaksu-
tulojen lisäys

Yhteensä

2003 0,5 0,69   1,19
2004 1,3 1,35   2,65
2005 1,7 1,84   3,54
2006 2,4 2,66   5,06

Yhteensä
Vuodet
2003-6 5,9 6,54 12,44

2007 2,9 3,34   6,24
2008 3,4 4,02   7,42
2009 3,7 4,72   8,42
2010 4,2 5,42   9,62

Yhteensä
Vuodet

2003-10              20,1        24,04 44,14

Taulukko 2.  Väylämaksujen ja vanhojen väyläinvestointien pääomakustannusten vä-
henemisen aiheuttama liikkumavara uusille väyläinvestoinneille, milj. euroa.
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5. Väylien kehittäminen

5.1 Rannikon kauppamerenkulun väylät

Väylien kehittäminen ja kulkusyvyyksien kasvattaminen vastaamaan lisääntyvän lii-
kenteen tarpeita tapahtui pääosin 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin toteutettiin vuosittain
useita väylien syventämishankkeita. Tämän jälkeen väylien kehittämishankkeet ovat
vähentyneet, ja 1990-luvulla toteutettiin seuraavat väylien kehittämishankkeet:

- Tornion väylä   8,0 m
- Rauman väylä 10,0 m
- Kokkolan väylä 13,0 m
- Uudenkaupungin Hepokarin väylä   8,5 m
- Kaskisten väylä   9,0 m

Väylästön nykyisten kulkusyvyyksien voidaan todeta vastaavan pääosin liikenteen tar-
peita, joten kuljetustaloudellisin perustein toteutettavia hankkeita on lukumääräisesti
vähän. Kehittämistarpeita kohdistuu lähinnä muutamiin pääosin bulk-kuljetuksiin käy-
tettyihin väyliin. Tämän lisäksi joitakin hankkeita perustelee väylien kasvanut liikenne,
liikenteen luonteessa tapahtuneet muutokset tai jäänmurtoavustuksen turvaaminen.
Väylänpidon painopiste onkin siirtynyt väylien kehittämisestä väylien kunnossapitoon
ja väylätietojen kuntoon saattamiseen. Tämän kehityksen myötä on väylästöllä olevien
yksittäisten, liikennettä tai turvallisuutta haittaavien  kohteiden merkitys kasvanut.
Väylästön kehittämisessä näiden kohteiden parantaminen tulee olemaan painopistealu-
eena. Alusliikenteen turvallisuutta pyritään parantamaan myös VTS- ja AIS-
järjestelmien avulla sekä elektronisten merikarttojen avulla.

Väylien kehittämisnäkymät

Väylien kehittämisen rahoitus on vähentynyt 1990-luvun alun noin 10 milj. euron  vuo-
sitasosta. Uusille nimetyille varsinaisille väylähankkeille ei viime vuosina ole ollut ra-
hoitusta. Kuvassa 10 on esitetty väylien kehittämiseen myönnettyjen määrärahojen ke-
hitys vuosina 1970-2001 vuoden 2001 hintatasossa.
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Kuva 10. Väylien kehittämiseen myönnettyjen määrärahojen kehitys.
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Tämän väyläohjelman laatimistyön yhteydessä tehdyn tarvekyselyn perusteella käytiin
hankkeiden esikarsinnan jälkeen läpi seuraavassa taulukossa esitetyt hanke-ehdotukset.
Paikalliset veneväylät ja venereitit (väyläluokat VL5 ja VL6) sekä Merenkulkulaitoksen
toimialaan kuulumattomat hanke-ehdotukset jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Pienet
hankkeet (kustannusarvio alle 0,84 milj. euroa) on jätetty ohjelman ulkopuolelle, mutta
Merenkulkulaitos tarkastelee niiden toteutusedellytyksiä perusväylänpidon rahoitusta
kohdentaessaan. Esimerkkinä tällaisesta hanke-ehdotuksesta taulukossa 3 on Koverha-
rin väylä.

