Saimaa-Vuoksi kanava
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Hankkeen tausta
üFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön toimeksiannosta laatinut Saimaalta
Vuokseen johtavan ja Tainionkosken voimalaitoksen
ohittavan kanavan toteutettavuusselvityksen
üSelvitys on osa Suvorov-hanketta, johon on saatu
rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelmasta
üSelvityksen laadinnan ohjaukseen ovat osallistuneet
ü Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö
ü Mitra Imatran Rakennuttaja Oy
ü Fortum Power and Heat Oy
ü Stora Enso Oyj

üToteutettavuusselvityksessä on määritetty reunaehdot ja
alustavat tekniset ratkaisut Saimaalta Vuokselle johtavan
venekanavayhteyden toteutuksen osalta
üSelvitys käsittää mm. kanavan, veneensiirtorakenteen,
siltojen ja matkailua edistävien elementtien tarkastelut
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Nykytilanne
üVedenpintojen korkeusero Tainionkosken voimalan kohdalla on
nykyisellään noin 8,5 m
üHankealueella on voimassa oleva yleiskaava sekä lainvoimaiset asemakaavat. Hankealue sijoittuu kaavassa pientalovaltaiselle asuntoalueelle
(AP), lähivirkistysalueelle (VL), varastorakennusten korttelialueelle (T-11)
üAlue on valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö
üHankealueen välittömässä
läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, Natura 2000-verkoston
alueita tai pohjavesialueita
üAlueen läheisyydessä on tehty
luontoselvityksiä linnuston ja
kasvuston osalta
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Kanavasuunnittelun lähtökohdat
üYläkanava (Saimaa)
ü HWnav
ü HW
ü MHW
ü MW
ü MNW
ü NWnav
ü NW

= N2000
= N2000
= N2000
= N2000
= N2000
= N2000
= N2000

üAlakanava (Vuoksi, Tainionkoski-Imatrankoski)
+76,96
+76,80
+76,41
+76,02
+75,72
+75,31
+75,21

ü Vuoksen virtaama
ü HQ
ü MHQ
ü MQ
ü MNQ
ü NQ

m3/s

= 1 115
= 775 m3/s
= 609 m3/s
= 334 m3/s
= 165 m3/s

ü HW
ü HWnav
ü MHW
ü MW
ü MNW
ü NWnav
ü NW

= N2000
= N2000
= N2000
= N2000
= N2000
= N2000
= N2000

+68,53
+68,47
+68,41
+67,85
+67,23
+66,76
+66,76

üMitoitusalus
ü Pituus L:
ü Leveys B:
ü Syväys t:
ü Korkeus h:

15,0 m
4,2 m
2,0 m
2,6 m
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Kanavalinjauksen esisuunnittelu
üKanavan linjauksen suunnittelu perustuu ohjausryhmän alustavaan
esitykseen kanavan linjauksesta. Kanavalinjausta on optimoitu
tehtävän aikana suoritettujen pohjatutkimusten ja maastokäyntien
pohjalta
üKanavalinjaus sijoittuu voimalan länsipuolella olevalle maa-alueelle
üVeneensiirtorakenteen sijainnin osalta tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa (A ja B). Rakennettavuusselvityksen ja kalliopinnan sijainnin
perusteella päädyttiin suosittelemaan vaihtoehtoa B, jossa veneensiirtorakenne sijoittuu Stora Enson liikuntahallin pohjoispuolelle
üSelvityksen yhteydessä tarkasteltiin alustavasti
mahdollisia vaihtoehtoisia linjauksia kuten kanavan
eteläosan (alakanavan) suuosan siirtämistä etelän
suuntaan kauemmaksi juoksutusvirtauksista.
Perusteellisemmat tarkastelut tulee suorittaa
jatkosuunnittelun yhteydessä
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Veneensiirtorakenteen esisuunnittelu
üVeneensiirtorakenteen osalta tarkasteltiin useita
vaihtoehtoisia rakenteita:
ü Venesulku
ü Lukkinosturi
ü Luiska raiteilla ja kuljetusalustalla
ü Pyörivä alushissi
ü Vertikaalinen alushissi

üItsepalvelukäyttöisen sulkurakenteen
todettiin olevan Suomen olosuhteissa
toteutus- ja käyttökustannuksiinsa nähden
luotettavin ja edullisin vaihtoehto
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Sillat
üVenekanava edellyttää kahden uuden ajoneuvoliikenteen sillan
rakentamista. Siltojen alikulkukorkeus on Väyläviraston ohjeiden
mukaisesti 2,6 m
ü Tainionkosken kanavasilta, joka tulee rakentaa Tainionkoskentien yhteyteen
Tornan sillan läheisyyteen. Ulokelaattasillan yhteyteen on esitetty ajoväylien
lisäksi kevyenliikenteen väylä sekä näköalapaikka, josta avautuu näkymä
sululle ja voimalalle
ü Voimalaitoksen kanavasilta. Ulokepalkkisilta, jota pitkin pääsee
voimalaitosalueelle

