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Bästa åhörare 
 
Det har blåst kyliga vindar inom världspolitiken och en ekonomisk lågkonjunktur råder i såväl 
Finland som andra länder. Det ekonomiska läget avspeglas också i trafiken inom Saimenom-
rådet. Trafikeringen i Saima kanal har fortsatt, men volymerna har minskat jämfört med de 
bästa åren.  Trafikvolymen under seglationssäsongen 2014 var 1,6 miljoner ton.  
 
Saima kanal och godstrafiken på Saimen betjänar särskilt skogsindustrin inom området. Vo-
lymen av det för industrin så viktiga råvirke som transporterades genom kanalen uppgick till 
närmare 680 000 ton, vilket utgjorde nästan hälften av hela kanalens trafikvolym.  
 
Passagerartrafiken inom Saimenområdet har en viktig roll som turismprodukt och attraktions-
faktor för området. Passagerartrafiken inom Saimenområdet hade cirka 150 000 passagerare 
år 2014.  Antalet passagerarfartyg var totalt 33. 
 
I och med det nya hyresavtalet om Saima Kanal, vars löptid är 50 år, har det i syfte att ut-
veckla kanaltrafiken och sjötrafiken på Saimen grundats en delegation för Saima kanal, som 
har utarbetat förslag till och åtgärdsprogram för utveckling av insjötrafiken. I delegationen 
ingår utöver trafikförvaltningens representanter också företrädare för sjötrafiken, hamnarna 
och industrin inom regionen. Det är ju ett faktum att behov att utveckla sjötrafiken uppstår 
hos användare av trafikleder och inte hos dem som upprätthåller trafiklederna eller hos tra-
fikförvaltningen. 
 
Just nu aktuella frågor kring Saimentrafiken är lotsningskostnaderna för godstrafiken och för-
bättrande av förutsättningarna för vintertrafiken. Det har redan en längre tid talats om ut-
veckling av assisteringsverksamheten inom vintertrafiken. Bättre fartyg för assisteringsverk-
samheten har efterlysts, då man samtidigt upptäckt att fartygens isgångsegenskaper i all-
mänhet har försämrats. Den grundläggande frågan handlar dock om kostnaderna för den be-
gränsade vintertrafiken i förhållande till den nytta man får. 
 
Också det att fartygsbeståndet inom passagerartrafiken åldras har upplevts vara en av stöte-
stenarna inom trafiken vid sidan av ökade besiktningskrav.  
 
Det ser inte ut att ske några stora omvälvningar i den framtida Saimentrafiken, och trafikvo-
lymen kommer att ligga på den nuvarande nivån. Aktörerna inom regionen har önskat att 
man i fråga om trafiktjänsterna inom Saimenområdet skulle starta pilotförsök. Dessa skulle 
kunna gagna fartygstrafiken även i större utsträckning. Tills vidare har inga försök inletts.    
 
Vad gäller trafiken i Saima kanal inbegriper den alltid också samarbetet med den ryska par-
ten. Samarbetet är intensivt och har under de senaste åren varit problemfritt i fråga om ka-
nalen. Under det innevarande året inleds byggnadsarbetena för en ny rysk gränskontrollpunkt 
för fartygstrafiken genom Saima kanal. De ändringar av kartbilagan till hyresavtalet för Sai-
ma kanal som har samband med byggandet av gränskontrollpunkten befinner sig på slutra-
kan.  Kontrollerna vid den nya gränskontrollpunkten gäller sådana fartyg som avgått från en 
rysk hamn eller vars destination är en rysk hamn, men inga nya kontroller ska införas för far-
tyg i transitotrafik.  
 
Här var mina hälsningar från Saimen.  
 
Tack! 