Hanke Nykyinen Esitetty Esitetty toteutus- Kustannusarvio Kustannusarvio Kustannusarvio H/K

Kulkusyvyys (m) Kulkusyvyys (m) Ajankohta Väylä M€ satama M€ yhteensä M€ minimi

1 Vuosaari *)  - 11.0             2004-2008 16.8 2.4

2 Naantali 13.0 15.3 2003 6.5 2.0 8.5 3.5

3 Raahe 8.0 10.0 2004 30.0 4.7 34.7 3.4

4 Hamina 10.0 12.0 2002-2004 5.0 5.0 10.0 3.4

5 Tornio 8.0 9.0 2004 11.0 1.7 12.7 1.9

6 Uusikaupunki Kemira 10.0 12.0 2006 10.0 4.2 14.2 2.0

7 Pori Mäntyluoto 10.0 12.0 2004 16.0 5.0 21.0 2.0

8 Rauman väylä 10.0 11.0 Mahd. nopeasti 19.0 1.9 20.9 2.0

9 Loviisa 8.5 9.5           2003-2004 3.3 1.0 4.3 1.9

10 Kemi Ajos 10.0 11.0 2005-2010 2.5 1.7 4.2 1.2

11 Tolkkinen 7.0 9.0 1.5 0.5 2.0 0.6

12 Pietarsaari 9.0 11.0           2008-2011 16.0 4.7 20.7 0.3

13 Oulu 10.0 11.0 2004-2009 16.8 8.3 25.1 0.3

14 Turku Pansio 9.0 11.0 2008-2010 2.0 66.4 68.4 0.2

15 Kalajoki Rahja 8.5 9.0 2004-2005 2.0 4.5 6.5 0.2

16 Kaskinen 9.0 10.0 2007 3.0 2.5 5.5 0.1

17 Koverhar 11,0 12,0 0,8 3,0 3,8 3.4

*) Vuosaaren väylän kustannuksista Helsingin kaupunki maksaa puolet

Taulukko 3. Läpikäydyt rannikon kauppamerenkulun hanke-ehdotukset.

Näiden lisäksi yksittäisten väyläkohteiden parantamistarvetta selvitetään Merenkulku-
laitoksen vuonna 2001 käyttöön otetun väyläluokituksen ja 2002 käyttöön otettavan
väylien kuntoluokituksen pohjalta. Jo nyt väylätietojen kuntoonpanoon tähtäävän Navi-
projektin yhteydessä on paljastunut lukuisia yksittäisiä kohteita mm. Oulun, Kemin
Raahen , Tornion ja Kihti-Isokarin väylillä, jotka eivät täytä väylille asetettuja vaati-
muksia. Kunnoltaan puutteellisten väylien saattaminen vastaamaan väyläluokituksen
mukaisia kriteereitä tulee olemaan lähivuosien tärkeimpiä kehittämistavoitteita.
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5.2. Sisävesien tavaraliikenteen väylät

Sisävesien tavaraliikenteen hanke-ehdotuksista käytiin tarkemmin läpi seuraavat kuusi.

Hanke Nykyinen
kulkusyvyys
(m)

Esitetty
kulkusyvyys
(m)

Esitetty toteu-
tusajankohta

Kustannus-
arvio, väylä
M€

Kustan-
nusarvio
satama M€

Kustan-
nusarvio
yht. M€

H/K

1 Saimaan kanavan kehittäminen ympärivuotiseksi 4.35 4.35 Viipymättä /
2004

21.8 - 21.8 0.4

2 Savonlinnan syväväylän siirto - 4,35 Heti 2,2-3,0 - 19,2-25,0 1.0

3 Haponlahden sillan alikulkukorkeuden muutos 4.35 4.35 2002-2005 2.5 - 2.5 0.2

4 Konnuksen kanavan alapuolisen uittoväylän siirto - 2.4 2003 0.5 - 0.5 -

5 Kimola-Voikkaa nippunosturin korvaaminen sulku-
kanavalla

6 Kuopio-Ahkiolahti väylän syventäminen 2.7 3.4 2003 0.9 - 0.9 0.2

Taulukko 4. Läpikäydyt sisävesien tavaraliikenteen hanke-ehdotukset

5.3 Matkailuhankkeet

Matkailuun liittyvistä hanke-ehdotuksista tarkasteltiin lähemmin seuraavaa kahta.

Hanke Nykyinen
kulkusyvyys
(m)

Esitetty
kulkusyvyys
(m)

Esitetty toteu-
tusajankohta

Kustannus-
arvio, väylä
M€

Kustan-
nusarvio
satama M€

Kustan-
nusarvio
yht. M€

H/K

1 Kutilan kanavan ja sen väylän rakentaminen - 2.4 5,5 - 5,5 0.3

2 Savon kanavan rakentaminen - 2.1 2004-2006 32.0 - 32.0 1.1

Taulukko 5. Läpikäydyt matkailun hanke-ehdotukset
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6. Väylähankkeiden rahoitustarpeet ja ajoitus

Alustavien kannattavuustarkastelujen perusteella läpikäydyistä nimetyistä hanke-
ehdotuksista yhdeksän ylittää hyöty-kustannussuhteen 1,5. Nämä kaikki ovat rannikon
kauppamerenkulun väyliä. Alustavat kannattavuuslaskelmat päivitetään ennen kunkin
hankkeen mahdollista toteutusta.

