
Tilaisuuden sisältö ja aikataulu

●Tilaisuuden avaus ja kahvit (klo 18:00 – 18:15) Michael Hagström,
Torbjörn Witting

●Väylän syventäminen –hankeosa (klo 18:15 – 18:35) Seppo Paukkeri
●Sataman syventäminen –hankeosa (klo 18:35 – 18:55) Tapio Lampinen
●Vesistö- ja kalataloustarkkailu sekä lupa-asiat (klo 18:55 – 19:15) Merja Autiola
●Vapaata keskustelua ja kysymyksiä (klo 19:15 – 20:00)

19.6.2018 1



Kokkolan meriväylän ja
sataman syventäminen
Hanke-esittely, yleisötilaisuus
19.6.2018



Kokkolan meriväylän ja sataman
syventäminen

●Liikenneviraston 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
●Hyöty-kustannus -suhde = 1,9
●Hankkeen toteuttamiseen on myönnetty rahoitus

sekä tarvittavat vesi- ja ympäristöluvat
●Hankkeen rakennussuunnittelu ja valmisteluvaihe

11/2017-6/2018
●Hankkeen toteutusvaihe 8/2018-12/2020
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Hankkeen kustannukset

●Hanke on jaettu vastuualueittain hankeosiin A ja B:

•Liikennevirasto, Hankeosa A: Valtion väyläosuuden syventäminen ja
Pommisaaren rakennustyöt

• Kustannusarvio 45 milj. €, josta Liikenneviraston osuus 35 milj. €
ja Kokkolan Sataman osuus enimmillään 10 milj. €

•Kokkolan Satama Oy, Hankeosa B: Kokkolan Satama-alueen
syventäminen, Hopeakiven läjitysaltaiden ja Syväsataman laiturin
eroosiosuojauksen rakentaminen

• Kustannusarvio 16,7 M € (Kokkolan Satama)

●Hankkeen kokonaiskustannukset A + B ovat yhteensä 61,7 Milj €
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Organisaatio
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Hankkeelle asetettuja vaatimuksia

●Alusliikenteen  turvallisuus  ja  sujuvuus
sekä  työturvallisuus  varmistetaan kaikissa
oloissa.
●Työt toteutetaan ympäristö ja lupaehdot

huomioiden.
●Tiedottaminen on aktiivista ja avointa.
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Hankkeen erityispiirteitä

● Pohjaan upotettujen
rähähteiden/ammustarvikkeiden
raivaustyöt
● Toteutuksen aikana riskialueiden

ruoppaus
● Kaikki ruoppausmassat läjitetään

läjitysaltaisiin – ei meriläjitystä
● Samentuman torjunta ja teollisuuden

lauhdevedenoton suojaaminen
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Hanketta koskevat vesi- ja
ympäristöluvat
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Vireilletulo- ja
myöntämispäivä

Diaarinumero Asia Muuta

11.5.1998 /
4.11.1998

0898Y0126-121 Kokkolan väylän raivausurakan yhteydessä ruopattavien saastuneiden sekä ammuksia
ja metalliromua sisältävien massojen sijoittaminen Kokkolan sataman edustalle
rakennettavaan merestä penkereillä padottuun altaaseen.

nk. Pommisaaren perustamisen
ympäristölupa.
Voimassa mm. täyttötasojen osalta.

12.10.2011 /
12.8.2014

LSSAVI/92/01.09/201
1

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

Voimassa
nk. Pommisaaren jatkolupa, vesi ja
ymp lupa

30.11.2009 /
31.1.2011

ESAVI/15/04.09/2010 Kokkolan Syväsataman laiturin jatkaminen ja satama-altaan kunnostus-ruoppaus sekä
töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

Voimassa
Syväsataman laitureiden vesilupa

2.10.2009 /
25.11.2010

ESAVI/14/04.09/2010 Kokkolan Hopeakiven sataman laiturin rakentaminen ja merialueen täyttö ja niihin
liittyvät ruoppaukset sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi
tulemista

Voimassa
nk. Hopeakivi I vesilupa

12.4.2013 /
16.12.2016

LSSAVI/54/04.08/201
3

Jätteiden hyödyntäminen Kokkolan Hopeakiven sataman vesiluvan mukaisen alueen
täyttämisessä sekä töiden aloittamislupa

Voimassa
nk. Hopeakivi I ympäristölupa

24.9.2014 /
20.6.2016

LSSAVI/4924/2014 Kokkolan väylän ja Syväsataman satama-altaan syventäminen sekä
Hopeakiven sataman laajennus (vesilupa II) ja valmistelulupa

nk. Hopeakivi II vesilupa
Vaasan HO:n päätös 19.3.2018
(valitukset hylättiin)

13.7.2009 /
11.3.2011

ESAVI/290/04.08/201
0

Ympäristöluvan dnro LSU-2006-Y-704 muuttamisesta. Päätös sisältää myös
ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta
muutoksenhausta huolimatta.

