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Vaasan kaupunginvaltuusto päätti jo

huhtikuussa osallistua Merenkurkun uuden

laivan ja sataman parannustöiden

rahoittamiseen ja lainatakaukseen. Tällä

viikolla myös Uumajan kunnanvaltuusto teki

vastaavan päätöksen omalta osaltaan.

Vaasan ja Uumajan osallistuminen laivahankkeeseen

on herättänyt sekä myönteisiä reaktioita että

kysymyksiä. Miksi Merenkurkun yhteys on tämän

investoinnin arvoinen?

115 miljoonaa euroa maksava uusi laiva ja 70

miljoonan euron parannukset satamainfraan ovat

paljon rahaa. Niiden rahoittamiseen osallistuvat

Vaasan ja Uumajan kaupungit, Suomen ja Ruotsin

valtiot sekä toivottavasti myös Euroopan

investointipankki.

Tämä rahoitussuunnitelma on vaihtoehto b, sillä

alkuperäisen suunnitelman mukaan osa

rahoituksesta oli tarkoitus saada EU:n Motorways of

the Sea -ohjelmasta.

– Rahoitus kaatui vuonna 2015 aivan loppumetreillä

pieneen tekniseen yksityiskohtaan, vaikka

Merenkurkun laivahanke oli myös ohjelmajohtaja

Brian Simpsonin suosikkihanke. Silloin kyllä harmitti,

muistelee Mathias Lindström, Merenkurkun

neuvoston johtaja.

Usko laivahankkeen tarpeellisuuteen sai

yhteistyökumppanit kokoamaan rivinsä ja rahoitusta

lähdettiin miettimään uudella tavalla.

Uusi laiva on tärkeä Merenkurkun molemmin puolin
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olevien alueiden, niiden elinkeinoelämän ja

korkeakoulutuksen yhteistyölle ja sen lisäämiselle.

Laiva tulee olemaan myös alueen yritysten

osaamisen näyteikkuna.

Kaasukäyttöisen laivan myötä Vaasan satamaan

tulee myös nesteytetyn maakaasun (LNG)

tankkausmahdollisuus, mikä on tärkeää kaupungille,

jossa valmistetaan maailmankuuluja

kaasumoottoreita.

Pitkäaikaista yhteistyötä

Pohjanmaan maakuntien ja Ruotsin Västerbottenin

välinen yhteistyö juontaa juurensa jo Ruotsin vallan

ajoilta ja se on kestänyt vahvana läpi vuosisatojen.

Länteen avautuva meri on mahdollistanut

kaupanteon ja tehnyt yhteyksien luomisen Ruotsiin

helpoksi.

Vuodesta 1972 lähtien vanhan Vaasan läänin virallista

yhteistyötä Ruotsin Västerbottenin ja Örnsköldsvikin

kunnan kanssa on hoitanut Pohjoismaiden

Kaasukäyttöisen laivan
myötä Vaasan
satamaan tulee LNG-
tankkausmahdollisuus.
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neuvoston raja-aluetoim!ana Merenkurkun neuvosto

ry. Yhdistyksen tarkoituksena on mm. edistää

Merenkurkun yli tapahtuvaa yhteistoimintaa,

madaltaa rajaesteitä ja kehittää yhteisen alueen

elinkeinoelämää, liikenneyhteyksiä, matkailua,

kulttuuria ja koulutusta erilaisten hankkeiden avulla.

Laivaliikenteen uusi tuleminen

Merenkurkun ylittävässä yhteistyössä on ollut

nousuja ja laskuja. Tax-freen loppuminen 1990-

luvulla romahdutti vuosittaisen laivamatkustajien

määrän yli miljoonasta muutamaan kymmeneen

tuhanteen. Lauttaliikennettä hoitanut laivayhtiö

ajautui konkurssiin loppuvuodesta 2011, mikä johti

uuden laivayhtiön perustamiseen syksyllä 2012.

– Vaasa ja Uumaja näkivät lauttaliikenteen

Merenkurkussa niin tärkeäksi, että ostivat yhdessä

laivan ja pelastivat Pohjanlahden pohjoisimman

ympärivuotisen laivareitin, Lindström kiittelee.

Merenkurkun yhteys on osa isompaa
liikenneratkaisua. (Lähde: Midway Alignment of
the Bothnian Corridor -hanke)



Laivayhtiö NLC Ferry Ab Oy – markkinointinimeltään

Wasaline – on osoittanut reilun viiden vuoden aikana

pystyvänsä toimimaan kannattavasti Merenkurkun

reitillä. Matkustajamäärät ovat moninkertaistuneet

yhtiö alkuajoista noin 200 000 henkilöön. Ajoneuvoja

laiva kuljettaa Merenkurkussa enemmän kuin Viking

Line Helsingin ja Tukholman välisellä reitillään.

Halvan alkoholin aika on auttamattomasti ohi Vaasan

ja Uumajan välisessä liikenteessä. Nykyään laivaa

käyttävät yhteyttä todella tarvitsevat opiskel!at,

työmatkalaiset, rahtarit ja lomalaiset – ja silti

liikenne on kannattavaa.

Vaasa ja Uumaja
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laivareitin.
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Syvenevää yhteistyötä

Merenkurkun neuvoston vetämät monet

rajayhteistyöhön liittyvät hankkeet ovat lisänneet

myös Vaasan ja Uumajan virka- ja luottamusmiesten

välistä kanssakäymistä. Siitä hyvänä esimerkkinä on

Vaasa ja Uumajan satamia hallinoivan yhteisen

satamayhtiön perustaminen. Myös matkailussa,

elinkeinoelämässä ja korkeakoulutuksessa tehdään

rajat ylittävää yhteistyötä aina vain enemmän.

– Yhteistyö Pohjanmaan maakuntien ja

Västerbottenin sekä Örnsköldsvikin kesken on

edennyt niin pitkälle, että olemme hakeneet

Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän

(EAYY) statusta. EAYY on perustettu helpottamaan

EU:n jäsenvaltioiden ja niiden alue- ja

paikallisviranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä

valtioiden ja alueiden välillä, Lindström kertoo.

EAYY-statuksen saaminen helpottaisi rekisteröitynä

yhdistyksenä toimivan Merenkurkun neuvoston

virallista asemaa etenkin eurooppalaisissa

neuvottelupöydissä. Käytännön raja-

Havainnekuva Merenkurkun uudesta laivasta.
(Lähde: Midway Alignment of the Bothnian
Corridor -hanke)



alueyhteistyössä sen asema on jo tunnistettu.

Kun uusi laiva vuonna 2021 otetaan käyttöön, se on

mielekäs ja paljon tunnelia tai siltaa edullisempi

vaihtoehto pitää auki tarpeellinen väylä Vaasaan

lähimpään läntiseen naapurikaupunkiin.
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