Kokkolan väylän ja
sataman syventäminen
15.5.2019

Päivän ohjelma
• klo 10:30 Hanke-esittely
• Väylän syventäminen, Väylän projektipäällikkö Seppo Paukkeri
• Sataman syventäminen, Kokkolan Satama Oy:n
toimitusjohtaja Torbjörn Witting
• Ruoppauskaluston esittely, Mats Söderblom (TYL Wasa DredgingVan Oord)
• klo 11:30 Venekuljetukset työmaalle ja työmaakierros
• Venekierros meriväylähankkeen urakka-alueella ruoppauskaluston
läheisyydessä sekä Pommisaaren edustalla.
• noin klo 13:00 Turvavarusteiden palautus Satamakonttorille ja kulkulupien
palautus portin S1 postilaatikkoon
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Kokkolan väylän ja sataman
syventäminen
• Väylän ja Kokkolan Satama Oy:n yhteisrahoitteinen
hanke
• Hankkeessa Kokkolan 13,0 m väylää ja satama-allasta
syvennetään 14,0 m kulkusyvyyttä vastaavaksi (hs = 16,2 / -15,7 N2000)
• Hankkeen tavoitteena on parantaa Kokkolan väylän
käytettävyyttä sekä sataman kautta kulkevan tavaran
kuljetustaloutta  suuremmat lastit, vähemmän
aluskäyntejä  ympäristöhyödyt
• Kustannusarvio yht. 63,0 M€, josta
• väylän syventäminen 45,0 M€
• sataman syventäminen + läjitysaltaat 18,0 M€
• Hyöty-kustannus –suhde 1,9
• Toteutusvaihe 2018-2020
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Hankkeen yleisaikataulu
2017

2018

2019

2020

2021
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Hankkeen kustannukset
• Kokkolan väylän ja sataman syventäminen yhteensä 63 milj. €
Kustannusten jakautuminen Väylän ja Kokkolan Satama Oy:n välillä
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Kohde 1
(Valtion väyläosuuden syventäminen ja Pommisaaren
rakennustyöt)

Väylän osuus

Kohde 2
(Kokkolan satama-alueen syventäminen, Hopeakiven ja
Syväsataman läjitysaltaiden sekä Syväsataman laiturin
eroosiosuojauksen rakentaminen)

Kokkolan Satama Oy:n osuus
5

Hankeorganisaatio
Toteutussopimus
Kohde 1

Kohde 2

Tilaaja: Väylä

Tilaaja: Kokkolan Satama Oy

Rakennussuunnittelu,

Rakennussuunnittelu,

väylän syventäminen
Civil Tech Oy

Pommisaari
Ramboll Finland Oy

Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennussuunnittelu,
sataman syventäminen
Ramboll Finland Oy

Rakennussuunnittelu,

läjitysaltaat ja laiturin eroosiosuojaus
Matti Pitkälä Oy

Rakennuttaminen ja valvonta
Ramboll Finland Oy

Ramboll CM Oy

Urakka, kohde 1

Urakka, kohde 2

Valtion väyläosuuden syventäminen, Pommisaaren
rakentaminen

Satama-alueen syventäminen, Hopeakiven ja Syväsataman läjitysaltaiden
sekä Syväsataman laiturin eroosiosuojauksen rakentaminen

Urakoitsija: TYL: Wasa Dredging – Van Oord Kokkola JV

Urakoitsija: TYL: Wasa Dredging – Van Oord Kokkola JV
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Hankkeelle asetettuja
vaatimuksia
• Alusliikenteen turvallisuus ja sujuvuus sekä
työturvallisuus varmistetaan kaikissa
olosuhteissa.
• Työt toteutetaan ympäristö ja lupaehdot
huomioiden.
• Tiedottaminen on aktiivista ja avointa.
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Hankkeen erityispiirteitä
• Pohjaan upotettujen räjähteiden ja
ammustarvikkeiden raivaustyöt ennen
urakan alkua > valmistunut 2018
• Urakan aikainen riskialueiden ruoppaus
> valmistunut 2018
• Kaikki ruoppausmassat läjitetään
läjitysaltaisiin – ei meriläjitystä
• Erittäin laaja
ympäristönseurantaohjelma,
samentuman torjunta ja teollisuuden
jäähdytysvesiputkien suojaaminen
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Hanketta koskevat vesi- ja
ympäristöluvat
Vireilletulo- ja
myöntämispäivä

Diaarinumero

Asia

2017

2018

2019Muuta

2020

2021

11.5.1998 / 4.11.1998

LSY-0898Y0126-121

Kokkolan väylän raivausurakan yhteydessä ruopattavien saastuneiden sekä nk. Pommisaaren perustamisen ympäristölupa.
ammuksia ja metalliromua sisältävien massojen sijoittaminen Kokkolan sataman Voimassa mm. täyttötasojen osalta.
edustalle rakennettavaan merestä penkereillä padottuun altaaseen.

