
etelä-karjalan liitto marraskuu 2019

SAIMAAN KANAVAN KEHITTÄMINEN
Saimaan kanava, joka johtaa Saimaan järvialueelta Viipurin kautta Suomenlahdelle, on maamme 

merkittävin kanava. Pituutta kanavalla on 43 km ja siinä on kahdeksan sulkua, joista kolme on Suomen 
ja viisi Venäjän puolella. Kanavasta lähes puolet sijaitsee Venäjältä vuokratulla alueella. Kanavan 

kahdeksaa sulkua ohjataan Mälkiän ja Brusnitchnoen kaukokäyttökeskuksista.

Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen
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Saimaan kanavan alasulut on uusittu vuosina 2017-
2019. Seuraavaksi on tarve uusia sulkujen yläportit. 
Sulkujen yläporttien arvioitu jäljellä oleva käyttöikä 
on 10–20 vuotta. Yläporttien uusimistyön yhteydessä 
myös sulkujen pituutta tulisi kasvattaa, jotta kanavassa 
mahtuvat  liikennöimään  nykyistä  suuremmat alukset. 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa on päädytty siihen, että 
sulkujen pidennys toteutetaan siirtämällä yläport-
tien sijaintia 11,5 metriä ylävirran suuntaan. Porttien 
siir- täminen edellyttää teräsbetonirakenteiden pur-
kutöitä nykyisten porttien kohdilta sekä korvaavien 
portti- ja sulkurakenteiden toteuttamista. Sulkuraken-
teisiin liittyvät purku- ja rakennustyöt on tehtävä kui-
vatyönä talvella,  mikä  edellyttää  työpatojen  raken-
tamista sekä vedenkorkeuden laskemista sulkuväleillä. 

Hankkeen rakennussuunnittelu on valmistumassa ja 
itse rakentaminen on mahdollista toteuttaa vuosina  
2021-2022. Päätös hankkeen toteutuksesta tulisi tehdä 
vuonna 2020.
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Sulkujen pidentäminen on välttämätöntä
Monet nykyisin Saimaalla  liikennöivistä  rahtialuk-
sista on rakennettu 1980-luvun lopulla. Ne ovat jää-
mässä lähivuosina pois käytöstä.  Rahti- ja ristei-
lyvarustamot eivät ole halukkaita tilaamaan enää 
nykyisen kokoisia Saimax-luokan aluksia vaan odot-
tavat päätöstä kanavan  sulkujen  pidentämises-
tä. Jos sulkuja ei pidennetä, varustamot joutuvat 
poistumaan Saimaalta aluskaluston vanhentuessa. 
Se tarkoittaisi sitä, että nykyinen tonnisto siirtyi-
si tieliikenteeseen, mikä kasvattaisi hiilidioksidi-
päästöjä ja lisäisi tieinfran kulumista entisestään. 
 
Sulkujen pidentämisen ja vedenpinnan noston kus-
tannusarvio   on   noin   85   M€.    Silloin  Saimaalle  
pääsisivät  93  metriä  pitkät  alukset,  kun   nykyisin 
enimmäispituus  on  82,5  metriä.  Pidemmät laivat 
voivat ottaa rahtia kerralla jopa 3 200 tonnia nykyi-
sen 2 200 tonnin sijasta. Tämä lisäävesiliikenteen kil-
pailukykyä, jota alueen teollisuus myös odottaa.

Lisätietoja: liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen p. +358 40 681 7163, maakuntajohtaja Matti Viialainen p. +358 44 770 0515
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• Etelä-Karjala ja muut Saimaan alueen maakunnat esittävät, että Saimaan kanavan sulku-
jen pidennys ja kanavan vedenpinnan nosto toteutetaan viipymättä. Samalla tulisi tutkia 
geotermisen lämmön hyödynnettävyys kanavalla laivauskauden pidentämiseksi. 

• Aluspituuden kasvattaminen 11 metrillä lisää lastikapasiteettia 25 % ja lisää Saimaan lii-
kenteeseen sopivien, jo nyt Itämeren liikenteessä operoivien, jääluokan omaavien alusten 
lukumäärää.

• Saimaan kanavan vedenpinnan nostaminen 10 cm mahdollistaa 100 tonnin lisälastin.

• Kustannusarvio on yhteensä noin 85 M€.

YHTEENVETO

Rahtilaivojen lisäksi päätös toisi Saimaalle myös 
uutta matkustajalaivakalustoa. Suunnitelmat ovat 
pitkällä myös uuden sukupolven risteilyaluksis-
ta. Tällöin voitaisiin luoda mielenkiintoisia risteily-
tuot- teita  sekä  kotimaisille  että ulkomaalaisille  
turis- teille esim. Helsingistä ja Pietarista Saimaalle 
aina Kuopioon ja Joensuuhun saakka ja päinvastoin. 
 
Sulkujen pidentäminen tukee vahvasti Saimaan 
alueen maakuntien ja koko Suomen vähähiiliseen 
liikenteeseen tähtääviä strategioita. Uudet rahti- ja 
matkustaja-alukset voivat liikkua nesteytetyllä maa- 
kaasulla  tai  uusiutuvilla  laivapolttoaineilla. Tällöin  
ne olisivat nykyistä vähäpäästöisempiä. Lappeen- 
rannan  Mustolaan  ja  muualle  syväväylän varrelle 
on suunnitteilla LNG-asemia, jotka voisivat palvella 
myös  paikallisia teollisuusyrityksiä  ja  muita käyttäjiä.