VÄYLÄHANKKEIDEN
RAHOITUSTARPEET

VÄYLÄHANKKEET H/K VALTION OSUUS MILJ. EUROA

Vuodet 2003-2006 Vuoden 2006 jälkeen

Väylien kunnossapito ja turvallisuus 8.0 4.0

Nimetyt hankkeet:

Vuosaari (11 m) 2.4 8.4
Naantali (13,0 m->15,3 m) 3.5 6.5
Raahe (8,0 m->10,0 m) 3.4 30.0
Hamina (10,0 m->12,0 m) 3.4 5.0

Tornio (8,0 m-> 9,0 m) 1.9 11.0
Uusikaupunki Kemira (10,0 m->12,0 m) 2.0 10.0
Pori Mäntyluoto (10,0 m->12,0 m) 2.0 16.0
Rauma (10,0 m->11,0 m) 2.0 19.0
Loviisa (8,5 m->9,5 m) 1.9 3.3

Yhteensä 57.9 63.3

Taulukko 6. Väylähankkeiden rahoitustarve ja ajoitus

Väylien kunnossapito ja turvallisuus
Tärkeäksi tekijäksi on noussut nykyisen väylästön palvelutason säilyttäminen eli va-
jaakuntoisten väylien kunnossapitohankkeet. Rannikon kauppamerenkulun väylien
ylläpidon menot yhteensä  olivat 16,6 milj. euroa vuonna 2001. Kunnossapidon lisära-
hoitustarve vuoteen 2006 on noin 2 milj. euroa vuodessa eli yhteensä 8 milj. euroa
ajanjaksolla.
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Vuosaaren väylähanke
Pääosa Helsingin sataman tavaraliikenteestä on suunniteltu siirrettäväksi Vuosaareen
rakennettavaan uuteen satamaan, joka korvaa Sörnäisten sataman ja Länsisataman lu-
kuun ottamatta matkustajasatamaa. Uuden sataman edellyttämän 11,0 metrin väylän ra-
kennuskustannukset ovat 16,8 milj. euroa, josta Helsingin kaupunki maksaa puolet.
Hankekokonaisuuden kustannukset ovat noin 430 milj. euroa ja hyöty-kustannussuhde
2,4. Valtion osuuden rahoitusta selvitetään erikseen Vuosaarikokonaisuuden yhteydes-
sä.

Naantalin väylähanke
Naantalin satama palvelee mm. Fortum Oyj:n Naantalin öljynjalostamon  raakaöljykul-
jetuksia. Näiden kuljetusten määrä on noin 2,2 - 2,3 milj. tonnia vuodessa. Häiriöttömi-
en raakaöljykuljetusten varmistamiseksi  Fortum Oyj on tilannut kaksi uutta säiliöalusta,
joiden lastinottokyky on 105 000 tonnia ja kulkusyvyys maksimilastissa on 15,3 m, jo-
hon myös väylä tulisi syventää. Väylähankkeen kustannusarvio on 6,5 milj. euroa ja
hyöty-kustannussuhde 3,5.

Raahen väylähanke
Raahen Lapaluodon sataman kokonaisliikenne oli vuonna 2001 lähes 0,5 milj. tonnia.
Rautaruukki Oy:n satama on kuljetusmääriltään maamme viidenneksi suurin ja sen ko-
konaisliikenne vuonna 2001 oli  5,8 milj. tonnia. Päätuontitavarat ovat malmit,  rikasteet
ja kivihiili. Satamasta viedään erilaisia terästuotteita. Raahen terästehtaiden puskuproo-
muihin perustuva kuljetusjärjestelmä on kaluston osalta ikääntynyt, joten järjestelmässä
tulee tapahtumaan muutoksia. Raaka-ainehuollossa kuljetusten siirtäminen suuremmille
aluksille edellyttää väylän syventämistä 10,0 metriin. Väylän syventämisen kustannus-
arvio on noin 30,0 milj. euroa ja hankkeen hyötykustannussuhde on 3,4.