12.10.2011 / 12.8.2014

LSSAVI/92/01.09/2011

Kokkolan väylän ruoppausmassojen sijoittamiseen käytetyn läjitysaltaan Voimassa
täyttämiselle ja altaalle johtavan pengertien poistamiselle määrätyn ajan nk. Pommisaaren jatkolupa
pidentäminen 31.12.2020 saakka.

2.10.2009 / 25.11.2010

ESAVI/14/04.09/2010

Kokkolan Hopeakiven sataman laiturin rakentaminen ja merialueen täyttö ja niihin Voimassa
liittyvät ruoppaukset sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi nk. Hopeakivi I vesilupa
tulemista

12.4.2013 / 16.12.2016

LSSAVI/54/04.08/2013

Jätteiden hyödyntäminen Kokkolan Hopeakiven sataman vesiluvan mukaisen Voimassa
alueen täyttämisessä sekä töiden aloittamislupa
nk. Hopeakivi I ympäristölupa

24.9.2014 / 20.6.2016

LSSAVI/4924/2014

Kokkolan väylän ja Syväsataman satama-altaan syventäminen sekä Hopeakiven nk. Hopeakivi II vesilupa.
sataman laajennus (vesilupa II) ja valmistelulupa
Päätös Vaasan Hallinto-oikeus 19.3.2018, nro 18/0060/2,
Dnro: 01459/16/5201, 01460/16/5201

13.7.2009 / 11.3.2011

ESAVI/290/04.08/2010

Ympäristöluvan dnro LSU-2006-Y-704 muuttamisesta. Päätös sisältää myös Voimassa määräysten 3.1-3.4 osalta.
ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta nk. Syväsataman altaan ympäristölupa
muutoksenhausta huolimatta.

8.5.2014 / 22.1.2016

LSSAVI/79/04.08/2014

Kokkolan Satama Oy: n ympäristölupahakemus koskien Syväsataman läjitysaltaan Voimassa
ympäristöluvan tarkistamista ja muuttamista.
nk. Syväsataman altaan ympäristölupa

27.3.2018 / 21.6.2018

LSSAVI/2470/2018

Hopeakiven kolmion riskimassojen ruoppaaminen Kokkolan 14 m väylän ja Voimassa
nk. Hopeakiven kolmion vesilupa
sataman syventämishankkeen yhteydessä sekä valmistelulupa, Kokkola
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Kohde 1: Valtion väylän
syventäminen
• Maanruoppausta 620 000 m3 / 2 000 000m2 (sis.
Riskialueiden ruoppauksen)
• Vedenalaista louhintaa 100 000m3 / 24 000 m2
• Pilaantuneiden sedimenttien ruoppausta 100 000 m3 / 220
000 m2, joista stabiloitavia massoja 4500 m3
• Turvalaitemuutokset
• Tehdyt työt vuonna 2018
• riskialueet ruopattu
• stabiloitavat pilaantuneet sedimentit ruopattu
• Tulevat työt
• 2019 Ruoppaukset ja louhinnat väylän sisä- ja ulkoosalla sekä läjitykset Pommisaareen ja Hopeakiven
altaisiin
• 2020 loput ruoppaukset ja louhinnat sekä läjitys
Hopeakiven altaisiin, turvalaitetyöt, viimeistelytyöt ja
haraukset sekä vastaanotto
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Kohde 1: Pommisaaren
täyttö ja sulkeminen
• Pommisaareen läjitetään riskialueilta ruopatut massat
proomupudotuksella.
• Altaan aukot on suljettu työn ajaksi kuplaverhoilla,
myöhemmin suljetaan kokonaan.
• Allas täytetään hopperilla puhtailla ruoppausmassoilla
• Tieyhteys mantereelta puretaan.
• Allas maisemoidaan saareksi
• Tehdyt työt vuonna 2018
• Penkereet kunnostettu, suodatinkankaat
asennettu sisäluiskaan
• Mahdollisia räjähteitä sisältävät massat läjitetty
altaaseen
• Altaan proomuaukot suljettu
• Tulevat työt
• 2019 Altaan täyttö pumppaamalla
imuruoppausmassat altaaseen, tiepenkereen
purkaminen
• 2020 viimeistelytyöt, altaan maisemointi,
vastaanotto
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Kohde 2: Sataman
syventäminen
• Maanruoppausta 215 000 m3 / 170 000m2 (sis.
riskialueiden ruoppauksen)
• Pilaantuneiden sedimenttien ruoppausta 250 000
m3 / 360 000m2, joista stabiloitavia massoja 55 000
m3ktr
• Rakennetaan 2 uutta läjitysallasta, yhteensä 4
allasta täytetään
• Penkereet rakennetaan väylän louheesta ja
kitkamaista
• Tehdyt työt vuonna 2018
• Riskialueet ruopattu
• Stabiloitavat pilaantuneet sedimentit ruopattu
• Tulevat työt
• 2019 läjitysaltaiden rakentaminen,
pilaantuneiden ja puhtaiden maiden
ruoppaukset ja läjitys altaisiin
• 2020 altaiden viimeistelytyöt, pilaantuneiden
maiden stabilointi, haraukset, vastaanotto
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Kohde 2: Läjitysaltaiden
rakentaminen
• Penkereet A, D, K ja L rakennetaan hankkeen
aikana.
• D ja K ratapenkereitä
• A laituripenger
• L “siirrettävä välipenger”, jolla varaudutaan
ruopattavien massojen turpoamiseen ja
määrien muutoksiin
• Penkereet rakennetaan kitkamaista ja louheesta