Voimassa määräysten 3.1-3.4 osalta.
nk. Syväsataman altaan
ympäristölupa

8.5.2014 /
22.1.2016

LSSAVI/79/04.08/201
4

Kokkolan Satama Oy: n ympäristölupahakemus koskien Syväsataman läjitysaltaan
ympäristöluvan tarkistamista ja muuttamista.

Voimassa
nk. Syväsataman altaan
ympäristölupa

27.03.2018
vireillä

LSSAVI/2470/2018 Hopeakiven kolmion riskimassojen ruoppaaminen Kokkolan 14 m väylän ja sataman
syventämishankkeen yhteydessä sekä valmistelulupa,

Vireillä
nk. Hopeakiven kolmion vesilupa



Hankeosa A: Valtion väylän
syventäminen

● Maanruoppausta 622 066 m3ktr (sis. riskialueiden
ruoppauksen)
● Vedenalaista louhintaa 24 700 m2ktr
● Pilaantuneiden sedimenttien ruoppausta 93 150 m3ktr
● Turvalaitemuutokset
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Hankeosa A: Pommisaaren täyttö ja
sulkeminen

● Pommisaareen läjitetään
riskialueilta ruopatut massat
proomupudotuksella
● Altaan aukot on suljettu aluksi
kuplaverhoilla
● Allas täytetään ja maisemoidaan
● Tieyhteys mantereelta saareen
puretaan
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Hankeosa B: Sataman
syventäminen

●Maanruoppausta 215 130 m3ktr (sis.
riskialueiden ruoppauksen
●Pilaantuneiden sedimenttien ruoppausta
253 529 m3ktr
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Stabilointiallas
● Pinta-alan. 83 000 m2, jaetaan kahteen erilliseen altaaseen A-

allas 40 000 m2 ja B-allas 43 000 m2

● Stabiloitavan massan yläpinta +1,83 m (N2000)

● Työnaikainen täyttötaso +2,5 m (N2000)

● Pilaantuneet sedimentit ovat koheesiomaitaà
kiintoteoreettisten määrästä tilavuus 2-3 kertaistuu
ruoppauksen yhteydessä

à 59 300 m3ktr 121 700m3itr

● Massan annetaan laskeutua n. 1 v ennen stabilointia.
Ylimääräisen veden poistuminen ja laskeutuminen

• Vähentää merkittävästi sideainemääriä

● Ennen stabilointia tarkistetaan sideainemäärät ja laaditaan
stabilointisuunnitelma

A

B



Hankeosa B: 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 n.
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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Hankeosa B: Eroosiolaatta ja -
suojaus

●Syväsataman laiturin edustan
eroosiolaatta ja –suojaus rakennetaan
uuden kulkusyvyyden mukaiseksi
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Rakentamisen alustava aikataulu
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HUOM!!
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Viestintä

● Hankesivu
• Hankkeella käytössä hankesivut

• Ajantasaiset tiedot, tiedotteet, tapahtumat
• www.liikennevirasto.fi/kokkolan_vayla

• Kokkolan Sataman verkkosivut
http://www.portofkokkola.fi/

• Some (Facebook, Instagram,Twitter jne.)
● Yleisötilaisuudet ja mediatilaisuudet

●Tiedotteet
• Hankkeen etenemisestä tiedotetaan
mediatiedotteissa, paikallislehdissä ja
tarvittaessa kirjeitse

● Live-karttapalvelu
• Otetaan käyttöön töiden käynnistyessä
• Nähtävillä kaluston liikkeet väylällä (AIS)
• Väliaikainen viitoitus 1819.6.2018



Kiitos mielenkiinnostanne!

Lisätietoa hankkeesta antavat:

Ø Liikenneviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri
puh. 029 534 3361 email: seppo.paukkeri@liikennevirasto.fi

ØKokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting
puh. 040 511 9595 email: torbjorn.witting@portofkokkola.fi

Hankesivut www.liikennevirasto.fi/kokkolan_vayla