Haminan väylähanke
Haminan sataman vuosiliikenne oli vuonna 2001  lähes 5 milj. tonnia ja sen suurin asia-
kas on Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan metsäteollisuus. Satama on investoinut sataman
kehittämiseen vuosina 1996 - 2000 noin 15,3 milj. euroa. Suurimpana investointikoh-
teena on ollut konttiterminaalin kehittäminen. Väylän syventäminen nykyisestä 10,0
m:stä 12,0 m:iin turvaa erityisesti nestebulk-kuljetusten toimivuuden ja parantaa sata-
man kehittämisedellytyksiä. Väylän syventämisen kustannusarvio valtion osalta on noin
5 milj. euroa ja hankkeen hyötykustannussuhde 3,4.

Tornion väylähanke
Tornion sataman kuljetusmäärä vuonna 2001 oli 0,7 milj. tonnia. Sataman pääkäyttäjä
on Avesta-Polarit Stainless Oy:n  Tornion terästehdas, joka on lisäämässä huomattavasti
tuotantoaan. Sulattojen tuotantokapasiteetti nousee 1,75 milj. tonnista  2,75 milj. ton-
niin.  Tärkeimmät tavaralajit tuonnissa ovat raakamineraalit, metallit ja kivihiili sekä
viennissä terästuotteet. Jäänmurtoavustuksen ja alusten liikennöinnin turvaaminen Pe-
rämeren voimakkaasti vaihtelevilla vedenkorkeuksilla perustelee väylän syventämistä
9,0 metriin. Suurempaa aluskokoa voidaan hyödyntää nestekaasun, raaka-aineiden ja te-
rästuotteiden kuljetuksissa. Väylähankkeen kustannusarvio on noin 11,0 milj. euroa ja
hankkeen hyötykustannussuhde on 1,9.
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Uusien väylähankkeiden pääomakustannukset

Työryhmän priorisoimien Vuosaaren, Naantalin, Raahen ja Haminan väylähankkeiden
rahoitusvaikutuksia on tarkasteltu taulukossa 7 ja 8. Yhteensä hankkeiden toteuttamis-
kustannukset valtiolle olisivat 49,9 milj. euroa. Vuosaaren väylästä Helsingin kaupun-
ki maksaa puolet. Taulukossa 8 on esitetty uusien hankkeiden pääomakustannukset
vuosina 2003-2010.

Hanke   2003   2004   2005   2006   2007 Yhteensä
Vuosaari      4,2     4,2       0      0      0   8,4
Naantali      3,25     3,25       0      0      0   6,5
Raahe      0      0     15    15      0 30,0
Hamina      0      0       2,5      2,5      0   5,0
Yhteensä      7,45     7,45     17,25    17,25      0 49,9

Taulukko 7. Esitettyjen vesiväylähankkeiden investointikustannukset ja niiden ajoi-
tus, milj. euroa.

Vuosi Vuosaari Naantali Raahe Hamina Yhteensä
2003 0 0 0 0 0
2004 0,22 0,19 0,00 0 0,41
2005 0,71 0,55 0,00 0 1,26
2006 0,70 0,54 0,80 0,13 2,16
2007 0,68 0,53 2,54 0,42 4,17
2008 0,67 0,52 2,49 0,41 4,09
2009 0,65 0,51 2,44 0,40 4,00
2010 0,64 0,50 2,39 0,39 3,92

Taulukko 8. Uusien väylähankkeiden pääomakustannukset vuosina 2003-2010, milj.
                      euroa

Vaikutus valtion budjettitalouteen

Ehdotetut uudet väylähankkeet vaikuttavat valtion budjettitalouteen, koska valtio ra-
hoittaa investointien toteuttamisen. Investointikustannukset peritään kuitenkin takaisin
väylämaksujen kautta seuraavien 30 vuoden aikana. Täten pitkällä aikavälillä väylä-
hankkeiden budjettivaikutus on nolla. Käytännössä ehdotettujen väylähankkeiden to-
teuttaminen tarkoittaa, että Merenkulkulaitoksen nettomenot (eli valtion budjettime-
not) nousisivat investointien verran hankkeiden toteuttamisvuosina eli vuosina 2003 ja
2004 7,45 miljoonaa euroa sekä vuosina 2005 ja 2006 17,25 miljoonaa euroa.
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Myös kauppamerenkulun väylien kunnossapito rahoitetaan väylämaksuilla. Jos väyli-
en kunnossapitokustannukset nousevat, vähentävät ne samalla liikkumavaraa uusille
väylähankkeille. Rannikon kauppamerenkulun väylien ylläpitoon on käytetty vuosit-
tain noin 16,6 miljoonaa euroa. Merenkulkulaitoksen kunnossapito-ohjelman mukaan
vuosina 2003-2008 kunnossapitokustannukset ovat 2 miljoonaa euroa nykyistä korke-
ammat. Näinä vuosina tehdään madaltuneiden väylien syvyyden palauttavia kunnos-
sapitoruoppauksia. Lisäksi vuosina 2003-2008 tehdään pieniä kehittämishankkeita,
jotka sisältyvät em. kunnossapitokustannusten lisäykseen.