• Tarvittava allastilavuus altaassa 4 on noin
300 000 – 1 750 000 m3
• Tarvittaessa penkereitä A ja D voidaan jatkaa
sekä päätypenger L sijoittaa hankkeen
loppupuolella oikeaan, tarkoituksenmukaiseen
paikkaan.
• Tason 2 ylittävät massat sijoitetaan altaisiin 2 ja 3
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Kohde 2: Laiturin eroosiolaatta
ja eroosiosuojaus
• Syväsataman laiturin edustan eroosiolaatta ja
eroosiosuojaus rakennetaan uuden kulkusyvyyden
mukaiseksi
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Inframallinnus

• Hankkeen rakennussuunnittelu on tehty 3Dinframallintamalla
> Tavoitteena parempi tiedonhallinta,
kattavampi työmaan edistymisen
seurantatieto, töiden tehostuminen ja
kustannussäästöt
• Hankkeella käytössä mobiilisovellus
työmaan seurantaan
• työkoneiden live-sijaintitiedot
• suunnitelmat ja toteumatieto
• Raksakamerat
• sameusmittaustiedot jne.
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Ympäristötarkkailut
• Hankkeen ympäristötarkkailut toteutetaan lupaehtojen
mukaisesti ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla
• Tarkkailuohjelma on yhdistetty Kokkolan Sataman
edustan merialueen yhteistarkkailuun
• Hankkeen tarkkailuohjelma koostuu
• ennakkotarkkailusta
• rakennustöiden aikaisesta tarkkailusta
• jälkitarkkailusta
• Erittäin laajan tarkkailun sisältö
• Haitta-aineiden määrät
• Vesikasvillisuuden ja pohjaeliöstön seuranta
• Kalataloustarkkailu ja kalansaaliiden erillisseuranta
• Linnustotarkkailu
• Ympäristötarkkailujen budjetti ~0,5 Milj. €
• Ammattikalastajakorvaukset ja kalatalousmaksut
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Samentumantorjunta
• Tärkeitä suojauskohteita
• Santapankin vedenalaiset hiekkasärkät väylän
läheisyydessä
• Teollisuuden jäähdytysvesiputket satamaaltaassa
• Periaatteet
• Ruoppauksen tehokkuus ja lyhytaikaisuus
tärkein torjuntakeino
• kupla- ja silttiverhot sekä patoelementit
läjitysaltaissa
• Seuranta
• jatkuvatoimiset sameusmittarit ja vesinäytteet
• Hälytys- ja toimenpiderajat sameudelle NTU
• Työnaikainen näkösyvyyden seuranta
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Ympäristötarkkailut ja töiden
aiheuttama samentuma
vuoden 2018 keskeiset tulokset ruoppauksen ja läjityksen
vaikutuksista

• Vesinäytteiden tulokset eivät poikenneet tausta-arvoista
merkittävästi
• Vesinäytteiden sameudet jäivät alhaisiksi (5 NTU)
• Pilaantuneen sedimentin läjitys Syväsataman Aaltaaseen nosti altaan veden haitta-ainepitoisuuksia,
mutta pitoisuudet pidättyivät altaaseen. Altaan
ulkopuolinen vesi vastasi taustapitoisuutta.
• Vertailevassa verkkokalastuksessa ei havaittu
ruoppauksen vaikutuksia

20

HUOM!!

19.6.2018
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Viestintä
• Hanke verkossa
• Hankkeella käytössä hankesivut https://vayla.fi/kokkolan_vayla
• Kokkolan Sataman verkkosivut http://www.portofkokkola.fi/
• Facebook https://www.facebook.com/Kokkolanvayla/
•

Yleisötilaisuudet ja mediatilaisuudet

• Tiedotteet
• Mediatiedotteet
• Lehti-ilmoitukset
• Tiedotteet sidosryhmille (sukellusseurat, venekerhot yms.)
•

Karttapalvelu https://is.ramboll.fi/kokkolan_satama/
• Nähtävillä kaluston liikkeet väylällä (AIS)
• Väliaikainen viitoitus
• Valmiusasteet kohteittain
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Kiitos mielenkiinnostanne!
Lisätietoa hankkeesta antavat:
 Väylän projektipäällikkö Seppo Paukkeri,
puh. 029 534 3361,
seppo.paukkeri@vayla.fi
 Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja
Torbjörn Witting
puh. 040 511 9595,
torbjorn.witting@portofkokkola.fi
Hankesivut: https://vayla.fi/kokkolan_vayla
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