üUimarantalaguunin ja uuden kevyenliikenteen väylän yhteyteen on
esitetty kaksi siltaa, jotka toimivat myös maisemallisina
elementteinä. Uimaranta-alueen vesi vaihtuu silta-aukkojen kautta
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Matkailulliset näkökohdat 1/2
üYläkanavan länsipuolelle on esitetty uimaranta, jonka eteläpuolelle on esitetty ravintola-,
sauna- ja huoltorakennus sekä pukukoppeja. Ravintolan viereen on esitetty pysäköintialue
henkilöautoille, moottoripyörille sekä polkupyörille.
üRavintolarakennuksen yhteyteen on esitetty odotus-/asiointilaituri sekä kioski
üUimarannan länsipuolelle on esitetty on pysähtymispaikat matkailuautoille ja asuntovaunuille
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Matkailulliset näkökohdat 2/2
üUimarannan pohjoispuolelle on esitetty nuotiopaikka ja kalastuslaituri sekä pysäköintialueet
üAlakanavan yhteyteen on esitetty näköalatorni, josta avautuu näkymä kanavalle ja Vuokselle
üKanavan yhteyteen on esitetty kevyenliikenteen väylä
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Alustava kustannusarvio
üHankkeen alustavasti määritetty kustannusarvio on noin 13,9 M€ (alv. 0%)
ü Täydennystutkimukset
ü Liikennejärjestelyt
ü Maarakennustyöt
ü Siltarakenteet
ü Venesulku
ü Odotuslaiturit
ü Muut rakenteet ja varusteet
ü Yleis- ja yhteiskulut
ü Jatkosuunnittelu

n. 50 000 €
n. 2 100 000 €
n. 4 150 000 €
n. 1 400 000 €
n. 1 600 000 €
n. 200 000 €
n. 600 000 €
n. 3 000 000 € (30%)
n. 800 000 €

üEdellä mainittu alustava kustannusarvio on laskettu 13 m leveälle kanavalle.
Minimileveyden 10,5 m mukaisen kanavan toteutuskustannus on arviolta noin
500 000 € pienempi.
üSiltojen alikulkukorkeuden nostaminen 3,5 metriin lisää siltojen
toteutuskustannuksia arviolta noin 300 000 €.
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Kolmansien osapuolien kommentit
üStora Enso
ü Nykyisen Vuoksen suulla sijaitsevan tehtaan raakavesiputken (bonnaputki) ali ei voi sallia liikennettä
-> riski tehtaan seisahdukselle
ü Ratkaisu on pumppaamon ja raakavesiputken siirto joen
länsirannan tehdasalueelle, jolloin nykyinen raakavesiputki
voidaan purkaa eikä se ole esteenä veneliikenteelle

üFortum
ü Kanavan tekniseen toteutukseen ei huomautettava
ü Veneily Vuoksella on joen suuresta virtaamasta johtuen haastavaa
ü Tainionkosken voimalaitoksella on usein ennalta ennakoimattomia
juoksutustilanteita, jotka voivat keskeyttää veneliikenteen alajuoksulla
ü Suurten ohijuoksutusten tilanteet ovat riski veneilijöille
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Jatkotoimenpiteet
üEsisuunnitelman pohjalta tulee laatia yleissuunnitelma, jossa tarkennetaan
kanavahankkeen rakenneratkaisuja
ü Yleissuunnitelma edellyttää esisuunnitelman yhteydessä määritettyjä täydennystutkimuksia
ü Matkailupotentiaalin hyödyntämiseksi on suositeltavaa, että yleissuunnitelman yhteydessä laaditaan
erillinen matkailuun liittyvää konseptointia sekä vaikutusarviointia käsittelevä suunnitelma

üVirtauksia ylä- ja alakanavan suuosilla tulee tulee tutkia virtausmallinnuksella
yleissuunnitelman yhteydessä tai erillisessä selvityksessä. Virtausmallinnus on tarpeen
turvallisen navigoitavuuden varmistamiseksi. Vuoksen vaihtelevat virtausolosuhteet
saattavat rajoittaa kanavan käyttöä ja vaikuttavat veneilyturvallisuuteen
üHanke edellyttää virallista veneväylää Imatrankosken ja Saimaan välille. Veneväylän
suunnittelu tulee käynnistää ja ottaa huomioon kanavan jatkosuunnittelussa
üKanavahanke edellyttää vesilain mukaista lupaa
ü Ennen lupahakemukseen liittyvän hakemussuunnitelman laadinnan käynnistämistä on syytä pyytää hankkeen osalta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto myös hankkeen YVA -tarpeesta

üVesilain mukaisen luvan myöntämisen jälkeen voidaan käynnistää kanavahankkeen
rakennesuunnittelu
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