Liikkumavara ja kustannusten lisäykset

Taulukossa 9 on esitetty liikkumavaran ja kustannusten lisäysten erotus. Taulukosta
voidaan havaita, että kaikkina muina vuosina paitsi vuonna 2003 liikkumavara on suu-
rempi kuin kustannusten lisäys. Eniten liikkumavaraa on vuosina 2009 ja 2010, jolloin
kunnossapitokustannukset vähenevät.

Täten tämän tarkastelun perusteella näyttää siltä, että esitetyt uudet investointihank-
keet ja kunnossapidon lisäys voidaan toteuttaa siten, että väylämaksuun ei aiheudu ko-
rotuspainetta.

Väylämaksuun vaikuttaa väyläinvestointien ja kunnossapidon lisäksi myös mm. jään-
murron kustannukset, joiden tässä tarkastelussa on oletettu pysyvän vakiona. Jos
jäänmurron kustannukset alenevat antaa se lisää liikkumavaraa investointeihin ja
päinvastoin.

Vuosi Liikkumava-
ra, milj. €

Uusien hankkeiden
Pääomakustannuk-
set ,milj. €

Kunnossapito-
kustannusten
lisäys, milj. €

Liikkumavaran ja
lisäkustannusten
välinen ero, milj. €

2003      1,19 0          2    - 0,81
2004      2,65 0,41          2      0,24
2005      3,54 1,26          2      0,28
2006      5,06 2,16          2      0,90
2007      6,24 4,17          2      0,07
2008      7,42              4,09          2      1,33
2009      8,42 4,00          0      4,42
2010      9,62              3,92          0      5,70
Yhteensä    44,14            20,01        12    12,13

Taulukko 9. Liikkumavara ja kustannusten lisäykset ja niiden erotus.
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7. Kehittämisohjelman ympäristövaikutusten arviointi

7.1. Yleistä

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi perustuu YVA-lain 24 §,
jossa edellytetään ympäristövaikutusten selvittämistä ja arviointia riittävässä määrin
viranomaisten valmistellessa sellaisia suunnitelmia ja ohjelmia, joiden toteuttamisella
saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Kehittämisohjelman ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetty vaikutuslista:
� vaikutukset turvallisuuteen ja onnettomuusriskeihin
� vaikutukset väylien käyttöön ja alusliikenteeseen
� vaikutukset satamiin, kuntiin, elinkeinoelämään ja aluerakenteeseen
� vaikutukset muihin liikennemuotoihin
� vaikutukset vesistöön, kalastoon ja kalastukseen, erityisalueisiin,

maisemaan, virkistyskäyttöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen
� vaikutukset jäänmurtotoimintaan
� välilliset vaikutukset
� yhteisvaikutukset

7.2. Vaihtoehdot

0-vaihtoehto

0-vaihtoehto kuvaa tilannetta 10 vuoden kuluttua, mikäli kehittämisohjelma ei toteu-
du. Tällöin ovat kuitenkin luultavasti toteutuneet muutamat kehittämisohjelmassakin
mukana olleet väylähankkeet kuten Naantalin väylän syventäminen sekä Vuosaaren
tuloväylän ja sataman rakentaminen. Kaiken kaikkiaan väylähankkeet ovat todennä-
köisesti toteutuneet vain isojen satama- ja teollisuusinvestointien seurauksena. Näin
ollen väylästön kehittämisestä on puuttunut kokonaisuuden koordinointi.
Perusväylänpidon rahoituksen puuttuessa väyläverkoston kunto on huonontunut, jol-
loin väylästöä on jouduttu madaltamaan ja osin lakkauttamaan. Toisaalta on myös
jouduttu lisäämään mm. nopeusrajoituksia.

