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Saimaan kanavan neuvottelukunta
Aika:

7.6.2022 kello 13.00–14.30

Paikka:

LVM Auditorio, Eteläesplanadi 4, Helsinki

Paikalla:

Liite 1
1. Kokouksen avaus ja liikenne- ja viestintäministeriön katsaus.
Puheenjohtaja liikenne- ja viestintäministeriön Verkko-osaston osastopäällikkö Sabina
Lindström toivotti osallistujat tervetulleeksi Saimaan kanavan neuvottelukunnan ensimmäiseen kokoukseen. Todettiin, että kokouskutsu ja asialista on jaettu sähköpostilla.
Saimaan kanavan neuvottelukunnan tehtävä on toimia keskustelufoorumina ja tietokanavana viranomaisten ja alueen toimijoiden välillä Saimaan kanavan sekä Saimaan vesiliikenteen kehittämiseksi.
Puheenjohtaja totesi, että Saimaan kanavan kehittämishankkeiden urakkakilpailutus on
viime syksynä jouduttu keskeyttämään. Maan hallitus antoi eduskunnalle esityksen siitä,
että kehittämishankkeiden määrärahat ja valtuudet perutaan budjetista. Hankkeen jatkamiselle ei ole tässä maailman tilanteessa edellytyksiä.
Todettiin, että Suomen kanavavaltuutettu on LVM:n kansliapäällikkö Minna Kivimäki.
Suomessa kanavavaltuutetun tueksi on asetettu Saimaan kanavan komissio. Komission
jäsenillä on oikeus osallistua myös neuvottelukunnan kokouksiin.
2. Saimaan kanavan neuvottelukunnan tehtävät ja järjestäytyminen
Liikenne- ja viestintäministeriö on 1.4.2022 tekemällään päätöksellä asettanut Saimaan
kanavan neuvottelukunnan vuosiksi 2022–2026. Neuvottelukunnassa on 47 jäsentä mukaan lukien Saimaan kanavan komissio.
Puheenjohtajana toimii Sabina Lindström, LVM, osastopäällikkö
Varapuheenjohtajana Timo Kievari, LVM, yksikön johtaja
Sihteerinä Seppo Kykkänen, LVM, Saimaan kanavavaltuutetun toimisto, toimistopäällikkö
Neuvottelukunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa, mutta voi tarpeen tullen
kokoontua useimminkin. Lisäksi neuvottelukunta voi niin päättäessään kokoontua teematapaamisiin.
3. Kansainvälinen tilanne
Ulkoministeriön itäosaston osastopäällikkö Marja Liivala kertoi kansainvälisestä tilanteesta ja sen heijastuksista Venäjä yhteistyöhön ja Saimaan kanavaan. Suomi on mu-

Id Versionumero
Liikenne- ja viestintäministeriö
Saimaan kanavavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite
Itäinen Kanavatie 2
53420 Lappeenranta

Postiosoite (LVM)
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Puhelin
05 458 5170

www.lvm.fi
etunimi.sukunimi@lvm.fi
kirjaamo@lvm.fi

2(2)

kana EU-rintamassa, jossa tuomitaan Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet. Luottamuspula Venäjään on syvä. Tällä hetkellä ei ole virkamiessuhteita Venäjään ja maakuntien yhteistyö on myös seis.
4. Liikennejärjestelmän tilanne.
Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoi mm. varautumisen ministeriryhmän
linjauksista, raideliikennelain muutoksista sekä Saimaan kanavan kehittämishanketta
koskevasta lisätalousarvioesityksestä ja budjettikehysten tilanteesta.
Traficomin erityisasiantuntija Marko Mäenpää kertoi toimintaympäristön muutosten huomioimisesta liikennejärjestelmäanalyysissä, liikenneverkon strategisesta tilannekuvasta.
Väyläviraston johtava asiantuntija Olli Holm kertoi liikennejärjestelmäanalyysin huomioimisesta suunnittelu- ja investointiohjelmien sekä väylänpidon perussuunnitelman päivityksissä sekä Saimaan kanavan kehittämishankkeen tilanteesta ja aikaisemmin tehtyjen
kanavaselvitysten lopputulemista.
5. Saimaan kanavan ja Saimaan vesiliikenteen näkymät
Neuvottelukunnasta nostettiin esiin, että puuhuollossa muutos. Lisäksi esitettiin toive
aloittaa selvitystyö Saimaan kanavan kanssa rinnakkaisen ja vaihtoehtoisen vesireitin
mahdollisuudesta Saimaalta merialueelle. Todettiin, että työ- ja elinkeinoministeriö on
asettanut valtiosihteerityöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten Venäjän hyökkäys
Ukrainaan on vaikuttanut itäisen Suomen talouteen ja millaisia toimenpiteitä alueen elinvoiman vahvistamiseksi tarvitaan. Valtiosihteerityöryhmä tekee ehdotuksensa toimenpiteistä 16.8.2022 mennessä.
6. Muut mahdolliset kysymykset
7. Seuraava kokous
Ilmoitetaan erikseen.
8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi 14.30
Sabina Lindström
Puheenjohtaja
Seppo Kykkänen
Sihteeri
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