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 1 kuvaa tilannetta 10 vuoden kuluttua, kun kehittämisohjelma on toteutu-
nut. Ohjelman myötä meri- ja sisävesiväylien tarpeet on selvitetty, priorisoitu sekä
koordinoitu valtakunnallisesti ja pitkäjänteisesti. Nimetyt kauppamerenkulun kehittä-
mishankkeet ovat ainakin suurimmaksi osaksi toteutuneet. Satama- ja teollisuusin-
vestointien seurauksena on voitu toteuttaa myös joitakin hankkeita kehittämisohjel-
man ulkopuolelta. Perusväylänpidon toiminta ja rahoitus on ollut turvattu, jolloin väy-
lien turvallisuutta ja navigoitavuutta parantavat pienehköt kehittämishankkeet on voitu
toteuttaa.
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7.3. Ympäristövaikutukset

0-vaihtoehdon vaikutukset

0-vaihtoehto lisää pitkällä tähtäimellä onnettomuuksista aiheutuvia ympäristöriskejä,
koska perusväylänpidon rahoitusta ei turvata. Väyliltä ei saada poistettua havaittuja
ongelmakohtia. Vajaalastissa liikkuvien alusten määrä ja liikennetiheydet kasvavat,
mikä lisää alusliikenteen päästöjä. Lisäksi väyläverkoston kunto vaihtelee alueittain.
0-vaihtoehto lisännee muiden vaihtoehtoisten liikennemuotojen houkuttelevuutta.

Vaikutukset satamiin, kuntiin, elinkeinoelämään ja aluerakenteeseen ovat kaksijakoi-
set. Toisaalla esiintyy uusinvestointien tarvetta, toisaalla rakennettu infrastruktuuri voi
olla vajaa käytössä tai rapistua. Siellä missä satama- ja teollisuusinvestointeja on teh-
ty, vaikutukset lienevät pääasiassa positiivisia. Siellä missä investointeja ei ole tehty,
satamatoimintaa voi uhata hiipuminen, jolloin vaikutukset voivat olla hyvinkin nega-
tiivisia lisäten työttömyyttä ja alueen taantumista.

Hankkeiden lupamenettelyssä otetaan huomioon hankkeiden vaikutukset vesistöön,
eliöstöön, kalastukseen, erityisalueille, maisemaan, vesistön muuhun käyttöön sekä
luonnonvarojen hyödyntämiseen. Vaikutukset kohdentuvat paikallisesti sinne missä
tehdään väylä-, satama- tai kanavainvestointeja. Toisaalta vaikutuksia kohdistuu myös
niille alueille, joilta väylä- ja satamatoimintoja siirtyy muualle.

0-vaihtoehto ei varmista jäänmurtotoimintaa Perämerellä kuten vaihtoehto 1.

Vaikutukset henkilöliikenteeseen jäänevät pieniksi lukuun ottamatta matkustajalii-
kenteen mahdollisia aikatauluongelmia, jotka aiheutuvat väyläverkoston huonontu-
neen kunnon takia asetetuista nopeusrajoituksista.

Vaihtoehto 1 vaikutukset

Kehittämisohjelman toteutuminen lisää selvästi turvallisuutta ja pienentää onnetto-
muusriskejä. Väylien navigoitavuus paranee ja käyttö helpottuu. Ongelmakohtien pa-
rantaminen ja kulkusyvyyksien palauttaminen/lisääminen vaikuttavat suoraan aika-
tauluihin ja kuljetuskustannuksiin. Alustiheydet voivat pienentyä alusten koon kasva-
essa, mikä puolestaan vähentää alusliikenteen päästöjä. Ylläpidettävän väyläverkoston
kunto on kaikkialla riittävä.

Kokonaisuuden koordinoinnin takia vaikutukset satamiin, kuntiin, elinkeinoelämään
ja aluerakenteeseen lienevät alueellisesti tasaisemmin jakautuneet kuin 0-vaihtoeh-
dossa. Paikalliset vaikutukset selvitetään lupamenettelyn kautta kuten 0-vaihtoehdos-
sakin.

Ohjelman toteutuminen edistää jäänmurtotoimintaa erityisesti Perämerellä, jossa on
esiintynyt ongelmia keväisin matalan veden aikaan.

Mikäli Savon kanava toteutetaan, se on merkittävä lisä aluerakenteeseen.
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Epävarmuustekijät

Mikäli kehittämisohjelmasta eivät toteudu väylien kunnossapito- ja pienet kehittämis-
hankkeet, ohjelman positiiviset vaikutukset turvallisuuteen ja onnettomuusriskien pie-
nenemiseen jäävät suurelta osin toteutumatta samoin kuin osa kuljetuskustannus- ja
aikataulusäästöistä. Pienten kehittämishankkeiden paikalliset vaikutukset vesistöön,
kalastukseen ym. ovat niin vähäisiä, että niiden toteutumatta jääminen kasvattaa suh-
teettomasti onnettomuusriskejä.

Mikäli kehittämisohjelman nimetyt kauppamerenkulun kehittämishankkeet eivät to-
teudu, se vaikuttaa suoraan kuljetuskustannuksiin, aluskannan kehittymiseen, liiken-
netiheyksiin ja kilpailukykyyn. Hankkeiden paikalliset vaikutukset vesistöön, kalas-
tukseen ym. jäävät luonnollisesti myös pois.

8. Työryhmän suositukset

Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelmaan sisältyy erilaisiin tarpeisiin tarkoitettuja
ja erilaisella rahoituksella katettavia väyläinvestointeja sekä perusväylänpitoa. Tämän
vuoksi työryhmä on käsitellyt myös kehittämisohjelmaa kolmeen erilaiseen osa-
alueeseen jaettuna:

� rannikon kauppamerenkulun väylät (väylämaksulla katettava toiminta)
� sisävesien tavaraliikenteen väylät ja kanavat
� matkailuliikenteen väylät

Rannikon kauppamerenkulun väylät

Työryhmä on tarkastellut meri- ja sisävesiväylien kehittämistä uudella tavalla. Kaup-
pamerenkulun kehittämisinvestointeja arvioitaessa tarkastellaan kehikkoa : tehdäänkö
uusia investointeja vai esitetäänkö väylämaksualennuksia ja/tai korotuksia. Väylämak-
sujärjestelmän tavoitteena on 100 %:n kustannusvastaavuus. Väylämaksujärjestelmän
kustannuksista yli puolet aiheutuu jäänmurtotoiminnasta, jonka laajuus on tässä yhtey-
dessä arvioitu muuttumattomaksi.

Jo tehtyjen väyläinvestointien poistojen väheneminen lähivuosina antaa väylästön
pääomakustannusten osalta mahdollisuudet joko väylämaksun alentamiseen tai uusien
väyläinvestointien tekemiseen. Työryhmä on päätynyt työssään ehdottamaan uusia in-
vestointeja väylämaksutulojen puitteissa. Budjettiteknisesti uudet hankkeet lisäävät
toteutusvuosinaan Merenkulkulaitoksen menoja, koska valtio rahoittaa hankkeet. Pit-
källä aikavälillä valtion menot eivät kuitenkaan lisäänny, koska investointikustannuk-
set peritään takaisin väylämaksussa.

Työryhmä painottaa ehdotuksessaan hallitusohjelman mukaisesti nykyisen väylästön
kuntoa ja turvallisuutta ennen uusia kehittämisinvestointeja.

Tehtyjen laskelmien perusteella seuraavalla nelivuotiskaudella väylämaksun puitteissa
on mahdollisuus käyttää kauppamerenkulun väylien kunnossapitoon ja uusiin inves-
tointeihin yhteensä 58 milj. euroa.
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On tärkeää, että jatkossa otetaan entistä enemmän huomioon liikenteelliset tarpeet
väyläpäätöksiä tehtäessä. Myös satamien kehittämishankkeisiin liittyviä tie- ja rata-
hankkeita on listattu. Niiden analysointi ja tarkempi ohjelmointi edellyttävät väylälai-
tosten työpanosta.

Työryhmä esittää kantanaan, että rannikon kauppamerenkulun väylien kehittäminen
vuosina 2003-2006 tapahtuu liikenne- ja viestintäministeriön määrärahojen puitteissa
seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1. Olemassa olevien väylien kunto ja turvallisuus taataan ensisijaisesti. Väylien
syvyyksien palauttamiseen ja turvallisuuden parantamiseen esitetään 2 milj. euron
lisäystä vuodessa. Nykyisin kunnossapitoon käytetään noin 16 milj. euroa vuodes-
sa.

Kohdan 1 kustannusvaikutukset ovat vuosina 2003-2006 yhteensä 8 milj. euroa ja
vuosina 2007-2008 yhteensä 4 milj. euroa.

2. Vuosina 2003-2006 toteutetaan kannattavuuslaskelmien mukaan tärkeimmät meri-
väylähankkeet, jotka ovat Vuosaaren, Naantalin,  Raahen ja Haminan väylät.
Työryhmän lähtökohtana on ollut, että uusien  hankkeiden toteutus ei aiheuta väy-
lämaksuun korotustarvetta. Kannattavuuslaskelmien ja liikenteellisten tarpeiden
perusteella vuoden 2006 jälkeen toteutettavia hankkeita olisivat Tornion, Porin,
Uudenkaupungin, Rauman ja Loviisan väylät. Jos tässä työssä alustavasti arvioi-
dun rahoituksen tarkentuessa jää pelivaraa, voidaan Tornion väylähanke aloittaa jo
nelivuotiskaudella. Väylän palvellessa lähinnä vain yhtä tuotantolaitosta tulee olla
riittävä varmuus tuotannon jatkumisesta.

Kohdan 2 kustannusvaikutukset ovat vuosina 2003-2006 yhteensä 50 milj.euroa.

Sisävesien tavaraliikenteen väylät ja kanavat

Sisävesiliikenteen kauppamerenkulun  ja kanavien kehittämistä tarkasteltiin omana
kokonaisuutenaan. Saimaan kanavan vuokrasopimusneuvottelut ovat käynnistymässä.
Työryhmä katsoo, että tässä vaiheessa ei ole edellytyksiä ottaa kantaa hankkeisiin, jot-
ka liittyvät meriyhteyteen Saimaan kanavan  kautta. Asiaan palataan, kun uusi vuokra-
sopimus Venäjän kanssa on tehty

Esillä olleet sisävesiväylien kehittämisinvestoinnit eivät osoittautuneet kannattavuus-
tarkasteluissa vielä toteuttamiskelpoisiksi. Saimaan kanavan tilanne aiheuttaa epävar-
muutta teollisuudelle ja liikennöitsijöille sekä väylien kehittämiselle ja väylähankkei-
den toteuttamiselle lähivuosina.

Työryhmä esittää kantanaan, että sisävesiväylien kehittäminen vuosina tapahtuu seu-
raavien periaatteiden mukaisesti:

3. Merenkulkulaitos jatkaa talviliikenneselvityksiä ja selvitystä Viipurinlahden
jäänmurron vastuukysymyksistä. Savonlinnan syväväylän siirrosta on perusteltua
tehdä jatkotarkasteluja, kun vuokrasopimusneuvottelut ovat edenneet riittävästi.
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Kohdassa 3 esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan olemassa olevalla toimintamäärä-
rahalla.

Matkailuliikenteen väylät

Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelmassa käsiteltiin ensimmäistä kertaa myös
matkailuun liittyviä väylähankkeita. Matkailuhankkeet ovat monitahoisia kokonai-
suuksia. Matkailuhankkeita ja niiden rahoitustapoja tulisi selvittää tarkemmin paikalli-
sella tasolla sekä tarvittaessa yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa. Myös EU:n eri-
laisten rahoitusjärjestelmien käyttömahdollisuudet tulee selvittää. Nyt esillä olevia
matkailuun liittyviä hankkeita tulee edelleen selvittää.

Työryhmä esittää kantanaan, että matkailuliikenteen väylien kehittäminen vuosina
2003-2006  tapahtuu seuraavien periaatteiden mukaisesti:

4. Merenkulkulaitos jatkaa alempiasteisten veneilyväylien kunnostusta yhteistyössä
maakuntien liittojen kanssa. Savon kanava –hankkeeseen on maakuntaliitto alus-
tavasti varannut EU-rahoitusta noin puolet  hankkeen kokonaiskustannuksista. Jos
hankkeen toteuttamiseen päädyttäisiin , kansallisesti rahoitettavaksi jäisi  noin
puolet hankkeen kustannuksista eli 15 milj. euroa.

Kohdan 4 kustannusvaikutukset (kansalliseen rahoitukseen) ovat noin 15 milj. eu-
roa vuosina 2004-2006, jos Savon kanava päätetään sisällyttää rakennerahasto-
hankkeisiin. Hankkeen rahoitus edellyttää erillisiä neuvotteluja eri osapuolten
kanssa.

Jatkotoimenpiteet

Kaikilla edellä esitetyillä osa-alueilla tapahtuu jatkuvasti sellaisia muutoksia, jotka
vaikuttavat olennaisesti mm. hankkeitten kannattavuuteen. Työryhmä päätti tämän
vuoksi laatia ehdotuksensa koskemaan pääasiassa seuraavaa hallituskautta eli vuosia
2003-2006.

Työryhmä esittää kantanaan jatkotoimenpiteiksi:

5. Uusi meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelma tulee laatia vuosina 2005-2006.




